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GINČAS, KURIS MEČIA IR 
LIETUVA

Pabaltijo draugas atšauktas iš Jungt. Tautu delegacijos. — Švedų min. 
p-ko pasiaiškinimas. — Reakcija Danijoje. — Min’ Undėnas ir Pabaltijo 
kraštai.

Švedijos užsienio reikalų minis- 
teris Undėnas atšaukė konserva
torių vadą Hjalmarsson iš švedų 
delegacijos Jungtinėse Tautose. 
Tai tas pats politikas, kuris kartu 
su liberalų vadu prof. Ohlinu ir 
eile kitų žymių asmenų vykdė 
smarkių akcijų prieš Chruščiovo 
pakvietimų j Skandinaviją. Hjal
marsson buvo vienas iš vadovų 
vadinamo Stockholmo komiteto, 
kuris Chruščiovo atvykimo j Šve
diją metu planavo didžiules de
monstracijas už Pabaltijo tautų 
laisvę, prieš sovietinę priespaudą. 
Chruščiovas akivaizdoje pasireiš
kiančio “nedraugiškumo” nuo vi
zito j Skandinaviją susilaikė, šve
dų vyriausybė, bijodama, kad 
Hjalmarssono dalyvavimas švedų 
delegacijoje Jungtinėse Tautose 
— ypač dabartinėje sesijoje, kada 
joje numatė dalyvauti ir dalyva
vo pats Chruščiovas —■ gali pri
vesti prie kokių nors netikėtumų 
diskusijose, atšaukė Hjalmarsso- 
ną dar prieš tos sesijos pradžių.

Kaip pranešama iš Skandinavi
jos, tasai švedų vyriausybės žy
gis plačioje visuomenėje laikomas 
nepopuliariu. Jei iš vienos pusės ir 
suprantamas švedų vyriausybės 
susirūpinimas išlaikyti “neutralu
mo. liniją”, tai iš kitos pusės ste
bimasi, kad Stockholmo vyriau
sybė parodė tokį didelį jautrumą.

KAIP VYRIAUSYBĖ 
AIŠKINASI

Iš kitos pusės švedų min. p-kas 
Erlander masiniame socialdemo
kratų mitinge Stockholme gynė 
švedų neutralumo politiką. Esą, 
konservatoriai, Hjalmarssono va
dovaujami, nori priversti švedų 
vyriausybę keisti užsienio politi
kos kursų. Hjalmarssonas metai 
iš metų veikiąs tokia kryptimi, 
kuri nėra sutaikoma su nepriklau
soma užsienio politika. Konflik
tas liečiąs netik Chruščiovo vizi
tą, bet ir pačius švedų užsienio 
politikos pagrindus. Hjalmarsso
nas, be to, pavasarį švedų parla
mentui pasiūlęs, kad Švedija pirk
tų iš užsienio lėktuvus ir raketas 
su atominių sprogmenų įrengi
mais. Tai būtų reiškę, kad Švedi
ja dedasi į vieną iš stambiausių 
karinių blokų. Konservatorių prie
kaištai prieš užsienio reikalų mi
nister! Undėną —,kad jis perdaug 
pataikaująs Sovietų Sąjungai — 
esą be pagrindo. Kaip tik Undė
nas griežtai esąs pasisakęs už 
Baltijos jūros erdvės laisvę ir už 
tai buvęs net opozicijos pagirtas.

NETIKĖTAI AŠTRI
REAKCIJA DANIJOJE

Hjalmarssono atšaukimas iš JT 
delegacijos iššaukė tam tikrą re
akciją ir Danijoje. “Dagens Ny- 
heter” praneša iš Kopenhagos, 
kad Danijos delegacijos JT-se na
rys Gotschalck-Hansen užtarė 
Hjalmarssonų ir paskelbė neben
dradarbiausiąs su “vienpusiškai" 
sudaryta švedų delegacija. Tam 
nusistatymui pritarė ir kiti danų 
delegacijos nariai, taip, kad Dani
jos delegacija to konflikto pasėko
je nuo šiol nebedalyvaus nė ben
druose “šiaurės kraštų" komiteto 
New Yorke posėdžiuose. Danų 

nuomone, esą pagrindo susirūpi
nimui, kad naujos sudėties švedų 
delegacija Jungtinėse Tautose 
Rytų-Vakarų santykių klausimuo
se laikysis perdaug nuolaidžios ir 
svyruojančios politikos.

Kaip praneša “NZZ” iš Stock
holmo, švedų užsienio politikos 
klausimai suvaidins svarbų vaid
menį ir būsimuose švedų parla
mento rinkimuose (1960 metais). 
Ir mums pabaltiečiams įdomu, 
kaip ateityje rutuliuosis švedų už
sienio politika — ar ikišiolinio 
neutralumo stprinimo, ar didesnio 
priartėjimo prie Vakarų linkme. 
Švedų visuomenėje abi srovės yra 
stiprios. Ateitis parodys, kuri iš 
jų paims viršų.

UŽS. REIK. MINISTERIS 
UNDĖNAS IR PABALTIJO

LIKIMAS

“Eltos Informacijų” Skandina
vijoje korespondento pranešimu, 
švedų delegacijos nario Hjalmar
ssono atšaukimas iš Jungt. Tautų 
delegacijos vis dar yra viešai dis
kutuojamas. Patsai Hjalmarsso
nas šiomis dienomis Stockholme 
pasakė kalbą, kurioje jis ryžtin
gai pareiškė: “Mes nė nemanome 
atsisakyti savo teisės laisvai rei
kšti savo nusistatymą (Chruščio
vo, Švedijos laikysenos ir Pabal
tijo klausimais)”. Būdingas ir 
švedų liberalų organo “Dagens 
Nyheter” vyr. redaktoriaus, Her
bert Tingsten, pasisakymas. Jis 
pastebėjo: “Kaip nuostabiai pa
sikeitė šio vyro (užs. reik, minis- 
terio Undėno) laikysena. Kol jis 
dar buvo parlamento narys, tol

LIETUVOS NAUJIENŲ 
ATRANKA

ARVYDAS ČIŽAS JIEŠKO TĖVŲ
Georgij šargorodskij —. Žora 

Gavriš — Arvydas čižas — tai 
vardai ir pavardės, karo įvykių 
prisegtos vienam jaunuoliui, kuris 
dabar yra filologijos fakulteto 
ketvirto kurso studentas Lenin
grade, bet kuris neprisimena, kur 
jis gimęs, kas jo tėvai.

Tačiau, paskaitęs laikraštyje, 
kaip vienas asmuo po 18 metų su
sirado seserį, ryžosi ir šis jaunuo
lis pajieskoti savo tėvų. Jis prisi
mena, kad mažą jį vadino Arvydu. 
Kad tėvo pavardė buvo čižas. Tė
vai buvę neaukšto ūgio, kašton- 
plaukiai. Motiną vadindavę Dalia 
ar Dalyte. Atminty esą išlikę vie
tovardžiai: Tauragė, Vilkaviškis, 
Vištytis, žeižinkelis, ežero pakraš
ty bažnyčia. Prisimenąs pavardes: 
Griškėnas, Lydeka... Vokiečiai iš
vežę tėvą. Paskui mama išvykusi 
tėvo jieškoti ir jį pasiėmusi su sa
vim. Tada jam buvę apie 6 metai 
(1944). Mama susirgusi. Pasvei
kus keliavę toliau, bet sąmyšio 
metu jis pasimetęs su mama. Po 
to jis pateko į sovietinę komen
dantūrą, laikinai buvęs apgyven
dintas rusų šeimoj, paskui buvęs 
vežamas kažkur toli, kelionėj su
sirgęs šiltine, be sąmonės atiduo
tas ligoninėn Petrapily, ten užre
gistruotas kaip žora — Georgijus 

jis ištardavo labai aštrius žodžius 
prieš sovietinę okupaciją Pabalti
jo kraštuose, o dabar, būdamas 
užsienio reikalų ministeriu, jis 
lyg patgria anoms tautoms kant
riai laikytis rusiškoje bendruome
nėje”. “Eltos Informacijų” Skan
dinavijos bendradarbio įdomus 
pranešimas vaizdžiai paaiškina ne
tik vieno Švedijos užs. reik, mi- 
nisterio lakyseną Pabaltijo klau
simais. Ir kituose kraštuose pas
tebimi tokie reiškiniai, kad žy
mūs politikai blaiviai ir teisingai 
įvertina Pabaltijo tautų likimą, 
kai jie kalba kaip laisvi politikai. 
Bet kai kalba valstybinių pareigų 
rėmuose, taikstosi pirmoje eilėje 
prie savo krašto valstybinių reika
lų ir tuomet kartais nutylimi pa
vergtųjų tautų reikalai. Mes nė 
nemanome, kad, atšaukdamas Pa
baltijo tautų draugą Hjalmarsso- 
ną iš JT delegacijos, ministeris 
Undėnas pabaltiečiams norėjo pa
daryti nuoskaudų. Jis, matomai, 
tik bijojo, kad Chruščiovo nedrau
gas Hjalmarssonas Jungtinėse 
Tautose New Yorke Chruščiovo 
vizito metu Švedijos vardu nepa
sireikštų tokioje formoje, kuri 
neatitiktų diplomatinei ir neutra- 
lei oficialios Švedijos laikysenai. 
Mes pabaltiečiai apgailime tą in
cidentą. Reiškiame padėką ir pa
garbą ryžtingai Hjalmarssono lai
kysenai, bet kartu reiškiame įsi
tikinimą, kad Švedijos užs. reika
lų ministeris Undėnas savo dispo
zicijomis Švedijos delegacijos 
Jungtinėse Tautose klausimu ne
turėjo tikslo paaukoti Pabaltijo 
tautas diplomatiniam etiketui.

Gavriš... Iš ten jį paėmė auginti 
šargorodskių šeima, iš kurios jis 
įgijo šargorodskio pavardę.

I rugpjūčio 18 d. Tiesoje pas
kelbtą pranešimą atsiliepė (rugp. 
28) Regina Lukoševičlūtė — 
— Šimkaitlenė, kuri sakosi, kad 
1944 metais (būdama dar III kla
sės mokinė) kurį laiką keliavusi 
drauge su čižiene, su kuria buvęs 
ir Arvydas. Ji sako, kad čižienė 
buvusi mokytoja Tauragės apskri
ty, bet jos ar jos vyro tėviškė 
buvusi netoli nuo Vilkaviškio. Tik 
vardas jos buvęs ne Dalia, o Re
gina. čižas (vardo niekas nemi
ni) buvęs paimtas apkasų kasti 
ties Gumbine ar Ragaine. Su či
žiene Lukoševičiūtė gyvenusi ku
rį laiką vienam kambary Stolpe 
(dabar lenkų administruojama). 
Ten čižienė susirgusi ir buvusi 
paimta ligoninėn, džiovininkų sky
rium Vėliau iš ligoninės išėjusi 
ir visi išvykę j Glowitzą, 30 kilo
metrų nuo Stolpo. čižienė pažino
jusi mokytoją Stulgienę. Toliau 
čižienė keliavusi su Matukais iš 
Panevėžio (Malukas mokėjęs ge
rai vokiškai). Matukai atsiskyrę, 
nuo kolonos ir su jais atsiskyrusi 
ir čižienė su Arvydu.

Atsiliepė ir čižienės sesuo S. 
Jonynienė, gyvenanti Juodiškėje,

SEIMOS TURI BŪTI SUJUNGTOS
Lenkuose tai klausimai jau 

pajudėjo
Be didesnio propagandinio triu

kšmo, daugelio gal net ir nepaste
bimas, jau kuris laikas vyksta iš
skirtų lenkų šeimų sujungimas. 
Gaudama tūkstančių lenkų išeivių 
prašymus ir laiškus, raudonoji 
Lenkijos valdžia ryžosi tam svar
biam ir labai žmoniškam žings
niui — vykdo išskirtų karo metais 
lenkų šeimų sujungimą. Toji pro
grama nėra vienašališka, kaip 
daugeliui galėtų atrodyti, bet iš
skirtoms pusėms leidžiama laisvai 
pasirinkti išvykti užsienin pas sa
vo antrąją pusę ar sulaukti jos 
Lenkijoje. Lenkų išeivių laikraš
čių žiniomis 1958 m. tik pirmaja
me pusmety 72.442 asmenys išvy
ko užsienin,' daugiausia Vokieti
jon. Absoliuti dauguma ir likosi 
Vakaruose, bet buvo apie tūkstan
tis lenkų, kurie, suradę savo iš
skirtus šeimos narius, pasitarę 
grįžo Lenkijon. Skaitant ir iš Ru
sijos grįžusius, Lenkijon grįžusiu 
per 1958 m. pusmetį buvo 46.661 
žmogus.

Didelio dėmelio vertai 
mūsiškių skundai

Mūsų tarpe vis dažniau girdi
me skundų, kad ir čia būtų kas 
nors daroma, kad sujungus karo 
įvykių išblokštas lietuviškas šei
mas. Kartkartėmis pasirodo atski
rų balsų mūsų spaudoje. Jūsų 
bendradarbis pastarųjų metų bė
gyje taipgi gavo keletos skaity
tojų laiškus, raginančius tą rei
kalą kelti spaudoje. Kaip teko 
girdėti, panašius tautiečių ragini
mus gauna ir kaikurios oficialios 
lieuviškos įstaigos, pasiuntinybės, 
šalpos organizacijos. Visų prašy
mas vienodas ir panašus — dary
kite viską, kad tik sujungus iš
skirtas šeimas.

Privati iniciatyva

Atskiri tautiečiai patys bando 
klebenti sovietinių ir kanadinių 
ar amerikinių įstaigų duris. Iš 
šimtų, o gal ir tūkstančių prašy
tojų, rezultatas tesulaukia vos 
reti atvejai. Žinoma, džiaugiasi 
patys laimingieji, džiaugiasi ir vi
si lietuviškos visuomenės nariai, 
bet šis džiaugsmas temdomas ži
nojimo, kad dar daugybė išskirtų 

ties Vilniumi. Ji patvirtinusi, kad 
čižai karo metu buvę išvežti j Vo
kietiją (iš Lukoševičiūtės pasako
jimo atrodo, kad jie traukėsi nuo 
fronto) ir dingę be žinios, čižie
nė buvusi mokytoja Tauragėje, 
ilgą laiką sirgusi džiova.

Arvydas čižas, atrodo, lietuviš
kai bemoka tik tuos kelis čia mi
nėtus žodžius — pavardes ir vie
tovardžius. Tačiau bando susiras
ti savuosius. Iš paskelbtų duome
nų nėra įrodymo, kad jo tėvai 
tikrai yra žuvę. Jei jie kur Vaka
ruose yra, pagal šiuos duomenis 
galėtų atpažinti savo sūnų. Tiesa 
spausdina ir jo fotografijas, vie
ną 1946 metų, kitą 1959 metų. Ta
čiau atspausdinta blogai ir ne
daug būtų prasmės perspausdinti.

VILNIAUS TEATRŲ SEZONO 
PRADŽIA

Opera Vilniuje sezoną pradėjo 
Verdi opera “Don Carlos”. Reži
sierius — J. Grybauskas, dirigen
tas R. Geniušas, chormeisteris J. 
Dautartas, dekoratorius L. Trui- 
kys (Ilgą laiką išbuvęs šešėlyje). 
Recenzijoje buvo tvirtinama, kad 
“buržuaziniais laikais” ta opera 
nebuvusi statoma, kadangi ji “de- 

šeimų tegali tik gyventi susijun
gimo viltimis, deja, neaiškiomis, 
nežinomomis.

Atsakymas tik Vilniuje
Kad ir„kaip mažai be Maskvos 

įsikišimo tegali lietuviškieji Krem
liaus patikėtiniai sovietinamoje 
Lietuvoje, bet jie tikrai parodytų 
didelį žmoniškumą ir lietuvišką 
nuoširdumą, jei bandytų ta link
me ką nors pozityvaus nuveikti. 
Kodėl nepaskelbti programos 
(Lenkijos pavyzdžiu), kad išskir
tos lietuviškos šeimos vėl galėtų 
draugėn susieiti. Tebūnie tai abi
pusiška ir nešališka — te patys 
suinteresuotieji asmenys nuspren
džia, kur jie norėtų gyventi, t.y. 
užsienyje ar Lietuvoje. Jei būtų 
tokių, kurie norėtų išvykti, kodėi 
jiems neleisti atvykti pas savo šei
mas? Kodėl neišleisti žmonų — 
vyrų pas savo kitas puses, kodėl 
neišleisti vaikų pas tėvus? Kita 
vertus, gal būtų ir tokių, kurie 
panorėtų ir atgal tėvynėn grįžti. 
Tesusieina draugėn išskirtieji ir 
patys tenusprendžia, kur toliau 
norėtų gyventi. Kuriam reikalui 
dar ilgiau delsti ir tęsti tą kančią, 
nežmoniškumą, kam ilginti pri
slėgtųjų nešviesias dienas, jei 
tiek maža tereikėtų, kad nelai
mingieji, išskirtųjų šeimų nariai 
galėtų vėl draugėn susieiti ir kar
tu kurti naują gyvenimą.

Dažniausiai, kur tik kreipiama
si tais reikalais, purtomos gal
vos, beviltiškai skėryčiojama ran
komis, atimama bent mažiausia 
viltis. O visdėlto ir tokiomis są
lygomis, padėtis nėra be išeities. 
Atsakymas yra ne Otavoje, ne 
Vašingtone, bet Vilniuje (Mask
voje). Rusams mažiausiai rūpi 

’tokie klausimai, ir jei kas turėtų 
pradėti juos ten judinti, tai tik 
patys lietuviai. Ne politika, ne 
propaganda, bet paprasčiausias 
žmoniškumo supratimas reikalau- 
te reikalauja, kad išardytos šei
mos jau tiek metų praėjus po ka
ro pabaigos, būtų vėl sujungtos.

Pagaliau pats laikas kalban
tiems per Vilniaus radiją ir ra
šantiems per spaudą užsienio lie
tuviams, parodyti ne vien gražius 
žodžius, bet ir prasmingus dar
bus. Ar čiagali būti dvi nuomo
nės?

Al. Gimantas (T.Ž.I.)

maskuojanti religiją”. Čia režiso- 
rius Grybauskas turėtų vėl rašy
ti atitaisymą, kaip rašė dėl vieno 
“žinovo” tvirtinimo, esą Lietuvoje 
nebuvę vaidinami Šekspyro veika
lai. Iš tikrųjų, ši opera nieko ne
demaskuoja daugiau, kaip to pa
ties pavadinimo Šekspyro drama, 
pagal kurią ir sudarytas šios ope
ros turinys. O Šekspyro drama 
Lietuvoje kaip tik buvo vaidinta.

Drama sezoną pradėjo Šekspy
ro Hamletu. Režisavo Romas Juk
nevičius. Taigi abiem atvejais va
dovai iš prieškarinių laikų. Bet 
aktoriai beveik visi jau nauji,

NEATSARGIEMS 
VAIRUOTOJAMS KALĖJIMAS 

IKI 15 METŲ

Po tam tikros propagandines 
savaitės, kurios metu buvo moko
ma ir raginama tvarkingai bei 
atsargiai važinėti automobiliais, 
Letuvoje paskelbtas įsakas, ku
riuo numatomos bausmės už auto 
susisiekimo taisyklių pažeidimus. 
Už pavojingus prasižėngimus nu
matytas kalėjimas iki trejų metų, 
o jei dėl pažeidimo įvyko nelai
mė, tai iki 10 metų ir net iki 15 
metų, jeigu taisyklių peržengimas

MŪSŲ 
GYVENIMO

, AKTUALIJOS
DĖKOJA UŽ 

PASIŲSTAS AUKAS
ALB Krašto Valdyba š.m. rug

pjūčio mėn. viduryje yra pasiun
tusi Vokietijos Krašto Valdybai 
£ 203.6.6, kuriuos per ilgesnį lai
ką yra suaukoję Australijos lie
tuviai. šios aukos buvo paskirs
tytos: Vasario šešioliktosios gim
nazijai — £ 81.8.6, Vokietijos li
goniams lietuviams — £ 28.0.0 ir 
.vargan patekusiems tautiečiams 
Vokietijoj — £ 93.18.0.

Jau š.m. rugpjūčio mėn. pabai
goje ALB Krašto Valdyba gavo 
Vokietijos Krašto Valdybos pa
kvitavimą, kad aukos gautos, be 
to, gavo jų paskirstymo raštą.

Tame rašte, rašytame Krašto 
Valdybos pirm. inž. I. Jonaičiui, 
tarp kita ko pasakyta: “Labai 
nuoširdus dėkui tiek Tamstai as
meniškai, tiek ALB Krašto Val
dybos nariams ir visiems aukoto
jams”.

Kiek vėliau yra gauti ir Gau- 
tingeno sanatorijos lietuvių ligo
nių parašai — pakvitavimai, pa
skirstant jiems siųstąją auką ir 
visa eilė paskirų padėkos laiškų

ALB-nės Krašto Valdyba šia 
proga nuoširdžiausiai dėkoja vi
siems Australijos lietuviams, au
kojusiems Vokietijos lietuvių šal
pai, tikėdamasi, kad ir ateityje 
Jūsų dosni ranka ir kilni širdis 
nepamirš savo skurstančiųjų bro
lių.

ALB-nės Krašto Valdyba

METINIS ADELAIDĖS MOT.
SEKCIJOS SUSIRINKIMAS
š.m. spalio mėn. 18 dieną 3 v. 

po pietų Adelaidės Lietuvių Na
muose Moterų Sekcijos valdyba 
šaukia visuotinį Adelaidės Lietu
vių Bendruomenės Moterų Sekci
jos metinį susirinkimą, kuriame 
bus aptarta visa eilė Sekcijos 
veiklą liečiančių klausimų ir ren
kama nauja Moterų Sekcijos Val
dyba. Visos Adelaidės lietuvės 
moterys kviečiamos šiame susirin
kime skaitlingai dalyvauti. Darbų 
ir sumanymų tikrai daug. Reikia 
tik juos apsvarstyti, apipavidalin
ti ir vykdyti gyvenime. Kiekvie
nas naujas sumanymas, naujas 
pasiūlymas čia pat bus galima vi
soms apsvarstyti.

Sekcijos Valdyba

PAAUKŠTINIMAS
Lietuvos garbės konsulą Nor

vegijoje H.M. Hanseną Lietuvos 
diplomatijos šefas min. Lozorai
tis pakėlė garbės generaliniu kon
sulu.

P. Hansen, kuris buvo paskir
tas 1937 metais, yra daug nusipel
nęs Lietuvai, tęsdamas po karo 
savo veiklą ir rūpindamasis Lie
tuvos reikalais ir piliečiais.

bus pripažintas buvęs piktybinio 
pobūdžio. Prie piktybinio pobūd
žio pripažinimo gali prisidėti vai
ruotojo girtumas.

Iki penkerių metų kalėjimo 
bausmės numatytos net ir auto 
transporto pareigūnams, kurie at
sakingi už .netvarkingos mašinos 
neblaivaus vairuotojo išleidimą į 
kelionę.

Pastaruoju laiku automobilių 
nelaimės Lietuvoje nepaprastai 
padažnėjo, todėl griebiamasi ypa
tingai griežtų priemonių.

1
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KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS Lietuviška daina Melburne
Visoj tremty tos pačios bėdos 

ir nesėkmės. Pavydo kirminas vis 
giliau leidžia Šaknis mūsų ben
druomenės gyvenime, o tatai gi 
ir yra pati sunkiausia blogybė.

Amerikos “Draugas” Jono Miš
kinio straipsnyje "Salin Pavydas” 
ta tema rašo:

žmoguje glūdi dvejopi pradai: 
gero ir pikto. Iš čia ir pasireiškia 
žmogaus kova ne tik su kitais, 
bet ir su savim. čia jis stato ir 
kuria, čia vėl griauna ir ardo. 
Todėl kai kas ir sako, kad žmo
gaus dvasios lakioja su debesimis 
ir nardo saulės spinduliuose, • 
kūnas vaikšto 'žeme, maudosi sa
vimylos purvuose, šito viso pasek
mė ta, kad žmonijos gyvenimas 
komplikuojasi, rieda lyg ratai per 
arimų. Jeigu kartais žmoguje nė
ra darnumo, tai ką kalbėti apie 
žmonių kompleksą.

Lietuviškos kultūros veikimo 
sritis yra labai plati. O vienok 
šioje srityje kaip tik daugiausia 
pasitaiko nedarnumo, čia visi lie
tuviai gali pasireikšti. Tačiau ne 
visų vienodas vaidmuo. Vieni va
dovauja, kiti padeda, pataria, re 
mia ir t.t. Pasitaiko, kad į pirmą
sias eiles išeina asmenys ne tiek

DAR DĖL TESTAMENTŲ 
SUDARYMO

Sydnėjaus lietuviams rūpinan
tis savo kapinių reikalu, susirink
ti statistiniai daviniai rodo, kad 
kasmet mūsų tautiečių mirimų 
skaičius didėja ir didelį nuošimtį 
sudaro tragiškai žuvę įvairiose 
nelaimėse: automobilių katastro
fose, nelaiminguose atsitikimuose 
darbovietėje ir tp.

Mirtis yra nelaukiamas svečias 
ir niekas nežino savo likimo. Baž
nyčia primena būti pasiruošusiems 
kiekviena akimirka dvasiniuose 
dalykuose, bet taip pat svarbu iš 
anksto sutvarkyti ir savo turto 
reikalus. Jau kiekvienas iš mūsų 
turi čia pinigų banke, čia namus, 
biznį, automobilį ir t.t.

Gyvename svetimame krašte, 
toli nuo savo giminių bei artimų
jų. Jei ištiktų staigi mirtis (ypač 
viengungius) ir nebūtų sudarytas 
testamentas, tai turto paveldėji
mas pasidarytų komplikuotas, 
nes šie reikalai su kraštais už ge
ležinės uždangos, berods, dar ne
sutvarkyti.

Testamentas labai naudingas ir 
šeimos žmogui, nes tada atpuola 
reikalas įrodyti dokumentais savo 
įpėdinystės teises, kas dažnai su
daro sunkumų ir pareikalauja ne

VIS TIE KOLCHOZAI KLIŪVA...
KAI JAU NEBUS PINIGŲ IR 

KITOS ASMENINĖS NUOSAVY
BĖS, ŽMONĖS BOSIĄ LAIMIN 
GESNI____ EINAMA PRIE TO,
KAD VISI BOTŲ PLIKI KAIP 
TILVIKAI IR VISIŠKAI NUO 
VALSTYBĖS PRIKLAUSOMI.

Lietuvos Bukomunjbtinimas ir 
susovietinimas, pradėtas nuo pir
mosios okupacijos dienos, perėjo 
jau įvairius etapus. Pirmomis die
nomis melagiais ir kiršintojais 
buvo vadinami tie, kurie teigė, 
kad sovietinis režimas Lietuvos 
žemės ūkyje įves kolchozus. Gir
di, tik didžiažemiams (“buožėm") 
atimamos žemės, o bežemiai 
ir mažažemiai žemės gausią dova
nai. Neilgai tąja “dovana” džiaug
tasi. Paskelbus, kad visa žemė 
priklauso valstybei, įvedus valsty
bines duokles, žemdirbiai savo 
mažuose ūkiuose greit pajuto vi
sagalę valstybinę prievartą. Ant
roji okupacija suvarė visus į kol
chozus (ir sovchozus), paliekant 
dar kuriam laikui "asmeninius 
sklypus ir gyvulius”. Sovietinių 
valdovų apmaudui kolchozininkai 
savo tuose sklypeliuose žymiai 
geriau ūkininkaudavo, geresnius 
derlius- iš jų gaudavo, naudinges
nę gyvulinkystę užveisdavo, negu 
"visuomeniniai” ūkiai, šiuo me
tu visoje Lietuvoje tad ir vykstu 
naujų reformų eiga: "Asmeniniai” 
sklypai ir gyvuliai likviduojami, 
perduodami kolchozui ar sovcho- 

darbo sumetimais, kiek išskaičia
vimu. O jei taip įvyksta, tai tuo
met nesiskaitoma su kitų nuomo
nėmis, duodama perdaug vietos 
ambicijai, dažnai mėginama su
vesti asmeninės sąskaitos, naudo
jantis vienu kitu patogiu momen
tu.

Gali būti ir atvirkščiai. Vado
vaują turi geriausių norų, deda 
daug pastangų vykdomiesiems su
manymams, tuo tarpu kiti sten
giasi juos diskvalifikuoti, trukdy
ti, net šmeižti. Tai pavydo rezul
tatas bei asmens sąskaitų balan
savimas. Rodos, pasyvesnieji na
riai ir visuomenė turėtų tik dėko
ti pasiryžėliams. O štai vietoj to 
pasigirsta nepagrįstų priekaištų, 
įtarinėjimų bei iš piršto išlaužtos 
kritikos. Ir reikia būti apkalbėtų 
asmenų kailyje, kad pajustum 
skriaudą, kokią jie turėjo iškęsti, 
ligi įtarinėtojai įsitikina, jog jie 
klydę.

Lengvai išvengti tuo būdu pa
darytą žalą gali be garbės žmo
nės, arba labai tauraus būdo. Sun
ku tikėti, kad negarbingi žmonės 
pasišvęstų neatlyginamam darbui. 
Gi garbingas žmogus nori, kad už 

mažų išlaidų. Taigi visais atvejais 
testamentą sudaryti yra pravartu 
ir svarbu.

Kai žmogų priremia liga, jam 
tikrai yra nemaloni testamento 
sudarymo precedūra. Man teko 
būti liūdininku, kada mirštančiam 
tautiečiui priminta dėl testamen
to. Tai buvo labai nemaloni sce
na ne tik pačiam ligoniui, bet ir 
jo draugams. Bet sudaryto tes
tamento dėka, buvo vis dėlto 
sklandžiai sutvarkyti ano tautie
čio privatūs piniginiai įsipareigo
jimai ir iš likusio turto sušelpti 
siuntiniais jo artimieji Lietuvoje 
ir Sibire.

Testamentui sudaryti didelio 
pasiruošimo nereikia. Užtenka pa
sirinkti bent vieną asmenį, kuris 
būtų testamento vykdytojas (exe
cutor) ir turėti du liūdininkus 
(geriau jaunesnio amžiaus, bet 
pilnamečius), kurie dalyvautų 
prie testatoriaus pasirašymo ir 
patys pasirašytų.

Testamentas yra svarbus doku* 
mentas, todėl dėl jo sudarymo 
reikėtų kreiptis j advokatą (soli
citor), kuris duos reikalingų pa
tarimų, jis bus surašytas tinka
ma forma ir visa tai kaštuos tik 

zui. Tai vykdoma ne iškart, o pa
laipsniui, kad kolchozininkuose 
nesukeltų perdaug nepasitenkini
mo, bruzdėjimo. Sovietiniai pro
pagandininkai tikina: Kam kol- 
chozininkui bereikia asmeninių 
sklypų, jei jis visus produktus iš 
kolchozų gauti gali?

KĄ ATSAKĖ SMALSIEMS 
PASVALIO

KOLCHOZININKAMS?
Pradėjus Lietuvoje akciją lik

viduoti kolchozininkų asmeninius 
sklypus ir gyvulius, kolchozinin
kai ėmė rašyti į sovietines redak
cijas ir Vilniaus radiofoną, teirau
damiesi, ar žengiant “keliu į ko
munizmą” tikrai bus likviduota 
visa asmeninė nuosavybė. Vil
niaus radiofonas ėmėsi rugsėjo 4 
d. tą temą nagrinėti, atsakyda
mas grupei Pasvalio rajono kol
chozininkų.

Atsakymas yra tikrai įdomus 
savo atvirumu. Girdi, dar senais 
laikais, kai Marksas ir Engelsas 
paskelbė savo "manifestą”, buvę 
kalbama ne apie nuosavybės pa
naikinimą aplamai, bet tik apie 
buržuazinės nuosavybės panaiki
nimą (gamybos priemonių nusa
vinimą ir pan.). Namų ūkio reik
menys, kasdieninio vartojimo reik
menys, pvz., uždarbiu įsigyti dra 
bužiai, maistas ir Lt. ir dabarti
nėje Sovietų Sąjungoje esą pilie
čių asmeninėje nuosavybėje. Bet 
partija tikinti, kad žmonės gy

gerus jo darbus nebūtų bent ap
kalbamas. Norint apginti savo 
garbę, paliestajam tenka jieškoti 
priemonių. Iš čia ir kyla kivirčai, 
kurie kartais nueina gana toli. 
Tas dažniausia stumia nukentėju
sius į apatiją, šiems atsisakius 
veikti, apmiršta kultūrinis bei or
ganizacinis veikimas.

Kame tos negerovės šaknys? 
Daugiausia čia veikia pavydas, 
nepasitenkinimas, kodėl ne aš pa
dariau.

šiaip ar taip tokių darbo kliu
vinių svetur gyyendami turėtum 
vengti. Juk mūsų veiklą ir kita
taučiai stebi ir daro savotišką iš
vadą.

Mes privalome viens kitą gerbti 
ir mokėti atiduoti visa, kas veikė
jui priklauso.

šiandien taip pageidaujamo vi
suotino vieningumo nebus, jei 
mes jo tinkamai neįvertinsime ir 
nemokėsime palaikyti, kad ir ma
žuose sambūriuose. Žinoma, nėra 
pirkios be dūmų, tik tie dūmai 
bent neturi eiti iš piktos valios.

žodžiu, organizaciniame mūsų 
gyvenime bet koki asmeniniai iš
skaičiavimai neturėtų turėti vie
tos.

keletą svarų.
Dėl testamentų yra sektini šio 

krašto gyventojai. Daugumas aus
tralų testamentus surašo iš anks
to ir palieka saugoti pas advoka
tą, kuris po testatoriaus mirties 
ir tvarko turto palikimo reikalus.

Daug geriau parengti testamen
tą, kai žmogus yra dar sveikas, 
bet ne ligonis, o pagaliau, ištikus 
nelaimei, gali iš viso nebelikti lai
ko palikimui sutvarkyti.

R. Venclovas

DIRBTINAI PLEČIA 
PABALTIJO SĄVOKĄ

Rugpjūčio pradžioj Vilniuje bu
vo sušaukta “II-ji Pabaltijo keli
ninkų mokslinė — techninė kon
ferencija”.

Algirdas Vileišis, konferencijos 
organizatorius (Plentų ministeri
jos skyriaus viršininkas) pabrėžė, 
kad "ši mokslinė — technikinė Pa
baltijo kelininkų konferencija res
publikoje vyksta pirmą kartą”. 
Ir čia pat pasitaisė: “Ir ne tik 
kad dar pokario metais, bet per 
paskutiniuosius 20 metų”.

Čia, matyt, jisai prisiminė, kad 
Lietuvoj panaši Pabaltijo kelių 
tvarkytojų konferencija jau buvo 
maždaug prieš 20 metų. Tai bu
vo dar nepriklausomybės laikais. 
Dabartinė konferencija, tuo būdu, 
pripažįstama lyg ir pabaltiečių 
bendradarbiavimo tęsinys.

vens dar geriau, kai asmeninio 
vartojimo reikmenys nustos būti 
pirkimo — pardavimo objektu, 
nes niekas jų nepirksiąs: viskas 
bus gaunama iš visuomeninių san
dėlių. Su laiku daugelis asmeni
nės nuosavybės rūšių būsią ne
reikalingos. Pvz., esant stipriam 
kolchozui, nebereiksią kolchozi
ninkų sklypelių, visus produktus 
jie gausią iš kolchozo. Ir toliau:

“žmonėms nebus reikalo turėti 
santaupų. Kam laikyti maisto pro
duktų ir kitų daiktų ekonomiją 
namuose, jei kiekvienu momentu 
juos galima gauti iš sandėlio? Kai 
nebebus pinigų, niekas nebesis- 
tengs turėti kuo daugiau gėrybių.

... Bus geras visuomeninis ap
tarnavimas, kolektyvine forma”.

Sunku įsivaizduoti, kad tuo Vil
niaus radijo atsakymu bus paten
kinti Pasvalio ir apskritai Lietu
vos kolchozininkai. Jų baimė, kad 
komunistinis — sovietinis režimas 
eina prie visiško asmeninės nuo
savybės panaikinimo, tais paaiš
kinimais netik nesumažės, bet dar 
padidės. Žmonėms dar labiau pa
aiškės, ko siekia sovietinis reži
mas: Gyventojus padaryti plikus 
kaip tilvikus ir paskiau juos dar 
kiečiau įsprausti į “valstybės po
reikių” rėmus, padaryti juos tik
rais darbo vergais, kuriems nebe
priklausys jau nė sava kepurė, nė 
šaukštas, kuriuo nešini jie eis 
prie bendro katilo kolektyvinės 
sriubos srėbti...

Jau dešimt metų rašoma Mūsų 
Pastogėje apie dainuojančius mel- 
burniškius, apie jų pasisekimus, 
nuotaikas ir pasiruošimus. Gražiai 
ir griausmingai nuskambėjo Mel
burno lietuvių dainos mylėtojų 
choro dešimtmečio proga sureng
tas koncertas ir po to sekę gra
žiausi sveikinimai ir linkėjimai 
daugelio Melburno lietuvių orga
nizacijų ir visos eilės pavienių tau
tiečių, kurie, kaip ir patys daino- 

riai, giliai pamėgę lietuvišką dai
ną, nes per ją randa didelio pasi
tenkinimo ir vidinio nusiramini
mo.

Per šiuos dešimt metų Melbur
no lietuvių dainos mylėtojų sam
būris įsitikino, kad verta yra au
kotis, mokantis dainų ir ruošian
tis koncertams, nes lietuviška dai
na buvo ir pasiliko neatskiriama 
lietuvio palydovė, ramintoja, gra
žesnių pasaulių skleidėja, vargo 
lengvintoją, nuotaikų lygintoja 
ir tautinės dvasios kėlėja. Kaip 
koncertuose, taip ir įvairiausiuose 
minėjimuose lietuviška daina vi
sada buvo pagarbiai išklausoma 
ir atatinkamai įvertinama. Džiu
gu pabrėžti, kad buvo sugebėta 
tinkamai pasiruošti ir, dainuojant 
jautresnes mūsų liaudies daineles, 
pavykdavo klausytoją nukelti į 
dainoje minimas vietas, ir sukelti 
dainuojamos dainos nuotaikas.

Nenuostabu, kad daugelį kartų 
klausytojai būdavo taip dainos su
jaudinti, kad, vidinės nuotaikos 
pagauti, nebegalėdavo sulaikyti 
savo ašarų.

Kad lietuviškoji daina tikrai 
yra graži ir melodinga, įro
do ne tik mūsų tautiečių, bet 
ir kitataučių gražūs atsiliepimai 
apie Melburno dainos sambūrio 
pasirodymus, štai, neperseniausiai 
Melburno Universiteto garsiojoje 
Vilsono salėje įvykusio tarptau
tinio chorų koncerto klausėsi visa 
eilė muzikos kritikų bei profeso
rių ir sekančią dieną Melburno

RUSIJA NESAUGI,
Rusijos politika ne nuo šian

dien remiasi Vakarų pasaulio ne
vieningumu ir neryžtingumu. Va
karai rusam yra priešas, tykus jų 
žemės, bet priešas lengvai įgąsdi
namas, nesiryžtąs visa jėga pulti. 
Čia rusai mato savo apsaugą, 
stengdamiesi įvaryti dar daugiau 
baimės puolamąja diplomatija ir 
jos tariamuoju kietumu. Vakaram 
toji rusų diplomatija pasirodanti 
gudri, išmintinga, pranašesnė už 
kitų kraštų.

Tuo tarpu dar geležinis vokie
čių kancleris Otto von Bismarc- 
kas, buvęa Vokietijos pasiuntiniu 
Petrapilyje, 1861 metais rusų po
litiką apibudino lotyniškuoju pa- 
sakiu: "Quantula scientia regitur 
mundus”. “Nedaug reikia mokslo 
pasauliui valdyti.”

Nedaug reikia išminties vesti 
puolamąją diplomatiją, kada ji re
miasi kitų bailumu ir to bailumo 
diktuojamomis nuolaidomis, ku
rias dabar stebime beveik kiekvie
noje vakariečių diplomatų konfe
rencijoje su sovietais. Raudonie
ji rusai tebesiremia baltųjų savo 
tėvų pradėta ir toliau tebevaroma 
gąsdinimo politika, nes patys yra 
didelėje baimėje.

Sovietų Rusijos baimė Vaka
rų pasaulio yra didesnė, negu ka- 

rytiniame laikraštyje tilpo muzi
kos kritikės Lindos Philips atsilie
pimas: “Migrants Colorful Sing
ing”, kur, tarp kitko, buvo išsi
reikšta: “The Lithuanian Natio
nal Choir conducted by Albert 
Celna with women members in co
lorful costume sang thėrc at
tractive items by compatriot com
posers with fine attack, good vo
cal tone and well co-ordinated en
semble.

Per šiuos dešimtį metų Melbur
no lietuvių dainos sambūris ne
kartą sugebėjo iškelti lietuvių 
vardą ne tik australiškoje spaudo
je, bet ir plačioje australų visuo
menėje, nes buvo dalyvauta viso
je eilėje australų suruoštų kon
certų ir net Melburno televizijoje. 
Be to, sueita į draugišką sąlytį su 
Melburno universitetu, kuris net 
du kartus kvietė lietuvių chorą 
dalyvauti jų parengimuose, susi
draugauta su dviem Melburno lat
vių chorais ir pasižadėta palaiky
ti draugiškus ryšius su Melburno 
vokiečių, lenkų ir australų cho
rais.

Dešimts metų yra ilgas laiko
tarpis. Per šį laika vieni sambūrio 
dalyviai apsivedė, Riti susilaukė 
šeimos, treti pavargo, dar kiti pa
ėmė neribotam laikui atostogų ir 
ryšium su tuo choro veidas vis po 
truputį keičia savo išraišką. Vis- 
dėlto džiugu pabrėžti, kad daugu
ma jau eilę metų, kaip ištikimai 
prisiekę, aukojasi ir stropiai lanko 
repeticijas. Proga Tautos šventės 
minėjimo Melburne vienas iš mū
sų tautiečių savo linkėjimais ir 
auka dar labiau paskatino dai- 
norius, ir po to įvykusiame choro 
narių susirinkime nutarta nedel
siant pradėti darbą ir papildyti 
lietuviškų dainų skrynią naujo
mis, gražiomis ir skambiomis dai
nomis, kad melburniškiai vėl galė
tų išgirsti savuosius dainorius, 
tralialiuojant mieląsias daineles.

Nusistatyta, kad choro repetici-

VAKARAI BAILŪS
da buvo toje žemėje. Tam yra dvi 
priežastys.

Viena, stipriai jaučiamas Vaka
rų pasaulio priešiškumas sovieti
nei santvarkai, kuri savęs nepa
teisino per 40 m. ir nebedaro įta
kos laisviem pažangiem kraštam. 
Dėl to sovietam labai svarbu, kad 
Vakaruose rastųsi vis daugiau 
balsų, kaip maršalo Montgomerio, 
ir kad tie balsai skelbtų, jog So
vietų Rusijoje stalininis rėžimas 
pradingęs, gyvenimas šviesėja ir 
gerėja, žmonės patenkinti savo 
“brilijantiniu” vadu Chruščiovu. 
Savo ruožtu sovietai puola Vaka
rų pasaulį “kultūrinėm ekskursi
jom” — teatrais, baletais, parodo
mis, kad įrodytų savo kultūrinius 
laimėjimus, jų pranašumą vaka
riečių simpatijas. Jos tildo prie
šiškumą ir šipina budrumą, kaip 
ir tų lietuvių, kurie pasisako už 
kultūrinį bendravimą su pavergtu 
kraštu, nors ir žino, kokį jis turi 
sovietini propagandinį pamušalą. 
Visų tų reiškinių viena mintis: 
neapykantą bolševikiniam režimui 
pakeisti bent jo toleravimu. Tai 
sumažina Rusijos baimę ir padidi
na jos saugumą.

Antroji baimės priežastis — tai 
Vakarų Europos bendras frontas 
prieš Sovietų Rusiją. Rusija savo 

jos vyks kiekvieną savaitę: vy
rams — trečiadienyiais, gi mote
rims — ketvirtadieniais choro 
būstinėje — 297 Hoddle SL, Ab
botsford.

Iš gautų aukų dešimtmečio 
koncerto proga nutarta įsigyti pi
aniną ir jį laikyti choro būstinėje.

Kadangi visa eilė tautiečių 
įvairiomis progomis vis prašo su
daryti sąlygas pabūvoti kartu su 
dainos sambūrio dalyviais, nutar-
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ta š.m. lapkričio mėn. 21 d. (šeš
tadienį) surengti uždarą dainos 
sambūrio pobūvį — balių, į kurį 
pakvietimai gaunami tik iš sambū
rio dalyvių. Pobūvio — baliaus 
programoje numatoma dainos, šo
kiai ir vaišės. Programą išpildys ir 
dainorlai, ir svečiai.

Pradedant naują darbo barą, 
norima suštiprinti choro sąstatą ir 
todėl prašoma balsingų tautiečių 
prisidėti prie šio gražaus užsimo
jimo. Ypatingai stokojama sopra
nų ir pirmųjų tenorų. Tautiečiai, 
žinantieji balsingus asmenis, pra
šomi apie juos painformuoti cho
ro dirigentą arba choro adminis
tratorių.'
čia norisi padėkoti visiems tau
tiečiams, kurie per dešimt metų, 
vienokiu arba kitokiu būdu rėmė 
dainos sambūrio veiklą ir norisi 
tikėtis, kad jie ir toliau gyvai do
mėsis sambūrio parengimais, pa
dėdami išlaikyti gyvą lietuvišką 
dainą, kad ji nenutiltų, bet būtų 
gaivi, maloniai priimama ir palai
koma. Tuo būdu būtų saugojama 
ir pagerbiama didelė senos dainų 
tautos tradicija, palaikomas ir ug
domas brangus grožio lobis, kuris 
žmogaus sielą tegali nuskaidrinti, 
turtinti ir, poeto žodžiais kalbant, 
nušluostyti ašaras gailias...

Sambūrio Administratorius

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

praeityje niekada nebuvo pastaty
ta prieš visą Europą. Dar pasku
tiniame pasauliniame kare ji ko
vojo tiktai su nacinės Vokietijos 
sujungtais kraštais, gi savo sąjun
gininkų tarpe turėję ne vien 
Prancūzija su Anglija, bet ir 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Dabar Sovietų Rusija su savo sa
telitais yra viena prieš visus. Ji 
tai žino, kalba apie apsupimą, 
grasinimą karu. Karas Rusijai bū
tų lemiamas —? sukrėstų iš vi
daus ir iš lauko. Tai jaučiama ir 
to bijoma. Ir toje savo baimėje 
rusai gąsdina kitus, kad patys bū
tų saugesni.

Chruščiovas nesijaučia saugus, 
kaip pažymėjo sen. Humphrey, 
lankęsis Maskvoje, bet jaučia tu
rįs būti brutalus, pulti, grasinti, 
tai vėl šypsotis. Tai jo rusiška di
plomatija, apie kurią dar Karolis 
Marksas yra rašęs: “Rusų diplo
matija remiasi vakarų politikų 
baikštumu”. Demokratija visada 
yra bailesnė, kad ii- stipresnė, ir 
čia jos nepasisekimas. Nesiimda- 
ma laiku griežtesnių žygių ir pasi
duodama gąsdinimam, ji nelaimės 
nenukreipia, o tik ją padidina. Kai 
kraštutiniu atveju jau tenka 
griebtis ginklo, nuostolių žmonėm 
ir turtui pasidaro daugiau. Prie
šas jau būna stipriau ginkluotas.
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EILĖRAŠTIS TURĖTO BŪTI BEŽODIS
Nesenai “Literatūros Lankuo

se” Nr. 8 pasirodė A. Nykos-Ni
liūno eilėraštis “Mergaitės Daina: 
Pavasaris”, šis eilėraštis charak
teringas moderniškos poezijos ten
dencijomis ir labai skiriasi nuo se
nesniu klasiškų kad ir Maironio 
kūrinių.
Didžiausio laisvos Lietuvos poeto 
Maironio skambūs ir jausmingi ei
lėraščiai ne vienam yra suteikę ir 
tebeteikia daug malonių valandų.

Tu girele, tu žalioji!
Ko graudingai taip vaitoji?
Ar krūtinę plėšo vėjas?
Ar tau Dievas davė jausmą?
Ar supranti ir tu skausmą, 
Kurs taip spaudžia palytėjęs?

(Lietuvis ir Giria).

šis eilėraštis yra būdingas ne 
tik Maironiui, bet ir daugeliui ki
tiems ankstyvesniems Lietuvos 
poetams. Autoriaus jis, neabejo

Jie ateina: didžiulė, rūsti minia.
Lėtai svyruoja jų sunkios viršūnės, 
Ir kaip tolimas griausmas, kaip būgnai 
Aidi keista ir šiurpi jų daina:

— Mes nešame dangų,
Mes nešame kruviną dangų,
Mes nešame mirusį dangų, 
Mes atnešam vakarą.

Jų didelės, tamsios rankos,
2aizdų iškraipytaisiais pirštais apglėbusios, 
Laiko sustingusi debesį:
Kaip didelį, juodą karstą.
Jie ateina. Jie neša saulėleidį:
Lėtai svyruoja didžiulė, rūsti minia.

Elėraščio grynas ir stiprus jaus
mas mus artimai paliečia. Jo ri
mavimas ir ritmavimas nėra griež
tai taisyklingas ir nenukreipia 
skaitytojo dėmesio. Tik keli pa
vieniai peizažo bruožai autoriui 
svarbūs, ir mus jie pagauna: ne 
dangus, bet jo kruvinas raudonu
mas, ne ąžuolai, bet jų rūstus 
niūrumas. Ne posmai ir eilutės, 

MERGAITĖS DAINA: PAVASARIS.
Sodai: buvo be galo sunku
Juos nešti (bet kas yra sodai?),
Ir tavo rankos
Greit tapo nebepakeliamos.
(Bet kas yra rankos
Ir kaip atskirti jas nuo liūdesio?)
Takas buvo šaltas. Ėjom
Nežinodami, jog tai tik sapnas, s
Nežinodami, kad einame abu, —
Ir tu prispaudei savo šaltas lūpas, išsunkdamas 
Jau paskutinį saulės lašą
Iš mano nesuvokiamo tikrovėj kūno.
(Bet kas yra kūnas?) ,
Aš dar tebebuvau žolė
(Bet kas yra žolė?),
Aš dar norėjau būti tik žolė, tik ženklas, 
Tik klausimas ir nesuvokti
Savo kūno prasmės. Ir tu

tina, stipriai išgyventas. Mums jis 
gražus, tik kažin kodėl jis mus la
bai artimai lyg ir nepaliečia. Gal 
todėl, kad jo labai taisyklingas su- 
ritmavimas ir surimavimas jo vi
dinį jausmų pridengia ir paslepia? 
Panašiai yra ir su daugeliu kitais 
mūsų ankstyvesniaisiais poetais. 
Jie mums gražūs, bet neartimi. Jų 
eilėraščių muzika tokia vienoda ir 
skambi, kad tai atima didesnę dalį 
skaitytojo dėmesio. Maironis, iš
reikšdamas savo išgyvenimų, rašė 
apie miškų. Miškas tėra priemonė, 
o eilėraščio tikslas yra perduoti 
vidinį išgyvenimų. Tačiau čia miš
ko aprašymas tiek pat svarbus, 
kiek ir eilėraščio muzika: visa tai 
pridengia ir paslepia poeto išgyve
nimų. Poeto liūdesys mus bepasie
kia kaip pro miglas, iš toli; eilė
raštis mums gal kartais nuskamba 
dirbtinai, nenuoširdžiai. Vėlesni 
poetai savo išgyvenimams reikšti 
jieško kitų kelių, štai Henriko 
Nagio “Ąžuolai”: 

bet atskiri žodžiai bei trumpi iš
sireiškimai įgyja nepaprastos 
reikšmės: didžiulė, rūsti minia, 
keista daina, mirusia dangus, juo
das karstas. Ne tiek muzika, ne 
tiek aprašinėjami vaizdai mus pa
siekia, kiek nuogas autoriaus išgy
venimas. O štai ir Alfonsas Nyka- 
Niliūnas:

‘##^#s*#^<#^^r*srr#^#^r##<*#^r*#**** ,***s***************************

Turėjai net sapne manęs neliesti,
Nes kūnas yra būti.

Nyka-Niliūnas perdavė gilų ir 
subtylų jausmų, nesusipainioda
mas tradicinėse formose ir senose 
eiliavimo priemonėse. Jo eilėraštis 
gyvena, o ne pasakoja. Kitam po
etui vietoj klausimo “kas yra žo
lė?” gal norėtųsi klausti “kas yra 
Dievas?”. Tada,žodis Dievas (kaip 
ir Jo pati sųvoka) būtų įgijęs ne
paprastos reikšmės, po kurio po
eto išgyvenimas būtų pranykęs. 
Nykos-Niliūno eilėraštyje ne Die
vo sąvokos aiškinimas buvo svar
bu, o žolė, ne rankos, ne sodai, 
o pats milžiniško klausimo išgy
venimas; pats klausimas, ne jo

— Eilėraštis turėtų būti parankus ir nebylus, 
Kaip apvalus vaisius;
Bežodis, kaip seni 
Medalionai nykščio liečiami, 
Tylus, tartum prie lango briaunos 
Apsamanojęs ir nuzulintas akmuo. 
Eilėraštis turėtų būt bežodis, 
Tartum paukščių plasnojimas;
Eilėraštis turėtų nejudėt laike, 
Tartum mėnulio eisena
Išeiti, kaip menuo palieka žiemą praeity, 
Prisiminimas po prisiminimo sąmonę apleidžiantys — 
Eilėraštis turėtų nejudėt laike 
Tartum mėnulio eisena;
Eilėraštis turėtų būti tas pat, 
Kaip: netiesa
Ilgiems sielvarto metamo 
Tuščias tarpduris ir klevo lapas 
Meilei: pašiurpus
Pieva ir dvi šviesos virš jūros — 
Eilėraštis neturi 
Reikšt, bet būt.

(Iš anglų kalbos vertė J. 2emkalnis.)
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dėmesio jam neskirk Tą pa
tį jis pajaus dėl sutepto 
voko. Juk nevartotum nei to
kio popieriaus nei tokio voko, 
jei reikėtų rašyti kokiam nors ti
tuluotam ar augštai visuomenėje 
iškilusiam asmeniui. Tai kodėl taip 
daryti rašant draugui ar bičiuliui? 
Gal tavo gyvenime jis šimtą kartų 
didesnį vaidmenį suvaidins, negu 
anas tituluotasai. Jei nori rašyti 
ant pusės lapo ar ant jo dalies, tai 
pavartok aštrų peilį, kad gražiai 
galėtum nupjauti. Nevartotinas ir 
spalvuotas popieris bei vokas. 
Kartais, žinoma, galima pavartoti 
melsvos spalvos popierių, bet ir tai 
tik rašant draugams. Mergaitės 
mėgsta ružavų popierių. Tai jų 
reikalas. Bet tokį popierių tegali
ma vartoti rašant laišką berneliui 
ar draugei. Reikalų laiškams gali
ma vartoti rudos spalvos voką. Ne 
visiems tinka ir liniuotas popie
rius. Kas su raštu kiek susigyve
nęs, kas yra pasimokęs ar mokslus 
baigęs, tas vartoja laiškams neli- 
niuotą popierių. Liniuotą popierių 
gali vartoti tik tie, kam raštas sun
koka. Liniuoto popieriaus jieško ir 
seni žmonės, kurių ranka dreba, 
kurie nebeįstengia tiesiai nurašy
ti.

Mašinėlės ir rankos raštas, šil
tesnis yra ranka rašytas, nes rašte 
atsispindi tavo jausmai, tavo nuo
taika, tavo visa asmenybė. Kas 
braižo mokslo (grafologijos) nusi
mano, tas iš rankos rašto daug iš
skaito. Motinai, tėvui, mergaitei 
ar berneliui niekad nerašysi ma
šinėle, o ranka. Kai būsi koks di
delis viršininkas ir turėsi sekreto
rę, tai mašinėle rašytą tavo laišką 
gavęs draugas pamanyti gali, kad 
sekretorė parašė, o tu tik pasira
šei. Reikalų raštus visada galima 
ir reikia rašyti mašinėle, nes žy
miai lengviau skaityti ir daug aiš
kiau mintį pagauti. Kas tačiau la
bai neįskaitomai rašo, kieno brai
žas labai blogas, tas, atsiprašęs, 
gali mašinėle laišką rašyti ir asme
niniams draugams, bet visdėlto ne 
patiems artimiesiems šeimos na
riams. Mašinėlės, paprastai, grie
biasi privatiems laiškams ir seni 
žmonės, kurie nebesuvaldo rankos, 
kurie .ranka rašydami keverzoja.

Pradėkim patį laišką. Augštai 
dešinėje lapo pusėje nepamiršk pa
rašyti miestą bei priemiestį ir da
tą. Tą būtinai reikia pada
ryti ir pravačiuose laiškuo
se. Prekybiniuose ar šiaip 
reikalų laiškuose kairėje pusėje 
parašoma savo pilnas vardas ir pa
vardė ir adresas. To nereikia dary
ti privačiuose laiškuose, bet visai 
gerai parašyti savo adresą pačio
je laiško pabaigoje, po parašu. 
Žmogus, mat, gali būti tavo adre
są pamiršęs, todėl visai praktiška 
gale savo adresą priminti. •

Nepamiršk kairėje lapo pusėje 
palikti piršto ar pusantro pločio 
paraštės. Paraštė paliekama dėl 
estetinių ir dėl praktinių sumeti
mų. Laiškas su parašte akiai malo
niau, atrodo gražiau. Reikalų laiš
kai yra segami į bylą: palikus pa
raštę, nereikia bylos ardyti, kai 
tenka laišką patikrinti ar jį antrą 
kartą skaityti. Paraštė turi būti

LAIŠKŲ RAŠYMAS
Rašant laišką, reikia popieriaus 

ir voko, štai, čia ant stalo guli ga
balas popieriaus — pusė lapo. Už
teks. Aš gi nepasiruošęs rašyti 
kažkokio ilgo laiško. Na, va ir vo
kas! Truputi suteptas rašalu, bet 
bus gerai.

Ir visdėlto negerai. Lapas yra 
plėštas, ir nuoplėšos aiškiai žymu. 
Tavo laišką gavęs bičiulis aiškiai 
pajaus, kad tu jo ypatingai never
tini, kad jokio reikšmingesnio

ARŪNAS 2I2YS, 
18 m., šio J.K. re
daktorius.

Šiemet baigia 
Melburne St. Pat- 
ricko kolidžų ir 
žada studijuoti 
gamtos mokslus. 
Greta studijuosiųs 
ir humanitarinius 
dalykus.

prasmė, bet tik jo pajautimas.
Jausmų, perduotų Maironio ei

lėraštyje, galima papasakoti ke
liais sakiniais. Tuo tarpu Niliūno 
pergyvenimas yra toks, kuriam 
rašytojai yra skyrę ištisas studi
jas ir tai ne visuomet pasakę, ką 
norėjo. Mes jį pajaučiam, nors gal 
ir nesuprantam. Gal ir poetas pa
jautė, o ne suprato? Nykos-Ni
liūno eilėraštis yra pavyzdys mo
derniosios poezijos ir, apskritai, 
meno supratimo.

Archibald McLeish visą poetinę 
teorijų susumuoja vienam eilėraš
tyje. Jis sako: 

lygiai išlaikyta. Kas neįstengia iš
laikyti lygios paraštės, tas, grafo- 
logai sprendžia, ir gyvenime esąs 
netvarkingas, neįstengiąs reikalų 
susiplanuoti, susiskirstyti laiko. 
Panašiai galvojama ir apie tuos, 
kurie neišlaiko lygių nuotolių tarp 
eilučių, kurių protarpiai tarp žo
džių labai įvairuoja. Kas eilučių 
pabaigoje ima rašyti labai neaiš
kiai, eilučių paskutiniųjų žodžių 
paskutiniąsias raides sulieja į iš- 
tysusį brūkšnį, kas dešinėje lapo 
pusėje eilutes labai jau nevienodai 
užbaigia, tas ir gyvenime neišten
kąs energijos pradėtiems darbams 
užbaigti, planams įgyvendinti. 
Kas dešinėje lapo pusėje palieka 
labai jau daug tuščios vietos, tas 
ir gyvenime esąs netaupus.

Kreipinys. Kreipiniui vartojame 
įvardžiuotinę lytį, nes ja pabrė
žiame išskyrimą. Kreipiamės to
dėl: "Mylimoji Motute; Gerasis 
TėveliI ” Juokinga šios rūšies krei
piniuose pridėti dar vardą bei pa
vardę — to nedaroma, todėl moti
nos ir tėvo kreipiniai rašomi didžią
ja raide. Rašant broliui, seseriai, 
draugui ar šiaip bičiuliui ar bičiu
lei, reikia kreiptis vardu: “ Bran
gusis brolau Jonai; Brangioji se
sute Liucija; Mielas bičiuli Kęstai; 
Brangioji Onutei ” šios rūšies krei
piniuose žodžiai brolau, sesute, bi
čiuli rašomi mažąja raide. Rdšant 
vyresniam ar tituluotam asmeniui, 
kreipiamės: "Gerbiamasis pone 
Jatuli; Gerbiamasis kunige Lau
kaiti; Gerbiamasis daktare Dau
mantai! " Į tituluotą asmenį gali
ma kreiptis ir be pavardės, tik ta
da titulo vardas rašomas didžiąja 
raide: “Gerbiamasis Kunige; Ger
biamasis Daktare! ” Jei asmuo 
mums yra gerai pažįstamas, tai 
tada galima vietoj pavardės krei
pinyje vartoti vardą: “Gerbiamasis 
pone Jonai; Gerbiamasis kunige 
Petrai; Gerbiamasis daktare Anta
nai! ” Visai netinka kreipinyje su
trumpinimai: “Brang. Onute, 
Gerb. p. Jatuli; Gerb. p. dr. Jo
nai! ” Sutrumpinimas reiškia, kad 
mes skubame, kad taupome popie
rių. šito netinka parodyti rašant 
laišką. Sutrumpinimai tačiau 
įprasta vartoti rašant adresą voke. 
Po kreipinio dedame kablelį bei 
šauktuką. Po kableliu atskirto 
kreipinio laiškas pradedamas nau
joje eilutėje mažąja raide; po 
šauktuko laišką pradedame didžią
ja raide.

Geresniam vaizdui po kreipinio 
ir po pastraipų laiške paliekam 
kiek didesnius protarpius, negu 
šiaip tarp eilučių. Pradžioje laiško 
padėkoji už atsiųstą kvietimą, te
legramą ar laišką. Jei taip nėra 
įvykę, tai parodai savo susirūpini
mą dėl nutrūkusių ryšių. Apskri
tai, pradžioje laiško nereikia rašy
ti apie save, o apie tą, kam laiš
kas rašomas. Kitu atveju pasirody
tum tik apie save galvojąs, save 
centru laikąs, tik apie save susirū
pinęs. Antroje laiško dalyje pa
rašai apie save. Laiškas giminėms 
ir geriems bičiuliams neprivalo 
būti visai trumpas, nes tas rodytų, 
kad ryšiai yra nutrūkę ar atšalę, 
kad nieko neturi jiems ką parašy-

(N ūkei ta j 4 psl.)

KAROLIS KAZLAUSKAS

MĖLYNOJO ŽMOGAUS DOVANA
Prisėlinęs prie Petruko, Jonu

kas išsitraukė to draugiško žmo
gaus dovaną. Jis sušnypštė zbum 
ir paspaudė knyptuką. Staiga iš 
keistojo daikto vamzdelio, be jo
kio garso išsiplėšė žalsvos ugnies 
žaibas. Sis palietė Petruką, ir Pet
rukas dingo. Dingo su juo ir krū
mokšnis, už kurio jis slaptėsi. 
Nieko neliko, tik kažkoks saldus 
kvapas. Jonukas pašoko: “O gi 
kur Petrukas paspruko? čia ką 
tik buvo, o dabar jau nėra!” Ne
galėjo suprasti — apžiūrinėjo vie
tą, kurioje Petrukas buvo tupėjęs, 
bet nieko nerado. “Turbūt jis nu
bėgo namo”, galvojo sau Jonukas. 
Daug galvos nesuko jis dėl Petru
ko, nes jo dėmesys vis dar tebe
buvo pagautas to įdomiojo žaibo. 
Koks gražus jis buvo ir kaip neį
prastai išsiraizgęs! Gaila, kad ne
ilgai juo galėjo džiaugtis. Vėl išsi
traukęs keistąjį vamzdelį, pradė

jo jieškoti naujo taikinio. Pama
tęs žolėje surūdijusią konservų 
dėžutę, jis leido maloniajam žal
svumui ją paliesti, ir ji dingo. Tai
kė toliau į paprastą kartoninę dė
žę, ir ji dingo, kada Jonukas 
švelniai pajudino knyptuką. O tas 
kvapas, kuris pasklisdavo iš vamz
delio, tai tikrai skanus: įtrauki j 
nosį ir manai, kad valgai skaniau
sius ledus bei saldumynus. Štai 
Jonukas pamatė juodą, sulysusią 
katytę, susirietusią patvory. Priė
jo arčiau ir nutaikęs paspaudė 
knyptuką. Vėl žalioji šviesa nuty- 
so lyg kokia gyvatė ir palietė iš
badėjusio gyvulėlio uodegą. Be
matant uodegos galiukas dingo, li
kusi dalis dvigubai pastorėjo, ka
tytė visa pasišiaušė ir, garsiai su- 
purškusi, puolė į artimiausią me
dį. Jonuko veidukas susiraukė. 
Kodėl katytė nuo jo bėga? Jis tik 
norėjo jai parodyti žalsvąją švie

selę! Ji gi tokia maloni ir graži. 
"Begėdis katinas", jis nutarė.

— Jonuk, uuū, Jonuk, eik val
gyti! Kur tu dabar, šelmi! Jonuk, 
tučtuojau man ateik.!

— Jonukas, išgirdęs mamos 
balsą, nubėgo prie tvoros, kur jis 
buvo prisirišęs savo lazdos arkliu
ką. Atrišo vadeles nuo tvoros ir 
permetė per sartuko raudoną gal
vutę. Perkėlė tada koją ir apžer
gęs arkliuką nujojo. įėjęs į trobą, 
padėjo sartuką prie kitų žaislų, 
bet pasiliko keistąjį vamzdelį, už
kištą už diržo. Nuėjęs į prausy
klą, nusiplovė rankutes. Keista — 
ant rankšluoščio paliko kažkokios 
namatytos žymės! Tiek to. Įėjo Į 
virtuvę. Mama stovėjo prie stalo 
ir tvarkė peilius ir šakutes.

— Mama, žiūrėk, ką man davė 
mėlynasis žmogus! Motina išgir
dusi atsisuko.

Jonukas laikė ištiesęs jai ranku
tę.

— O ką gi jis tau davė, Jonuk? 
— Paklausė mama su šypsena.

— Va, matai tą daiktą!

Jonukas tarė dar toliau tiesda
mas rankutę su mėlynu vamzde
liu. Motina matė tačiau tik tuščią 
vaiko ranką. Ji atydžiai pažiūrėjo 
į ištiestą ranką, pažvelgė i Jonu
ką ir tada pratarė:

— Na, užteks Jonuk! Sėsk ir 
valgyk! Ką tu čia man laiką gai
šini!

— Bet, mama, žiūrėk, ką jis 
man davė!

Jis buvo labai gražiai apsiren
gęs, o jo veidas ir rankos buvo 
mėlynos, ir jis turėjo dvi ilgas 
ausikes, Kaip sartuko. Ar tau ne
patinka vamzdelis?

— Jonuk, neprasimanyk! Nus
tok man čia niekus tauškęs ir sėsk 
valgyti!

— Bet mama!..
— Jei nenustosi niekus kalbė

jęs ir nevalgysi, turėsiu tėveliui 
pasakyti!

Ir motina susirūpinusi pažvel
gė į Jonuką. “Gal karščiuoja”, pa
manė. Jonukas nuleido rankutę, 
bet tuoj ir vėl pakėlė ir pats ją 
apžiūrinėjo. Jis negalėjo suprasti 

mamos kalbos. Gi vamzdelis ran
koje, ir kaip mama jo nemato! Jis 
apgniaužė vamzdelio rankenukę ir 
paspaudė knyptuką, norėdamas ją 
įtikinti. Ilgas žalias liežuvis iššo
ko iš vamzdelio ir kaip gyvas dū
mo kuokštas apsupo motiną, ir ji 
pranyko. Malonioji šviesa palietė 
sieną, ir jos tik pusė beliko. Kas 
tik buvo jos kelyje, tas pranyko. 
Jonukas nesuprato, kaip mama 
galėjo taip greitai pasišalinti. Bet 
ši mintis neilgai kamavo jį, nes 
skanusis kvapas jį tatip svaigino. 
Jonukas uostė ir uostė, jam taip 
malonu darėsi ir taip gera. Užsi
lipo ant kėdės ir pažvelgė į valgį, 
j savo skaniausią valgį —košelę 
su džiovintų vynuogių padažu. 
Jam tačiau pradėjo bloga dary
tis, ir jis greitai nusisuko. ‘Ko
dėl man darosi bloga? — galvojo 
Jonukas. Kambaryje nebuvo vei
drodžio, ir Jonukas negalėjo sa
vęs pamatyti: jis buvo pradėjęs 
kisti. Jo veidelis pabalo, lyg į 
mėlynumą pasidavė, iš plaukų 
prie jo ausų išdygo dvi mažos 

smailios ausikės. Malonusis kva
pas jį vis tebesvaigino.

Kitoje pasaulio pusėje, Austra
lijoje, mažasis Warajiras sėdėjo 
eukalipto pavėsyje ir žaidė. Jis 
sėdėjo smėlyje ir vartė mėlynai 
blizgantį vamzdelį. Vamzdelis bu
vo truputį lenktas, panašus j bu
merangą. Kartkartėmis Warajiras 
pajudindavo atsikišusį vamzdelio 
knyptuką, ir maloni žalsva šviesa 
paskleisdavo svaiginantį kvapą, 
žmogus buvo mėlynodis, kuris šį 
žaislą jam davė. Tuo metu Wa
rajiras galvojo: “Aš esu juodas, 
yra baltų, tai, turbūt, gali būti 
ir mėlynų žmonių.”

Jis atsikėlė nuo žemės, pasiėmė 
mėlynąjį vamzdelį ir spaudyda
mas knyptuką, bėgo parodyti 
draugams. Vis liejosi žalsvi liežu
vėliai, jų vis daugėjo. Gražioji ža
luma kilo j debesis. Augštai erd
vėje saulės spinduliai atsimušė į 
lėkštės pavidalo mėlynus lėktų-, 
vus. Jie laikėsi ore ir laukė.
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HITLERIS
Mes prisimenam revoliucijas, 

kurios siekė pakeisti kraštų kon
stitucijas, nuversti tironus, iško
voti laisvių valdiniams, teisių 
skriaudžiamiems, teisingesnio tur
tų paskirstymo. Betos revoliuci- 
cijos išsivertė be kraujo, tačiau 
jei buvo nusikratyta slegiančių 
pančių, jei buvo pasiekta dides
nio politinio, ekonominio bei so
cialinio teisingumo, jei revoliuci
jos keliu nusikratyta kraštui pra
žūtingos valdžios, tai tokias revo
liucijas istorija pateisina.

Rusų po 1-jo Pasaulinio karo 
komunistinė revoliucija žadėjo 
laisvę ir gerbūvi liaudžiai. Nu
verstas buvo caras, bet Kremliuje 
jo vieton atsisėdo kiti tironai, ir 
laisvės nesulaukia rusų žmogus 
iki šių dienų. Gerbūvis vis tebe- 
žadamas ateičiai.

Vokiečių nacionalinis socializ
mas taip pat buvo revoliucinis 
reiškinys, nors valdžios ir pasie
kęs demokratiniu keliu. Naciorial- 
socializmas tačiau nei žadėjo nei 
įvedė kraštui naudingų reformų. 
Jėga, aistra valdžiai buvo pagrin
diniai nacionalsocializmo moty
vai, bet ne idėja.

Vokiškasis nacizmas gimė ir mi
rė su Hitleriu. Laimė ir priešinin
kų susiskaldymas padėjo Hitleriui 
(taip pat ir Napoleonui) laimėti, 
bet buvo, žinoma, ir kitų priežas
čių. Hitleris atėjo su nacizmu be 
jokios paramos, žmogus be vardo 
ir draugų, net nebūdamas to kraš
to pilietis, kurį jis norėjo valdy
ti. Pasiekti, ko jis pasiekė, reikė
jo talento, ir jis turėjo jo. Be abe
jo, jis buvo politinis genijus, nors 
ir supuvusių šaknų. Greitai pra
matydavo jis priešo silpnybes, su
prato pasaulio įvykius, turėjo nu
jautimų momentui, drįso pasiryž
ti rizikai. Nors ir būdamas garbė
troška be jokių moralinių varžtų, 
parodė tačiau didelį pastovumų ir 
geležinę valių siekiant užsibrėžto 
tikslo. Ciniškai pasijuokdavo iš 
istorijos, nors save laikė istorijos 
įrankiu.

Jei per savo klaidas žuvo Hit
leris ir jo nacizmas, tai nesuma
žina jojo didybės. Jo stebuklingi 
atsiekimai neatskiriami nuo jo 
žvėriškai augančio egoizmo. Ne
garbingos ir nemoralinės aistros 
valdė jį: ribos nežinanti neapy
kanta priešui, geidimas nugalėti 
ir valdyti bent Europą, o jei neį
manoma — sunaikinti. Nacizme 
atsispindi velniškas pasiryžimas ir 
jėga Hitlerio ir tautos, kuriai jis

A. Zubraa

PSICHOLOGIJA KASDIENINIAM
GYVENIME

(Atkelta iš 3 psl.) 
ti, kad atlieki tik formalių pareigų. 
Pabaigoje nepamiršk kitų namiš
kių ar artimų draugų. Tenka todėl 
palinkėti draugo tėvams, broliams 
bei seserims (žinoma, kai pažįsti 
juos). Paprastai prašai juos pas
veikinti. Antrajam asmeniui įvar
džius laiškuose visad rašome di
džiąja raide: Tu, Jūs, Tamsta, 
Pats, Sveikas. Asmeninis įvardis 
sveikas vartojamas ten, kur galė
tumėm pavartoti tu arba pate, 
pav.: "Sužinojau, kad Sveikas 
ruošiesi atvykti į Melburnu. Ti
kiuosi, ta proga aplankysi Pats ir 
mane”.
Laiškų užbaigiant rašoma: "Tavo; 
Tave mylintis; Tavęs pasiilgęs; 
Jūsų; Jus gerbiųs; Iki pasimaty
mo” ir panašiai. Po baigiamųjų žo
džių apačioje parašas. Artimiems 
žmonėms pasirašoma vardas, gi 
tolimesniems pilnas vardas ir pa
vardė.

Stilius. Giminei ar šiaip arti
mam žmogui rašomas laiškas turi 
būti asmeniškas ir šiltas. To pa
sieksite, kai įsivaizduosite, kad as
muo čia pat jūsų kambaryje yra, 
o jūs su juo kalbatės. įsivaizduo
kit, kad asmuo jūsų kaikų paklau
sia, kaikur paprieštarauja, o jūs 
į tai atsakote. Nesistenkite paro
dyti savo išminties, o tik nuošir
dumų. Tolimesniems, mažiau pa
žįstamiems asmenims laiško tonas 
bus oficialesnis: pasitenkinsite iš
dėstę reikalų, parašę kokį kompli
mentų dėl jų darbų.

Laiškų parašius, reikia būtinai 
jį perskaityti. Maži pataisymai ga
limi, bet jei tenka daugiau taisyti 
bei keisti, tai reikia perrašyti. Jei 
esame ant ko pyktelėjo ar supykę

ii- jam rašome laiškų, tai tokį laiš
kų paląikykim bent vienų dienų. 
Labai galimas daiktas, kad po die
nos reikalas mums kitaip atrodys, 
ir laiško turinį mes visai pakeisim.

ATSAKYMAI, KVIETIMAI 
IR DOVANOS

Jei į mus kas kreipiasi su reika
lu, tai labai nemandagu neatsakyti 
ar atsakymų ilgai nudelsti. Su at
sakymu nenudelskime ilgiau savai
tės. Jei mes kų kviečiame pobū
viui, tai reikia tai padaryti bent 
prieš dvi savaites. Vestuvėms kvie
čiama prieš mėnesį ar bent prieš 
tris savaites. Jei kiti mus kviečia 
pobūvio, tai nepamirškim telefonu 
ar raštu padėkoti (žinoma, jei 
šiaip nesusitinkame) ir tikrai pra
nešti apie savo atvykimų ar neat
vykimų. Vardinėms dovanos neša
mos tik artimiems asmenims, o 
šiaip jau kitiems nenešama. Tik 
labai artimam asmeniui galima 
dovanų pirkti apybrangj ar brangų 
daiktų, šiaip jau kitiems neman
dagu pirkti brangų daiktų, nes ta
da gavėjas pasijaučia įpareigotas 
panašios vertės dovana atsilyginti. 
Kitas reikalas jaunavedžiams: do
vanomis lyg ir padedama jaunave
džiams įsikurti. Parinkimas dova
nos, apskritai, yra labai reikšmin
gas ir jautrus reikalas. Pagal pa
rinktų dovanų labai dažnai spren
džia gavėjas ir dovanų matantieji 
apie dovanotojo skonį, pajautimų 
takto, apie jo nuoširdumų. Jei 
vestuvėms esame pakviesti tokios 
šeimos, kurioje mes nėsarne buvę, 
tai bent prieš savaitę iki vestuvių 
turime į tų šeimų užeiti trumpam 
vizitui.

atstovavo. Deja, tikro jėgos dy
džio nesuvokė Hitleris, nes jėgų 
jis teįžiūrėjo neaprėpiamoj savo 
karinėj programoj, SS įgulose ir 
koncentracijos stovyklose. Ir taip 
iš Hitlerio nacizmo nieko pozity
vaus neliko ne tik pasauliui, bet 
ir pačiai Vokietijai. Hitleris turės 
savo vietų istorijoj, bet jo vieta 
bus greta Atilos — barbarų kara
liaus, kuris ne didžiuoju, bet Die
vo rykšte vadinamas. Žiauriai val
dė ir žiauriau žuvo naujųjų laikų 
politinis genijus. Savo paties ran
ka sunaikino, ką buvo sukūręs, ir 
liko tik griūvėsiai. Jei rusų meška 
taip plačiai išsiskėtė, tai tik turi 
būti dėkinga Hitlerio pamišimui.

A. Fišeris

NAUJŲ STUDENTŲ SKAIČIAI
Dabartinis Vilniaus Universi

teto rektorius J. Kubilius (mate
matikas) ekskursantams iš Brook- 
lyno aiškino, kad šįmet Vilniaus 
universitetan bus priimti 635 nau
ji studentai normaliai studijuoti, 
85 j vakarini ir 475 į neakivaizdinį 
skyrių. Diplomų šįmet esą išduo
ta 802.

Žemės Ūkio Akademijon (Kau
ne) šįmet numatyta priimti 325 
studentus j pirmų kursų. Kandida
tų yra apie 600. Iš kandidatų 
reikalaujama 2 — 3 metų stažo 
žemės ūkio darbuose ir jie turės 
išlaikyti konkursinius egzaminus.

RAIMUNDAS

Tau jaunime!
Ei, jaunime, šen į būrį, 
Didink skautiškas gretas!
Tik čionai mums susibūrus, 
Laimę, džiaugsmų širdis ras.

Tu tarnausi Dievui, Tautai, 
Tu paduosi rankų broliui, 
Tu užmirši vargų, skausmų, 
Tu pajusi gamtos grožį.

Vos prašvitus saulės rytui, 
Skuba skautai pušinėlin;
Ten jie tiesia palapines, , 
Gairelės marguoja vėlei.

Tai smagumas neregėtas: 
Laužas dega ir liepsnoja, 
O dangus žvaigždžių nusėtas 
Skautus džiūgauti vilioja.

Tat, jaunime, stok į būrį, 
Didink skautiškas gretas! 
čia skambės jaunystės dainos, 
Aidas sieks Tėviškės lankas.

JAUNIEJI KŪRYBOJ

Kai Mūsų Pastogėj pirmų kartų 
pasirodė "Jaunimo Kviesly” me
cenato Zubro ir jo mokinių nuo
traukos, nuostabiai apsidžiaugėm! 
Dvigubu džiaugsmu sveikintinas 
naujojo žurnalistų kadro užsimo
jimas žengti į grožinės literatūros 
kūrybos sritį. Pirmųjų lietuviško 
pavasario kregždučių svečioj šaly 
pasirodymo atgarsiai yra aiškus 
neklystkelių, bet kruopštaus ir il
gų bet tylių kantrybės dienų dar
bo vaisius. Tai pasišventusio mo
kytojo, lyg kurmio, purenusio 
dirvų, išugdytųjų atžalų pribren
dę vilties pumpurai, besprogstų 
sužydėti grožio žiedais.

Gaila, kad tokia proga perma- 
žai pasisakyta kitų mūsų rašeivų, 
kas, atrodytų, turėtų būti parei
ga visų, bet pažiūrų skirtumo. Jei 
bent dešimta dalimi būtumėm ėję 
p. Zubro pavyzdžiu, žodžiui "iš- 
tautėjimas” vietos nebebūtų. O 
itin tie, kurie mitę artojų duona, 
iškovota mūsų savanorių, turėtu
me pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu. 
Ar nemalonu ir neprasminga, kai 
nebetenka jau sielotis, kad svečioj 
šaly jaunimas pakeis senuosius 
mūsų žurnalistus, kurių eilės jau 
retėja.

Gvildenti tautinę problemų ke
lių sakinių nepakanka. Tačiau at
rodytų, kad kol jaunuolis dar ne
paskendęs svetimybėse, pakaktų 
tik tėvų paakinimo sekti jaunuo
sius ir būti tuo, kuo esi gimęs. 
Vargas bet gi jau tuo atveju* kai 
jaunuolis iš tėvų prakaito sveti
mom plunksnom suspėjęs pasi
puošti, kunkuliuojančios srovės 
yra nešamas pavėjui.

Reikėtų mums stipriau griebtis 
konkretaus savo jaunimo lituanis
tinio švietimo darbo — visiems ir 
visur jiems padėti, kad jaunųjų 
kartų išaugintume tikrais patrijo- 
tais.

S. Cė.

STATYS KATALIKŲ 
UNIVERSITETĄ

Katalikų universitetas Liubline 
yra vienintelė katalikų augštoji 
mokykla sovietinio bloko kraštuo
se. šiuo metu jo metinė sųmata 
siekia 13-14 milijonų zlotų, kurie 
surenkami iš aukų. Maždaug 1/4 
šio biudžeto išeina išlaikymui 
bendrabučių, studentų stipendi
joms ir šalpai maistu, nes daugu
mas studentų, apie 80%, yra ne
turtingi — valstiečių ir darbinin
kų vaikai. Mokslo personalo yra 
221. Didžiausia blogybė yra uni
versiteto perankštos ir persenu- 
sios patalpos. Vienam studentui 
tetenka vos 2-6 kv. metrai grindų 
ploto. Tai mažiausias plotas iš vi
sų Lenkijos universitetų, šildy
mas krosnimis. Biblioteka, kuri 
dabar turi 600.000 tomų knygų, 
visai kitose patalpose, kitojb mies
to dalyje, sunkiai pasiekiama ir

ARŪNAS ŽIŽYSTIKRESNIS KELIAS
MATERIALIZMO IR HUMANIZMO 

KLYSTKELIAI
Kad ir labai daug panašumo 

žmogus turi su kiekvienu kitu, o 
ypač augštesniųjų rūšių gyviu, 
tai visdėlto ir griežčiausiam gam
tamokslio garbintojui aišku ir es
miniai žmogaus nuo kitų gyvių 
skirtumai. Viena tų skirtybių tai 
žmogaus galia progresuoti. Mo
dernusis pasaulis nuo senųjų lai
kų ryškiausiai išsiskiria dėlei šio 
progreso, šiandien daugelis žmo
nių, nekritiškai tikinčių progresų 
-ir jo nebaigtinumų, aiškina, kad 
niekados nebuvo pasaulyje tiek 
laimėjimų, patogumų ir laimės, 
kiek šiame mokslo ir technikos 
amžiuje.

Kas yra tas garsinamas prog
resas, kų jis atneša ir kas jį mo
tyvuoja? Kas natūralu, kas žmo
gaus proto ir rankų neliesta, tas 
yra gamta. Primityvusis žmogus 
dar tik mažai įrankių tepažino, 
mažai, palyginus su mūsų laikais, 
teparodė sumanumo gamtų pa
keisti, jų pakinkyti savo reika
lams. Moderniaisiais laikais gam
ta jau yra žmogaus labai apval
dyta, gamtovaizdis pakeistas, reiš
kiniai pajungti žmogaus tarynbai. 
Milijonai preciziškiausių įrankių 
lengvina žmogui kovų dėl būvio.

Franc Kafka

IMPERATORIŠKAS PRANEŠIMAS
Sako, kad Imperatorius tau yra 

pasiuntęs žinių, tau jo žemam val
diniui, nereikšmingam šešėliui, 
besislapstančiam tolumoje prieš 
imperatoriškųjų saulę. Mirštantis 
Imperatorius pasiuntė žinių tau 
vienam. Jis įsakė pasiuntiniui at
siklaupti prie jo lovos ir jam pa
šnibždomis pakalbėjo. Jis taip ži
nių vertino, kad liepė pasiunti
niui jų pašnibždomis jam pakar
toti. Tada galvos linktelėjimu pa
rodė, kad pasiuntinys suprato tei
singai. Taip, priešais susirinkusius 
jo mirties stebėtojus — visos ski
riančios sienos buvo išgriautos, ir 
ant plačių, augštų ir atvirų laiptų 
ratu stovėjo didieji imperijos 
princai — prieš juos visus jis per
davė pasiuntiniui tų žinių. Pasiun
tinys tuoj pat iškeliavo. Jis stip
rus ir nepailstantis žmogus. Pas
tumdamas su kaire ir su dešine 
ranka, jis sau skina kelių pro mi
nių. Jei kas nors jį sulaiko, jis tam

Beskaitant vietinius laikraščius, 
dažnokai yra minimos lietuviškos 
pavardės teismo skyriuje, kur nu
baudžiami automobilių vairuoto
jai už nesilaikymų eismo taisyk
lių arba už vairavimų neblaiviam 
stovy. Lietuviškuose laikraščiuo
se apie tai paminima tik tada, kai 
tautietis ilgesnį laikų išbūna li
goninėje arba jau beldžiasi į dan
gaus vartus...

Neturiu tikslių davinių, bet 
manau, kad Australijos lietuviai 
atiduoda nemažų duoklę eismo 
nelaimių dievaičiui. Turbūt, jų 
yra daugiau mirę per nelaimes, 
negu natūralia mirtimi.

Norėčiau čia pasidalyti su skai
tytojais apie du didžiausius fak
torius eismo nelaimėse, atseit —

EISMO PABAISA

taip pat nepakankamo ploto.
Dabar užsimota pastatyti nau

jus rūmus universitetui ir biblio
tekai — 1.500.000 tomų. Univer
siteto rūmai turės 64.135 kb. met
rus, o bibliotekos 53.000 kb. ni. 
Statyba įvertinama 58.567.000 
zlotų, o statant ūkišku būdu tiki
masi išleisti apie 35 milijonus zl. 
Jau paskelbtas atsišaukimas au
koti statybos fondui pačioje Len
kijoje, tikimasi taip pat nemažai 
aukų sulaukti iš užsieniuose gyve
nančių lenkų, o taip pat iš kitų 
katalikiškų kraštų. Turint galvo
je, kad už vienų dolerį mokama 
arti 100 zlotų, visa statyba kai
nuotų apie 3,5-4 milijonus dole
rių. Studentų išlaikymų katalikų 
universitete lenkai išeiviai labai 
stipriai remia. Tikimasi, kad pa
rems ir naujų rūmų statybų. 

Visa tai vadiname kultūra, gi pa
tį nesustojamųjį procesų — kul- 
tūrėjimu. Tas tat kultūrėjimo 
vyksmo nesustosimas, nuolat pir
myn žengimas ir vadinamas pro
gresu. Vienų dalykų tačiau šian
dien galime pastebėti, kad kultu 
rėjimo progresas, kuriuo moder
nusis žmogus taip giriasi, yra pa
krypęs vien tik materialinio gy
venimo lygio pagerinimo keliu. 
Visa dabartinė kultūra bei civili
zacija yra paremta humanistinė
mis idėjomis ir todėl darosi vis 
labiau ir labiau materialistinė. 
Rūpinimasis medžiaginiais reika
lais, nors savo esme ir būdamas 
nei blogas nei geras, beaugdamas 
griauna žmogaus dvasinį tvirtu
mų. Rusija buvo paskutinė did
žiųjų Europos kraštų, kuri tik 
paviršutiniškai, ryškiausiai tik 
augštojo klasėj tebuvo paliesta 
kultūros, o todėl ir menkiausiai 
pasidavusi materiailzmo srovei. 
Su revoliucija ir humanistiniu 
žmogaus (tiesa, kolektyviai) su
dievinimu ir rusai buvo materia
lizmo srovės pagauti. Tasai tat 
ir Vakaruose ir Rytuose šiandien 
įsigalėjęs materializmas yra 
įkvėptas ir paremtas humanisti-

rodo sau į krūtinę, kur blizga sau
lės simbolis. Jam ir pati kelionė 
yra lengvesnė negu kokiam kitam 
žmogui. Bet minios tokios neaprė
piamos — joms galo nėra. Jei ga
lėtų pasiekti atvirus laukus, kaip 
greitai jis skristų, ir, be abejo
nės, tu išgirstum laukiamų kumš
čių beldimųsi į tavo duris. Bet vie
toj to kaip beprasmiškai ir tuš
čiai jis eikvoja savo jėgas: jis dar 
tebekeliauja pro pačius viduri
nius rūmų kambarius. Niekados 
jis neprieis prie jų galo, o jei ir 
prieitų, nieko dar nelaimėtų — 
jis dar turėtų prasikovoti kelių 
žemyn laiptais. Ir jei tai jam pasi
sektų, dar nieko nebūtų laimėjęs 
— dar reikėtų pereiti kiemus, o 
po kiemų antruosius išorinius rū
mus ir paskui vėl laiptus ir kie
mus, po to vėl kitus rūmus. Ir taip 
tūkstančius metų. Ir jei pagaliau 
jis prasiveržtų pro paskutinius 

greiti ir girtumą, kurie labai ar
timai siejasi tarpusavy.

Nepamenu gerai, kas yra išsi
reiškęs apie automobilius šiais 
žodžiais: “Automobilis yra lauki
nis gyvulys”. Tatai — gryna tie- 
saT^Kaip laukinį gyvulį, taip ir 
automobilį reikia mokėti tramdy
ti. Gi nesugebant jo tramdyti, nu
kenčia jo. savininkas, šiuo atveju
— auto vairuotojas. Viena iš to
kių tramdytinų savybių yra grei
tis, atseit — kelias, padarytas 
tam tikru laiku. Nuo pastebėjimo 
akimirkos iki veiksmo trunka tam 
tikras laiko tarpas, kuris vadina
si “reakcijos laiku”. Pas įgudusi 
vairuotojų tas laikas trunka apie 
0,8 iki 1 sekundės.

Iliustracijai paimkime du grei
čiu: 30 mylių per valandų ir 60. 
Važiuojant 30 mylių greičiu, au
tomobilis per sekundę nuskrieja 
44 pėdas. Stabdymo kelias, atseit
— kol autas sustoja prie to pat 
greičio yra 76 pėdos, o iš viso ke
lias nusitęsia iki 120 pėdų. Padi
dinus gi greitį dvigubai, Ly. 60 
mylių, reakcijos laikas pailgėja 
dvigubai (88 pėdas), o stabdymo 
kelias pašoka iki 306 pėdų ir au- 
tomibilis padaro apie 390 pėdų.

O tatai jau gana ilgas kelio 
tarpas. Sakykime, kad vairuotojas 
pastebėjo kliūtį ant kelio už 200 
pėdų (išbėgo vaikas ant kelio!). 
Aišku, kad vairuotojas stengiasi 
stabdyti autų ir prasilenkti, bet 
tuo atveju pasimaišo vairuotojui 
pakelės medis, stulpas arba grio
vys. čia ir laukia nelaimė.

Tai tik maža iliustracijos dale
lė, tačiau jau iš to palyginimo 
aišku, koki pavojai iš greito va

ntų idėjų. Humanaizmas yra žmo
gaus meilė ir gailesys žmogui. 
Tačiau tai nėra meilė Dievui, pa
sireiškiant meilėje žmogui ir žmo
nijai, o tik meilė, kuri Dievo ne
pripažįsta. ši meilė nepripažįsta 
tos vienintelės dalies žmogaus, 
kuri yra jos verta. Dievo atitrū- 
kusiems humanistams meilės įgy
vendinimas pasaulyje yra vienin
telis ir augščiausias idealas. Hu
manistai tat savo pastangomis iš
kelia žmogų į Dievo vietų. Iš gai
lesčio žmonijai jie norėtų jos vi
sus skausmus išnaikinti ir pada- 
dyti jų laimingų. Bet tai pasiekti 
galima tik atimant žmogui lais
vę, kad žmogus nenuklystų keliu, 
kuris jam suteikia nelaimių, ku
ris jam kenkia. Laimę reikia iš
kelti prieč laisvę, ir ne kartų 
žmonijos mylėtojai įrodinėja, kad 
laisvė yra persunki našta silp
niems žmonėms, kad ji daranti 
juos nelaimingus. Tačiau žmogus 
be apsisprendimo ir laisvo pasi
rinkimo netenka savo kilnumo, 
savo žmogiškos vertės. Tie, kurie 
atmeta Dievų dėl meilės žmogui, 
turi atmesti žmogų kaip nevertų 
meilės, jei žmogus tik paprastas, 
nors ir augštesnis gyvis. Tik be 
žmonių pasilikti baisu. Vis j ieško
ma šiutnos ir paguodos, vis skruzr 
diškai gyvenama bendruomenėse, 
vis bijoma šaltos ankštumos ir 
vienatvės. Tat materialistai ir hu
manistai, pasilikę be Dievo, paga
liau ir be žmogaus, bijodamiesi 
savęs ir pasaulio tuštumos, grįš- 

vartus (bet niekados, niekados tai 
negali įvykti), prieš jį atsivertų 
imperatoriška sostinė —• pasaulio 
širdis, perkrauta pačios atmato
mis. Pro čia jau niekas kelio nebe- 
prasikovotų, o ypač pasiuntinys 
su žinia iš numirusio. Bet tu tik 
sėdi prie savo lango, kai ateina 
vakaras, ir vis jo svajonėje lauki.

PASIUNTINIAI
Jiems buvo pasiūlyta pasidary

ti karaliais arba karalių pasiunti
niais. Kaip vaikai jie visi norėjo 
būti pasiuntiniais. Ir todėl ir yra 
tik pasiuntiniai, kurie — nes ka
ralių nėra — skuba aplink pasau
lį, vienas kitam šaukdami žinias, 
kurios p.asidarė bereikšmės. Jie 
norėtų padaryti galų šitokiam 
skurdžiam gyvenimui, bet nedrįs
ta, nes yra prisiekę tarnauti.

Išvertė A. žižys.

žiavimo kyla.
Antroji nelaimių pabaisa yra 

girtumas arba valdymas automo
bilio neblaiviam stovy esant. Kiek
vienas organizmas, gavęs atatin
kamų kiekį alkoholio, sumažina 
vairuojančio pastabumų, t.y. pa
didina reakcijos laikų. Automobi
lis yra judėjime ir padaro tam 
tikrų kelių, o reakcijos laikas pa
šoka iki 2,3 ir daugiau sekundžių, 
šiuo būdu padidėja ir pravažiuo
tas kelias. Todėl labai yra aišku, 
kur veda greitis ir girtumas — 
dažniausiai į kapines.

Daug yra ir kitokių faktorių, 
pavojingų judėjime, tačiau lai
kantis riboto greičio ir vairuojant 
blaiviam stovy, visi kiti faktoriai 
sumažėja, čia pailiustravau du di
džiausius eismo nelaimės priešus, 
kurie jau yra pasiuntę į amžiny
bę apie 80% visų eismo nelaimės 
ištiktųjų.

Dažnai girdime posakį tarpe 
naujųjų vairuotojų: “Aš turiu 
mirtinus stabdžius!” Tatai didelė 
klaida, nes kaip matėme, ne vis
kas nuo stabdžių pareina. O stai
giai statbdant, dažnai ir stabdžiai 
gali būti tikrai mirtini.

Turint galvoje, kad tautiečiai 
įsigyja vis daugiau automobilių 
(ypač jaunimas), ar nevertėtų 
Apylinkių Valdyboms suruošti 
paskaitų ciklų su diskusijomis apie 
motorizmų ir judėjimų? Manau, 
kad tokios paskaitos atneštų daug 
naudos klausytojams. Prelegentų 
irgi nesunkiai atsirastų kiekvie
noje apylinkėje.

Geras vairuotojas yra tas, kas 
ne greitai, bet atsargiai važiuo
ja, nes “atsargų ir Dievas sau
go”...

J. Riauba

ta j ieškoti minios, prisidengę mei
lės ar net krikščionybės vardu. 
Kaikuriems šitoks būdas nurami
na sąžinę.

{vairiais vardais besivadinąs 
materializmas ir humanizmas yra 
davęs pagrindus radikaliajam so
cializmui, komunizmui, kapitaliz
mui, persunkęs jis yra demokra
tijos turinį ir praktiką. Nuostabu, 
bet taip yra — materializmas 
griaužia ir pačių krikščionybę ir, 
apskritai, kitas religijas. Huma
nistinė tendencija žmogui padėti 
išstumia norą Dievui tarnauti, o 
žmogui bepadedant, susiduriama 
su jo menkumu, su jo niekšišku
mu. Be Dievo tat ir žmogui mei
lė prarandama ir pasiliekama 
mylėti tik save patį, jieškoti tik 
savo asmeniško pasitenkinimo ir 
naudos. Tokia nuotaika griežtai 
priešinga krikščionybei, ir dangs- 
tymasis krikščionybės skraiste 
čia nieko nepakeičia. Kad krikš
čionybė išliktų gryna ir gyva hu
manizmu pagrįstoje civilizacijoje, 
kad ji pagaliau laimėtų kovą 
prieš materializmą, ir modernie
siems laikams reikia atsigrįžti 
prie Kristaus. Kristus tebėra mo
kytojas ir XX' amžiuje. Daugelis 
galvoja, kad materializmą, bent 
kapitalistini, galima sutaikinti su 
krikščionybe. Nepamirškim, kad 
Kristus vienas botagu išvaikė 
pirklius iš šventyklos. Pažvelgę į 
Jo veidą, pirkliai žodžio ištarti 
neišdrįso.

4



1969 m. spalio 9 d. MŪSŲ PASTOGĖ 6

GRAŽUS PAVYZDYS Adelaidėje PULGIS ANDRIUŠIS

Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.

AUSTRALIJOS KREPŠINIO 
PIRMENYBES ADELAIDĖJE

1959 metų Australijos krepšinio 
pirmenybės įvyko Adelaidėje rug
sėjo 21-26 d. Pirmenybėse dalyva
vo visi septyni “steitai". Kad bū
tų patogiau sudaryti varžybų len
telę, buvo pakviesta aštunta ko
manda (Adelaidės rinktinė), be 
teisės dalyvauti finaluose. Pirme
nybių nugalėtoju trečius metus iš 
eilės tapo Pietų Australija. Ant
ra vieta atiteko N.S.W., trečia 
Viktorijai, ketvirta Vakarų Aus
tralijai, penktoji Northern Terri
tory, šeštoji Tasmanijai ir septin
toji — Queenslandui.

Paskirų komandų rezultatai- 
Victoria — Queensland 77-38; 
Tasmania — N. Territory 61-40; 
S. Australia — W. Australia 67- 
42; Adelaidė — N.S.W. 74-73; 
N.S.W. — Tasmania 73-39; N. 
Territory — Adelaidė 57-76; Vic
toria — S. Australia 51-72; W. 
Australia — Queensland 80-27; 
Queensland — S. Australia 33-94; 
N.S.W. — N. Territory 92-45; 
Tąsmania — Adelaide 42-76; V/. 
Australia — Victoria 58-69; W. 
Australia — Tasmania 50-42; 
Queensland — N. Territory 55-66; 
S. Australia — Adelaide 66-60; 
Victoria — N.S.W. 61-67; W. Aus
tralia — N. Territory 72-55; 
Queensland — Tasmania 58-64; 
S. Australia — N.S.W. 70-49; 
Victoria — Adelaide 41-65;

Finalai ir pasiskirstytos vietos: 
Queensland — Adelaidė 58-108 
(draugiškos); Tasmania — N. 
Territory 58-70; W. Australia — 
Victoria 49-57; S. Australia — 
N.S.W. 76-64.

sudėtes: I. Freidenfelds (kapito
nas), J. Dancis, J. Heard, M. 
Heard, A. Hare, A. Dawe — visi 
Pietų Australijos; T. Charlton, 
R. Graham, C. Whitehead (N.S. 
W.); W. Wyatt, L. Gaze (Vic); 
D. Hughes (W. Australia) Trene
ris; E. Erkins, menedžeris ir de 
legatas prie F.I.B.A., D. R. Ha
rrison — antras delegatas, D. C. 
Joyce, atsarginis teisėjas, L. 
Clift — visi iš Pietų Australijos. 
Teisėjas H. Perazo iš Viktorijos. 
Mačius visas pirmenybių varžy
bas, atrodo, jog krepšinio žaidi
mas daro pažangą, ir reikia tikė
tis, kad ateityje bus atsiekiama 
geresnių rezultatų šioje sporto ša
koje. B.N.

Kovo valdyba, norėdama juo 
daugiau surinkti pinigų vykstan
tiems Jubiliejinėn šventėn sporti
ninkams, deda visas pastangas su
telkti lėšas. Graži pradžia buvo 
padaryta V. ir A. Laukaičių na
muose, kur išvykstančiam į Ame
riką R. Gasiūnui ir jo šeimai jo 
bute draugai krepšininkai padarė 
išleistuves, kurių metu pravestoji 
Kovui piniginė mezliava davė £ 
5.12.6. Ta pačia proga buvęs Ko
vo krepšininkas, šiuo metu vienas 
iš geriausių Sydnėjaus šachmati
ninkų, Vyt. Koženiauskas Kovui 
paaukojo £ 5.0.0. sumą.

Klubo valdybai pradėjus šį pi
niginį vajų, savo aukomis Kovą 
parėmė: 5 svarus — J. Antanai
tis; 2 sv. 10 šil. — G. Tenzcrs; 
2 svarus — E. Andrew ir po 1 sva
rą — J. Jackūnas, J. Macijaus
kas ir V. Vosylius.

Visiems aukojusiems S.K. Ko
vo Valdyba reiškia nuoširdų spor
tišką AČIŪ. V.A.

• Kaukių — balius šiais metais 
jvyks spalių 17 d. Lietuvių Na
muose. Tikimasi gero pasisekimo 
ir gausaus svečių būrio.

Jubiliejines X-čio Sporto Šven
tės ženklelis, suprojektuotas S. 
Čibiro, jau'atiduotas gamybai.

Vyksta pasitarimai su spaustu
vėmis <lėl diplomų atspausdinimo.

Visiems žinoma savo veiklumu 
Adelaidės Moterų Sekcija paža
dėjo suruošti šventės metu ben
drus pietus sportininkams. Tai tik
rai milžiniškas darbas ir didelė 
nuoširdi parama sportininkams.

I visus raštus, liečiančius Spor
to šventę, prašome atsakyti juo 
greičiau ligi nurodomų terminų. 
Laiku neatsakius, mums labai sun
kina ir trukdo šventės paruošia
muosius darbus ir visą šventės 
organizaciją. B.N.

IS LIETUVOS

Sydnėjuje
IŠVYKO RIMAS GASIONAS

PER BRANGUS SPORTAS

Geriausias ir įdomiausios rung
tynės buvo tarp S. Australia — 
Adelaidė, S. Australia — N.S.W., 
Victoria — N.S.W. Pietų Austra
lija buvo pranašesnė už visas ki
tas komandas, išskyrus Adelaidės 
komandų, šioje komandoje buvo 
geresnis komandinis žaidimas, ka
muolių nuėmimai, metimai ir ka
muolių perdavimai. Adelaidės ko
mandoje žaidė Ignatavičius ir 
Gumbys. Pietų Australijos ir Ade
laidės pagrindinius penketukus 
sudarė naujieji australai. Už Ade
laide žaidė L. Hody (vengras), ku
ris buvo paskelbtas geriausiu var
žybų žaidėju. Jis per visas varžy
bas pelnė 114 taškų. Kadangi L. 
Hody yra žaidęs už -Vengrijos 
rinktinę per Helsinkio Olimpiada, 
tai negalėjo žaisti už Pietų Aus
tralijos rinktinę ir negalėjo būti 
renkamas į Australijos Olimpinę 
Rinktinę. Gerų įspūdį paliko 
N.S.W. komanda, šios komandos 
žaidėjai visi jauni ir turi nepap
rastai gerų kondicini išlaikymų. 
Visos pamainos vienodo lygio, kas 
sudarė jiems sąlygas dažnai keis
ti žaidėjus ir naudoti nepaprastai 
didelę spartų. Visi žaidėjai mėto 
nuo galvos pašokime (jump shots) 
ir gerai nuiminėja kamuolius. 
Ši komanda, patobulinusi koman
dinį žaidimų, bus rimtas konku
rentas ateityje Pietų Australijai. 
Viktorijos komanda žaidžia neblo- 
gai komandiniai, bet neturi kondi- 
cinio išlaikymo, žaidėjai yra per 
seni ir šio sustato komandos die
nos suskaitytos. Vakarų Australi
jos komanda turi gerų ūgį, tačiau 
stokoja metimų ir geresnio ko
mandinio žaidimo. N. Territory 
komanda sudaryta iš įvairių tau
tybių ir rasių. Australijos juodu
kai, kiniečiai, indonezai ir pora 
baltaodžių — škotas ir australas, 
ši komanda mėgina žaisti ameri
konišku stiliumi ir žaidžia gražiai. 
Žiūrovų buvo labai mėgiama ir 
palaikoma. Keletas žaidėjų gana 
geri, tik visiems trūksta fizinio 
stiprumo. Queenslando ir Tasma
nijos komandos, išskyrus porų žai
dėjų — silpnokos. Pasibaigus var
žyboms, buvo paskelbta Olimpinė 
rinktinė, kuri vyks i Romų atsto
vauti Australijos. Paskelbus pa
vardes ir iššaukus žaidėjus į aik
štę, keletas žaidėjų iš susijaudi
nimo apsiverkė. Rinktinė yra šios

Spalio 4 dienų iš Sydnėjaus iš
plaukė kartu su savo žmona ir 
dviem dukromis Australijoje gy
venęs vienas iš žinomiausių lietu
vių sportininkų — R. Gasiūnas. 
Jie išvyko į Amerikų, kur Čikagos 
mieste gyvena Gasiūno tėvai ir se
suo.

R. Gasiūnas į Australiją atvyko 
1949 metais ir nuo pat pirmųjų 
dienų pradėjo žaisti krepšinį, sta
lo tenisą ir futbolą. Visą laikų jis 
čia buvo vienas iš gražiausio sti
liaus krepšininkų ir įvairiose pir
menybėse atstovavo kone visus 
Australijos lietuvių klubus, lygiai 
kaip ir įvairias australų bei latvių 
komandas. Krepšinį R. Gasiūnas 
buvo pradėjęs žaisti Lietuvoje, 
kai Vokietijoje buvo skaitomas 
geriausiu jaunųjų krepšininku! 
Italijoje jis žaidė už Neapolio 
rinktinę ir su ja apkeliavo įvai
rius Italijos miestus. 1951 metais 
jis buvo išįrrnktas 'į Viktorijos 
rinktinę, kai vėliau, gyvendamas 
tolimajame Darvine, jis taip išpo
puliarino krepšinį vietinių aus
tralų ir juodukų tarpe, kad būda
mas šiaurės Teritorijos rinktinės 
treneris — kapitonas — žaidėjas, 
jis buvo vienas iš populiariausių 
ir žinomiausių žmonių Darvine. 
Su šia rinktine jis žaidė taip pat 
Australijos krepšinio pirmenybė
se, pirmą kartų kitiems žaidėjams 
ir žiūrovams parodydamas vieti
nius juodukus krepšininkus."

R. Gasiūnui išvykus, Australi
jos lietuviai sportininkai neteko 
gero krepšininko ir tikro džentel
meno sportininko, kuris aikštėje 
būdavo vienas iš švelniausių ir 
ramiausių žaidėjų, niekad su nie 
kuo nesipykdamas.

I Sydnėjaus uostų, nors oras ir 
buvo labai blogas, susirinko gra
žus būrys sydnėjiškių sportininkų, 
su kuriais jis anksčiau drauge žai
dė, atstovaudamas Kovą. Austra
lijos lietuviai sportininkai išvyku
siam savo kolegai ir jo šeimai lin
ki geros sėkmės Amerikoje.

DIDŽIUOJASI SPUTNIKAIS, 
NETURI SUNKVEŽIMIŲ

Spekuliacija visada vyksta tais 
reikmenimis, kurių stinga rinkoje. 
Kaip Sovietijoj stinga sunkveži
mių, rodo istorija, įstūmusi j ka
lėjimą keletą ir lietuvių.

Teisiamųjų suole šią vasarą 
Klaipėdoje sėdėjo 10 asmenų. 
Penki lietuviai — žvejų kolchozų 
pirmininkai ir sąskaitininkai, du 
rusai iš Klaipėdos uosto įmonių, 
trys ukrainiečiai iš Černigovo. 
Ukrainiečiai iš savo įstaigos buvo 
gavę komandiruotę vykti jieškoti 
pirkti sunkvežimių įstaigai (staty
bos valdybai). Keista, kad siuntė
jai juos siuntė ne j sunkvežimių 
fabriką (turbūt žinojo, kad tenai 
negaus), o į Lietuvą.

Atvykę Klaipėdon, pirkliai, per 
tarpininkus iš uosto, susiuostė su 
žvejų kolchozų pirmininkais ir 
sugundė parduoti sunkvežimius. 
Dokumentus sudarinėjo taip, kad 
užmokėta atrodė vis po kelis tūks
tančius rublių daugiau, negu ištik- 
rųjų. Tą skirtumą pirkėjai ir par
davėjai dalinosi. Bet įkliuvo. Did
žiausias bausmes — nuo 2 iki 4 
metų — gavo kolchozų pirminin
kai. Tačiau šiuo atveju bausmės 
atrodo, palyginti, švelnios. Anks
čiau už daug menkesnius dalykus 
pildavo po 7 ir po 10 metų.

KAIMO ELEKTRIFIKACIJOS 
KEBLUMAI

gyven- 
kelerio- 
tai tik 
vienkie-

nors perkelti į centrines 
vietes (šįmet perkėlimas 
pai pagreitintas, bet ir 
5000 tesitiki perkelti, o 
mių tebėra arti 300.000)

Vienas toks elektrifikuotas kol
chozas Molėtų rajone per metus 
kiekvienam darbingam žmogui vi
dutiniškai sunaudojo tik po 20 ki
lovatvalandžių, tai yra, vidutiniš
kai po 2 valandas pasišviesti per 
200 vakarų 50 watų lemputę.

LNA.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

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

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

rfg SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Siunčiame praktiškas, tvirtas $ 

medžiagas ir avalynę, akorde- H 
onus, dviračius ir kitas pagei- Į.Į 

į: daujamas prekes Londono rin- 
įį kos kaina ir pigiau per savo 
’^patikimą atstovą — lietuvį $ 
f: Londone. ft
§ Užsakymai išpildomi garan- $ 
Stuotai, greitai ir palyginti, ne- įį 

brangiai.

Geriau pasakius, įvairios sporto 
šakos atstovaujamos: kilnojimas 
(stikliukų), metimas (nuorūkų 
ant kilimo), sviedimas (kompli
mentų, paskui — užgaulių žo
džių), šokimas (pradžioj — į 
aukštį, paskui — po stalu), trum
pų distancijų bėgimas (į tam tikrą 
vietą), šokinėjimas su kliūtim 
(stalai, kėdės, radijo aparatai), fi
gūrinis čiuožimas (per išvaškuo
tas gindis), disko svaidymas (tu
riu galvoje netyčia numestas nuo 
stalo lėkštes), sunkumų kilnoji
mas (nešant svetelius j taksius), 
na, kai kada dar — kumščiaavy- 
dis, laisvos graikų — romėnų ris- 
tynės ir catch-as-you catch-can 
imtynės.

Sekmadienio rytą šių sportinių 
varžybų aikštę bevalant, kartą 
išnešiau į sandėlį devynias išli
kusias sveikas bonkas ir, drauge 
su mylimu tėveliu apskaičiavę, nu
statėm, jog už jas buvo išleista 
keturiolika svarų, septyni šilingai 
ir penki penai, neskaitant sunau
dotos anties, čielo kiaulės kumpio, 
prausyklinio bliūdo košelienos, 
vienos geldos mišrainės, trijų 
didžpyragių, dėžutės prancūziškų 
šampinjonų bei vienos skardinės 
švediškų spanguolių. Vienos dė
žutės užsienietiško parašo taip ir 
negalėjau suprasti, bet, atrodė, 
ten bus buvę norvegiškos bruknės 
prie antienos... ,

O kai pirmadienio vakarą, grį
žęs iš mokyklos, rengiausi eiti į 
labai svarbias priešfinalines krep
šinio rungtynes, kur turėjo išsi
spręsti mūsų klubo netolimas liki
mas, mano mylimas tėvelis kate
goriškai man pareiškė:

— Man nė nepradėk prašyt jo
kių tokių dešimt, ar penkių šilin
gų! Jūsų tie lietuviški sportai 
mums su motina yra per brangūs, 
ne mūsų kišenei! Tegu tuo rūpi
nas bendruomenė!

Mes visi 'žinom, kaip sunku iš 
tėvo bei motinos iškaulyti dešimt 
šilingų kelionpinigių, važiuojant į 
krepšinio arba stalo teniso pra
tybas. Greičiau iš titnago išskels: 
vandenį, negu vieną peną viršaus 
nusipirkti lemonado prakaitui nu
slopinti, bebėgiojant sporto aikš
tėje, bekeliant lietuviškojo spor
to lygį!

— Bilietui ten ir atgal jau ga
vai, — sako tavo mylimas tėve
lis, — o kam dar tie du .šilingai, 
a? J karčiamą bene rengies už
sukt, mergaitei saldainių pirkt, 
varliamuši, ką?

— Ir vėl pinigų, — pradeda 
skaityti litaniją brangioji tavo 
motinėlė, — kai iš visų pusių į 
namus skrenda sąskaitos už gazą, 
elektrą, šunį, stereofoninę radio
gramą, vištas? Ne, mano mielas, 
nė vieno peno daugiau!

— Ir iš viso, — susiraukia tavo 
gimdytojas, laikydamas kietai pi
niginę, — reikės dar pagalvoti, 
ar ko verti visi tie tavo sportai, 
kur svarbu ne kūno lavinimas, o 
tik kombinavimas, kaip iš mūsų 
ištraukti kuo daugiau pinigų... 
Na, šį sykį dar imk mano pra
kaitu uždirbtus penkis šilingus, 
jeigu neužteks traukiniui, pasė- 
jėk kelias stotis pėsčias savo for
mai pagerinti, o sekantį kartą 
pažiūrėsim dar...

— Dar to betrūko — naujų ba
tukų! — drasko plaukus močiutė 
sengalvėlė. — Kas gi mes, ar ban
kas, kur galima būtų pinigus sem
ti maišais ir švaistytis visais 
tūriais vėjais, a?

Tuos Žalgirio mūšius, kurie 
ksta du kartus j savaitę, mes 
rai pažįstam, nėra ko čia leistis 
į smulkmenas, šturmavimas tėvų 
piniginės tvirtovės prieš keliau
jant j pratybas pareikalauja dau
giau energijos, negu pati sporto 
aikštė ir fizinis įtempimas besi
varžant su priešais. Liežuvio džio
vinimas bemaldaujant kelių penų 
viršaus neatstoja tos naudos, ku
rią tau atneša aikštės kantinoje 
nusipirkta limonado bonka, gali
ma sakyt, skersai gerklės atsisto
ja.

Ir štai tylų šeštadienio pavaka
rį mano mielų tėvelių durysna ima 
belstis mielieji sveteliai: to paties 
laivo transporto Petraitis su Pet- 
raitiene ir pas juos gyvenąs Juo
zaitis, iš tos pačios Vokietijos sto
vyklos Pranaitis su Pranaitiene ir 
jų bendras pažįstamas dar iš Lie
tuvos laikų Mykolaitis su žmona, 
kaimynas Stašaitis su Stasaitieno 
ir jų šeimos draugas Jonaitis su 
iš Melburno atvažiavusiu pas jį 
atostogų prieteliun: Antanaičiu.

Ir prasideda tada sportas!

ke

vy-
ge-

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

PŪKINĖS KALDROS

elektros 
vartoja- 
vienkie- 
tik nėra

XXX į
SIUNTINIAI | LIETUVA £

AW/AW/AW/MWAv’'

Septynmečio planuose 1965 me
tais visi kolchozai Lietuvoje jau 
elektrifikuoti. Bet šiandien elek
trifikuotų kolchozų yra dar tik 
526, tai yra, vos apie ketvirtada
lis. Daugiausia tai yra tie kolcho
zai, kurių centrai prie miestelių.

Elektrifikuotas kolchozas dar 
nebūtinai reiškia, kad ten visi tu
ri elektros šviesą ir darbai atlieka
mi elektros jėga. Iš tų 526 elek
tros srovės jau gaunančių (ar ga
minančių) kolchozų, tik 403 ma
žiau ar daugiau tevartojo moto
rus, o 123 jėgai elektros dar visai 
nepanaudojo. Šviesai 
energija irgi tegali būti 
ma labai ribotai, nes j 
mius laidams nutiesti ne 
nei lėšų nei medžiagos, bet neno
rima to ir leisti, kadangi vienkie
miuose gyvenančius nori kada

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
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 išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tol. 62-2231

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BŪTŲ DVIGUBA.

3i yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, iškaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ 
PAVYZDŽIŲ. ,

Geriausia vokiška raudona jpylams medžiaga 1 yd.....................
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd...........................
Vyriški pusbačiai oxford ....................
| visas kainas muitas jau įskaičiuotas.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0".
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVA.

17/6.

3.0.0.
2.5.0.
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Htau MSTOGt
ARTIMUI PAGELBON

(Adelaidės Motenj Sekcijos pagerbimo proga)
Per eilę metų Adelaidės lietu

viai jau taip įprato, kad visas vie
šas vaišes rengia ALB Adelaidės 
Moterų Sekcija. Todėl visi pasi
juto kažkaip iš vagos išmesti, kai 
buvo paskelbta, jog rengiamos 
specialios vaišės Moterų Sekcijai 
pagerbti.

Mintis atskirom iškilmėm pa
gerbti Adelaidės Moterų Sekcijų 
buvo kilusi jau senokai, tačiau jų 
įgyvendinti pasiėmė dabartinė 
ALB Adelaidės Apylinkės valdy
ba, kuriai vadovauja J. Jonavi- 
čius. žodis tapo kūnu š.m. rugsė
jo mėn. 19 dienų.

Netikėtai šaltų sekmadienio 
vakarų gražiam lietuvininkų bū
riui susirinkus Lietuvių Namuose, 
pagerbimų pradėjo Apylinkės Val
dybos pirmininkas J. Jonavičius, 
■kurį toliau pasekė Adelaidės Lie
tuvių Sųjungos pirmininkas V. 
Raginis, Savaitgalio Mokyklos ve
dėjas V. Statnickas, vietos skau
tų atstovas Užubalig ir kiti.

Sergančiųjų lankymas ligoninė
se ir namuose, j vargų patekusių 
šelpimas, mirusiųjų palydėjimas 
ir naujagimių sutikimas, savaitga
lio mokyklos globojimas, nuošir
dus skautų ir sportininkų rėmi
mas, nenuilstamas talkininkavi-* 
mas visoms organizacijoms, rūpi
nimasis Vokietijoj pasilikusiais li
goniais, vis tai darbai, kuriems 
Moterų Sekcija skiria daugiausia 
savo energijos ir savo išteklių. Ir 
visi pagerbimo žodį sakų kalbėto
jai vieningai konstatavo, kad Mo
terų Sekcija, kartu suteikdama 
medžiaginę paramų, neša ir gaba
lėlį lietuviškos širdies, kad ji pas 
visus vienodai ateina su tikra mo
tiniška meile ir pasiaukojimu. 
Sekcija dirba nesigailėdama savo 
jėgų, savo energijos ir niekada 
nepavargdama, niekada nesiskųs
dama. Dėl to ir nenuostabu, kad 
visos Adelaidės moterys, kurias 
Moterų Sekcija laiko savo narė
mis, visuomet mielai talkininkau
ja sekcijos valdybai.

Iš pagerbimo metu pasakytų 
žodžių tenka išskirti Lietuvių Sų
jungos pirmininko V. Raginio 
pranešimų, kad Sųjungos valdy
ba, didžiai įvertindama Moterų 
Sekcijos valdybos atstovių — po
nių Reisonienės, Garbaliauskienės 
ir Varnauskienės — nuopelnus 
šioje srityje, yra nutarusi pasiū
lyti visuotinam narių susirinkimui 
suteikti šioms ponioms Adelaidės 
Lietuvių Sųjungos garbės nario 
vardų.

Po oficialiosios dalies sekė me
ninė programa, kurių išpildė dvi 
geriausios Adelaidės solistės A. 
Gučiuvienė ir G. Vasiliauskienė 
kartu su nuoširdžia lietuvių bi
čiule Dorothea Oldham, kurių vė
liau vykusių vaišių metu Lituania 
choro dirigentas V. Šimkus ne 
Veltui pasiūlė laikyti viena iš Mo
terų Sekcijos veikėjų.

G. Vasiliauskienė pagerbimui 
susirinkusius tikrai pradžiugino, 
nuotaikingai padainuodama Mimi 
arijų iš Puccini operos Bohema, 
Pavasario dainų (Gounaud) ir La 
Foletta (Marchesi).

A. Gučiuvienė šiam specialiam 
pasirodymui, kaip prieš dainuoda
ma pareiškė, pasirinko minėjimui 
pritaikytas dainas, kad galėtų 
vaizdžiau išreikšti savo nuoširdu
mų ir pagarbų Moterų Sekcijai. 
Ir solistė nuo trumpo žodžio perė
jo prie gražios dainos. Ji padai
navo Čaikovskio Vaikų dainelę, 
Toscos maldų (iš Puccini operos 
Tobcs), Salomėjos čerienės Savo 
skambančių dainų ir Jeanne d’Arc 
arijų (iš Čaikovskio operos Orle
ano mergelė).

Abiem solistėm akoinponavo 
Dorothea Oldham, atskirai dar pa
skambindama ir solo dalykėlį.

Numatyto Pulgio Andriušio žo
džio neteko išgirsti dėl jo ligos. 
Susargdino jį nelabieji sydnėjiš- 
kiai.

Pagerbimas baigtas vaišėmis, 

kurias, kaip jau pradžioje minė
jau, šį' kartų paruošė ne Moterų 
Sekcija, bet nuošalyje stovinčios 
jos talkininkės ponios Jonavičie- 
nė, Linkuvienė ir Urnevičienė. 
Gėrimus irgi nešiojo ne Moterų 
Sekcijos narės, bet Apylinkės 
Valdybos atstovai.

Vaišių metu Moterų Sekcijai 
buvo sugiedota ilgiausių metų ir 
pasikeista vienu kitu nuotaikingu 
žodeliu. Moterų Sekcijos pirmi
ninkė p. Jasiūnienė padėkojo Apy
linkės Valdybai už pagerbimų, 
pabrėždama, kad Moterų Sekcijos 
valdyba tebėra įsitikinimo, jog jai 
priklauso visos lietuvės moterys 
Adelaidėje. Ištikrųjų, jos visos 
Moterų Sekcijos valdybai ir tai 
kininkauja. Visa tai, kų padarė 
Moterų Sekcijos valdyba, buvo 
padaryta visų adelaidiškių lietu
vių moterų pagelba.

Daug laiko Moterų Sekcijos 
veiklai pasišventusi ponia Kalvai- 
tienė perskaitė Sekcijos garbes 
pirmininkės E. Reisonienės laiš
kų, kuriame ji pateikė žinių apie 
Sekcijos įsikūrimų ir tikslus. Sek
cija buvo įkurta 1952 metų pra
džioje norint pagelbėti Bendruo
menės Valdybai šalpos, ligonių 
lankymo ir jaunimo auklėjimo 
srityse. Ypač daug moterų sekci
jai savo veiklų suformuoti padėjo 
tuometinis Adelaidės lietuvių ka- 
pelionaas kun. dr. P. Jatulis, teik
damas žinias apie susirgusius, apie 
ligoninėje gulinčius. Ir visų laiką, 
kol kun. Jatulis buvo Adelaidėje, 
su lietuvių kapelionu buvo vei
kiama ypatingai glaudžiame kon
takte.

Adelaidės Moterų Sekcijos pa
gerbimo proga tegul bus leista 
ir man bent keliais faktais išryš
kinti paskutinių metų jos veiklų. 
Jau anksčiau esu turėjęs progos 
nurodyti mieliems “M.P.” skaity
tojams tas sritis, kuriose Adelai
dės Moterų Sekcija ypač energin
gai veikia. Šiandien teapsiribosiu 
tik tais daviniais, kuriuos rodo 
Sekcijos išlaidų knygos. Tai, paly
ginti, sausi daviniai, tačiau kiek
vienam nebus sunku juos įvilkti j 
tikrų gyvenimo rūbų.

Nuo pereitų metų rugsėjo mė
nesio pradžios iki š.m. rugpjūčio 
mėn. pabaigos Adelaidės Moterų 
Sekcija 37 kartus lankėsi įvairio
se Adelaidės ligoninėse pas ser
gančius lietuvius ir nunešė jiems 
dovanų už £ 80. Tuo pačiu metu 
Sekcijos moterys aplankė 31 ligo
ni, besigydantį namuose ir su
teikė jiems dovanų už £ 50. I sun
kumų atsidūrusius parėmė £ 28. 
Penkiems naujagirfiiams nupirko 
kraitelių už £ 15. Dviem atvejais 
pasiuntė pašalpų į Vokietijų pini
gais £ 40. Minusiems pagerbti iš
leista £ 10. Mokyklos išleistuvėm, 
Kalėdų eglutei, Motinoj Dienai, 
vaikų stovyklos užbaigtuvėms ir 
kitiems viešiems parengimams iš
leista apie £ 60. Be to, Sekcija 
parėmė skautus (£ 21.), “Vyties" 
klubų (£ 15.), vaišino talkininkus, 
dirbančius tiek prie Lietuvių Na
mų, tiek Cristies Beach Carito 
vasarvietėje. Penktadieniais vaiši
na Lituanistinių Kursų lankyto
jus. Savaitgalio mokyklos vaikai 
jų patarnavimais naudojasi kiek
vienų šeštadienį.

Adelaidės Moterų Sekcijos dar
bo barai labai dideli. Kiekviena 
vietos lietuvė sekcijos valdyboj 
turėtų bent kurį laikų aktyviai 
padirbėti. Ištiesdama pagelbos 
rankų į nelaimę patekusiems mū
sų broliams ir sesėms, ji gaiėtų 
prisidėti prie tikrai gražaus dar
bo, kuris ir jai pačiai suteiktų ne
maža dvasinio džiaugsmo.

Dauguma adelaidiškių ponių, 
kurios pirmos pradėjo sekcijoje 
dirbti (Reisonienė, Varnauskienė, 
Garbaliauskienė, Jonavičienė, Na- 
vakienė), dar ir šiandien su ne
mažesniu užsidegimu tų patį dar-

MOE, VIC.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Kun. dr. P. Bašinskas, lankyda
mas Yallourno, Morwellio, New- 
borough ir Moes lietuvius, š.m. 
rugsėjo 27 d. Moes katalikų baž
nyčioje leikė vietos lietuviams pa
maldas. Ta proga gražus tautiečių 
būrelis susimetė parapijos salėj, 
kur, nors ir pavėluotai, paminėta 
Tautos šventė.

Pradžioje atsistojimu pagerbti 
žuvę, tebekenčių ir tebekovoję dėl 
Lietuvos laisvės tautiečiai ir su
giedotas Tautos Himnas.

Po trumpo šventei pritaikyto K. 
Kuncos — Kuncevičiaus žodžio, p. 
Cijūnelytė pagrojo akordeonu, J. 
Kovūnas paskaitė savo kūrybos 
eilėrašti “Ten toli už marių” ir 
mažieji: Dalytė Sodaitytė ir Vy
tukas šabrinskas padeklamavo po 
eilėraštukų.

Po oficialiosios dalies pasivai
šinta ponių paruoštais užkandžiais 
ir žiūrėtos kun. dr. P. Bašinsko 
gerai pagamintos ir ekrane rodo
mos spalvuotos nuotraukos iš 
Australijos lietuvių gyvenimo.

Džiugu pažymėti, kad prade
dant 1958 metais jau trešių karta 
iš eilės kun. dr. P. Bašinskas, ne
gailėdamas nei laiko nei triūso, 
sėkmingai suburia vienon vieton 
Yalluomo apylinkėse plačiai išsi- 
mėšiusius, savo rūpesčiais "besi- 
varginančius” ir sočiai snūduriuo
jančius lietuvius angliakasius. Be
lieka tik kun. dr. P. Bašinskui 
nuoširdžiai palinkėti geriausios 
sėkmės čia krapštant iš giliausių 
užkampių tautiečius, neleisti jiems 
užmiršti Dievo ir gero lietuvio bū
tiniausių pareigų.

Yallourno Dulkė

CANBERRA
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
š.m. rugsėjo 13 d. Good Neigh

bours Council salėje Canberros 
Apyl. Valdybos suruoštame Tau
tos šventės minėjime dienai pri
taikytų paskaitų skaitė Apyl. V- 
bos pirm. S. Kovalskis. Paskaitoje 
buvo išryškinta Vytauto karūna- 

bų tebedirba. Kasmet prie jų pri
sijungia naujų jėgų (Jasiūnienė, 
Šerelienė, Bernaitienė, Morkūnie
nė ir kitos). Nors teoretiškai vi
sos Adelaidės moterys laikomos 
Moterų Sekcijos narėms, tačiau 
’.ūsų "juodųjj” darbų dirba pati 
Sekcijos valdyba, kuriai šiuo lai
ku pirmininkauja ponia Jasiūnie
nė. Netrukus numatomi naujos 
valdybos rinkimai. Reikia tikėtis, 
kad sekcijos kūrėjoms, pradėju
sioms tų darbų prieš septynerius 
metus, per rinkimus ateis talkon 
naujų jėgų.

VR.

Sydnėjaus Lietuvių Teatras 
ATŽALA

šių metų spalio mėn. 17 d., šeštadienį, 
Bankstowno Lietuvių Salėje, East Terace, Bankstown

vaidina
K. WINTERIO
4 veiksmų pjesę

ŠVIESI VALANDA
Režisierius — K. Dauguvietytė

Vaidina: K. Dauguvietytė, A. Grinienė, G. Renigerienė, 
V. Rauličkis, S. Skorulis ir H. Sliteris.

Administratorius — V- Stelemekas 
VAIDINIMO PRADŽIA 7 vai. vakaro

Šiuo spektakliu aktorė K. Dauguvietytė mini savo 25 metų 
scenos darbo sukaktį.

Bilietus iš anksto galima įsigyti pas p. Stasį — Liet 
Spaudos Kioske — Camperdowne, pas p. Dryžų — 139 Chapel 
Rd. — Bankstowne (tel. UY2801), pas p. Veteikj — 24 Lovoni 
St. — Cabramattoje (tel. UB3589) ir spektaklio dienų prie 
įėjimo.

Bilietų kaina: 12, 10, ir 8 šilingai.

PADĖKA
“Mūsų Pastogės” spaudos ba

lius, įvykęs 1959 m. rugsėjo mėn. 
5 d., dėka gausaus mūsų tautiečių 
atsilankymo, davė gryno pelno 
£.323,4,3.

Reiškiame širdingų padėkų p. 
Pluko vadovaujamam oktetui, 
Mot. Soc.'Globos Draugijai, pra
nešėjui p. S. Paulauskui, p. Jurėi- 
čui, p. Statkienei, p. Petroniui, p. 
Mickėnui, ir visiems kit., kurie 
mažiau ar daugiau prisidėjo prie 
spaudos baliaus parengimo.

ALB Krašto Valdyba 

cijos šventės prasmė ir patiekta 
eilė aspektų, kaip geriau išlaiky
ti lietuviškumų šiame krašte.

Meninę programų išpildė p. 
Balsytė, paskambindama pianinu 
ir Canberros skautų vienetas dek
lamacijomis.

Minėjimų pravedė Apyl. V-bos 
sekretorius A. Alyta.

Po minėjimo buvo arbatėlė ir 
Soc. Moterų Sekcijos susirinki
mas, kuriame Canberros lietuvių 
moterys išsirinko naujų valdybų 
šios sudėties: pirm. — p. Velio- 
niškienę, sekret. — p. Balsienę ir 
iždin. — p. Valtienę. ,

P. —

SYDNEJUS
SUPILTAS NAUJAS KAPAS

Savo darbovietėje Port Mors- 
by, N. Gvinėjoje, š.m. spalio 6 d. 
darbo metu nutrūkusio elektros 
laido buvo mirtinai užmuštas ži
nomų Sydnėjaus prekybininkų 
Venos ir Ipolito Januškevičių vie
nintelis sūnus Liutaveras Januš
kevičius, 29 m. amžiaus.

Velionis buvo susipratęs jau
nuolis, 'baigęs lietuvių gimnazijų 
Vokietijoj ir specialius elektros 
kursus Australijoj.

M.P.L

PADĖKA

Ponui Pranui Vagneriui, kuris 
paaukojo £ 19-10-0 ir p. G. Ten- 
zer — £ 1-0-0 — nuoširdžiai dė
koja.

Sydnėjaus Soc. Mot. Globos 
D-jos Valdyba

PRANEŠIMAS
Spalio 18 d. tuoj po lietuviškų 

pamaldų Camperdowne kviečiami 
parapijiečiai ir organizacijos už
perkamų kapinių Rookwoode, Ka
talikų Sekcijoj, galutinam aptari
mui.

* » «
Spalio 18 d. pamaldos Banks- 

towne, St. Brendans bažnyčioje 
13 v. 45 min.

K.P.B.

IS ATEITININKŲ VEIKLOS

Bankstowno Lietuvių Namuose 
rugsėjo 26 d. Sydnėjaus ateiti
ninkai suruošė Linksmavakarį. šo
kiams grojo nepavargstanti italų 
kapela, o viliojantį valsų akordeo
nu pagrojo p. A. Plūkas. Progra
moje teko vėl išgirsti mūsų garsė
jančios “Rožytės”, vad. p. A. Plū- 
ko, dainas. P. I. Vilnonytė padai
navo keletu dainelių ir T.V. sto
tis “Bang-Banng 2" perdavė pas-

Giliai liūdime su
kolegom Romu ir Leviu URMONAIS,

jų tėveliais ir p. Vytu Starinsku, ',
brangiai sesutei, dukrai ir žmonai

GEGINAI STARINSKIENEI
mirus.

v Adelaidės studentei

Tragiškai mirus

LIUTAVERUI JANUŠKEVIČIUI,

jo tėvams ir giminėms giliausių užuojautų reiškia
V. ir V. Šliogeriui

kutinės naujienas iš Sydnėjaus 
visuomeninio gyvenimo.

Dėl vakaro pasisekimo padėka 
priklauso “Rožytėms” už jų auti 
kimų dalyvauti programoje, p. P. 
Belkui už paskolinimų pianino, p. 
R. Aleknai už “aparatūrų”, p.p. 
Jenčiui ir Šatkauskui už automo
bilių panaudojimų, p. Simanavi- 
čienei už pagalbų bufete, p. Šat
kauskienei už torto paaukojimų 
loterijai, p. Padagienei, kuri iš
plovė ir sutaisė staltieses, visoms 
narių mamytėms ir tėveliams, ku
rie nepagailėjo mums stalus ap
krauti užkandžiais bei visiems da
lyviams, kurie atėjo ir pafėmė.

★
Sekantis arkv. J. Matulaičio 

vardo kuopos susirinkimas įvyks 
spalio 18 d. Camperdowno parapi
jos patalpose, tuoj po pamaldų. 
Šiame susirinkime visiems nariams 
dalyvavimas yra būtinas. įžodis 
įvyks spalio 25 d. (sekmadieni) 
tuoj po pamaldų Camperdowne 
parapijos salėje. Tų dienų bus ir 
Kristaus Karaliaus minėjimas.

Į Sydnėjų 6 mėnesiams numato 
atvykti žymi mūsų balerina p-lė 
Regina Plokštytė, kuri šiuo metu 
gyvena Melburne. P. Plokštytė 
nesenai grįžo iš Anglijos, kur bu
vo išvykusi pagilinti baleto stu
dijų.

— ab —

BANKSTOWN AS
GRAŽI IŠKYLA

Rugsėjo 27 dieną Bankstowno 
savaitgalio mokykla padarė išky
lų j Picnic Point.

P.p. Zinkų gražiai sutvarkytas 
sodas pasipuošė gyvomis gėlėmis 
— mažosiomis lietuvaitėmis tau
tiniuose drabužiuose. Paukštelių 
čiulbėjimų nustelbė džiaugsmingi 
krykštavimai.

Ponas Raštutis, sutvarkęs apa
ratus, įrengė kino salę dar ne
baigtame name. Sugužėjo ne tik 

Kolegas LILIJA ir ANTANĄ CEICIUS, 
susilaukus sūnaus, nuoširdžiai sveikina, linkėdami 
džiaugsmo ir laimės 

Sambūrio “Šviesa" 
Canberros skyrius

T A Z A B Lietuviu Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS l 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntinys pasiekia adresatų per 5 — 6 savaites. 

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovų Australijoje

M. PETRONĮ,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ 5727 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

NUOSAVUS NAMUS, ? 

įmokėjus mažų depozitų, 4 
GREITAI, TVARKINGAI | 

IR GRAŽIAI į 
PASTATO JUMS f

Į M. LUCAS & CO. I 

S REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. į 
? 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. Ž
• IŠRŪPINAME PASKOLAS. X

X Skambinti tel.i WJ 2272 iki 9 vai.ryto ir po 6 vai. vakaro. T 
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bankstowniškiai svečiai, bet ir 
kaimynai. Visi išpūtę akis stebėjo 
pirmosios Komunijos ir "Aušros 
Tunto" spalvotus filmus. Daugelį 
“žvaigždžių” atpažino ir patys 
svajojo tapti panašiais artistais, 
ypatingai mergaitės.

Svajonės greit išsipildė. Pasi
baigus filmams, mokytoja p. Za
karevičienė davė komandų savo 
tautinių šokių grupei užimti vie
tas. P.p. Zinkų sodas tapo gražiu 
Holywoodu. Ponas Raštutis po 
trumpų repeticijų pradeda sukti 
spalvotų filmų, šokėjos ir moky
toja pavargsta, nes saulė gerokai 
šildo, bet nuotaika pakili.

Po darbų iškylautojai išalko 
ir ištroško. Visus nustebino sei
mininkų vaišingumas. Atsirado 
dėžės limonado ir šeimininkė su 
užkandžiais.

Padėkoję šeimininkams už vai
šes, pažaidę ir vėl skuba prie fil
mo aparatų, nes reikia įkalbėti 
garsines juostas. Čia irgi labai 
įdomu: kai padeklamuoji į mikro
fonų, tuojaus balsas kartojasi per 
garsiakalbį. Mažiausiai artistei 
Rasai net akelės aprasojo, kol sa
vo uždavinį atliko, bet patenkin
ta šypsojosi, girdėdama savo bal
sų garsiakalbyje.

Paprastai visi malonumai greit 
baigiasi, nes reikia grįžti namo. 
Dar žvejų grupė protestuoja, no
rėtų vykti prie upės, tačiau ati
dedama kitam kartui, kaip oras 
bus šiltesnis maudytis. Taigi sė
da visi į autus, dėkoja šeiminin
kams už gražų priėmimų ir lai
mingai grįžta ne tik į Bankstow- 
ną, bet išvežiojami net į namus. 
Už tai didelė padėka p.p. Miliaus
kui, Kustai, Vičiuliui, Kramiliui 
ir Mauragiui.

Didžiausia padėka ponams Zin- 
kams už malonų priėmimų ir vai
šes.

Dėkoju visų tėvų ir mokytojų 
vardu.

B. Genys, 
Bankstowno Mokyklos Vedėjas
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