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PAVERGTIEJI KELIA

RYTU EUROPOS KLAUSIMUS
Yra jau bemaž visai tikra, kad 

Vakarų — Rytų užsienio reikalų 
ministerių konferencija prasidės 
gegužės 11 d. Ženevoje ir kad ke
letą mėnesių po jos, apie liepos 
pabaigų arba rugpiūčio mėn. pra
džių, įvyks ir vadinamoji viršūnių 
konferencija, kurioje dalyvautų 
jau ir Eisenhoweris su Chruščio
vu. Maskva tos pastarosios konfe
rencijos siekia besąlyginiai. Va
karai gi pakiša sąlygą, kad ji tik 
tuomet šauktina, jei prieš tai už
sienio reikalų ministerių konfe
rencija sėkmingai bus atlikusi pa
ruošiamuosius darbus ir jei susi
darys nors šiek tiek perspektyvų 
susitarimams.

ESAMA RIMTO PAVOJAUS

Pavergtųjų tautų politiniuose 
sluoksniuose New Yorke ryšium 
su tomis konferencijomis reiškia
mas didelis susirūpinimas, ' nes 
esama rimto pavojaus, kad pastan
gos išspręsti Vokietijos klausimą, 
galėtų privesti galutinėje išvadoje 
kartais prie to, ko siekė ir tebe
siekia Kremlius, būtent: tiesiogi
niai ar netiesioginiai patvirtinti 
tarptautinėmis sutartimis esamą
ją padėti Vidurio ir Rytų Europo
je. Pavergtųjų Tautų atstovai, 
ypač veikiantieji per PET Seimą 
ir jo delegatūras įvairiuose kraš
tuose, stengiasi įsiterpti visur, 
kur tik galima, į didžiųjų valsty
bių pasitarimus, kad būtų apginti 
Rytų ir Vidurio Europos tautų 
reikalai. Panašia kryptimi budi ir 
veikia visą laiką VLIKas bei ALT- 
as. Pavergtosios tautos reikalau
ja aiškaus vakariečių nusistatymo 
ir tokios Europos tvarkymo pro
gramos, kurioje figūruotų Sovie
tų pavergtų tautų laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo klau
simas ir atpalaidavimas tų kraš
tų nuo sovietinės kariuomenės. 
Tokio nusistatymo vedina, PET 
generalinio komiteto delegacija

MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS

Paremkime savus dailininkus
Įvairiomis progomis perkame 

draugams, o kartais ir sambūriams 
dovanas. Tai indai, tai aboridženų 
ornamentais papuošti dalykėliai, 
tai šabloninės pasidabruotos tau
rės. Ar nebūtų vertesnė dovana 
mūsų dailininkų paveikslas? Ir ga
vėjui malonu, ir pareikalavimas 
paskatintų pačius dailininkus dau
giau dirbti. Dailininkus toks reiš
kinys paremtų ne tiek medžiagiš
kai, kiek morališkai. Paklausa daž
nu atveju gali pakeisti ir pačią 
kūrinių tematikų, net ir stilių. Te
gu meno kūriniu prabyla meninin
ko individualybė, tegu tai yra me
nininko savęs išreiškimas, o vis 
dėlto bus ir taip, kad menininkas 
prabils, kaip ir šalia stovintis me
no gerbėjas jaučia, mato. Bet tai 
Jvyks tik tada, kada bus tampri 
sąveika tarp meno mylėtojų ir me
nisko, kada viešuma menu domė
sis, jo augimo kelius seks, pačią 
nerimstančią ir vis naujų kelių be- 
jieškančią meninko dvasią supras. 
Paskutinėje Melburne vykusioje 
lietuvių dailininkų parodoje teko 
nugirsti net ir šiaip jau šviesių 
žmonių nuomones: maža tėsą lie
tuviškos tematikos, lietuviškų 
spalvų.

O buvo ir tokių, jų daugumas, 

jau vasario mėnesio antroje pu
sėje lankėsi Vašingtone — užsie
nio reikalų ministerijoje, senato 
ir atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisijose ir kitur. Tąja proga 
atsakingiems pareigūnams ir po
litikams buvo įteiktas platus me
morandumas ir žemėlapis, kuriame 
atvaizduojamas sovietinio impe
rializmo skverbimasis į Vakarus, 
žygiai liko ne be atgarsio.

ATSAKINGO SENATO 
KOMISIJOS PIRMININKO 

PAREIŠKIMAS

JAV senato užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas William Ful
bright, skelbdamas savo “disenga- 
gement’o” planus, pareiškė, kad

1) Jungt. Amerikos Valstybės 
niekad nesutiks Europoje eiti į se- 
paratinius susitarimus kitų vals
tybių sąskaiton;

2) JAV nesiduos nei iš Vakarų 
Berlyno, nei iš Vakarų Vokietijos 
išstumiamos, arba iš savo tenykš
čių pozicijų išviliojamos. ...Pa
sitraukimas gali būti įmanomas su
sitarus su Sovietais netik Berly
no, bet ir kitais klausimais.

3) Jungtinės Amerikos Valsty
bės negali nė patylomis duoti sa
vo sutikimą žygiams, kuriais bū
tų apiformintas ir įamžintas pa
vergimas Rytų Europos tautų, ku
rios kadaise buvo laisvos.

Tikslumo aeliai reikia pastebė
ti, kad senatorius Fulbright, da
rydamas tų pareiškimą, neturėjo 
galvoje Rytų Europos tautų išlais
vinimo ginklu. Anot jo, Sovietams, 
tačiau, neturįs būti suteiktas joks 
moralinis pagrindas Rytų Europo
je viešpatauti.

SIDZIKAUSKO TELEGRAMA 
BRITŲ PREMJERUI

Ryšium su britų premjero 
McMillano kelione į Maskvą, PET 
taip pat darė įvairių žygių. Jam 

kurie matė išvietinto lietuvio 
dailininko kelionę per platųjį pa
saulį: iš visur šis tas atlikęs, ma
tyta ir išgyventa palikę pėdsakus. 
Gausybė ir įvairybė įtakų. Lietu
viška tematika tai ne vien lietu
vaitė, rymanti prie rūtų daželio 
ar dievdirbio smūtkelio. Tai te
būtų tik snaudžianti Lietuva, 
švelniau -— rymanti tauta. Gyve
nimas maišosi, verda, kunkuliuo
ja. Meninės vertybės taip pat nė
ra užkonservuotos: ir čia naujos 
idėjos, diktuojamos kintančio gy
venimo. Literatūroje mums pabo
dę yra kaimo buities vaizdai, o 
jaunimui net svetima. Žemaitę ir 
Lazdynų Pelėdą imame laikyti tik 
etnografine medžiaga. Iš rašytojų 
šiandien laukiam, kad jie giliau 
pažvelgtų į žmogaus dvasios pro
blemą, atskleistų dvasios konflik
tus, tam tikra prasme išeitų net 
iš parapinių ribų. Ir tuo keliu 
bando eiti mūsų naujieji rašyto
jai, o vienas kitas ir senesniųjų. 
Kodėl nustembam, kai pamatom 
tuo keliu einant tapytojus bei 
skulptorius? Pasigendam lietuviš
kų spalvų? Iš atminties spalvos 
atmosferoje nebeatkuriamos, o 
Lietuvai artimų neduoda nei Aus
tralijos gamta, nei jos dangus bu 

buvo pasiųsta ilgesnė, V. Sidzi
kausko pasirašyta, telegrama, ku
rioje britų delegacija buvo skati
nama savo pasitarimuose neuž
miršti pavergtųjų Rytų ir Vid. Eu
ropos tautų reikalų. Pranešame, 
kad per pasitarimus Maskvoje tik
rai buvo tie klausimai paliesti, 
nors smulkmenų iki šiol dar ir ne
buvo paskelbta.

McMillanui kovo 19 d. atvykus 
į Vašingtoną, PET delegacija taip 
pat padarė tam tikrų žygių, jau 
prieš tai susisiekdama su atitinka
mais Amerikos pareigūnais ir poli
tikais. Kaipo medžiaga buvo 
įteiktas, kur reikia, suaktualinto 
turinio memorandumas. Ir šitie 
žygiai liko ne be atgarsio, nors 
tokiais atvejais nevisada yra lauk
tina, kad pasėkos tuoj pat pasi
reikštų.

AR RYTŲ EUROPOS TAUTOS 
BLOGESNĖS UŽ AFRIKOS 

NEGRUS?

Svarstant J ungtinėse Tautose 
Afrikos krašto Kamerūno klausi
mą, Sovietų Sąjungos atstovas So
bolevas, kaip žinoma, reikalavo 
tam kraštui laisvų rinkimų “pasi
traukiant užsienio interventams". 
PET telegrama JAV, Didž. Bri
tanijos ir Prancūzijos delegaci
joms Jungt. T-tose, pasirašyta Si
dzikausko ir Costės, buvo nurodo
ma į Maskvos dviveidiškumą tau
tų apsisprendimo teisės klausimu 
ir reikalaujama pavergtosioms Ry
tų Europos tautoms taip pat su
teikti teisę pačioms apsispręsti.

Nors ir negalima laukti, kad 
Rytų Europos tautų klausimas ar
timiausioje ateityje atsidurtų pa
saulio politikos scenoje priekyje, 
vis dėlto pažymėtina, kad paverg
tosios tautos neduoda didžiosioms 
valstybėms ramumo ir nuolat at
kreipia į save pasaulio dėmesį.

E.I.

saule bei mėnuliu. Ne fotografi
nio lietuviškumo turime jieškoti 
išeivių meninkų kūriniuose, o žy
miai subtylesnio. Jei ir tokio pa
sigendame, tai gal ir visuomenė 
kalta? Menininkas yra vaidyla, o 
šiam reikia scenos, žiūrovų, ploji
mo ir skatinančios kritikos.

Konkrėčiai: įvairiomis progo
mis susiraskime savus dailininkus.

TEISMAI IR NAMAI
Melburniškė apylinkės valdyba 

balandžio 5 d. buvo kaltinamųjų 
suolan pasodinusi Lietuvių Klubo 
tarybą. Tai vis dėl senų “griekų”, 
kad nepavyko įregistruoti lietu
vių teisininkų paruošto klubo sta
tuto. Apylinkės valdyba pasijau
tė esanti nuskriausta, nes ji ne
turinti juridinės teisės tvarkyi 
klubo. Klubo taryba mano, kad 
jau nuo pat namų pirkimo idėjos 
gimimo kitaip ir bendruomenės 
susirinkime negalvota, kaip na
mus pavesti tvarkyti savarankiš
kam juridiniam organui. Teisinis 
įsipilietinimas vietos įstaigose bū
tinas, kai įsigyjama turtas ir ima
masi jis tvarkyti. Klubo taryba 
yra viską padariusi, ką leidusios 
vietinės įstatymų sąlygos ir elgu
sis pagal klubo narių steigiamojo 
visuotino susirinkimo įgaliojimus. 
Apylinkės valdyba negali pasijaus
ti nuskriausta, nes klubas nėra joks , 
uždaras sambūris (į jį nariais du
rys atdaros visiems), o namai nu-

VIENUR KAUJASI GINKLAIS, 
KITUR - DIPLOMATIJA

VAKARŲ VOKIETIJOS KANCLERIS ADENAUERIS ATSI
STATYDINO. TIBETE KOVOS PRIE? RAUD. KINIJĄ AŠTRĖJA. 
INDIJA ATBĖGUSIO DALAI LA MOS APSAUGAI SIUNČIA SA
VO KARIUOMENĖS DALINTUS TIBETO PASIENIN. DAUGĖJA 
BALSAI DĖL RYTŲ EUROPOS IŠLAISVINIMO. BUS DERAMASI 
DEMILITARIZUOTI VISAS SRITIS NET IKI URALO.

Vakarų pasaulį sukrėtė nelauk
ta žinia, kad V. Vokietijos kancle 
ris Adenaueris, savo partijos (kri
kščionių demokratų) spaudžiamas, 
sutiko statyti savo kandidatūrą į 
krašto prezidenus. Rinkimai bus 
jau š.m. rugsėjo mėn. Nekeliama 
abejonių dėl jo išrinkimo, tuo bū
du jis turės apleisti kanclerio pos
tą. Pagal V. Vokietijos konstitu
ciją, prezidento galia yra tik pa
tariamojo pobūdžio.

Užsienio spauda spėlioja apie 
šio staigaus pasikeitimo priežas
tis. Daugelio nuomonė, kad Aden
auerio atsistatydinimas turėjęs

tampraus ryšio su numatytomis 
Rytų — Vakarų konferencijomis. 
Anglijos “Daily Express” tvirtina, 
kad Dr. Adenaueris buvęs sugun
dytas sutikti nominuotis preziden
tu jo paties partijos, kuri yra ne
patenkinta jo nelanksčia užsienio 
politika. Kadangi Adenaueris bu
vo kietos politikos Sov. Rusijos 
atžvilgiu šalininkas, tai spėlioja
ma, kad jo įpėdinis šiuo požiūriu 
bus minkštesnis ir lankstesnis. Du 
kandidatai linksniuojasi į jo vie
tą: prof. Erhard, vicekancleris, ir 
Dr. Gerstenmajer, V. Vokietijos 
parlamento žemųjų rūmų pirmi
ninkas. Pastarasis esąs ypač pa
lankus pasitarimų su Sov. Sąjun
ga linijai.

Dėl Dr. Adenauerio atsistatydi
nimo ypač susirūpinusi Amerika 
ir Prancūzija, kai tuo tarpu Ang
lijos oficialiniuose sluogsniuose 
lyg ir reiškiama pasitenkinimo.

Neįtariant, kad jo atsistatydini
mui bus prikišę ir sovietai savuo
sius pirštus, vis dėlto yra nuosta
bu, kad tatai yra lyg ir kažkokia 
bendros politikos kryptis, pagei- 

pirkti taip pat visiems melburniš- 
kiams lietuviams, t.y. ir ne klubo 
nariams.

Klubo tarybos įgaliotinis balan
džio 5 d. apylinkės garbės teismo 
posėdyje, remdamasis mūsų ben
druomenės statutu, ginčijo teisę 
šiam teismui nagrinėti apylinkės 
valdybos skundą. Juridinių klau
simų aiškinimas ir ginčų tarp or
ganizacijų sprendimas pagal sta
tutą priklauso krašto garbės teis
mui, o ne apylinkės. Teismas, pa
sitaręs, šią bylą pasiuntė spręsti 
krašto garbės teismui. Po teismo 
klubininkai ir parapininkai nuo
širdžiai pasikalbėjo apie vienų 
namų reikalą. Pradžia gera.

Nemo

BĖGA NUO

RAUDONOJO

SIAUBO

Viršuje: Tibetiečiai bė
ga į Indiją.

Kairėje: Šitaip atrodo 
iš Raud. Kinijos iš
sprukęs katalikų vysk. 
Alfonso Ferroni.

daujama Maskvos. Dar nuostabiau, 
kad Vakarų Pasaulis net iki šiol 
nėra pareiškęs nė mažiausio pro
testo dėl Tibeto įvykių. O ten, 
Dalai Lamai pabėgus į Indiją, vy
ksta dar žiauresnės kovos.

Paskutinės žinios praneša, kad 
Kinijos raudonieji meta 100.000 
kariuomenės sustiprinimų Tibeto 
sukilimui malšinti, o tibetiečiai vis 
didesniu atkaklumu kalnuose ir 
tarpukalnėse žudo savo žemės oku
pantus. “Hindustan Times” iš In
dijos praneša, kad pastarosiomis 
dienomis sukilo ir Kinijos Kahm 
provincija, kur gyvena daug tibe
tiečių kilmės žmonių. Vieninte
liam kelyje, kuris 2.000 mylių il
giu jungia Kiniją su Tibeto sos
tine, Kahmos provincijoj esą su
sprogdinta 7 tiltai ir akmenimis 
užversta visa eilė tunelių.

Sklinda gandai, kad Indijos 
premjeras Nehru nereiškia didelio 
pasitenkinimo dėl savo svečio Da
lai Lamos ir bandysiąs tarpinin
kauti, kad jis vėl grįžtų į savąjį 
kraštą, nors šiuo metu Indijos ka
riuomenės daliniai Tibeto pasieny
je stiprinami.

E.I. praneša, kad “žymusis švei
carų laikraštis “Neue Zuercher 
Zeitung” kovo 29 d. įsidėjo raši
nį, kurio autorius P. v. H. (Ang
lijoje) kelia labai aktualų klausi
mą. Akivaizdoje dabartinių tarp
tautinių pasitarimų ir Maskvos 
notose minimos frazės apie “ka
rinių pajėgų pasitraukimą”, pri
menamas faktas, kad “keturiolika 
metų po Antrojo karo pabaigos 
dešimts europinių kraštų vis dar 
yra Sovietų Sąjungos neteisėtai 
okupuotos”. Toliau pareiškiama:

“Sunku suprasti, kodėl pastarų
jų laikų diskusijose ir derybose ne
keliamas atvirai reikalavimas, kad 
sovietinė kariuomenė pasitrauktų 
iš visų nelegaliai okupuotų kraš
tų? Jei šitai gėdingai okupacijai

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
REIKALU

LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFO PAREIŠKIįlAS 

RADIO BANGOMIS
Prieš dvidešimts metų — 1939 

metų kovo mėnesio dvidešimts ant
rą dieną — Vokietijos nacional
socialistinė vyriausybė prievarta 
atplėšė Klaipėdos Kraštą nuo Lie
tuvos, primesdama jai vadinamą 
“sutarti” dėl to Krašto sujungimo 
su Vokietijos Reichu, ši sutartis 
nebuvo Lietuvos Vyriausybės lais
vos valios išreiškimas, bet padari
nys neteisėtos Hitlerio smurto ak
cijos, nukreiptos prieš taiką bei 
Lietuvos teritorinę neliečiamybę 
ir pažeidžiančios tiek Vokietijos 
prisiimtas sutarčių prievoles, tiek 
bendrus tarptautinės teisės nuos
tatus. Ta kriminalinė akcija buvo 
tokia pat agresija, kaip, pav., Če
koslovakijos nepriklausomybės pa
naikinimas, kurį Hitleris įvykdė 
irgi neva susitarimų keliu.

Tokiomis aplinkybėmis vadina
ma sutartis iš 1939 metų kovo mė
nesio dvidešimts antros dienos nuo 
pat pradžios neturėjo ir neturi ga
lios, o Klaipėdos Kraštas sudaro 
Lietuvos Valstybės teritorijos da
li-

šią teisinę padėtį patvirtina 
taip pat Vakarų sąjunginių vals
tybių padarytas savo laiku spren
dimas laikyti neteisėtu bei nega
liojančiu teritorijų igyjimą, kurį 
Vokietijos Reichas įvykdė po 1937 
metų gruodžio mėnesio 31 dienos. 
Einant pakartotinais oficialiais 
Vokietijos federalinės vyriausybės 
pareiškimais, jai yra teisiniai pri
valomos tos sienos, kurias Vokie
tija turėjo 1937 metais.

Lietuva ir didelė Vokietijos da
lis tebėra Sovietų Sąjungos netei
sėtai okupuotos, šio sovietų daro
mo abiem tautom smurto pašali
nimas priklauso nuo tų pačių ele
mentų ir yra toje pat galimumų 
plotmėje. Visa tai sudaro pagrin
dą dviejų tautų solidarumui, ku
ris, reikia tikėtis; pasireikš taip 
pat ateity, kada Lietuva ir Vokia 
tija, laisvos nuo sovietų priespau
dos, nustatys draugingus savitar
pio santykius.

PASIRUOŠĘ ŠAUDYTI

Gynybos ministeris McElroy pa
reiškė, kad Amerika jau tris kar
tus buvo pasiruošusi pradėti šau
domąjį karą.

Tie pavojai buvo Libano ir sa
los Matsu krizės laiku, o dabar ly
giai tokie esą dėl Berlyno.

nebus galo, Rusija galės galų gale 
atsisakyti atsiimti savo kariuome
nę tuo pretekstu, kad okupacija 
esanti jau legalizuota (įteisinta). 
Vakarų valstybės turėtų be jokios 
baimės ir jokių rezervų kiekviena 
proga pareikšti savo nepalenkia
mą valią, kad tie kraštai būtų iš
laisvinti”.

Fed. Vokietijos užs. reik, mi
nisteris von Brentano pasikalbėji
mas su Westdeutscher Rundfunk 
(atspausdinta “Bulletin” 51 nr.) 
t.k. pareiškė, kad, kalbant apie ka
riniai praretintas zonas, jau buvu
siose nusiginklavimo derybose bu
vo keliamas klausimas tokias zo
nas išplėsti iš vienos pusės iki At
lanto, o iš kitos pusės iki Uralo. 
Siauros zonos savo tikslo nepa
siektų.”

Apskritai, gyvenamąjį politini 
momentą reikia laikyti aštrios 
įtampos perijodu, kuris gali pa
virsti į dar rimtesnę krizę.
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NUOMONĖS IR NUOTAIKOS
KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS

SOVIETŲ SPAUDOS IŠTRAUKOS 
AIŠKIOS IR BE KOMENTARU*

MOŠŲ NEGALAVIMAI

Amerikos “Dirva.’' skundžiasi, 
kad ir ten organizacinis gyveni
mas tilsta. Pasisakoma prieš orga
nizacijų valdybų narių neveiklu
mų:

“Dažnai nusiskundžiama lietu
viškųjų organizacijų negalavimais, 
jų perdideliu gausumu, jų finan
siniais sunkumais. Nemažiau pa
dejuojama ir lietuviškųjų organi
zacijų narių pasyvumu. Pasyvu
mu eilinių narių, bet dar skaud
žiau, tai valdybų narių pasyvu
mu, visų darbų sukraunant jos 
pirmininkui, patiems vis esant pa
klydus tarp garbės ir pareigos...

Tai didelė ir sena bėda. Sena, 
kaip Ir pačios organizacijos. Tik 
blogai, kad ta liga, ilgiau šiame 
krašte gyvenant, giliau (leidžia 
šaknis, if ne tik šaknis įleidžia, 
bet dar ir kitus užkrečia.

Anųdien, susirinkę keli, tarėmės, 
kaip pajudinti lietuviškųjų orga
nizacijų veiklų. Kaip jas pakurs
tyti naujiems užsimojimams. Kaip 
organizacijų narius uždegti nauja 
judrumo dvasia, kaip padaryki, 
kad organizacijų susirinkimai bū
tų gausūs.

Tai vis klausimai, kuriuos kaip 
besvarstysi, vienodo recepto ne
rasi. Vienok tų klausimų daugu
ma susiveda j organizacijų valdy
bas ir j jas pirmiausia žiūrima 
tų klausimų sprendimo jieškant.

Jei jau prieinama išvados, kad 
tuos klausimus, teigiama prasme, 
gali pajudinti organizacijų valdy
bos, tai pirmiausia ir reikia žiū
rėti, kad tose valdybose turi būti 
patys pajėgiausi nariai. Jose tu
ri būti tokie nariai, kurie nori, 
gali ir sugeba dirbti.

Valdybose nereikia garbės na
rių, tai yra tokių asmenų, kurie 
į lietuviškų organizacijų vadovy
bes ateina tik garbės jieškodami. 
Atseit, žiūrėkit, aš esu renkamas 
j valdybų narius! Ir toks, tarp 
garbės ir pareigos paklydęs už
miršta, kad jis, o ne kas kitas, 
pirmiausia smukdo lietuviškų or
ganizacijų veiklų.

Nereikia užmiršti, kad mažosios 
organizacijos dažnokai dairosi j 
stambesnes. Dairosi pavyzdžio 
jieškodamos. O^o pavyzdžio did
žiosiose ne taip jau dažnai suran
dama.

Vieni iš mūsų sako, kad lietuviš
kąjį gyvenimų reikia pajudinti iš 
viršaus, tai yra nuo pūčių galin
gųjų. Kiti mano, kad praktiškiau
sia būtų pradėti nuo apačios, tai 
yra nuo savęs ir artimųjų. Tie kiti 

nuolat primena, kad viršūnėse įsi
tvirtinę savo vietas užleis jaunes
niems ir energingesniems tik ta
da, kada baigs degti jų gyvenimo 
žvakelė. Tad ir nesu jokios pras
mės tam laukimui laikų gaišinti. 
Geriau, sako, pradėkim energin
giau dirbti mes patys.

Šių eilučių rašytojas taip pat 
mano, kad daugelyje lietuviškų 
organizacijų jau miegama labai 
ilgus viršvalandžius. Miegama, tar
si už juos bus užmokėta ar. kitaip 
atlyginta. Miega valdybos, dar gi
liau miega nariai. Ir vieni ir kiti, 
lyg sapnuodami, kartais kokių pa- 
reigėlę atsimena, kų nors smul
kaus surengia, ir po to vėl miega.”

PRAŠO BENDRADARBIAUTI
“Drauge” S. Narkeliūnaitė at

pasakoja radijo komentatoriaus 
Jono Stonio nuomonę apie j užsie
nius atvykstančius lietuvius:

"Į Vakarus bolševikų parenkami 
vykti lietuviai yra gerai atsijoti, 
patikrinti ir jiems palankiai nu
siteikę. Atrodo, kad jie yra gero
kai pribaiminti, kad nebandytų su
sitikti su laisvėje gyvenančiais 
lietuviais, o jei jau tektų susidur
ti, tai kad vengtų leistis į glau
desnius pokalbius.

Pokalbiuose tie lietuviai yra la
bai atsargūs ir baugštūs. Su jais 
taipgi sunku susitikti, kaip sako
ma, ant keturių akių. Dažniau- 
siai jie pokalbiuose dalyvauja ke
liese. Kitaip kalba pakrypsta, kai 
atsiranda progos pasikalbėti vie- 
nudu: žinodamas, kad nėra liudi
ninko, iš Lietuvos atvykęs lietu
vis savo broliui užsieniuose pasa
ko, kų jis tikrai jaučia. Ir taip, 
pavyzdžiui, tenka išgirsti, jog “ge
rai padarėte, kad negrįžtate ir 
dirbate Lietuvai naudingų darbų”.

Jie domisi lietuvių gyvenimu 
užsieniuose, jų organizacijomis, 
asmenimis, nuveiktais darbais, 
Lietuvos laisvinimo veikla, nors 
kai girdi apie visai tai, nevisada 
yra palinkę tikėti, manydami, kad 
ir čia gali būti propagandos.

Krašte gyvenantieji lietuviai 
norį glaudaus ryšio su užsieniuo
se gyvenančiais lietuviais. Jie pra
šo, kad mes neužsidarytume sa
vo kiaute, kad bandytume savo 
pasiektaisiais laimėjimais dalintis 
kartu su jais.

Ligi negalime savo kultūrinėmis 
vertybėmis keistis plačiu mastu, 
jie pataria glaudesnius asmeniš
kus kontaktus. Jų manymu, Va
karuose ir bendrai laisvajame pa
saulyje gyvenantieji lietuviai mo
kslininkai, menininkai, rašytojai

turėtų palaikyti senas savo pro
fesijos pažintis su savo pažįsta
mais Lietuvoje. Jie turėtų pasi
keisti savo darbais arba informuo
ti laiškais apie savo dirbamų kū
rybinį darbų.

Jų manymu, tinkamiausias bū
das būtų siųsti savo kūrinius per 
sovietų tvarkomas įstaigas, tie
siai į universitetų, institutus, te
atrus, konservatorijas, mokslo 
akademijų ir t.t.

Yra ir daugiau pageidavimų iš 
Lietuvos. Jų pirmiausias šis:

— Nesmerkite mūsų, jei kartais 
savo darbuose pasmilkome paver
gėjui!

Ir po to seka aiškinimas: darbo 
sųlygos yra sunkios. Visa, kų Lie
tuvoje sukuriame, tai nėra dėkin
gumo ženklas pavergėjui, bet tai 
reiškia, kad lietuviai dirba ir ver
gijoje, dirba ir stengiasi sukurti 
tai, kas esamomis sąlygomis įma
noma, nori parodyti tautos gyvy
bingumų ir tautai atiduoti tai, be 
ko ji negali gyventi.

Jie nurodo, kad tie skambūs an
sambliai, naujai parašytosios ope
ros, mokslo veikalai apie Lietuvų 
ir visa kita nėra pavergėjo nuo
pelnas. Tai pačių lietuvių sunkaus 
ir atkaklaus darbo vaisius, tai ženk
las, kad lietuviai ir sunkiausiose 
sųlygose nori išlikti lietuviais.

LIAUDIES ŠOK
Šiuo vardu PLB Vokietijos Kraš

to Valdyba išleido “Mūsų Pasto
gės" bendradarbės sydnėjiškės V. 
R. Saųdargienės knygų.

Knyga 140 psl., kietais virše
liais.

Pati autorė pratarmėje sako: 
“šiame rinkinyje aprašyti šokiai 
buvo atkurti bei stilizuoti pagal 
išsilikusius senus mūsų liaudies 
šokius. Aš aprašiau čia tų formų, 
kuri Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo šokama mokyklų bei jaunimo 
šventėse. Siekdama šokio kilmės 
išryškinimo, kiek man leido turi
mieji šaltiniai, taip pat aprašiau 
jo pradinę formų, iš kurios šokis 
iškilo.”

Knygoje vaizdžiai iškelti būdin
gieji mūsų šokių bruožai ir išnag
rinėta jų kilmė bei giminingumas 
su kitų Europos tautų šokiais. 
Iliustracinėmis schemomis pavaiz
duota šokio sudarymas ir eiga. 
Knygoje šokiai suskirstyti ciklais, 
laikantis tradicinio, folklore įp
rasto, šokių skirstymo būdo.

Knygoje išsamiai aprašyta ir 
detalizuota net 33 lietuvių tauti-

KAIP DAMANAUSKAS SU i 
LIAUDANSKU SUSIPEŠĖ

Damanauskų pernai atsiuntė 
pakelti nusmukdytų Lenino vardo I 
kolūkį, o Vladas Liaudanskis jau ' 
daugelį metų čia dirbo brigadi-' 
ninku. Iš pradžių jie vienas kitu 
buvo patenkinti.

— Stengiasi vyras, — sakė Da- 
manauskas. i

i— Mes su pirmininku keliam 
kolūkį — gyrėsi Liaudanskas. 
Praėjo pusmetis.

— Ko jis čia vaizduojasi kaž-, 
kokiu povu! Brigada, kaip ir ki
tos, o jis nosį riečia. Atrodo, kad ( 
be jo kolūkis sugriūtų!... — ėmė 
širsti Damanauskas.

— Jam kiti geresni?. Mane no
ri pažeminti?! To nebus!... — 
karingai bambėjo Liaudanskas. — 
Aš kolūkyje seniausias brigadi
ninkas, aš!...

Į pirmininko kabinetų užėjo 
klubo — skaityklos vedėja.

— Brigadose inventorius nesu
tvarkytas. Gal į “Spyglį” karika
tūrų įdėti?

— Dėk Liaudanskų.
Sekančių dienų pirmininko sta

las krūptelėjo nuo energingo Liau- 
dansko kumščio.

— Užsimanei garbę nuplėšti?! 
... Prieš žmones apjuokti?!... Aš 
penkis tokius pirmininkus pralei-

[S LIETUVOJE
niai liaudies šokiai, nors autorė 
kukliai teisinasi, kad “šis mano 
darbas nėra išsami studija apie 
mūsų tautos šokius. Didžiausia 
kliūtis gilesnei studijai yra mūsų 
tautosakos lobyno neprieinamu
mas. Man teko naudotis negausiais 
šaltiniais, prieinamais tremtyje, 
bei savo užrašais, atsivežtais iš 
Tėvynės”.

Viršelis skoningai nupieštas dail. 
H. Šalkausko, iliustracijos — V. 
Saudargo.

Šokių ratelių vadovams ši kny
ga įsigyti yra būtina, šokių gru
pių dalyviams ir kitiems, kūrie 
šiuo klausimu įdomaujasi, ji taip 
pat labai patartina. Jv.

• Sibiro tremtinių maldakny
gė, kuri pateko i Ameriką, jau iš
leista atskiru leidiniu. Maldakny
gė ,rašyta ranka, visos maldos 
originalios, sukurtos tremtinių, 
pritaikytos jų didžiam vargui. Jos 
originalinis formatas mažytis, kad 
būtų lengviau paslėpti. Dabar 
maldaknygė išleista atskira maldų 
knygele.

dau! Aš!...
— O tu nešauk! Aš ne kurčias! 

... — įsidegė Damanauskas.
— Pažiūrėsim!...
Liaudanskas kito akyje krislų 

pamatys, o savoje ir rąsto ne
įžvelgia. Gi Damanausko “kris
lai” nemenki, štai ir ėmė sklisti 
kalbos kalbelės apie naująjį kolū
kio pirmininką. Beveik visos jos 
užgimsta Liaudansko brigadoje...

— Pirmininkui aš todėl nusidė
jau, kad jo trečiajai žmonai neįti
kau!... — su aitria šypsenėle pa
sakė Liaudanskas viešai susirinki
me.

Salė suprunkštė.
Sekantis susirinkimas. Liaudan

skas atleidžiamas iš brigadininko 
pareigų.

— Kas ką! — nusprendžia Liau
danskas ir pila skundus visomis 
kryptimis.

— Jis arba aš! — atsako Dama
nauskas.

— Liaudanskas daug metų bu
vo brigadininku, bet tai nesukliu- 
dė kolūkiui visai nusmukti, o Da
manauskas jau nemažai jį sustip
rino, — padarė išvadą rajono va
dovai.

Istorija vystosi toliau. Liau
danskas, nieko neveikdamas, sėdi 
namuose, rašo skundus, kruopščiai 
sega aplankan jų nuorašus. Da
manauskas asmeniškai tikrina, 
kad už kiekvieną kolūkyje nedirb
tą dieną Liaudanskui būtų nu
braukti 3 darbadieniai. Nubraukė 
iki.... 114. Atsibodo. Liaudans
kas pasiekia, kad kolūkio lėšos, 
išleistos įvairiems pirkimams ne
prisilaikant finansinės drausmės, 
būtų užskaitytos į Damanausko 
asmeninę sąskaitą.

Praėjo maždaug metai nuo to, 
kai sienlaikraštyje pasirodė Liau
dansko karikatūra. Į rajonines, 
respublikines ir net sąjungines or
ganizacijas keliauja skundas po 
skundo, o iš ten j kolūkį — skun
dų tikrintojai, atsakomieji raštai. 
Liaudanskas su Damanausku tebe- 
kariauja.

— Jeigu jis eitų dirbti į kolūkį, 
kaip kiekvienas, aš, gal būt, ir pa
mirščiau visus tuos nemalonu
mus... — aiškinosi Damanauskas.

— Jeigu pakeistų kolūkio pirmi
ninką, aš, gal būt, eičiau ir j bet 

(kurį darbą... — porina Liaudans
kas.

O kų kolūkiečiai? Juk jie kolū
kio šeimininkai.

Dėl Liaudansko jų nuomonė 
trumpa ir aiški:

— Tegu padirbėja su dalgiu ir 
žagre. Perdaug išpuiko!...

GRAŽI PARAMA LIETUVIŲ 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

TAZAB Bendrovės Lietuvių 
Skyriaus vedėjas yra gavęs mini
mos bendrovės vadovybės sutiki
mą, kad nuo kiekvieno per tą 
skyrių pasiųsto siuntinio Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazija gaus pasto
vią kuklią sumą, nepaisant siun
tinio vertės ir nepaisant, iš ku
rio krašto jis būtų užsakytas. Mi
nimos bendrovės vadovybė sutiko 
Gimnazijai išmokėti ir už tuos 
siuntinius, kuriuos lietuviai pa
siuntė nuo š.m. vasario 1 d. ir 
kurie bus pasiųsti per visus 1959 
metus.

Tuo reikalu parašius Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijos Direkto
riui, gautas toks jo atsakymas:

“Labai nuoširdžiai dėkojame už 
Tamstos laišką su Vasario 16 Gim
nazijai. labai naudingu projektu 
skirti tam tikrų tvirtą sumą nuo 
kiekvieno Tazab bendrovės lietu
vių skyriaus tarpininkavimu pa
siųsto siuntinuko. Kadangi mūsų 
pajamos iš tautiečių aukų vis ma
žėja, tai kiekvienas naujas paja
mų šaltinis mums yra labai bran
gus. šiuo atveju jis gi ypatingai 
prasmingas, nes daugelis mūsų 
talkininkų ir būrelių vadovų nusi
skundžia, kad kaip tik dėl gimi
nėms siuntinėjamo siuntinukų iš
laidų būrelių nariai atsisako mo
kėti įnašus. Tai toks Tamstų kil
nus sumanymas kaip tik išlygin
tų nors iš dalies dėl siuntinukų 
siuntimo iškritusias pajamas”.

Patikrinti, kiek per šį skyrių 
pasiunčiama siuntinių, pakviesta 
speciali komisija, kurioje sutiko 
dalyvauti šie lietuviai: kun. P. 
Dauknys iš Londono, inž. A. Ado
monis iš Coventry ir p. P. Bulai
tis iš Londono.

Pirmasis išmokėjimas Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijai buvo per
vestas Velykoms.

Damanausko klausimas lieka at
viras. Visi mato, nebent išskyrus 
Liaudanskų, kad kolūkis pakilo, 
sustiprėjo, bet naujasis pirminin
kas turi ir blogų bruožų: nepa
kenčia, kad jį kritikuoja, perdaug 
tiki administravimo galia, ūkiniuo
se klausimuose smarkiai mėgsta 
biznieriškumą, neretai pažeisda
mas žemės ūkio artelės įstatus ir 
net tarybinius įstatymus. Suka 
jis dažnai kreivais ir slidžiais ke
liais.

O rajono vadovai? Jie žiūri, 
kaip neprincipingai pešasi Dama
nauskas su Liaudanskų, kaip dėl 
to nukenčia darbas kolūkis.
žiūri ir nesudraudžia abiejų vyrų, 
kurie dėl ambicijų užmiršta esmę 
ir daro žalų sau ir kitiems. Ąr ne
atėjo laikas įsikišti?

A. Poškui, Šeduvos rajonas, 
iš Vilniaus "Tiesos”.

JUOZAS BUŠODILGĖ

GYVOSIOS MOZAIKOS 
GYVOS IŠTRUPELĖS

PIRMŲJŲ TRANSPORTŲ LIETUVIAI YALLOURNE 

Tęsinys iš “M.P.” 14 Nr.

DEŠIMTMEČIO IŠGERTUVĖS
Eiliniame viengungių nugėri- 

mėly, visų čia “Kaimiečiu” vadi
namas, nuo šeimos karo atskirtas 
pusamžis, jau kelinti metai gyven
damas hostely, visokiausių negala
vimų ir drėgmės kamuojamas 
žmogus, skundžiasi:

— Jei turėčiau čia savo žmoną 
su vaikais... nors ji kartais ir 
pasiutusi būdavo, kad tu kur su
tintum, bet vis dėlto turėčiau jau 
nuosavus namus, kaip ir visi, pui
kų karą, o šeimyniniai rūpesčiai 
visas mano ligas išvaikytų, uždė
dami man gerą šeimyninės draus- 

-mės apynasrį. Maniškė jau tuo 
pasirūpintų... O dabar, nepakel
damas tos prakeiktos vienatvės ir 
nejausdamas jokių varžtų, žmogus 
išklysti iš savo vėžių, eini į barą 
ar šiaip kur nors laki, ir palieki 
ten viską: uždarbį, laiką ir sveika
tą.

Tiesa, čia vienas iš vedusių, tu
rįs apygausę šeimą, tautietis, man 
skundžiantis savo bėdomis, aiš
kiai, ‘matosi, man pavydėdamas 
tos neribotos viengungiškos lais
vės, kuri, tokiam silpnavaliui, 
kaip aš esu, baigia jau ir paskuti
nes kelnes numauti, kartą pasakė: 
“Jei tu būtum čia vedęs, tai jau 
senai gulėtum karste... Pamaty
tum, kaip čia žmonos vien tik žo

džiais pakankamai savo vyrus 
pjauna: čia to nėra, čia tas suge
do, ta jau įsigijo puikiausius kili
mus, o tu tik valgiui ir dektu- 
kams teuždirbi ir t.t. Tada tu kas 
vakarą, atsiklaupęs, melstumeis: 
savo viengungiškai daliai.

— Lietuviai paprastai pakalba 
ir vėl išgeria, o dabar jau kuris 
laikas nė stiklo nepačiupinėjome, 
— paragina prie stiklų visus kom- 
panijonus Albinas B.

— Tai išgerkim! — visi vienbal
siai pritarė, ir išlenkė pasigar
džiuodami.

— Bet šiaip ar taip imkim, be 
moters prastas gyvenimas, nors 
visi žino, kad su ja kartais būna 
dar blogiau... Jau aš imu pavydė
ti nuosavuose lizdeliuose perin
tiems savo vaikus dangaus paukš
čiams, saulės kaitroje virpančia
me ore poromis skrajojantiems 
vabzdžiams, štai, net tokie pau
kščiai ir menki vabzdeliai gyvena 
sau poromis ir džiaugiasi tikru, 
negirtu, gyvenimo džiaugsmu. O 
tu, žmogus, taip mano sūnus sa
kydavo, pasaulio ir gamtos žemiš
kas ponas, kaip kokio prakeikimo 
nuodėmę turi su savim tempti, 
niekad nuo tavęs neatsiliekančią, 
vienatvę. Imtum ir pabandytum 
nors po dešimtmečio, gerai išsi- 
blaivęs, kaip daugelis jau padarė, 

susimesti su kokia nors ir prasto
kai sugyvenama. Juk moteriškos 
rankos ant stalo padėtas duonos 
kąsnis būtų skanesnis ir mielesnis 
valgyti... Ir žinotum kodėl, už
miršęs bare ūžiančius draugus, 
niekur nenori išeiti iš namų... Et, 
kam čia daug šnekėti... Geriau 
išgerkim!...

•— Išgerkim, ir neverkšlenkim 
dabar, kada jau darosi linksma, 
— kitas pritarė, mielai besiklau
sydamas įdomių senio pasakojimų. 
Ir vėl prasidėjo išgėrusiųjų kal
bos, nekalti ginčai ir tušti tauš
kalai. ..

Staiga keli kumščiai ėmė iš 
karto daužyti plonas fanerines du
ris ir, jas atidarius, į vidų su
griuvo jau gerokai įkaušę ir po 
pustuzinį alaus po pažastimis lai
kydami: Albinas J., Little Joe ir 
Gedas Keršys, visą Australiją 
kryžmai perkeliavęs: nuo Adelai
dės iki Darvino ir nuo Pertho iki 
Brisbanės. čia dabar, Yallourne, 
nesuradęs jam patinkamo darbo, 
kurį laikų šiaip besitrinąs, kar
tais prisitaikydamas prie pinigin- 
gesnio viengungio.

Visi atvykėliai alų sukišo į pa
lovį. Albinas B. iškilmingai krei
pėsi į mažam kambarėly susigrū
dusius vyrus:

— Taigi, tik šiandien, t.y. tik 
dabar prisiminiau, kad šiandien 
mes trys pirmatransportiečiai: du 
Albinai ir Little Joe turime ati
tinkamai aplaistyi savo pirmojo 
Australijoje dešimtmečio sukaktį. 
Turėtumėm atsigabenti čia iš 
Yallourn North’o dar tris pirma- 
transportiečius, bet tikras esu, 
kad dviejų iš jų moteriškos neiš
leis atsikabinti, o trečiasis šiuo 

metu kaip tik jieško to moteriško 
kabliuko.

■— Sėskite, kur kam patinka, 
tik perdaug neliekite ant grindų, 
— paprašė šeimininkas, dėl visa 
ko paklodamas storą sluogsnį laik
raščių.

— Man nė į galvą nebuvo atė
jęs tas dešimtmetis: mes čia sau 
gėrėme, kaip ir paprastai kasdien 
geriame... — aiškino Albinas J., 
įsisėdęs į kažkur pačiuptą šiukš
lių dėžę.

— Bacho ir Veneros garbei! — 
Little Joe susijaudinusiu balsu 
ragino visus išgerti.

— Už Bachą galvą guldau, bet 
juk nė pasiutusios Veneros šiam 
hostely, tikras esu, ir su žiburiu 
nerasi. Tai kuriems galams, ją 
garbinti, — vienu ypu muktelėjo 
savo stiklą Keršys. — Be to, ką 
čia ypatingo gali reikšti toks de
šimtmetis? šiaudai prieš amžiny
bę. Jei yra iš ko, tai kasdien ga
lima rasti progą ką nors aplais
tyti. Aš pats jau neprisimenu, ku
riuo transportu pasiekiau šią že
mę ir nežinau, kada turėčiau švęs
ti savo atvykimo sukaktį. Laiko 
nežinau kur dėti, bet jo man vis 
dėlto stokoja bet kokiai sukakčiai 
švęsti, •— jau leidosi į savo savo
tiškas filosofijas Keršys.

Jis buvo vėtytas ir mėtytas 
žmogus. Pagal jį, karo metu vie
noj iš daugelio naciškųjų “per
auklėjimo” koncentracijos stovyk
lų kapams, prieš jiems užmiegant, 
kasęs padus. Ten pat ir vėliau ke
liose DP stovyklose baigęs "lais
vosios filosofijos, nihilistikologi- 
jos, cinikologijos ir plepalogijoB 
net kelis universitetus”. Dabar 
jam nerūpįs joks pasaulio univer

sitetas, nes juose esą galima suži
noti tiktai daug jau senai žinomų 
dalykų... Dabar jau kelinti metai 
jį maitinąs ir girdąs tik jo liežiu- 
vis: žmonės klausą jo ištisas va
landas ir negaili jam nei maisto 
nei gėrimų, tik su pinigu kartais 
esą kiek sunkiau. Kartais, dėl vi
sa ko, ir kokį svarą uždirbąs. Bet 
jo griežčiausias principas esąs — 
neapykanta pinigui. Ir tatai ne
leidžią jam kiek ilgiau išbūti nors 
ir geriausioj darbovietėj.

—Na, kaip tau sekasi kurti 
eilėraščius naująja: savo mūzai? 
Girdėjau, kad vėl jau savaitga
liais nebūni hostely, — kreipėsi j 
Little Joe Albinas B.

— Cha cha cha cha! — nusi
kvatojo savo plačia gerkle Ker
šys. — Tik jūs jau nebandykite 
gražiais žodžiais ką nors iškaulin
ti iš moters... Atydžiai paklausy
kite, ką jums papasakosiu: Mel
burne prieš porų savaičių, dribęs 
prie vienos gražuolės kojų, iš gi
lumos širdies sakau: “Darling", 
su tavim norėčiau nors tūkstantį 
metų gyventi šiame purviname 
pasaulyje, gerai žinodamas, kad 
amžino džiaugsmo ir laimės dan
guje nėra už tave gražesnio ir 
meilesnio angelo. Maniau, kad ma
no žodžiai paguldys ją vietoje, tie
siog nutrenks, kaip žaibas. Bet kur 
tau? Ji tik šaltai paprašė parodyti 
banko knygutę... Ir kas iš to?... 
Juk žinote gerai, kad pinigų nie
kad neturiu, o jokios banko kny
gutės dar savo akyse nesu matęs... 
Ir dar Vackai penksvarį esu sko
lingas. .. O moteriška buvo puiki 
... Našlė. Nuosavi namai. Nau
jausios laidos “Fordas” ir nė vie
no vaiko... — apgailestavo jau

gerokai apygirtis Keršys.
Po trumpų kitų dalyvių įsiter

pimų Keršys tęsė toliau:
— šiais, taip nežmoniškai su

materialėjusiais laikais, visos mo
terys išsigimė: subtyliausiais graž
bylystės žodžiais jų nesužavėsi. 
Vien tiktai pinigu gali jas visas 
lengvai nuvesti nors sir į patį pra
garą.

Taigi štai vieną šeštadienio po
pietę, pasiskolinęs iš vieno gera
širdžio tautiečio du penksvarius 
ir gerdamas alų London Hotel su 
viena mano gerai nužiūrėta lai
mės jieškotoja, po kokio desėtko 
stiklų ir sakau jai: “Honey”, kas 
man iš viso to kvailo pasaulio, jei 
a čia pat matau tave, kaip kokį 
stebuklų kupiną džiaugsmo ir lai
mės rojų. Tik leisk man nors 
trumpam laikui į jį įžengti, ir bus 
mano sielvartų pančiais sukausty
ta širdis išganyta”...

O ji tik šypsosi šau, pasipud
ruoja ir geria mano alų. Vėliau 
prisistato jos motina ir dvi sese
rys, ir joms visoms reikėjo fun- 
dyti alų... O aš sau galvoju — gal 
tai visiškai jai svetimos moterys, 
bet “terpi Griša — atamanam 
budiš” (kentėk Griša — būsi et
monu). Po kiek laiko staiga jos 
visos keturios pasijuto žvėriškai 
alkanos. Užsakiau penkias vaka
rienes. Jos dar sau ekstra paėmė 
po vieną “large plate” austrių. 
Prisivalgiusios ir prisigėrusios, nu
siėmė, bet pirmoji paliko. Bet ir 
ji netrukus per moteriškąjį sky
rių išvyko negrįžtamai.”

Visi dešimtmečio šventėjai tar
si su skausmu dėl tokios Keršio 
nesėkmės vienu ypu išgėrė savo 
stiklus.
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STUDENTIJA IR LIETUVYBE
Dabartinė lietuvių visuomenė 

yra paliečiama trijų gyvenimo 
veiksnių: lietuvybės idėjos, moder
naus pasaulio progreso ir vietinio 
krašto buities įtakos.

Daugelio mūsų noras ir uždavi
nys užtikrinti lietuvybei pirmau
jančių vietų. Kad tatai atsiektu
me, reikia suderinti šias tris veik
snių įtakas ir sukurti stiprų lietu
viškumų, kuris derintųsi su dabar
timi ir čionykštėmis sųlygomis. 
šitai ir yra dabartinio lietuvio stu
dento uždavinys, nes jisai, gimęs 
dar Lietuvoje, augęs Vokietijoje 
ir Australijoje, gali būti tarsi kel
tas, nešųs lietuvybės idėjų iš senes
niosios kartos j jaunųjų, jau čia 
gimusiųjų. Tačiau tuo pačiu laiku 
jis turi jų ir transformuoti, pada
rydamas prieinamesne, artimesne 
ir suprantamesne Australijoje gi
musioms.

Gyvenant svetimam krašte ir 
mėginant išlaikyti lietuviškumų, 
to krašto įtakos ar bent jos dalies 
neįmanoma išvengti. Tatai ban
dyti būtų visai nerealus dalykas. 
Mes esame šio krašto gyventojai 
ir natūraliu procesu prisiimame 
nemaža jo ypatybių. Tatai liečia 
ir senesniuosius, bet ypatingai vei
kia jaunuosius, kuriems Australija 
yra gimtasis kraštas ir kuriems 
tapti australu yra lengviau ir pa
rankiau, nei likti lietuviu.

Antrasis gyvenimo veiksnys vei
kius mus, irgi negalimas atmesti. 
Moderniškumo įtakų tačiau reikia 
skirti nuo svetimiškumo sampratos. 
Senesniojoje kartoje kartais gali
ma pastebėti tendencijų senoviš
kumų sieti su lietuviškumu, bet

DZIUDO
Tamsioje gatvikėje didelis stam

bus vyras prisiartina prie pakelei
vio ir pagriebęs pradeda jį 
smaugt. Tačiau jau sekančių se
kundę užpuolikas pakyla aukštyn 
ir krenta be sąmonės ant žemės. 
Mažasis pakeleivis ramiai nusidul
kina sau rankovę.

Šitoks vaizdas iškyla, kai kalba 
nukrypsta į džiudo.

Džiudo yra smarkiai plintantis 
sportas, bet maža kas jį pažįsta ir 
daug kas į jį žiūri, kaip j pusiau 
magišką muštynių metodą. Taigi 
šiame straipsnely mėginsiu, kiek 
vieta leis', supažindinti skaitytojus 
su džiudo, kuris Sydnėjaus lietu
vių studentų tarpe ima darytis po
puliariausiu sportu.

Džiudo, panašus į dabartinę sa
vo formų, jau prasidėjo Japonijoj 
17-tame šimt. Manoma, kad šis 
menas atėjo iš Kinijos, bet taip pat 
yra aišku, kad įvairios neginkluo
tos kovos formos buvo praktikuo
jamos Japonijoj ir anksčiau. Net 
japonų mitologijoj galima rasti 
įvairių neginkluotos kovos žygdar
bių. 17-tame amžiuje įsisteigė 
visa eilė mokyklų, kuriuose samu
rajai mokindavo didikus įvairių 
neginkluotos kovos metodų. Vie
na iš geriausiai žinomų buvo džiu- 
-džitsu (t. y. “švelnus menas”). 
Tačiau 19-to amžiaus pradžioje, 
kai Vakarų pasaulio įtaka pradėjo 
įsigalėti Japonijoj, senojo /sporto 
sistemos ėmė prarasti savo popu
liarumų, užleisdamos vietą bruta
lioms cirkinio tipo imtynėms.

Pabaigoje 19-to šimtmečio to
kio universiteto profesorius Jigoro 
Kario perorganizavo džiu-džitsu, 
prikergdamas jam geriausias spor
tines ypatybes iš kitų sistemų ir 
šią sporto šaką pavadino džiudo. 
1882 m. jis įsteigė Kodokan insti
tutų, kuris iki šios dienos yra auk
ščiausia pasauly džiudo mokykla.

Žodis “džiudo” reiškia “švelnus 
kelias". Prof. Kano džiudo laikė 

tai nėra tikslu. Lietuvų mes ap 
leidome prieš 15 metų, ir dabar 
kaikurie moderniško gyvenimo 
reiškiniai yra laikomi svetimais 
tik dėl to, kad mes juos užtinka
me svetimame krašte. Tačiau rei
kia atsiminti, kad laisvoje Lietu
voje jie taip pat būtų paplitę, kaip 
ir Australijoje.

Taigi vietinio krašto įtakos mes 
negalime atmesti, kaip ir dabarti
nės pasaulio bendrosios pažangos 
mes irgi negalime ignoruoti, nors 
lietuvybę mes ii' norime kaip gali
ma geriau išlaikyti. šiuos tris 
elementus reikėtų sėkmingai mo
kėti suderinti, sukuriant lietuviš
kumų, kuris derintųsi esamoms są
lygoms.

Čia kalbu aš apie naujų lietu
viškumų, kurį gal pavadinčiau aus- 
trališkųja lietuvybe, pritaikyta šio 
krašto sųlygoms, nes tik tokia ga
lės geriausiai ir ilgiausiai išsilaiky
ti. Kokia ši naujoji lietuvybės 
forma bus, šiuo tarpu dar sunku 
pasakyti, bet ji formuojasi jau da
bar, nors ir nesųmoningai.

Gal kai kam ši mintis ir nėra pa
traukli: Koks čia gali būti kitoks 
lietuviškumo buvimas! — tūlas pa
sakys, bet, deja, tatai yra neišven
giama.

Amerikoje jau yra amerikoniška 
lietuvybė, Brazilijoj — braziliška, 
Australijoj turės būti australiška. 
Augalas liks tas pats, kilęs iš tos 
pačios sėklos, bet kiekvienam kraš
te jis kitaip auga ir augs. Prisi
derinimas vietinėm sųlygom nėra 
lietuviškumo paneigimas, o tik for
mos pakeitimas...

Australijoje gimę ir augę lietu

nė tik sportu, bet ir etinio elgimosi 
sistema. Su fiziniu lavinimuisi jis 
siejo gyvenimo filosofiją. Fizi
nio treniravimosi ir rungtynių bū
du dalyvis lavinasi pasiduoti dis
ciplinai, išugdo pagarbą autorite
tui ir savo priešininkui, išmoksta 
laimėti ir džentelmeniškai pralai
mėti... Prof. Kano reikalavo iš 
savo mokinių aukštų elgimosi ir 
galvosenos normų kaip kasdienos 
gyvenime, taip ir žaidimo arenoj.

Šitokia pažiūra į sportą buvo ar
tima japonų dvasiai ir todėl džiudo 
ten labai išplito. Gi pradžioje 20- 
-jo amž. džiudo pradėjo plisti ir 
Vakarų pasauly.

Netrukus buvo įsteigti laipsniai 
žaidėjo pažangumui džiudo moks
le atžymėti, vad. “kyu” (mokinio) 
ir “dan" (mokytojo) laipsniai. 
Mokinio yra G, mokytojo 10 laips
nių, kurie yra atžymimi žaidėjo 
diržo spalva. Aukštesnio laipsnio 
diržus yra labai sunku pelnyti ir 
labai nedaug žaidėjų patenka į pa
čias auksčiausias kategorijas. Pa
vyzdžiui: auksčiausias laipsnis at
siektas europiečio yra 6-tas “dan" 
(mokytojo), o auksčiausias Sydnė- 
juje — 2-as “dan” (mokytojo).

Džiudo principai yra radikaliai 
skirtingi nuo vakarietiško stiliaus 
imtynių principų. Kai imtynėse 
jėga yra priešinamasi jėgai, tai 
džiudo žaidime tėra tik mėginama 
jėgos krypti nusukti jos naudotojo 
nenaudai. Pavyzdžiui: jeigu du 
vyrai stumia vienas kitą, tai stip
resnis nustums silpnesenį ir jį par
vers, bet jeigu silpnesnis patrauks 
priešininkų, pats staiga pašokda
mas į šoną, tai stipresnis būtinai 
nustos lygsvaros ir grius ant že
mės. Klaidinga būtų tačiau gal
voti, kad džiudo sporte jėga nerei
kalinga. Ji yra panaudojama rei
kiamu momentu ir teisingoje vie
toje. Džiudo principus galima su
sumuoti šiais žodžiais: “Pasiduoti 
priešininko jėgai ir ją išnaudoti 

vių vaikai neturi tos tautinės są
monės, kokių jų tėvai turėjo. Ji 
ir neįmanoma jiems įdiegti. Tai, 
kų žmogaus dvasia įgavo savo tė
vynėje, negalės įsiurbti svetimoje 
žemėje. Vaikų galvosena bus ra
dikaliai skirtinga nuo jų tėvų. Tuo 
būdu ir jų lietuviškumo samprata 
bus kitokia.

Senesnioji karta gali save be
veik visai izoliuoti mažose socia
linėse grupėse ir apsiginti nuo sve
timų įtakų. Tatai padaryti yra 
neįmanoma (ir nepageidaujama) 
jų vaikams. Taigi jauniesiems bus 
reikalingas australiško atspalvio 
lietuviškumas, nes jis jiems bus 
daug artimesnis ir suprantamesnis.

Tačiau šitoks australiškas lietu
viškumas, savaime augantis, gali 
kartais iškrypti iš tinkamų vėžių, 
todėl jis turėtų būti sąmoningai 
kuriamas ir skatinamas, nes be są
moningų pastangų lietuviškoji dva
sia gali išmirti drauge su senąja 
karta.

Gimę Lietuvoje ir augę Vokie
tijoje dabartiniai mūsų studentai 
turi dar gilių lietuviškų sąmonę. 
Australijon jie atvažiavo jauno 
amžiaus, kuris leido jiems pažinti 
ir įsigyventi šiame krašte. Pažin
dami du pasaulius, bet nei vieno 
tvirtai nesaistomi, dabartiniai stu
dentai gali lengvai išvengti ekstre
mistinių nukrypimų ir surasti vi
siems priimtinų išeitį. Jų vaidmuo 
šiame krašte yra ypatingai svarbus 
ir nuo jų daug pareis, ar ateinan
čioji Australijos lietuvių karta liks 
lietuviais ar pasidarys jau grynais, 
tik su lietuviškom pavardėm aus
tralais. Jurgi* 

priešininko nugalėjimui”. (Prof. 
Kano)

Tačiau mokytis džiudo apsigy
nimo triukų, nesant ištreniruo
tam sportininkui, yra tolygu mo
kėjimui užtaisyti ir iššauti šautu
vą, bet nežinoti kaip taikyti. 
Treniruodamasis sporte žaidėjas 
išmoksta instinktyviai naudoti sa
vo lygsvarą, svorį bei jėgą; išmo
kęs specialių apsigynimo triukų, 
jis jau galėtų sėkmingai panaudoti 
“džiudo” metodus prieš užpuoliką.

Džiudo rungtynės, ypatingai 
sportą žinančiam žiūrovui, yra la
bai įdomus spektaklis, čia trum
pai patieksiu pagrindines rungty
nių taisykles: rungtynės būna vie
no rundo 3-jų arba 5-kių minučių 
ilgio. Rungtynės baigiasi, kai vie
nas žaidėjų pelno vienų tašką. Jei
gu rundo pabaigoje taškas dar nė
ra pelnytas, tada laikas pratęsia
mas. Taškų galima laimėti per
metant priešininkų ant nugaros 
arba ant šono. Netiksliai įvykdy
tas metimas duoda tik pusę taško, 
ir tuo atveju rungtynės tęsiamos 
toliau. Pasitaiko, kad abu žaidė
jai pargriūna ant žemės. Tuo at
veju, rungtynės tęsiamos toliau 
rungiantis ant žemės. Taškas ta
da gali būti pelnytas trimis atve
jais: išlaikant priešininką ant nu
garos 30 sekundžių, užlaužiant 
jam rankų arba jį prismaugiant. 
Laikant priešininkų ant nugaros 
nėra reikalo jo laikyti ant men
čių (kaip imtynėse), bet reikia jį 
taip tvarkyti, kad jis negalėtų at
sikelti arba apsiversti ant pilvo. 
Rankos užlaužimo arba užsmaugi- 
mo atveju, pats priešininkas duo
da pralaimėjimo ženklų ir tada jis 
turi būti tuč tuojau paleistas.

Džiudo yra įdomus ir naudin
gas sportas. Ar jis paplis Vakarų 
pasauly taip, kaip Japonijoj — 
sunku pasakyti. Tačiau paskutiniu 
metu šis sportas labai plinta ir no
rima jį įvesti net į olimpijadas.

R. DAUKUS

SIU METŲ GRADUANTAI
IRENA ŽILYTĖ, 

B.D.S.
Irena Žilytė šiais metais baigė 

odontologijos fakultetą ir gavo 
praktikos teisę.

Ji gimė 1935 metais Lietuvoje ir 
pokarinį laiką praleido Danijoj. 
1953 m. Irena baigė St. Sabina 
gimnazijų ir, gavus stipendiją, 
įstojo į Sydnėjaus universiteto 
odontologijos fakultetą. Pirmieji 
metai nebuvo sėkmingi, kadangi 
gimnazijoj neturėjo fizikos ir che
mijos. Tačiau pakartojus pirmąjį 
kursą, toliau jai sekėsi puikiai: 
kiekvienais metais Irena gauda

vo įvairių gero mokymosi atžy
miu: “distinctions”, “high distinc
tions” ir kt.

Sėkmingą mokymąsi kol. žilytė 
puikiai suderindavo su kitais dar
bais: ji skambino pianinu, tapė 
paveikslus ir pasižymėjo kaip gra
kšti baletininkė, pasirodydama 
daugelyje studentiškų ir nestuden
tiškų parengimų. Ji visų laikų ak
tyviai dalyvavo liet, studentų vei
kloje.

šiuo laiku kol. žilytė dirba 
Sydnėjaus Dantų Klinikoje, kur 
siekia geresnės praktikos, prieš 
atidarydama savųjį dantų kabine
tų.

RAMUTIS 
ZAKAREVIČIUS 

B.E. (HON.), B. SC.
Ramutis Zakarevičius jau nuo 

mokyklos suolo pasižymėjo savo 
gabumais. Gimęs 1937 m. Klaipė
doje, Vokietijoj Scheinfieldo gim
nazijoj baigė dvi klases ir Sydnė- 
juj įstojo į St. Patrick’o koledžų 
Strathfielde. Gimnaziją baigė 
1953 m., gaudamas taip vadinamą 
“maximum pass” su trimis H ir 
dviemis A.

Gavęs valstybinę stipendiją, Ra
mutis pradėjo studijas Sydnėjaus 
universiteto inžinerijos fakultete. 
Sėkmingai baigęs du kursus inži
nerijos, jis perėjo į gamtos-mate
matikos fakultetų, kur studijavoNAUJAME PASAULY

PIRMIEJI FUKSŲ
I.

Sydnėjaus universitetas kasmet, 
prieš pradedant studijas, ruošia 
f Uksams (freshers) susipažinimo 
savaitę. Šiais metais lietuvių fuk- 
sų buvo 7. Kad geriau pažintume 
universiteto rajonų ir patalpas, 
mes visi lietuviškieji fuksai kas
dien susirinkdavom sutartoj vie
toj.

Pirmųjų dienų, pagal “Honi 
Soit” (universiteto savaitinis laik
raštis), susistatėm programų ir 
pradėjome savaitės ekskursijas. 
Tie, kurie buvome dar neužsiregis
travę, užpildėme anketas tuo me
tu, kai vyko kanclerio oficialus 
priėmimas Great Hall pastate. Pir
mąją dieną praleidome su tūkstan
čiais fuksų, sekdami krepšinio žai
dynes, žiūrėdami Charlio Chaplino 
filmų ir besivažinėdami džypu 
universiteto rajone. Pasivaikščio
jom ir pėsčiomis, susitikdami daug 
buv. klasės draugų. Prisirinkom 
įvairiausių propogandos lapelių, 
kviečiančių įsijungti j universite
to organizacijas ir klubus. Ap
žiūrėjome daug universiteto pas
tatų, iš kurių labiausiai mums pa
tiko Unijos Rūmai, nes ten ištisą 
dieną veikia televizija, lošia bili
jardą. Be to, ten yra poilsiavimo, 
pietavimo ir skaitymo kambariai, 
be atskirų salių šokiams, diskusi
joms, filmoms ir t.t. Ten veikia 
ir paštas, yra keletas telefonų ir 

aukštesniųjų fizikų ir po metų ga
vo Bachelor of Science laipsnį.

Po to, kol. Zakarevičius grįžo 
vėl inžinerijos studijuoti ir po 
dviejų metų sėkmingai ją baigė, 
gaudamas Bachelor of Engineer
ing (with Honors) laipsnį.

šalia savo studijų, Ramutis ra
do laiko muzikai ir aktyviai veik
lai liet, studentų tarpe. Jau Vokie
tijoj pradėjęs mokytis pianinu, 
jis tęsė muzikos studijas Austra
lijoj, pasiekdamas aukštų lygį. 
Mūsų visuomenei yra tekę jį gir
dėti per Initium Semestri ir per 
įvairius minėjimus.

Šiuo metu R. Zakarevičius yra 
gavęs stipendijų ruoštis magistro 
(Master of Science in Engineer
ing) laipsniui.

ŽINGSNIAI
net “garden lounge”. Mažiausiai 
mums patiko mokslui skirti pas
tatai, nes ten juk reikės nuolat 
sėdėti ir galvas sukti.

Antrąją dieną mūsų kelionių 
programa buvo gana panaši į pir
mąją. Susipažinimą pradėjome 
“Fakultetų valandose”, čia supa
žindino mus su fakultetų darbais 
ir numatytu šių bei kitų metų 
planu. Paaiškino, kad pirmaisiais 
studijų metais fuksai mėgina įsto
ti į visas veikiančias organizaci
jas, antraisiais pradeda jas aplei- 
dinėti, o trečiaisiais — jau bando 
studijuoti. Ne visos Fakultetų va
landos būna įdomios. Vienas fuk- 
sas, kuris esąs numatęs tik per 12 
metų baigti mediciną, nelaukė 
prasidedant medicinos “Fakultetų 
valandos”: kartų jis buvo rastas 
pas humanitarus, kitų kartų pas 
matematikus ar dar kur kitur, ta
čiau vis nepataikė pas būsimus 
daktarus...

Sekančiomis dienomis stebėjo
me visokiausias įvairenybes. Be 
visos eilės kino filmų, prisižiūrė
jome ir sporto. Matėm stalo teni
so turnyrų, žiūrėjome fektavimo 
pasirodymų ir labai atydžiai ste
bėjome DŽIUDO, kur matėm 
“klab prezident Tauni Dokus in 
ekšion”.

Kadangi Ridas Antanas Daukus 
yra Džiudo klubo prezidentas, tai 
nutarėm būtinai į jį įsirašyti. Vė-

KAIP RAŠYTI?
Redakcija paklausė kalbininko 

P. Joniko kaip teisingai reikia ra
šyti — kolega ar collega. štai at
sakymas.

Klausiate, kaip taisyklingai tu
rėtų raštu kreiptis jūsų korpora
cijos nariai, studentai vienas į 
kitų. Dabar jūsų esą rašoma colle
ge, kolega, colega, vieniem aiški
nant, kad žodis kilęs iš lotynų kal
bos, kitų — kad iš anglų.

šis žodis iš tikrųjų yra kilęs iš 
lotynų kalbos collega ir yra var
tojamas įvairiose kalbose tarny
bos, darbo, mokslo draugui, part
neriui, kompanijonui vadinti. Lie
tuvoje ir jos kaimynuose buvo 
įprasta juo kreiptis vienam į kitų 
ypač universiteto studentams bei 
profesoriams. Tų žodį įvairios tau
tos rašo įvairiai, pagal savo rašy- 
binius įpročius: pvz. lenkai kole
ga, anglai colleague.

Mes lietuviai, bendrinius sveti
muosius žodžius rašome iš garsų, 
nepaisydami originalo rašybos, 
štai kad ir tokia komiaija mes ra
šome ne tiktai su k vietoj c, bet 
ir su viena m ir «, non tas žodis 
dygęs iš lotyniškos šaknies (plg. 
lot. commiium). Todėl turime ra
šyti kolega, kolegė. Juk iš garsų 
rašome ir kolegija, nors tas žodis, 
taip pat kilęs iš lotynų collegium.

Reiškiu pagarbų,
(P. Joniką*)

D.I.

liau, patriotiškai pagalvoję, pano- 
rom Sydnėjaus universitete įsteig
ti paskirų lietuvių klubų.

Be filmų ir sporto, buvo dar 
koncertai, vaidinimai, pamokymai, 
kaip klausoma paskaitų, be to, po
litinių klubų pavakariai, sympo- 
sumai, šokių pamokos, merginų 
manikėnių paradas ir populiarusis 
“Brains Trust Session”, kurio me
tu buvo pakviesti žymiausi Syd
nėjaus žurnalistai bei radijo ko
mentatoriai. Studentai davinėjo 
klausimus, o žurnalistai atsakinė
jo. Gaila tik, kad tebuvo liečiama 
tik siaura sritis, būtent: Ar reij 
kia nešioti pižamas per pižamų ba
lių? Be to, dar buvo statyta visa 
eilė klausimų, kurie lietė Sabrinų. 
Atsakymai, suprantama, buvo dvi
prasmiški...

Vakarus praleidome šokiuose, 
džiazo koncertuose ir vakariniuo
se studentų pobūviuose. Baigian
tis susipažinimo savaitei, atseit 
— penktadienio vakarų studentų 
unija suruošė fuksams laisvų pri
ėmimų. Fukseliai atrodė puikiau
siai — kostiumuoti ir iš viso 
tvarkingai apsirengę, kai tuo tar
pu studentai ir studentės smar
kiai skyrėsi savo laisvais drabu
žiais, trumpom kelnėm ir sanda
lais (daug studenčių mūvėjo- il
gas, baltas kojines). Ir taip pir
mų valandų nakties baigėsi mūsų 
susipažinimo savaitė.

II.
Kitų savaitę atmosfera jau pa

sikeitė. Mūsų veidai ištyso rimtu
mu, nes studijos nebuvo panašios 
į gimnazijos pamokas, čia jau nę 
mokytojai dėstė “didelėj” (50 mo
kinių) klasėj, o pakliuvome tar- 
pan 600 fuksų pasiklausyti profe
sorių paskaitų. Savaitės bėgyje 
kaikurias auditorijas sumažino. 
Dabar didžiausioj mano auditori
joj yra 500 klausytojų, o mažiau
sioj — vis dar per 200. Dabar mo
kytojas jau neateina pats į klasę, 
o mes patys turime lakstyti per 
įvairiausius pastatus, kad suras
tume, kur dėstoma tas ar kitas da
lykas. Per pirmas dvi dienas fuk
sai lakstė kaip pamišę, jieškodami 
kelio sekančion paskaitom Ir aš 
turėjau baimės, kai norėjau per 3 
min. rasti, kur skaitoma filosofi
ja. Susiradau auditorijų tik po 15 
minučių. Kitas vargšelis fuksas, 
kuris bando studijuoti medicinų, 
tik po kelių dienų sužinojo, kur 
yra jo paskaitų vieta.

Pagaliau ir studenčių atsirado... 
Vietoj pirmadienio, jos prisistatė 
tik trečiadienį. Mat, pagal mote
riškų būdą, jos neperdaug skuba...

šeštadienio vakarų beveik visi 
atsilankėme j INITIUM SEMES
TRI, kur buvome, tarsi vergai, su
numeruoti ir privalėjome pildyti 
kitų uždaigas. Jau prieš dvyliktų 
nakties studentų pirmininkas mus, 
fuksus, surinko už “čiuprynų”, už
darė į atskirų kambarį ir “rudu 
vandenėliu” pakrikštijo.

R. Cibuliki*
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KAIP MUS VEZE I SIBIRĄ IR KĄ 
MES PERGYVENOME

KĄ PASAKOJA DUKART IŠTREMTAS IS LIETUVOS 
IR ATVYKĘS l VAKARUS

Tęsinys ii “M.P.” 14 Nr.

ISTORINES DIENOS HOBARTE

NESUDARO MIŠRIŲ SEIMŲ
. Lietuvių santykiai su kitų tau
tybių tremtiniais buvo kuo ge
riausi, gal dėl visų bendro likimo. 
Puikus lietuvių bruožas buvo ir 
tai, kad lietuviškas jaunimas ne
sudarydavo mišrių šeimų. Man yra 
žinomas tik vienas atsitikimas, 
kada lietuvis vedė rusę, tačiau ir 
tai jvyko tik dėl to, kad tame 
miško kirtimo punkte nebuvo nė 
vienos lietuvaitės.

įvairių ištaigų ir įmonių vado
vai lietuvius labiau už kitus ver
tindavo — už jų darbštumų ir žy
miai mažesni patraukimų prie 
degtinės. Pasiliuosuoti iš darbo 
lietuviui buvo ir yra labai sunku.

VIENI GRĮŽO Į LIETUVĄ 
LEGALIAI, KITI NELEGALIAI

Daugumas lietuvių 1946-47 me
tais gavo pasus be apsigyvendini- 
mo vietovės nurodymo, t.y. pasuo
se nebuvo įrašyta jokių straipsnių, 
kliudančių judėti.

Pasinaudodami tuo, jau 1946 
metais daug lietuvių be jokios 
NKVD žinios grįžo į Lietuvę. Da
lis lietuvių atvažiavo visai be pa
sų, sunaikinę specialias tremtinių 
“spravkes”. Gauti naujų pasų ne
buvo sunku.

Pilna Lietuva buvo tuomet jau 
prigužėjusi įvairaus plauko rusų 
valdininkų, kurie bu vietiniais val
dininkėliais — partiečiais kartais 
už pinigus išduodavo pasus, kelio
nės bilietus ir kitus dokumentus, 
nors už visa nulupdavo dideles 
sumas. Vieno Lietuvos miesto vie
name milicijos skyriuje už pasų 
reikėdavo mokėti 3.000 rublių.

Grjžusiems be dokumentų tau
tiečiams, neturintiems pinigų, pri
sieidavo slapstytis. Man yra ži
noma viena moteris lietuvė, kuri 
grįžusi iš Krasnojarsko 1946 m. 
išsislapstė Lietuvoje be dokumen
tų iki 1953 metų. Ji nebuvo antrų 
kartų grųžinta Sibiran.

GAUDO IR TREMIA IS NAUJO
Tačiau nuo 1949 m. pradžios 

prasidėjo grįžusių tremtinių areš
tai, todėl daugumas tokių žmonių 
neturėjo pastovios gyvenamosios 
vietos. Daugelis gyveno nelegaliai, 
didesniuose miestuose, kaip Kau
ne, Vilniuje ir kt. Nemažai trem
tinių slapstėsi ir kaimo vietovėse.

Areštuotus tremtinius kalinda
vo tose vietovėse, iš kur buvo iš
vežti. Vyresniojo amžiaus lietu- 

* viams tremtiniams buvo pritaiky 
tas baudžiamojo kodekso 83-sis 
straipsnis, ty. priteista 3 metai 
laisvės atėmimo ir laikymo kon
centracijos stovykloje, po ko eta
pu turėjo būti sugrųžinti į pir
mykštę trėmimo vietų Komi res
publikoje, Kazakstane, Altajaus 
srityje, ar kitur.

Kai kuriems mano pažįstamiems 
visi trys metai praėjo tardomo- 
siuose kalėjimuose, net nesudarius 
bylos. Nemaža senyvo amžiaus, 
paliegusių tremtinių moterų atli
ko bausmę Šilutės stovykloje.

Keliaujant antrų kartų į Komi, 
teko pabuvoti keliuose kalėjimuo
se ir persiuntimo punktuose (“pe- 
resilka”). Beveik visi grįžę trem
tiniai buvo vėl suimti ir apie 1950 
m. pabaigų jau laikomi kalėjimuo
se, lageriuose, o dalis jau buvo 
sugrųžinta į pirmykštes trėmimo 
vietas. Masiniams grįžusiųjų gau
dymams prasidėjus, kai kuriems 
tremtiniams pavyko patiems už 
savo pinigus sugrįžti atgal j trė
mimo vietų. Tokiems asmenims, 
prisistačius NKVD, būdavo atima
mi pasai ir vėl išduodamos "sprav- 
kės”. Didesnių represijų tokiems 
nebuvo taikoma.

LENINGRADO KALĖJIMUOSE 
— DAUG LIETUVIŲ

Tie, kurie etapu buvo sugrųžin
ti j Komi ir kitas trėmimo vietas, 
iškentėjo nepaprastai daug vargo. 
Dar daugiau nukentėjo nuteistieji 
trims metams, nes dažnai buvo lai
komi bendrai su kriminalistais.

Kovo 11 — 14 dienomis Hobarto 
I lietuvių bendruomenę atlankė J.E. 

vyskupas Brizgys. šio garbingo 
svečio pasirodymas mažai Hobarto 
lietuvių bendruomenei buvo dau
giau negu koks didelis ir nepapras
tas įvykis.

Trumpa J. Ekscelencijos viešna- 
gė prabėgo kaip iškilminga šventė, 

' kaip maloni akimirka, palikdama 
1 bendruomenei nepamirštamus ir 

brangius prisiminimus. Neturtin- 
1 ga savo kultūrinėmis priemonėmis 
I Hobarto apylinkė sutiko savo 

svetį vieningai, su didžiausiu nuo- 
( širdumu ir pagarba. Savo skait

lingu dalyvavimu pamaldose, pa- 
' moksluose, gražiu giedojimu baž

nyčioje, hobartiškiai įrodė savųjį 
1 susidomėjimų ir svetingumų.

Nenorėčiau leistis aprašinėti, 
kaip J. E. vyskupas atvyko, kaip 

j jis buvo sutiktas ir vaišintas, nes 
norėčiau tiktai išreikšti bent dalį 
tų nuotaikų kurias sukėlė ir paliko 
garbingasis svečias Hobarte.

Nežinau, kaip sutiko, kaip pri
ėmė vyskupų kitos didelės bend
ruomenės. Nežinau kaip skaitlin
gai lankėsi j jo paskaitas, į pamal
das, su kokia nuotaika, širdimi, 
bet žinau, patyriau ir pastebėjau 
visus tuos dalykus čia Hobarte. 
Nei vienas minėjimas, nei viena 
pramoga nebuvo anksčiau tiek 
daug žmonių sukvietusi, kaip šitas 
trumpas vyskupo vizitas ir dar ne
patogiu darbo dienų laiku. Galiu 
drųsiai tvirtinti, kad gausūs da
lyviai nesusirinko tik pasižiūrėti, 
jie dalyvavo, kad išgirtsų, pajustų 
ir išgyventų. Kad vėl pajustų tų 
ryšį su visos Australijos lietuviais, 
ryšį su pasaulio tremtiniais lietu

Etapo metu politinių tremtinių da
lis buvo maišoma su kriminali
niais nusikaltėliais, o šie pakeliui 
aniems atimdavo geresnius drabu
žius, maistų ir kt.

Daugumas tremtinių, tremiamų 
atgal į Komi, perėjo Leningrado 
persiuntimo kalėjimų. Tai didžiu
lis pastatas su daugybe kamerų, 
kuriose sukišdavo 80-120 kalinių. 
Leningrade teko sutikti daug lie
tuvių, dalyvavusių laisvės kovose, 
nuteistų po 25 metus. Mano ka
meroje iš apie 80 kalinių buvo 
daugiau kaip 30 lietuvių, 16 latvių, 
apie 10 estų, keli lenkai, du žydai, 

viais, taip pat ir ryšį su sava tauta. 
Šis ryšys jau buvo gyvenimo rū
pesčių, kasdieniškumo nusilpnin
tas, net nutrauktas, ir tik didelis 
autoritetas tegalėjo jį vėl sustip
rinti, sumegsti.

Paprasti, visiems suprantami, 
nuoširdūs ir kartu pilni išminties 
ir reikšmės J. E. vyskupo žodžiai 
buvo su didžiausiu atsidėjimu iš
klausyti ir, manau, ilgai nebus už
miršti. Kiekvienas dalyvis pajuto 
ir išgyveno tų šventiškų iškilmingų 
nuotaikų. Buvo pamiršti kasdie
niški rūpesčiai bei nesantaikos, 
pikti žodžiai viens kitam pasakyti. 
Visi vienos minties surišti, lyg iš 
naujo pajutome tų meilę savo pa
pročiams, savo kalbai, meilę savo 
tėvynei. Lyg gimtų laukų kvapas 
padvelkė tolimam Hobarte. Jau 
buvome pamiršę savo gražias tau
tines tradicijas, savo kilnių kultū
rų, o dabar tų kelių iškilmingų 
dienų bėgyje vėl visa tai iškilo 
visoje šviesoje, visoje garbėje. Vi
sos tos geros ir reikalingos trem
tinio lietuvio ypatybės, beveik jau 
pamirštos, vėl buvo lyg at
gaivintos.

Nesu pasiryžęs čia minėti vys
kupo vizito reikšmės religiniame 
gyvenime. Tas gyvenimas nėra 
taip pamirštas tremtinių tarpe: 
turime juk savus kapelionus, kurie 
lanko bendruomenę ir atsideda 
tiems reikalams, tačiau tautinės 
bendruomenės reikalas neabejoti
nai gavo nepaprastai daug nau
dos. To, ko nepajėgė atlikti apy
linkės valdyba per daugelį bandy
mų, J.E. vyskupas savo šviesia 
asmenybe, malonia šypsena ir pa
prastu žodžiu padarė per kelias 

du rusai ir vienas vokietis. Viso 
čia buvo aštuonių tautybių žmo
nių. Politinių kalinių kamerose 
vyravo visai kitos nuotaikos, negu 
maišytose kamerose (kartu su 
kriminalistais). Vienas stengėsi 
kitam padėti, kitų užjausti, pa
guosti, dalindavosi maisto ištek
liais ir panašiai. Kadangi kalėji- 
minis rėžimas čia nebuvo per daug 
griežtas, tai kaliniai kamerose su
rengdavo įvairius saviveiklos pa
sirodymus. Kiekvienos tautybės 
grupė stengėsi pademonstruoti ki
tiems savo liaudies menų.

JEI SKAUDU
— REIKIA KALBĖTI

Lankantis J.E. vyskupui Briz
giu! Melburne ir dalyvaujant įvai
riuose jo garbei ruoštuose paren
gimuose, nenuostabu, kad Jį ir 
Jam pagarbų reiškusius stebėjo 
mūsų laikraščių bendradarbiai. 
Aprašant Jo Eksc. viešnagę Lie
tuvių Namuose, tiek vieno, tiek 
ir kito laikraščio korespondentai 
buvo nepastabūs ir jų reportažai 
daug kam paliko nemalonų įspūdį.

“Tėviškės Aidų" korespondentas 
“nepastebėjo — negirdėjo” L. Na
mų šeimininko Melburno Lietuvių 
Klubo pirmininko L. Barkaus svei
kinamosios kalbos. Ir nesistebiu 

dienas. Lietuviška dvasia vienin
gai atgijo vėl. Dabar tik reikia 
mūsų gerų norų ir pastangų šitų 
vieningųjų dvasių išlaikyti. Rei
kia dabar dirbti ir siekti, kad šis 
dvasios pakilimas ir tautinės sų- 
monės pagyvėjimas tęstųsi toliau, 
kad vėl nenuskęstų kasdieniuose 
rūpesčiuose, neišgaruotų alaus ba
rų tvaike, neišdiltų nedraugiškoje, 
besibarančioje aplinkoje.

Vien tik jau už šitų tautinės są
monės pažadinimų, Hobarto apy
linkė ir, manau, daugelis kitų ma
žesnių ir didesnių bendruomenių, 
turėtume būti dėkingi J. Eksce
lencijai.

Baigdamas, kaip lietuviškos ben
druomenės narys, norėčiau sumi
nėti taip pat ir Hobarto apylinkės 
valdybų, kuri nuoširdžiai ir gra
žiai suorganizavo garbingojo sve
čio sutikimų bei viešėjimų. Tačiau 
didžiausia padėka ir garbė tenka 
atskiriems asmenims — ponioms 
Vaiciulevičienei, Beržanskienei, 
Domkuvienei, Kaitinienei, Sima- 
nauskienei bei ponams Simanaus- 
kams, Vaiciulevičiui ir Beržanskui, 
taip pat visiems bažnytinio komi
teto nariams, kurie visi nuoširdžiai 
ir nekreipdami dėmesio į vargą 
prisidėjo darbu ir aukomis prie ši
tos kelių dienų šventės parengimo.

A. K. 

tuo! Turėdamas galvoje kokių po
zicijų iki šiol buvo užėmę "Tėviš
kės Aidai” Lietuvių Namų atžvil
giu, tas “nepastebėjimas ■— ne- 
girdėjimas” buvo tos laikraščio 
laikysenos natūrali tųsa.

Tokiu "negirdėjimu” galima lai
kyti ir vėlesnį p. Grigaičio “pamir
šimų” sveikinimo kalboje paminė 
ti Melburno Lietuvių Klubo var
dų, kurio narių skaičius keliolika 
kartų didesnis, nei kai kurių jo 
nepamirštų paminėti organizaci
jų narių dydis. Kųgi, šapelį pa
matė — vežimo nepastebėjo!

Tai ryškūs to laikraščio ir p. 
Grigaičio “tolerancijos” ir “vieny
bės” pademonstravimas To aki
vaizdoje, kuris visas lankymosi 
Melburne dienas skelbė lietuviams 
vienybės reikalų.

“Mūsų Pastogės” koresponden
tas ėmė ir nepastebėjo ar negir
dėjo ponios Kuncaitienės, Mel
burno lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos pirmininkės, 
taip jautrios ir nuoširdžios Jo 
Eksc. pasveikinti ir pagerbti pa
sakytos Lietuvių Namuose kalbos.

žinau, kad moterys dirba ne 
tam, kad apie jų darbų būtų pa
negirikos skelbiamos, o jos pačios 
liaupsinamos, bet vis dėlto mūsų 
korespondentų pareiga būtų jų dir
bamų kilnų artimo meilės darbų 
pamatyti ir nuoširdžiai įvertinti.

Ignas Alekna
Redakcijos pastaba: “Mūsų Pas
togės” redakcija apgailestauja, 
kad š.m. kovo m. 20 d. laikrašty
je tilpusioj Melburno korespon
dento, pasirašiusio slapyvardžiu 
“Dalyvavęs”, korespondencijoj 
apie J.E. vysk. V. Brizgio priėmi
mų Liet. Namuose per neapsižiū
rėjimų nebuvo išspausdinta ten 
kalbėjusios Melburno Mot. Soc. 
Globos Draugijos p. Valerijos 
Kuncaitienės pavardė. Dėl šito 
abu paliestieji nuoširdžiai atsipra
šomi.

“M.P.” redakcija..

SPECIALUS PASIŪLYMAS I
(Tęsinys iš 3 psl.)

INITIUM SEMESTRI

1

Tiktai 200 Siuntiniu
I

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ LONDONE PRANEŠA, KAD JAI PAVYKO LABAI ŽEMA KAINA NUPIRKTI 
4.600 JARDŲ VILNONĖS (ALL WOOL) ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS KOSTIUMAMS. IŠ TOS MEDŽIAGOS SUDARYTA 200 
SPECIALIŲ SIUNTINIŲ, KURIŲ KIEKVIENĄ SUDARO:

61 jardo vilnonės (all wool) pilkos su ruoželiais medžiagos,
61 jardo vilnonės (all woll) rudos su ruoželiais medžiagos ir
10 jardų vilnonės (all wool) mėlynos su ruoželiais medžiagos, taigi iš viso 23 jardai vilnonės (all wool) angliškos 
medžiagos septyniems vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Kitose firmose tokio siuntinėlio kaina būtų maždaug 

pirkti šias medžiagas išimtinai žema kaina ir ji iš to teturės

i

25 svarus
50 svarų. O kadangi Lietubių Prekybos Bendrovei pavyko su- 
labai maža pelno, tai tų specialų siuntinį jį siūlo tiktai už 

sterlingus, 8 
8

8

kitas pasiuntimo išlaidas. Siuntinio gavėjui nieko nebereikiaį šių kainų įskaitant sovietinį muitų, licenzijų, draudimų ir visas 
primokėti.

Turint galvoje tai, kad šių specialių siuntinių skaičius 
skaičiui mūsų tautiečių, prašome užsaknėti ne daugiau kaip

Šio specialaus siuntinio svoris yra 22 Ibs, dėl to kito kių prekių prie jo pridėti nebegalima, nes tada siuntinys būtų 
per sunkus.

Šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas siuntėjas, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kitų firmų.
Pareikalavus siunčiame nemokamai medžiagų pavyzd žius. Ta pačia proga norime painformuoti, kad esame sudarę 

25 skirtingus standartinius siuntinius niekam jau nebenuvaržo- momis kainomis, įvairuojančiomis tarp £ 10.6.0 ir £ 28.7.0. 
Pavyzdžiui:

1) tiktai už £ 10.6.0 jūs galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 61 jardo vilnonė, medžiagos 2 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams,

2) tiktai už £ 11.7.0 galite pasiųsti 6 jardus vilnonė, paltinės medžiagos 2 paltams,
3) tiktai už £ 17.7.0 galite pasiųsti 13 jardų vilnonė, medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, o šalia 

tų yra dar kiti 22 skirtingi standartiniai siuntiniai — medžiagos kostiumams ir paltams, batai, megztiniai, vyriškos ir mo
teriškos kojinės ir kt.

Pareikalavus nemokamai siunčiame savo standartinių siuntinių kainoraštį, medžiagų pavyzdžius ir pagrindinį savo 
katalogų, kuriame yra sužymėta apie 600 dalykų.

' MES GARANTUOJAME, KAD
1) siuntinys tikrai pasieks,gavėjų (jei siuntinys žūtų, mes grąžiname pinigus arba be mokesčio pasiunčiamo kitų tokį 

pat suntinį),
2) visi su siuntimu susiję mokesčiai apmokami šičia, dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, nieko jau nebeprimoka,
3) bus siunčiamos tik užsakytosios medžiagos, pasirink tos pagal pavyzdžius.
Mums reikalingi įvairiose Australijos vietovėse atstovai. Rašyti:

yra labai ribotas ir kad norime leisti pasinaudoti juo didesniam 
vieni} tokį siuntinį.

Lithuanian Trading Company
1 A, HUNT STREET, LONDON, W. 11 GREAT BRITAIN

a

a

i

Šių metų Sydnėjaus Lietuvių 
Studentų Initium Semestri įvyko 
Bankstowno Lietuvių Namuose. 
Susirinkus per 100 svečių ir stu
dentų, Initium buvo pradėtas su- 
giedant Gaudeamus — kuris, kaip 
ir anksčiau silpnai buvo žinomas, 
be senųjų akademikų pagalbos 
būtų visai sušlubavęs.

įvedamojoj kalboje .Skyriaus 
pirmininkas R. Daukus ragino stu
dentus studijuojant neieškoti tik 
profesijos, bet siekti bendro išsi
lavinimo, kurio svarbiausios ypa
tybės — mokėjimas protauti ir to- 
lerancija. Studijavimas bet kokio 
dalyko išmoko žmogų tiksliai, ob
jektyviai galvoti, ir tas galvoji
mas turi būti pritaikomas kasdie
niniam gyvenime. Tolerancija yra 
įgaunama susitinkant ir susipažįs 
tant su įvairiais žmonėmis ir jų 
idėjomis bei juos pagerbiant.

— Mums išeivijoje reikia išsila
vinusių žmonių, kurie galėtų būti 
sųmoningi lietuviai ir ant senųjų 
pamatų tęsti pritaikytų dabarčiai 
ir esamom sąlygom lietuviškumo 
pasireiškimų, — baigė savo kalbą 
R. Daukus.

A.L.B. Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. V. Skrinska, sveikinda
mas studentus, pasidžiaugė jų pra
eitų metų veikla. Studentai akty
viai reiškėsi per suvažiavimus, 
spaudoje ir įvairiuose kituose pa
rengimuose. Palinkėjo šį darbų 
tęsti ir ateityje.

Kun. P. Butkus savo sveikinimo 
žodyje iškėlė pavojus, kurie veikia 
studentus religijos požiūriu univer
sitete ir ragino kolegas nepasi
duoti anti-religinei įtakai, bet pa
silikti gerais katalikais. Kapelio
nas apgailestavo, kad nė vienas 
jaunuolis nėra įstojęs į kunigų se
minarijų ir pabrėžė, kad tokia pa
dėtis nieko gero nežada; jaunų 
lietuvių kunigų reikalas kasmet 
aktualėjųs.

Po to buvo pristatyti šių metų 
f Uksai, kurių yra septyni: R. Cibul

skis — humanitariniai mokslai, 
I. Jarašius — inžinierija, J. Ko- 
lakauskas — teisėj G. Kišonas — 
medicina, M. Mauragis — gamtos 
— matematikos moksl., A. Stašio- 
nis — teisė, V. Stašionis — inži
nierija.

Initium tradicinė programa, 
nors ir silpnesnė nei praeitais me
tais, buvo gana įdomi. Netikslus 
paskutinio numerio išpildymas iš
kreipė jo prasmę. Ateityje reikė
tų visus numerius paruošti repeti
cijose ir nepalikti jų pačių vaidin
tojų kūrybai.

Apskritai, Initium buvo sėkmin
gas. Linksma nuotaika, gera mu
zika, savi namai — paliko gerų 
įspūdį. Studentai džiaugėsi gau
siais svečiais, o svečiai gražiu bū
riu studijuojančio jaunimo, kuris 
kasmet auga, ir, tikėkimės, augti 
nenustos. P. D.

STATISTIKA
Pagal Liet. Stud. S-gos valdy 

bos turimas žinias Sydnėjuje šiuo 
metu (1959 metais) studijuoja 50 
lietuvių studentų.

Fakultetais jie pasiskirstę se
kančiai:

Technikos 13;
Komercijos 9;
Medicinos 7;
Griežtųjų mokslų (science) 6;
Odontologijos 6;
Teisių 3;
Ekonomijos 3;
Humanitarinių mokslų 1;
Farmacijos 1

ir Fizioterapijos 1.
29 iš jų studijuoja Sydnėjaus 

universitete ir 21 N.S.W. univer
sitete.

Graduantų skaičius jau pakilo 
iki 12; 3 iš jų ruošiasi magistro 
laipsniui. Taip pat sydnėjiškis V. 
Doniela yra pirmasis lietuvis, čia 
buvęs studentu,- gavęs daktaro 
laipsnį.

4
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PASIŪLYMAI Sp. ŠVENTĖMS
■Su malonumu tenka džiaugtis ( nimui ir mūsų mažiesiems palik- 
nio nininic evnnAinrnH A 1 i- fu rtničrliIrlnni!! ISTYllfli. T'aI Dlltllšiais metais švenčiamu Australi

jos lietuvių sportiniu X-čio jubi
liejumi. Po sunkaus ir kieto dar
bo, šiandien mes galime gėrėtis 
mūsų sportiniu jaunimu, kuris be 
savo pagrindinio darbo atlieka ir 
dideli lietuvybės išlaikymo ugdy
mų čia bręstančiame jaunimo'tar- 
pe. Prie šio lietuviškojo sporto po
puliarinimo daug prisideda ren
giamos metinės sporto šventės, ku
rias mes turime padaryti kuo iš
kilmingesnes ir vaizdingesnes. šių 
metų jubiliejinė šventė Adelaidė
je turėtų ypatingai būti išpopulia
rinta ir tinkamai paruošta, nes 
švenčių metu daug jaunimo užsi
krečia tomis buvusiomis sportinė
mis tradicijomis, kurias vyresnie
ji atsivežė iš Lietuvos ir kurių 
bent mažų dalelytę jaunieji pajun
ta metinėse šventėse.

Norint, kad jubiliejinė sporto 
šventė atrodytų tikrai puikiai, aš 
siūlyčiau busimąsias sporto sales 
ir lietuviškuosius namus kuo įs
pūdingiau išpuošti, nes juo gra
žiau salė ar namai bus papuošti, 
juo jie bus jaukesni ne tik spor
tui bet ir pasilinksminimams. Bū
tų labai gražu, jeigu salės, ypa
tingai pagrindinė, kur vyks visos 
atidarymo ir uždarymo iškilmės, 
pasipuoštų vėliavomis, ženklais ir 
kt. šalia pagrindinės bendrosios 
sporto švenčių vėliavos, kuri, at- 

K rodo, šiais metais jau bus, būtų la
bai gražu, kad kiekvienas klubas 
turėtų savąją vėliavą ir atidarymo 
bei uždarymo paradų metu neštų 
savųjų žaidėjų priekyje. Po para
do visos vėliavos, kartu su skiria
momis dovanomis, pademonstruo
tų vieną iš gražiausių šventės pa
puošalų ir pačiai šventei priduotų 
tinkamą nuotaiką. Tas viskas jau-

tų neišdildomą įspūdį. Tai būtų 
lyg mažoji leituviškoji olimpiada 
Australijoje. Pačios klubų vėlia
vos dydį galėtų nustatyti ALFAS 
valdyba. Aš siūlyčiau pvz. 5’6x3’. 
Vėliavoje turėtų būti išsiūtas klu
bo vardas, ženklas ir miesto pa
vadinimas, neprasilenkiant su klu
bo spalvomis.

BAUDŲ MĖTYMAS
Tiek aš, tiek ir daugelis kitų, 

pastebėjome, jog rungtynių metu 
mūsų krepšininkai-kės labai blogai 
mėto baudas, kas labai atsiliepia 
į pačių krepšinio rungtynių lygį 
ir žiūrovų susidomėjimą jomis. 
Norint išvystyti tikslesnį baudų 
mėtymą, aš siūlyčiau visiems klu
bams savo tarpe pravesti baudų 
mėtymo pirmenybes vyrams ir mo
terims paskirai, šiose varžybose 
galėtų dalyvauti įvairaus amžiaus , 
vyrai, moterys ir jauniai.

Jubiliejinės šventės metu, iš-1 
aiškinant geriausį Australijos lie
tuvių baudų metiką, reikėtų pra
vesti galutines baudų mėtymo 
varžybas, kuriose galėtų dalyvau
ti tik paskirų klubų pirmųjų trijų 
vietų laimėtojai. Laimėtojo įmes
tų baudų skaičių laikyti Austra
lijos lietuvių rekordu.

Baudų mėtymui, jei tik bus pri
imtina, reikėtų - išdirbti atskiras 
taisykles, pvz. 1. Baudos metama 
iš eilės ir 2. Kiek daugiausiai bus 
įmesta baudų iš 50 ar 100 metimų?

Savuose klubuose galima būtų 
pravesti baudų mėtymo rungtynes 
tarp veteranų ir jaunių, o taip 
pat korespondenciniu būdu rung
tyniauti ir su kitais klubais, kas 
ypatingai duotų daug naudos rung
tynių metu.

los apžvalgą. Revizijos komisijos i 
aktą skaitė buv. Revizijos K. pir
mininkas A. šutas, iš kurio pa
aiškėjo, jog nežiūrint gana dide
lių išlaidų, daugiausiai už ko
mandų registracijas, kelionę į 
sporto šventę, uniformas, sales ir 
kt., buvusioji valdyba kasoje pali
ko 126 svarus, iš kurių, apmokė
jus 26 svarus “Mūsų Pastogei” 
už skelbimus, liks per 90 svarų, 
kas rodo buvusios valdybos įdėtą 
darbą ir rūpesčius metų eigoje.

Pats karščiausias ir opiausias 
dienotvarkės punktas buvo klausi
mai ir sumanymai, kurių metu bu
vo iškeltas bendradarbiavimo su 
Bankstown’u klausimas ir paaiškė
jo, jog buvusioji valdyba, ar bent 
paskiri jos nariai ignoravo spor
tinio bendradarbiavimo su Banks- 
townu reikalą ir neisistengė už- 
mėgsti glaudesnių ryšių. Susirin
kimo buvo padaryta galutina išva
da, jog Sporto Klubas “Kovas”, 
laikydamasis savo pagrindinio tiks
lo — lietuviškojo sportinio gyve
nimo, turi savoje veikloje likti ne
utralus ir nepasiduoti bent kuriai 
politinei ar kitai vietinio gyveni
mo vienšalei grupei, vengiant bent 
kokio kišimosi į pasitaikančius gru
pinius ginčus. Naujoji valdyba pri
valės paskirti asmenį, kuris, išsiaiš
kinęs visus nesklandumus su Ban- 
kstownu, paruoš sportinio bendra
darbiavimo dirvą ten.

Naujojon “Kovo” valdybon, pa
gal balsų daugumą, buvo išrinkti 
šie asmenys: V. Binkis, S. Jūrai
tis, A. Šimaitis, R. Liniauskas ir 
A. Griškaitytė. Kandidatai: Hor- 
nas, J. Karpavičius ir A. Šimaitie
nė. Revizijos komisijon išrinkta: 
A. Bačiulis, V. Bernotas ir A. 
Laukaitis.

Susirinkimą ir ypatingai karš
tus pasisakymus gražiai pravedė 
prezidiumo pirmininkas V. Dauda- 
ras.
‘tMąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąą 
PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI Į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MŪSŲ PASTOGĖJ”.

Geelonge

VYTIS I — Vasaros sezono 
krepšinio pirmenybių nugalėtojas

Olympic Sąjungos vasaros se
zono krepšinio pirmenybėse Mel
burne į baigminį ketvertuką pa
teko šios komandos: 1. Riga, 
Batman, 3. Vytis, 4. Triestina.

2.

VYTIS I — TRIESTINA 
48:39 (28:17)

Pirmose priešbaigminėse rung
tynėse Vytis I susitiko su italų 
Triestino, kuri šiose pirmenybėse 
buvo du kartus iš eilės nugalėju
si mūsiškius. Tačiau šiame susiti
kime vytiečiai sugebėjo išlaikyti 
iniciatyvą per visą žaidimą ir 
gražioje kovoje nugalėjo savo 
priešininkus. Ypatingai gerai savo 
veržlumu ir taikliais metimais pa
sirodė A. Kaladė ir A. Šimkus. 
Taškus įmetė: A. Šimkus 17, A. 
Kaladė 13, R. Volkovickas 5, R. 
Zenkevičius, D. Kairaitis ir 
Bacevičius po 4 ir Ed. Lipšys

A.
1.

i iš-

VYTIS I — BATMAN 
39:25 (19:7)

Antrose rungtynėse Vytis 
ėjo žaisti prieš Batman, kurie
pirmame susitikime pralaimėjo Ri
gai. Ši aukštaūgių australų ko
manda pasižymi nenuilstamu ko
vingumu ir turi gerus metikus; 
prieš ją mūsiškiams dar nebuvo 
pavykę laimėti. Vytiečiai šias 
rungtynes pradėjo greitu bet ap
galvotu žaidimu, jpindami naujai 
išmoktas kombinacijas, greit pa
kėlė rezultatą savo naudai ir, ge
rai uždengę priešininkų pavojin
gąjį centrą, įtikinančiu rezultatu 
iškovojo laimėjimą. A. Šimkus 
buvo vienas iš geriausių žaidėjų 
aikštėje, o L. Zenkevičius gerai 
užsirekomendavo žaisdamas cent
re. Taškų įmetė: A. Šimkus 20, 
A. Bacevičius 9, R. Zenkevičius 
ir Ed. Lipšys po 4, D. Kairaitis 
2 ir A. Kaladė 0.

VYTIS I — RIGA 35:33 (17:12)
Baigminėse rungtynėse vasaros 

sezono krepšinio meisteriui išaiš
kinti Vytis susitiko su mūsų vi
suomenei gerai pažįstama latvių 
Rigos komanda. Kietai dengdami ir 
gėjai išnaudodami centrą, mūsiš
kiai baigė pirmą puslaikį 5 taš
kais savo naudai. Antro puslaikio 
pradžioje paprastai flegmatiškai 
žaidęs R. Zenkevičius parodė dau
giau kovingumo ir ypatingai ge
rus kamuolio nuėmimus nuo len
tos; vienu laiku mūsiškiai jau ve
dė net 14 taškų skirtumu. Atro
dė, kad Rigai gręsia skandalingas 
pralaimėjimas, bet tas galėjo taip 
galvoti, kas nepažįsta latvių ko
vingumo. Jie, turėdami daugiau 
patyrimo, taškas po taško lygino 
ir likus žaisti porai minučių, jau 
rezultatas buvo lygus. Tačiau mū
siškiai paskutinėse sekundėse pa
darė pilną metimą ir taip baigėsi 
šios įdomios rungtynės vytiečių 
laimėjimu. Taškus įmetė: R. Zen
kevičius ir A. Bertašius po 11, A. 
Bacevičius ir A. Šimkus po 6, A. 
Kaladė 1 ir D. Kairaitis O.

Nemažas būrelis geelongiškių 
stebėjo šias rungtynes ir kartu su 
komanda pergyveno džiaugsmin
gus bei įtemptus momentus, čia 
pat žaidėjų apsupti buvo Vyties 
treneriai J. Gružauskas ir St. Gin- 
čiauskas, kurie nors ir nelabai bu-

vo patenkinti antro puslaikio žai
dimu, bet bu šypsena pergyveno 
vytiečių laimėjimą.

VYTIS — ISCA (mergaitė.) 
18:27 (7:13)

Priešbaigminėse Melburno va
saros sezono moterų krepšinio 
pirmenybių rungtynėse Vytis su
sitiko. su stipria ISCA komanda. 
Mūsų jaunos ir palyginus dar ma
žai patyrimo turinčios krepšinin
kės nesugebėjo parodyti savo 
įprasto lygio, ir priešininkės stai
giais antpuoliais palauždavo vy
tiečių gynimą, didino rezultatą. 
Antro puslaikio pabaigoje, rezul
tatui esant tik 2-jų taškų skirtu
mu, atrodė', jog mūsiškės gali išly
ginti, bet ausralės padidino spau
dimą ir iškovojo pelnytą laimėji
mą. Taškus įmetė: L. Šimkutė 8, 
L. Jonušaitė 6, N. Bratanavičiū- 
tė 4.

Per šias pirmenybes Vyties ko
manda pasirodė labai gerai: iš 10 
dalyvavusių A grupės komandų 
užėmė 4 vietą, žemiau palikdama 
Rigą, Port Melburną ir kitas pa
jėgias komandas. Dvi Vyties žai
dėjos: Lidija Šimkutė ir Laima 
Jonušaitė buvo pakviestos treni
ruotis su Viktorijos rinktine, bet 
dėl transporto sunkumų vargu ar 
bus galima tai įvykdyti.

— Dalyvi. —

PŪKINES KALDROS
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OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall.)
Centr. 1819

A. Merūnas

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
J Reikalingi BROWNEJONES LTD. — GIFT PARCEL SERVICE 

Firmai Lietuvių Skyriui a t • t o v a i Australijoje.
X Prašome rašyti —

lietuviškojo sporto trokš- 
jaunuolis parėmė šie as-

— A. Alčiauskas, 14 šil. 
Pr. 
Mi-

AUKOSPLAUKIA
Į Sp. Skyriaus paskelbtąjį Vasa

rio 16-sios Gimnazijos sportiniam 
jaunimui piniginį vajų gražiai at
siliepia sydnėjiškis sportinis jauni
mas. Metinio “Kovo” susirinkimo 
metu savomis aukomis vargstan
čius ir 
tančius 
menys.

1 sv.
■— A. Šimaitis, po 10 šil. — 
Nagys, A. šutas, Adickas, P. 
ronas, B. Gečiauskas, J. Maksvy
tis, A. Bačiulis, V. Binkis, J. Kar
pavičius, Grosas, V. Rauličkis, A. 
Kasis, J. Dambrauskas, D. Kriau- 
cevičius ir pavardė neišskaitoma. 
5 šil. — R. Liniauskas ir 4 šil. I. 
Bieliūnas.

Antrasis aukų lapas, rinktas A. 
Bernotaitės, bus paskelbtas vė
liau.

Dar ne vėlu ir kitiems Austra
lijos lietuviams prisidėti savąja 
auka prie šio šalpos vajaus, ku
ris bent dalimi padės jauniesiems, 
sportinio gyvenimo ištroškusiems. 
Vasario 16 Gimnazijos mokslei
viams. Visas aukas siųsti Sp. Sky
riaus adresu iki šio mėn. 30 die
nos.

Dr. J, Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kilda, Vic.
Tel. LB 4083?
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J. Strautins |
5-TH FLOOR

306 The Causeway
MELBOURNE

XXX
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Sydnėjuje
NAUJA "KOVO” VALDYBA
Balandžio 5 dieną Sydnėjaus 

Lietuvių Namuose įvyko metinis 
Sydnėjaus Sp. Klubo “Kovo” na
rių ir narių-rėmėjų susirinkimas. 
Dalyvaujant apie aštuoniasdešimt 
sportininkų, buvęs klubo pirmi
ninkas S. Jūraitis, pakvietęs į pre
zidiumą V. Daudarą — pirminin
ku ir K. Protą — sekretoriumi, 
padarė praėjusių darbo metų veik-

I BROWNEJONES LTD.
LIETUVIŲ SKYRIUS

X
1, NORFOLK PLACE, LONDON W. 2 

ENGLAND.

PIGIAUSIAI! 22 1b. PIGIAUSIAI!
MAISTO SIUNTINIAI 

Labai sumažintomis kainomis 
SIUNTINIAI l LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

ST/1. 7 sv. kiaulinių tautų, 4 sv. 
ryžių ir 4 sv. miltų......... £ 4.2.6
ST/2. 7 sv. kiaul. taukų, 2 sv. 
kumpio, 6 sv. ryžių ir 216 kub. vie
netų MAGGI-ekstrakto mėsos 

. £ 6.15.0

P/T 2 sv. kumpio, 3š sv. kiaul. 
taukų, 1 sv. sviesto, 3 sv. kiaulie
nos; Iš sv. aliejaus, 4 dėž. sardi
nių, 1 sv. tepamo sūrio, 144 kub. 
vienetai mėsos ekstrakto ir 2 sv. 
muilo ........................... £ 7.12.6

ir daug kitų MAISTO SIUNTINIŲ.
Taip pat: medžiagos, batai, baltiniai, vaistai. I kainas įeina muitai) 
ir draudimas. Gavėjas nieko neprimoka. Prie kiekvieno siuntinio kai
nos prašoma pridėti persiuntimo ir licenzijos išlaidų — £ 2.16.0. Kai
nos sterlingais. Mes garantuojame siuntinio pristatymą arba pinigų 
grąžinimą.

n r* K "T* A 81/83 Cromwell Rd.,r K t b A I A London S. W. 7. England.
Pareikalavus pasiunčiame kainoraščius ir pavyzdžius..

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,
Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, 
iškaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei.

Vaikams nuolaida, 
smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. TeL: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokejimui. Mes kalbame vokiškai.

OVERSEAS
SAV.

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS I LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PASTŲ.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsaką ramia sąžine laukite pakvitavimo ii savo artimųjų, nes už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nezibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Balde Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA SALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai Rietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint, daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.

O
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MŪSŲ PĄSTOCČ
BANKSTOWNO LIETUVIŲ TVIRTOVĖ

Vyskupo V. Brizgio atsilanky
mas Australijon sukėlė lietuviu 
visuomenės tarpe tam tikrą suju
dimą dvasiniuose ir tautiniuose 
reikaluose. Visur buvo stengia
masi vyskupą sutikti su tinkama 
pagarba ir reikiamu rūpestingu
mu. Daugelio dėmesys pirmiausia 
buvo nukreiptas j lietuviškuosius 
namus: vieni skubėjo savus už
baigti, kad galėtą juos pašventin
ti, kiti savus namus dažė, remon
tavo, kad būtų gražesni, puošnes
ni savojo vyskupo priėmimui. Taip 
beplušėdami daug padarėme ir at
siekėme.

Bankstowniskiai prieš akis tu
rėjo daug darbų: reikėjo įdėti lu
bas, sutvarkyti elektrą ir paruošti 
tinkamai salę, kad prideramai bū
tų augšt. Svetys priimtas.

Vyskupą sutikti j Bankstowno 
Liet. Namus susirinko per 200 
žmonių, nors ir buvo paprasta 
darbo diena.

Vakarienės metu daug buvo pa
sakyta kalbų ir gražių linkėjimų, 
bet man įstrigo atmintin viena 
vyskupo pasakyta mintis, kurią 
noriu čia pakartoti: “Jei norime, 
kad jaunuomenė lankytų lietuviš
kus namus, tai jie turi būti gra
žūs ir tinkamai įrengti kultūringai 
praleisti laiką. Jaunuomenė turi 
tais namais didžiuotis, “Lithua
nian House” turi skambėti su pa
garba, o ne su ironija. Visi supran
tame, kaip reikšmingi yra šie žo
džiai.

Kalbant apie Bankstowno Lie
tuvių Namus, tenka pasakyti, kad 
dar toli iki tokio laipsnio, kad 
galėtume pasakyti: užteks tokių, 
kokius turime. Mūsų namams dar 
daug ko trūksta. Visų pirma gra
žaus fasado, sutvarkytų aikštelių 
ir gėlių darželių. Mes tikime, kad 
ir toliau taip dirbdami, mes viską 
turėsime ir namai galės būti vieni 
iš moderniškiausių. Jau ir dabar 
salė turi parketines grindis, ji 
yra šviesiausia visame Bankstow- 
ne, joj bus moderniškiausi gar
siakalbiai, ji turi akustines lubas 
ir, palyginti, didelę sceną. Jos vi
daus išpuošimas ir dekoracijos pri
klausys nuo mūsų menininkų sko
nio ir sugebėjimų, dėl ko mes ne
turime jokių abejonių. Prie salės 
gali būti įruoštos sporto aikštelės 
ir gėlynai. Taigi turime visas są
lygas, kad Bankstowno Lietuvių 
Namai būtų verti pagarbos tiek 
jaunuomenės, tiek svetimšalių aky
se. "Lithuanian House” tada bus 
tikra puošmena.

Kaip greitai ir kaip puošniai 
mes tą salę {ruošime, tatai pri
klausys nuo mūsų visų kartu ir 
nuo kiekvieno atskirai. Ponas V. 
Šliogeris, kalbėdamas apie šiuos 
namus, juos yra prilyginęs seno
vės lietuvių pilims, kurios saugos 
mus nuo tautinio išnykimo, šio 
teisingi žodžiai turi būti ir tei-

HOBARTAS
NAUJA APYL. VALDYBA

Šių metų visuotiniame A.L.B-nės 
Hobarto (Tasm.) apylinkės susi
rinkime buvo išrinkta nauja val
dyba, kurion įėjo A. Kantvilas, P. 
Dirkis ir B. Beržanskas.

Kadangi P. Dirkis iš Hobarto 
išvyksta ir iš valdybos pasitraukė, 
tai jo vieton buvo pakviestas 
kand. B. šikšnius.

Valdyba pasiskirstė pareigomis: 
A. Kantvilas — pirm., B. Ber- 
žanskas — sekr., B. šikšnius — 
iždininkas.

MELBURNAS
BRANGI DOVANA

I Melburno Lietuvių Klubo Ta
rybos atsišaukimą telkti lėšas Lie
tuvių Namų skolai išmokėti, tarp 
suaugusių ir jau šarmoti pradėju
sių, atsiliepė ir Melburno Lietu
vių bendruomenės jaunimo žiede
lis — Audronė Paragytė, prisiųs- 
dama laišką, kuriame rašo: “Su
prasdama Lietuvių Klubo Namų 

singai suprasti, bet ne žodžiais, 
o darbais. Taigi statykime gra
žias, patrauklias lietuvybės pilis. 
Statykime visi sutartinai, vienybė 
tegul būna darbuose, bet ne žo
džiuose.

Turime daug žmonių, kurie nie
ko nėra prisidėję prie lietuviškų 
pilių statymo Australijoje. Jie sa
ve teisina ir atsikalbinėja, kaip 
toje evangelijoje pakviestieji į 
puotą. Vieni, gyvenantieji toliau 
nuo statomųjų namų, kaip Bris- 
banės, Newcastelio, Canberros ir 
kitų vietovių lietuviai atsikalbinė
ja ir teisinasi, kad jiems tie na
mai nereikalingi, jie per toli gy
veną; kiti negalį remti namų to
dėl, kad nežiną kokius remti, ko
kių neremti; tretieji iš viso nebe- 

1 sirūpina lietuviškais reikalais, ži
noma, taip save galima teisinti ir 
migdyti, bet tauta tokių nepatei
sins, nes ji reikalauja iš visų pa
reigų ir aukų, kadangi jos gyvybė 
yra dideliame pavojuje.

čia duosiu gražų pavyzdį, šių 
Velykų metu Sydnėjaus skautai 
savo sklype suruošė trijų dienų 
stovyklą. Į stovyklą atvažiavo ne 
tik Sydnėjaus' skautai, bet ir 
Brisbanės, Canberros ir Melbur
no. Ar tai nėra gražus bendradar
biavimo pavyzdys? Esu įsitikinęs, 
kad kiekvienais metais vyks mūsų 
jaunuoliai skautai iš visos Aus
tralijos į šią nuosavą stovyklavie
tę, kad galėtų savųjų tarpe pra
leisti keletą gražių valandų. Ar 
šis pavyzdys nepakankamai rodo, 
kad stovyklavietės įsigijimo rei
kalas nėra tik Sydnėjaus lietu
vių reikalas, o visos Australijos 
lietuvių ?

Tas pats yra ir su namais. Na
mai ir darbai turi jungti mus vi
sus. štai, Bankstowno lietuviai 
yra pasiruošę pastatyti gražią sa
lę. Bet kad ją pilnai užbaigtų, 
reikalinga dar nemaža pinigų. Ir 
bankstowniskiai vieni, kad ir pla
čiai talkininkaujant Sydnėjaus le- 
tuviams, neįstengs pastatyti tokios 
“Lihuanian Hali”, kuri būtų ver
ta pasididžiavimo, čia reikalingos 
visų lietuvių sutelktinės pastan
gos. Negalime turėti visur stip
rius lietuviškus židinius, bet kur 
galime, ten privalome visi ateiti į 
talką. Bankstowno Lietuvių Na
mai gali, nes turi visas sąlygas, 
tapti Lietuvių Reprezentaciniais 
Namais, tik reikalinga visų pagal
ba.

š.m. gegužės mėn. 2 ir 3 d. 
Bankstowno Lietuvių Namų Val
dyba skelbia vajų salės įrengi
mams užbaigti, čia ir bus geros 
progos parodyti gerą valią ir tau
tinių reikalų aukštą supratimą. 
Kiekvienas prisidėkime, kad kiek
vienas galėtume lygiai pasididžiuo
ti sava tautine šventove. Ji turi 
būti graži!

Aleksandras Mauragi.

reikšmę Melburno lietuvių jauni
mui, iš savo vaikiškos algos skiriu 
2 svarų auką.”

Miela Audrone, Melburno L. K. 
Tarybos vardu už dovaną tariu 
tikrai nuoširdų ąčiū. Mus ypatin
gai stiprina Tavo jautrus atsilie
pimas ir supratimas to darbo, ku
rį dirba Melburno Lietuvių Klu
bas, ruošdamas pastogę ir prieg
lobstį jaunimo bendravimui ir dar
bą dirbant, ir poilsiaujant, ir pra
mogaujant. Turėdami tokios jaut
rios širdies rėmėjų, kaip Tu, Aud
rone, mums ir darbas darosi daug 
lengvesnis.

Ta pačia proga malonu dar pri
dėti, kad Audronės tėveliai p.p. 
Paragiai abu yra M.L. Klubo na
riai ir nuoširdūs Lietuvių Namų 
rėmėjai.

Ignas Alekna

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad "Mūsų Pasto

gės” administracijoj yra laiškas iš 
Lietuvos A. Matuliui, gyvenusiam 
Marrickvillėje, Sydnėjuje.

SYDNĖJUS
INŽINIERIŲ EKSKURSIJA 

I WARRAGAMBĄ
Š.m. balandžio 19 d. (sekmadie

nį) Sydnėjaus Liet. Inž. Draugi
ja kviečia narius, jų šeimas ir ar
timus bičiulius ekskursijon apžiū
rėti Warragambos užtvankos sta
tybos darbų. Po to, esant gražiam 
orui, numatoma papiknikauti.

Dalyviai renkasi 10 vai. ryto 
Cabramattos stoty, iš kur išvyks
tame mašinomis. Valdyba

PRANEŠIMAS
Šiuo praneašame, kad Bankstow

no Lietuvių Namų mecenatų ban
ketai įvyks š.m. balandžio mėn. 
25 dieną, šeštadienį, 5 vai. vak. 
Bankstowno Liet, salėje, o ne ba
landžio 26 dieną, kaip buvo anks
čiau paskelbta.

B.L.N. Valdyba

ATIDARYTA VALGYKLA
Jau prieš J.E. vysk. V. Brizgio 

apsilankymą centriniuose Sydnė
jaus Liet. Namuose, Redferne, 
buvo įrengta graži virtuvė. Tu
rint visus patogumus, Sydn. Liet. 
Mot. Socialinės Globos Draugija 
dabar atidarė Liet. Namuose val
gyklą, kuri veikia kiekvieną šešta
dienį (nuo 5 iki 10 v.v.) ir sek
madienį (nuo 2 iki 8 vai. v.).

Valgykloje tikrai prieinamomis 
kainomis galima gauti lietuviškų 
valgių: cepelinų, dešrelių su ko
pūstais, marinuotų silkių, šaltie
nos, balandėlių ir t.t.

Valgymo metu servuojamas ir 
alus. M.P.I.

Mielai DALIAI LEVICKYTEI 
ir

DR. ALGIUI JANKAUSKUI, 
sukūrusiems šeimos židinį, daug laimės 
linki

K. Taparauskas
---------------------------------------------d- _ p r r -r - - 
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coli. DALIAI LEVICKYTEI
’ • ir ‘

gyd. ALGIUI JANKUI
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ Ų

“ sukūrus. ;;
Adelaidės lietuviai studentai ' į

AUSTRALIJOS LIET. AERO KLUBO 
TVARKYMOSI PAGRINDAI

Australijos Lietuvių Aero klu
bas yra pasiryžęs jungti šiame že
myne esančius lietuvius lakūnus, 
sklandytojus aviacijos inžinierius, 
aviamodelistus ir šalia jų kitus 
aviacijos darbuotojus į vieną są
jungą, sutrumpintu )vardu A.L. 
A. K.

Klubo tikslas: tobulintis aviaci
joje, populiarinti ir ugdyti aviaci
jos pažangą, teikti savo nariams 
visokiariopos paramos ir rūpintis 
aviacijos jėgų prieaugliu lietuvių 
tarpe, šių tikslų siekadamas, A.L. 
A.K. buria visus lietuvius lakūnus 
ir aviacijos mėgėjus, kurie prita
ria šiems tikslams; padeda savo 
nariams moraliai ir, pagal išgales, 
materialiai, steigdamas šalpos, 
stipendijų ir kitokio pobūdžio fon
dus;

palaiko ryšius narių tarpe ir 
su kitų tautų aviacijos klubais ar 
sąjungomis.

Klubo nariais gali būti tikrie
ji nariai, garbės nariai, nariai rė
mėjai ir nariai kandidatai.

Tikruoju nariu gali būti: visi 
buvę Neprikl. Lietuvos karo bei 
civilinės aviacijos lakūnai, sklan
dytojai, aviacijos instruktoriai, as
menys, išeivijoje įsigiję piloto tei
ses, dabartiniu metu siekiantieji 
piloto teisių, aviacijos inžinieriai, 
konstruktoriai, aviamodelistai ir 
asmenys, pasižymėję klubo labui.

Nariu rėmėju gali būti asmuo 
neturįs 5. 6, 7 kvalifikacijų, bet 
remiąs klubą moraliai ir materia
liai.

Australijos lietuvių Aero klu-

PAJIEŠKOJIMAI
* Baly. Dudonis, sūn. Mykolo, 

44-45 metų amžiaus, iš Rudžių km., 
Kamajų valse., Rokiškio apskr. 
Vokietijoj jis gyveno Augsburge, 
Hochfeldo stovykloje. I Australi
ją išvyko 1947 ar 48 mt. Jieško 
Sibiran ištremto jo brolio Jurgio 
šeima. Pajieškbmasis ar žinantie
ji apie jį prašom suteikti žinias 
šiuo adresu: A. Nakas, 12084 Yo
semite Ave., Detroit 4, Mich., 
U.S.A.

* Pajieškau savo brolio Kviet- 
kiaui Bliumo Stasio, Juozo Kviet- 
kiaus ir Marijonos Ačaitės sū
naus, gim. 1921 metais Vytogalos 
kaime, Skaudvilės valse.

Iš Lietuvos jis išvyko 1944 me
tais ir 1951 metais jis rašė laišką 
iš Australijos. Kas turi žinių apie 
jį, prašome rašyti adresu: Lietu
vos TSR, Pagėgių rajonas, Mel- 
diklaukių kaimas, Lauksargių paš
tas, Kvietkus Aleksas.

* . Pajieškoma Ona Samplini- 
kaitė — Michalak, anksčiau gy
venusi 5 Mons Ave., West Ryde, 
Sydney.

Prašo atsiliepti J. Andriukaitis 
224 Sherman Ave. So Hamilton. 
Ont. Canada. Yra žinių iš motinos 
Lietuvoje.

* Koito ir Veronikos Stasiūnų 
jieško Ona Žebrauskaitė. Kiek tu
riu žinių, pajieškomieji gyvena 
Victorijoj. Jeigu kas žinotų apie 
juos, prašau rašyti: A. Kowalczyk, 
73 Mamre Rd., St. Mary’s, N.S.W.

* Pajieškomas Stasys Jagmi
nas, kilęs iš Kuršėnų. Yra gautas, 
laiškas iš jo motinos Jadvygos. 
Žinantieji apie jį arba jis pats te
rašo šiuo adrėsu: K. Vladička, 
168 Canberra Str., St. Mary’s, 
Westernline, N.S.W.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI 
nevedusiems ir šeimoms be vaikų. 
Kas pageidautų, galės gauti lie
tuviškos virtuvės maistą. Savinin
kai yra lietuviai.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis telef. LA 1148.

bas yra skirstomas į seniūnijas, 
skyrius ir teritorines sąjungas.

Seniūnijos steigiamos vietovė
se, kur gyvena nemažiau trijų as
menų, turinčių ALAK kvalifika
cijas. Sseniūnija iš savo tarpo iš
sirenka seniūną, kuris tvarko se
niūnijos reikalus, palaiko ryšius 
su artimiausia skyriaus valdyba.

Skyriai steigiasi vietovėse, kur 
gyvena nemažiau 7 narių. Sky
rius išrenka valdybą, kuri siun
čia Centro valdybai narių sąra
šą ir steigiamojo susirinkimo pro
tokolą, kad skyriaus įsteigimas bū
tų patvirtintas.

Skyriaus valdyba, kuri susideda 
iš pirmininko, sekretoriaus, iždi- 
dininko ir kt. pareigūnų vykdo 
klubo uždavinius, laikydama
si klubo įstatų ribose, daro val
dybos posėdžius, šaukia metinį 
skyriaus susirinkimą, kuriame pri
stato savo veiklos bei piniginę 
apyskaitą, siūlo sąmatą ir veik
los planą kitiems metams.

Rajoninis ALAK dalinys stei
giamas atskirose Australijos vals
tijose, turinčiose nemažiau trijų 
skyrių. Rajoninė klubų veikla yra 
autonominė, tvarkoma pagal rajo
ninio klubų atstovų suvažiavimo 
priimtus įstatus, kurie įsigalioja 
Australijos Lietuvių Aero klubo 
centro valdybai juos patvirtinus.

A.L.A.K. centrinius organus su
daro: a) klubo atstovų suvažiavi
mas arba jam tolygus referendu
mas, b) Centro valdyba, c) Cent
ro Revizijos komisija ir d) Gar
bės teismas. ALAK Valdyba

Mūsų mielai bičiulei 
DR. NEMIRAI ŠIURNAITEI, 

jos mamytei mirus, 
širdingiausią užuojautą reiškia

ALB Adelaidės Apylinkės 
Moterų Sekcija

GILIAI LIŪDIME

gyd. NEMIROS ŠURNAITĖS 
myliniai mamytei mirus.

Adelaidės lietuviai studentai

JUBILIEJINIS KONCERTAS MELBURNE
Šių metų gegužės mėn. bus ly

giai dešimts metų, kaip Melburno 
lietuviai turi savąjį chorą, kuris 
per visą šį laiką nenuilstamai gar
sina . lietuvių liaudies daineles ir 
saviškiams, ir svetimtaučiams. 
Nors ir pakeitė jis savo pavadini
mą, nors buvo įvykę ir adminis
tracinių pakeitimų, bet esmėje jis 
liko toks pats ir nė kiek nepail- 
sęs dirba toliau ir ruošiasi nau
jiems pasirodymamas bei naujiems 
sumanymams.

Dešimts metų yra ilgas laikas, 
tačiau per šį laikotarpį atliktas 
darbas taip pat yra nemažas. Daug 
buvo rašyta apie šio choro kon
certus ir pasirodymus. Daug kartų 
matė jį ir girdėjo melburniškiai, 
girdėjo jį ir geelongiškiai, adelai- 
diškiai ir sydnėjiškiai. Taigi dai
nos sambūrio nariai įsitikino, kad 
lietuviai nėra abejingi savai dai
nai, bet jos geidžia. Todėl su ma
lonumu yra dirbama, mokomasi 
naujų dainų ir ruošiamasi nau
jiems koncertams ir naujiems pa
sirodymams.

šiuo metu yra ruošiamasi ypa
tingam įvykiui atžymėti, šių me
tų gegužės mėn. 2 dieną (šešta
dienį) numatomas choro dešimts 
metų sukakties — jubiliejinis kon
certas, kuris įvyks moderniškoje 
Melburno Universiteto Vilson sa
lėje. šis koncertas bus ypatingas 

“AUŠROS” SKAUTŲ TUNTO Š.M. BALANDŽIO MĖN. 18 D.
S (ŠEŠTADIENI) į*
i RENGIAMAS $

| TRADICINIS KALKIŲ | 
j balius - karnavalas j 
>• ĮVYKS PUIKIOJE i?
I CIVIC HALL SALĖJE, CABRAMATTOJ. | 
$ Gros A. Fedoroff “Continental Dance Band”
v (“Spaudos Baliaus” Kapela) ' >!

VEIKS TURTINGAS SENŲJŲ SKAUTŲ “ŽIDINIO” SURUOŠ- 
TAS BUFETAS. J
BE TO, BUS GAUSI FANTINĖ LOTERIJA, KAUKIŲ PARA- j*

J DAS BEI KITOS PRAMOGOS NE TIK JAUNIEMS, BET IR
* VYRESNIEMS. >:
>: KAUKĖS NUS1MASKUOJA 11 VAL. VAK. *

PIRMOS TRYS GERIAUSIOS PREMIJUOJAMOS. * 
$ KAIP PRAEITIS RODO, SVEČIŲ BŪNA DAUG, TAD NE- >; 

DELSDAMI UŽSISAKYKITE STALUS BEI ĮSIGYKITE BI- į 
LIETUS, SKAMBINDAMI UB 1421 arba YL 9153. £

J Pradžia 7 v. v. Pabaiga 2 vai. ryto, |
v ĮĖJIMAS 12 ŠIL.
!♦! "AUŠROS” TUNTAS J

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.s WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. v
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tuo, kad, be Melburno lietuvių 
dainos sambūrio, programoje da
lyvaus dar du latvių chorai, kurie 
savo dainomis žada pasveikinti 
lietuvius jų dešimties metų veik
los proga. Tokiu būdu, pirmą kar
tą Melburne viename koncerte 
bus galima išgirsti lietuvių ir lat
vių liaudies dainų.

Ntrisi tikėti, kad vietos lietu
viai skaitlingai atsilankys į šį ju
biliejinį koncertą ir tuo dar kartą 
įrodys, kad jie mėgsta lietuvišką 
dainą ir remia savo choro organi
zuojamus parengimus.

Bilietus platina choro nariai, 
choro administratorius p. L. Balt
rūnas ir sekmadieniais bilietai 
gaunami parapijos spaudos kios
ke.

M.P.I.

MALONŪS SKAITYTOJAU
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
"Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.
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