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Ar galimas sukilimas Prancūzijoj?
Prancūzijos valdomame Alžyre 

jau ketvirta diena vyksta riaušės 
ir streikai. Kaip žinome, Alžyras 
yra turtinga prancūzų kolonija, 
turinti 10 mil. gyventojų, iš kurių 
tik 10% prancūzų kilmės. Visi ki
ti afrikiečiai, kurie jau visų po
kario laikotarpi kovoja dėl savo 
nepriklausomybės. Alžyro prancu 
zai yra užėmę visas svarbiausias 
valstybinio ir ekonominio gyveni
mo pozicijas. Kai dabartinis Pran
cūzijos prezidentas gen. de Gaul
le pažadėjo kraštui laisvo apsi
sprendimo teisę, Alžyro kolonistai 
prancūzai liko labai nepatenkinti 
ir pradėjo riaušes, kurios išsivys
tė j gana aštraus pobūdžio suki
limų. Pirmuose mūšiuose su poli
cija žuvo per 20 asmenų, o su
žeistųjų skaičius buvo keleriopai 
didesnis, šiuo metu sukilimo židi
niai yra apsupti stiprių kariuome
nės dalinių, ir mūšiai kolkas ne
bevyksta.

AMERIKON IŠ LIETUVOS
Viena krepšininkė ir krepšinio 

treneris per geležinę uždangų at
vyko iš Lietuvos .į Amerikų kar
tu su Sov. S-gos krepšinio rinkti
ne, viešėjusia šiame krašte. Jie 
čia atvažiavo lapkričio. 23 d. ir pa
siliko iki gruodžio mėnesio vidų 
rio.

Neskaitant Birutės Zalagaitytes 
— Kalėdienės; kuri jau praėjusių 
vasarų lankėsi JAV, šie du yra 
vieni iš nedaugelio dabartinės Lie
tuvos sporto atstovų, turėjusių 
progų užsukti į Amerikų. Vienas 
iš jų yra lietuviams sporto mėgė
jams gerai pažįstamas krepšinin
kas, šiuo metu Sov. Sąjungos mo
terų krepšinio rinktinės vyr. tre
neris Stepas Butautas, o antroji
— tos rinktinės žaidėja, 23 metų 
amžiaus Kauno Politechnikos Ins
tituto dėstyti j a Jūratė Daktarai- 
tė.

Juos abu teko susitikti jų ant- 
- roję JAV sustojimo vietovėje — 

Poerijoje, III., kur jie kartu su 
30 žmonių grupe buvo atskridę. 
Prieš rungtynes, jų metu ir po jų
— viešbutyje teko išsikalbėti įvai
riais klausimais, su šiais retais 
svečiais ir pasidalinti mintimis, 
rūpimaisiais klausimais.

Pokalbiuose dažnokai dalyvau
davo didesnės lietuvių grupės, nes 
daugumas, net iš Čikagos atvykę, 
norėjo bent šį tų išgirsti apie da
bartinę Lietuvų. Daugumas klau
sinėjo apie savo pažįstamuosius 
dar iš Neprikl. Lietuvos laikų, ki
ti — apie dabartinę sporto padė
tį, sportininkus ir pan. Politinės 
temos nelabai buvo liečiamos, nes 
savaime aišku, į jas nebuvo gali
ma tikėtis tikslesnių atsakymų.

S. Butautas, kuris nė kiek ne
vengė tokių pasikalbėjimų, sakėsi 
nelabai susižavėjęs Amerika, nors 
pirmųjų dienų jį kiek daugiau ji 
dominusi. Kalbėjo, jog yra paten
kintas šiuometine savo padėtimi 
ir pasistatęs namukų žada ramiai 
Kaune gyventi. Dabar sakėsi to
kios ramybės neturįs, nes dažnai 
tenka važinėti su krepšininkais, 
neskaitant dėstymo Kauno Poli- 
technikis Institute. Spalio mėnesį 
tekę praleisti Maskvoje, kur jo 
vadovaujama rinktinė laimėjo pa
saulio krepšinio meisterio vardų, 
po to galėjo trumpai grįžti į Kau
nu, o tada vėl turėjo vykti į Mas- 
kvų treniruotėms išvykai į Ame
rikų.

Jis pasisakė, jog iki šiol nėra

Užsienio politinių stebėtojų nuo
mone, Prancūzijos vyriausybė ven
gia duoti įsakymų kariuomenei 
malšinti sukilimų jėga, nes bijosi, 
kad gali ir kariuomenė persimesti 
sukilėlių pusėn, kas jau ir buvę 
pastarosiomis dienomis, kai ma
žesni kariuomenės junginiai, ypač 
iš parašiutininkų, prisidėję prie 
nepatenkintųjų.

Ne paslaptis, kad Prancūzija 
laiko Alžyre apie pusę milijono 
kareivių, atseit — beveik visų sa
vo armijų. Jai iki šiol vadovavo 
žymus parašiutininkų vadas gen. 
Massu. Dar labai nesenai jis viešai 
kritikavo gen. de Gaulle politikų 
Alžyro atžvilgiu. Dėlto jis buvo 
atšauktas į Prane ūži jų ir jo vie
ton paskirtas gen. Challe. Tačiau 
ir pastarėjo patikimumu vyriau
sybė abejojanti. Ir apskritai, 
Prancūzijos karininkija esanti ge
rai organizuota į slaptų fašisti
nio pobūdžio organizacijų, kuri, 

partijos (komunistų) narys, ta
čiau grįžęs gal į jų įstosiąs, nes 
partiečiams esą geriau kai kuriais 
atvejais. Suabejojus dabartiniu 
Lietuvos laikraščių žinių kokybe, 
jis pabrėžė, jog del to jis nė kiek 
neabejojąs. Amerikos Balso ne
klauso (neturi laiko), amerikietiš
kos sportinės spaudos neseka (jos 
niekas neužsako), svaiginamų gė
rimų negeria ir nerūko (neturi 
noro). Pasakojo, kad girtuokliams 
turi gerų vaistų — juos tuojau 
kiša po šaltu vandeniu. Esą netei
sybė, kad Lietuvoje yra žadama 
pakeisti raidyną ir apie tai tik 
Amerikoje sužinojęs. Lietuvoje į 
mokslų einančiųjų skaičius vis di
dėja, dabartiniu metu yra jaučia
mas pagerėjimaas įvairiose srity
se, kolchozų gyvulių šėrėjai dėvį 
baltus chalatus. Miestuose yra 
įvairių automatų maistui, gėri
mams, cigaretėms ir kitoms gėry
bėms (tik dar nematęs “muzikos 
dėžių”).

Jūratė Daktaraitė, kuri dar yra 
naujokė Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktinėje (pirmą kartą žaidė pa
saulio pirmenybėse Maskvoje), 
apie Ameriką irgi nebuvo labai 
geros nuomonės. Jai keista, jog čia 
juodukai nėra skiriami nuo baltų
jų ir nelabai suprato, kada juodas 
policininkas atėjo vyti lietuvius 
nuo sportininkių suolo. Labai 
mėgstanti moderniškus šokius ir 
norėtų parsivežti šios muzikos 
plokštelių. Lūpų dažymas ir kitokį 
Amerikoje moterų vartojami kos
metikos reikmenys jos nebaugina 
ir jau pati bando tuo sekti. Ji 
galvojo, kad viešbutis, kuriame 
buvo Peorijoje atvykėliai apgy
vendinti, yra tik “dėl svečių’’ (t. 
y. tik rinktinei publikai ar iš ki
tur atvykusioms). Atsisveikinant 
ji padovanojo sovietinių ženkliu
kų, kurio viename buvo naujojo 
tarybinio herojaus — šuns “Lai
kos” galva.

“N.L.”

★ Stepą*. Graužini* diriguoja.
Kauno Ožkiniame teatre pa 

ruoštas naujas spektaklis — kon
certas:- rinkinys įvairaus žanro 
dainų, romansų, šokių bei baleto 
ištraukų. Koncertas bus kartoja 
mas panašiai, kaip ir operos- ar 
operetės. Koncertų — spektaklį 
parengė ir diriguoja Stepas Grau
žinis. 

kaip atsimename, dar taip nese
nai ultimatumo pagalba iškėlė 
gen. de Gaulle į valstybės vadus. 
Šiuo metu, kai ji nusivylė de Gau 
lie politika, manoma, gali kariuo
menės nepasitenkinimo išreiški
mas vėl pasikartoti ir galutinai 
palaidoti Pranicūzijos demokrati
jų, krašte įvedant karinę diktatū
rų.

Kiek šie spėliojimai teisingi, pa
rodys netolima ateitis, tačiau kad 
Alžyre vyksta rimti reikalai, gali
me spręsti jau tik iš to, kad net 
pats gen de Gaulle žada vykti 
asmeniškai tartis su sukilėlių va
dais.

Paskutinėmis žiniomis, Prancū
zijos kariuomenė vis daugiau 
linksta į sukilėlių pusę. Ji nepuola 
išstatytų barikadų, o draugauja- 
si su ginkluotais sukilėliais.

Pačioj Prancūzijoj pradėti kraš
tutinių dešiniųjų areštai. Suimtas 
net parlamento narys Jean le Pen.

ŽINIOS IŠ TĖVYNĖS
KEIČIASI LAIKAI,...

Tautietė iš Augštaitijos rašo 
pažįstamiems: .., šiemet prieš 
Kalėdas krautuvėse buvo visko žy
miai daugiau palyginus su praei
tim. Seniau prieš Kalėdas savaitę 
ar dvi nebeparduodavo nei silkių 
nei aliejaus vien dėlto, kad žmo
nės neruoštų Kūčių. Bet žmonės 
visvien ruošė kūčias su grybais, 
šližikais, kisielium ir pan. Šiemet 
buvo pilna ir silkių ir aliejaus tik 
acto niekur nebuvo galima gauti.

Seniau prieš Kalėdas krautuvėj 
būdavo tik juoda duona. Jei nori 
namie išsikepti pyrago — nėra 
mielių, o pas spekuliantus trupi
nėlis mielių 3 rubliai ir tai pri
bukdavo. O šiemet krautuvėse jau 
buvo ir miltų ir mielių. Nors ir 
brangu, bet svarbu, kad yra. Se
niau silkių 1 kg. kainavo 17 rbl. 
(kaip mėsa), o šiemet tik 13 rub. 
t.y. vidutinio tarnautojo 1 dienos 
uždarbis...

... Po Nikitos viešėjimo Ameri
koje jau gauname šiek tiek dau
giau išgirsti Amerikos Balso, o da
bar Švenčių metu, tai visai ne
trukdė”. •.

MIZARA — SENAS 
BOLŠEVIKAS

Nors Amerikoj būdamas R. Mi- 
zara tik “progresyvus”, kaip ir 
visi kiti jo bendraminčiai, bet da
bar, sukinėdamasis tarp Lietuvos 
kvislingų, neiškenčia nepasigyręs, 
kad jis — senas bolševikas.

Kaip paprastai, gruodžio 27 die
ną bolševikai mini keturių bolše
vikų vadų sušaudymų 1926-ais me
tais. Ta proga ir Mizara parašė 
Tiesoj straipsnį — atsiminimus 
apie savo santykius su K. Gied
riu, vienu iš tų sušaudytųjų. Jis 
su Giedriu kartu gyvenęs Phila 
dalphijoj ir abu buvę Amerikos 
Rietuvių Socialistų Sųjungos I-os 
kuopos nariai. 1917 metais K. 
Giedrys išvykęs Rusijon talkinin
kauti bolševikų revoliucijai, o vė
liau slaptai atvykęs Lietuvon ir 
čia nuo 1923 metų varęs nelegalų 
veikimų. Iš Rusijos ir iš Lietuvos 
Giedrys susirašinėjęs su Mizara. 
Po kiek laiko Giedrys buvo suim
tas, o kai 1926 metų vasarų buvo 
iš kalėjimo išleistas, tai JJizara 
sakosi su draugais sujudęs rinkti 
pinigų padėti Giedriui ir kitiems 
draugams. LNA

BRANGUS AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Jau metai laiko, kai pirmų kar

tų nusileidau jūsų tarpan Sydney 
airporte. O atrodo, jus mačiau 
dar taip nesenai. Dar labai aiš
kiai matau jūsų veidus, girdžiu 
daugelio jūsų net balsą.

Atsimenu ir ką jums kalbėjau. 
Nežinau, ar visi mano mintims 
pritarėte, tačiau kalbėjau jums 
nuoširdžiai, mintis imdamas ne 
vien iš skaitytų ar savo sukurtų 
teorijų, o ir iš gyvenimo patirties. 
Jūs atsimenate, į ką jus raginau. 
Jūsų laikraščiai lig manęs ilgai 
keliauja, tad ne tvirtinu, o tik 
klausiu, ar dar neaprimo ta nuo
taika, kurių pajutau jūsų laikraš
čių rudens numeriuose. Tos nuo
taikos nebuvo džiuginančios. Ten 
buvo nesutarimo labai svarbiu sa
vų personalinių parapijų klausi
mu, pasitaikė neatsargumo išsi
reiškimuose, kas galėjo užgauti 
kitą grupę lietuvių, man atrodė, 
kad Lietuvių Bendruomenės atsa 
kingi kaikurie asmens turėjo bū
ti mažiau šališki. Jeigu mano įs 
pūdžiai būtų klaidingi, pats bū- 
čau labai patenkintas, o jus pra
šyčiau už juos man atleisti.

Esu giliausiai įsitikinęs, kad rei
kia remti visais moraliais ir ma- 
terijaliais būdais pastangas gauti 
Savą personalinę lietuviškų parapi
ją, kur yra pakankamas lietuvių 
skaičius. Sava parapija yra ne 
vien religijos tvirtovė. Ji geriau
sia priemonė išlaikyti tautybę ir 
savą kultūrą, palaikyti moralę ir 
daugelį gyvenimo būtinybių. Ne
reikia bijoti pasakų ar faktų, kad 
laikui bėgant parapijos nuosavy
bė gali pereiti j kitų rankas. Su 
laiku viskas pereina į kitų rankas. 
Aš gyvenu mieste, kur daugelis

NEW YORKO LIETUVIAI PAMINĖJO 
GEN. KONSULO BUDRIO SUKAKTĮ

Jau praėjusių metų gegužės 
mėn. Lietuvos Gen. Konsului New 
Yorke J. Budriui suėjo 70 metų 
amžiaus ir visuomenės atstovų ko
mitetas jau tada buvo pasiruošęs 
tų vienų iš retų nepriklausomos 
Lietuvos tebeveikiančių įstaigų še
fo sukaktį viešai pagerbti. Dėl 
sukaktuvininko ligos tos pagerb- 
tuvės teko tačiau nukelti ir galė
jo įvykti tik š.m. sausio 16.

Jaukios Carnegie Endowment 
rūmų salės (akademijos ir vaišių), 
kuriose paprastai vyksta Paverg
tųjų Seimo posėdžiai, buvo skli
dinos. Gausūs sveikinimai tarny
binių viršininkų, bendradarbių, 
organizacijų, veikėjų, draugų, taip 
pat Estijos gen. konsulo, einan
čio ir Estijos atstovo pareigas 
JAV. Nepriklausomybės akto sig
nataro, socialdemokratų lyderio 
prof. S. Kairio dalyvavimas ir 
sveikinimas simboliškai išreiškė 
visų lietuvių valstybinės sąmonės 
bendrumų1 ir valstybinės nepri
klausomybės vieningų supratimų.

V. Sidzikausko “odė” sukaktu
vininkui taip pat išvengė jo suka
rikatūrinimo, kaip neretai tokio
mis progomis kad pasitaiko, išryš
kindama tik bendros valstybinės 
prasmės sukaktuvininko darbus, 
kurių “ypač prasikiša vienas, ku
ris savo laiku sukrėtė ne tik visų 
Lietuvų, bet ir visų anų laikų po
litinį pasaulį, o ypač Paryžių, 
Berlyną ir Ženevą”, būtent, vado
vavimas mažlietuvių sukilimui 
Klaipėdos krašte 1923 metais. Tai 
buvo žygis prieš to meto politi
nius galiūnus. Ir to rizikingo žy
gio vadu buvo pašauktas Budrys. 
Jo sugebėjimai ir ryžtas daug lė
mė, kad tas pavojingas žygis maž- 

puikių bažnyčių ir kitų pastatų, 
buv. vokiečių, airių yra jau juo
dukų rankose. Lietuviai savos pa
rapijos juodukams dar nė vienos 
neatidavė, kelios tačiau jau tar
nauja visokių tautybių žmonėms. 
Tai priklauso nuo to, kiek savi 
žmonės savos parapijos laikosi. 
Kaip viską, taip ir bažnyčias ima 
kiti, kai savi jomis pakankamai 
nesidomi. Tačiau ir tos jau pra
rastos lietuvių ar kitų parapijos 
savu laiku atliko misijų saviems, 
dabar tęsia tą pačių misijų ki
tiems. Kas įvertins, kokį pasitar- 
navimų savos parapijos yra sutei
kę, kiek šiandien Amerikoje rei
kštųsi lietuviai, jeigu nebūtų tu
rėję savų parapijų. Visu nuošir
dumu linkiu jums laimėti savas 
parapijaas.

Kai šiuo ar kitais klausimais sa
vo tarpe pasiginčijate, kiekvienas 
stengkitės nepritrūkti viens ki
tam pagarbos ir meilės. L. Ben
druomenę atstovaują asmens visa
da atsiminkite, kad Bendruomenė 
yra visų. Ji turi būti visų taikin
toja, visų gerų pastangų rėmėja 
O kitiems pravartu visada prisi
minti, kad Bendruomenėje kuriam 
nors asmeniui pasielgus ar išsita
rus ne taip, kaip reikėtų, reikia 
kaltinti ne Bendruomenę, o tik 
asmenį, ne trauktis nuo Bendruo
menės, o tik pataisyti, kas taisy
tina. Didelė sėkmingumo paslap
tis yra kiekvienam mylėti visus 
ir visiems kiekvieną.

Kasdien maldoje ir šį laišką 
baigdamas linkiu visiems jums 
tarpusavės meilės ir visokios Die
vo palaimos.

Jutų
t Vy»k. V. Brizgy*

KITI APIE 
MUS

STATUS QUO RYTŲ EUROPOJE 
IŠLAIKYTI NEĮMANOMA

“Le Monde” (Paryžius) įsidėjo 
pasikalbėjimų su Fed. Vokietijos 
kancleriu Dr. Adenaueriu, jo ke
lionės j Paryžių išvakarėse. Jis t.k. 
pareiškė, kad: “status quo Eu
ropoje išlaikymas nepriimtas nei 
vokiečiams, nei Rytų Europos 
tautoms, kurios siekia tauti
nės nepriklausomybės... Pasaulio 
politikos įtampų būtų galima su- > 
švelninti, jei Jungt. Tautų char- 
tos dėsniai būtų pritaikyti ir kraš
tams už geležinės uždangos. Da
bartinės pozicijos Rytų Europoje 
susidarė pirmoje eilėje kariniais 
Sovietų Sųjungos užgrobimais... 
Kaip galėtume tokiai padėčiai pri
tarti?”

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
ĮSIPAREIGOJO DUOTI 
TAUTOMS PAČIOMS

APSISPRĘSTI

“Bulletin 3es Presse — und In- 
formationsamtes der Bundesregie- 
rung” 223 laidoje atspahsdino re
zoliucijų, kurių priėmė Vokietijos 
apjungimo organizacija “Unteil- 
bares Deutschland” savo suvažia
vime Berlyne š.m. lapkričio 26-28 
dienomis. Rezoliucijoje yra ir toks 
mus dominąs sakinys:

“Pasirašydama Jungtinių Tau
tų deklaracijų žmogaus teisių rei
kalu, Sovietų Sąjunga įsipareigo
jo visoms tautoms pripažinti teisę 
pačioms apsispręsti”.

“DAUGUMA RYTŲ EUROPOS 
VYRIAUSYBIŲ YRA NE 
VIETINĖS, O IS SALIES 

PRIMESTOS”

“Foreign Affair.” (JAV), žy
musis amerikiečių žurnalas užsie
nio politikos klausimams, pasku
tiniame numeryje įsidėjo buv. 
JAV ambasadoriaus Maskvoje, 
George Kennan, straipsnį antraš
te: “Taikinga koegzistencija’’. 
Kennanas atsako į kai kuriuos 
ankstesnius Chruščiovo teigimus 
ir pabrėžia, kad didžiausias skir
tumas tarp Rytų ir Vakarų glūdi 
ne ideologinėje plotmėje (lenkty
nėse tarp “kapitalizmo” ir “socia
lizmo”), bet laisvės ir nelaisvės 
akistatoje. Kita nesutarimų prie
žastis esanti ta, kad Sovietai ka
rinėmis ir politinėmis priemonė
mis pasistūmėję į Vakarus, suar
dę jėgų lygsvarą ir Rytų bei Vi
durio Europoje primetę daugumai 
tautų svetimas vyriausybes. Vaka
rų kraštų valstybininkai niekad 
su tuo nesutikę, ypač su priemo- 
'nėmis, kuriomis Maskva skverbė
si j nerusiškas sritis.

“Jei tai atsitiko su tautomis, 
pavartojant prieš jas metodus, 
artimus karinei agresijai, ir jei iš 
mūsų reikalaujama, kad mes su 
tuo sutiktume kaip su reiškiniu, 
kurio koegzistencijos labui jau 
nebegalima diskutuoti — ar pana
šus dalykas taikaus sugyvenimo 
eigoje negalėtų atsitikti ir su dau
geliu kitų tautų?”

Kennanas pastebi, kad Maskva 
Vakarų valstybių nusistatymų at
vaizduoja klaidingai, iškraipyda
ma laisvojo pasaulio tikrovę. Baig
damas pabrėžia, jei Maskva ma
no, kad tik Vakarai privalo pri
sitaikyti Maskvai ir nusileisti, tai 
vargu ar taikus gyvenimas tarp 
Rytų ir Vakarų galės sustiprėti.

lietuviams ir pačiai Lietuvai pavy
ko. Pagal Klaipėdos krašto kon
vencijų, to krašto suverenumui ir 
formaliai perėjus Lietuvai, Bud
rys buvo pirmas Lietuvos guber
natorius tame krašte. Vėliau perė
jo į užsienių reikalų ministerijos 
tarnybą ir nuo 1928 m. buvo kon
sulu, vėliau gen. konsulu Kara
liaučiuje, o nuo 1936 m. iki šiol 
gen. konsulu New Yorke.

(Kor.)

LIETUVOS VIENKIEMIAI — 
KRISLAI KOMPARTIJOS 

AKYJE
“Viena pagrindinių kliūčių, 

trukdančių toliau vystyti žemės 
ūkį mūsų respublikoje, yra sun
kus buržuaazinės santvarkos pali
kimas — vienkiemiai”, — skundė
si Maskvoje Sniečkus. Esą: “Apie 
300 tūkstančių kolūkiečių ir tary
binių ūkių darbininkų kiemų yra 
atskirose sodybose. Tai kompli
kuoja vadovavimų... ir politinį- 
masinį darbų kaime”.

Per pastaruosius penkerius me
tus kolchozų centruose esą pa
statyta tik 18 tūkstančių namų, 
tai yra, vidutiniškai po 5.600 na
mų kasmet. Bet čia, atrodo, įskai
tomi visokį namai, ne vien gyve- 
venamieji. Tačiau,’jeigu tai būtų 
ir gyvenamieji, tai tokiu tempu 
vienkiemių naikinimas vistiek 
truktų dar apie 60 metų. Bet 
Sniečkus, nors ir netvirtai, sako: 
“Mes manome, kad iki septynme
čio pabaigos reikėtų perkelti bent 
150 tūkstančių kiemų”.

Iki septynmečio pabaigos tėra 
šešeri metai. Tai "reikėtų” per
kelti vidutiniškai nebe po 5, o po 
50 tūkstančių kasmet.

~ f-
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BŪDINGI CHRUŠČIOVO PRASITARI M Al
MASKVOJE

“KYLANT KULTŪRAI, ŽMONĖS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE TOLIAU NEBEPAKĘS 

’ SOVIETINĖS SANTVARKOS”
“Komunizmo priešai sako, kad, 

kylant kultūrai, Tarybų Sųjungo- 
je pasikeisianti visuomeninė san
tvarka, kad tarybiniai žmonės ne
bepakęs toliau tokios santvarkos, 
kokia yra” — pareiškė Chruščio
vas savo ilgoje kalboje komunistų 
partijos centro komiteto plenume, 
kuris buvo skirtas, kaip žinoma, 
žemės ūkio reikalams. Žinoma, po 
to jis dėstė, kad komunizmo prie
šai klysta, taip manydami. Girdi, 
jie nepažįstų “tikrosios” sovietinio 
žmogaus laisvės, pavaizduodami 
kapitalistinį pasaulį kaip laisvės 
pasaulį...

Ir eilė kitų Chruščiovo prasita- 
rimų buvo būdingi. Daug laike 
skyrė jis įvairių negerovių nurody
mui ir kritikai. Bardamas Brian- 
sko srities kolchozus ir sovchozus, 
kad savo įsipareigojimų mėsos pri
statyme nei pusės _ neišpildę, 
Chruščiovas pastebėjo: “Briansko 
vadovai, matyti, mėgins visų kal
tę suversti Viešpačiui Dievui. Ir 
nors Dievo niekas nematė, jis be 
balso, tačiau kai kurie apsileidę 
šeimininkaai ir dabar linkę viskų 
jam suversti”.

Chruščioyas tarpais paskaitė iš
traukas iš laiškų, gautų iš atskirų 
piliečių. Laiškai lyg “pagal mastų” 
sukirpti. Vienas šachtininkas ra
šus: “Gyvenimas kasdien gerėja”. 
Nina Tutkina iš Ivanovo rašanti 
Chruščiovui: “Aš iš pradžių nejau
čiau jums simpatijos todėl, kad 
darbininkams lyg ir mažokai dė
mesio skirdavote, bet po to matau, 
jog viskas gerėja, žinoma, gyveni
me dar ne viskas lengva, bet viskų 
iš karto padaryti negalima”.

O Viera Inževativa iš Stalingra
do reiškia pasitenkinimų, kad ga
linti rašyti “apie tuos trūkumus, 
kurių, deja, atskirose vietose dar 
yra”. Ir toliau jau rašo: “Reika
lai mūsų neblogi, bet tiesa ir tai, 
kų sakė jums moteris, kai jūs va
žiavote į Vladivostoku, apie pre
kių siuntimų į parduotuves ryšium 
sujūsų atvažiavimu. Yra dar to
kių mėgėjų 'užvežti’, kaip sakoma, 
dumti viršininkams akis. Pereitais 
metais jūs buvote atvykęs pas mus 
į Stalingradu, tuomet taip pat 
jautėme, kad prieš jūsų atvažiavi
mų parduotuvėse pasirodė tai, ko 
anksčiau nebuvo tiek daug, ypač 
mėsos ir mėsos gaminių” Padėko
jusi partijai, kad stalingradie- 
čiams atvežė nors mėsos, priduria 
dar: “Bet yra ir trūkumų: Blogai

su trikotažu, mažoka pigių audi
nių, ne visuomet rasi reikalingos 
vaikiškos avalynės ir drabužių. 
Mes tikimės, kad jūs ir čia padė
site mums...”

Chruščiovas po to laiško paste 
bėjo, kad tokių pasisakymų ir 
laiškų esu “daug”. Esu gaunami 
pasiskundimai dėl blogo aprūpini
mo iš Kazachstano, Akmolinsko, 
Kustanajaus (Vis tatai buv. milži
niškų prievartos darbo stovyklų 
vietovės. E. ). Blogai esą su mais
tu Karagandos srityje. Pastaruoju 
metu pablogėjęs gyventojų aprū
pinimas mėsos ir pieno produk
tais Charkovo, Dnieprotrovskio, 
Gomelio, Rostovo, čeliabinsko sri
tyse, o taip pat kai kuriuose Gru
zijos ir Kazachstano . miestuose. 
Inžinierius Galina Kozyrina iš 
Omsko Chruščiovui rašanti: 
“Šiuo metu mūsų miesto parduotu
vėse, o ir įmonių bufetuose nėra 
sviesto. Sviestas vaikui nepapras
tai reikalingas, nes jokie kiti pro
duktai negali jo pakeisti. Gal būt, 
tai laikini sunkumai, bet tuomet 
prašau paaiškinti, kuomet ši padė
tis pasikeis”.

Šalindamas kaltę nuo valdančio
sios komunistų partijos, kuri ma
tomai vis dar nesugeba gyvento
jų maitinimą užtikrinti, Chruščio 
vas kaltininkais išvadino “vieti
nius pareigūnus”. Girdi, tai esąs 
“blogai organizuoto žmonių ap
tarnavimo rezultatas”.

Ko Chruščiovas bijosi, kalbant 
apie gyventojų aprūpinimo trūku
mus, matyti iš tokio prasitarimo:

“Kuo toliau mes žengiame pir
myn ir kuo didesni bus mūsų lai
mėjimai, juo labiau darbo žmonės 
kibs prie trūkumų ir tuo mažiau 
su jais taikstysis... Žmonės nori, 
kad tie laimėjimai jaustųsi par
duotuvėje ir maisto produktų 
krepšyje”.

Kalbėdamas žemės ūkio gamy
bos klausimais, vėl ilgai sustojo 
ties mėgiama savo tema, kukurū
zų auginimu. Apgailestavo, kad ne 
visi dar pamėgę ir išmokę juos au 
ginti. Klausė, kam auginti dar 
avižas arkliams, jei arkliai išeiną 
iš mados, kodėl avižų vietoj neau
ginti kukurūzų, kurie daugiau pa
šarų duodą. Gudijos kolchozus ba
rė už tai, kam jie auginą ir valgą 1 
tiek daug bulvių, verčiau ir jų 
vietoje kukurūzus auginti. Jei bū
sią daugiau mėsos, pieno, kumpio, 
žmogaus neprašysiąs bulvių... Ra- 1

gino auginti daugiau grikių, sojos 
pupų. Grikių košę Chruščiovas gy 
rė savo kalboje kaip ypatingą ru
sų arba ukrainiečių skanėstą. 
“Kaip gi gali rusai arba ukrainie 
čiai gyventi be grikių košės’” Ta
čiau esą bloga, kad kasmet vis ma
žiau parduodama valstybei grikių.

Smarkiai kritikavo Kazachstano 
žemės ūkio vadovus ir sovietinius 
bei partinius pareigūnus. Iki lap
kričio 1 dienos Kazachstano res
publikoje javai liko nenukirsti ir 
nenuimti 1 milijono 618 tūkstan
čių hektarų plote. Javus laukuose 
užklupo pirmas sniegas, taip, gir
di, aiškinosi kazachstaniečiai. 
Anksčiau kirsti javus nebuvę gali
ma, nes dar nebuvę prinokę. 
Chruščiovas jiems prikišo, kad jie 
per vėlai pradėję sėti. “Kai jau 
reikėjo ruoštis derliaus nuėmimui, 
Kazachstane buvo tik baigiama 
sėti” (!) 18.000 traktorių nedirbę 
pavasario sėjoje, nes jie nebuvę 
suremontuoti. 32.00 kombainų bu
vo išėję iš rikiuotės, be to 21.000 
grėbiamųjų ir 11.00 kertamųjų.

Chruščiovas pasisakė ir prieš 
“išpūstus atlyginimus” kai kuriuo
se kolchozuose. Kolchozininkų at
lyginimas neturįs viršyti tos pat 
apygardos sovchozinių darbininkų 
atlyginimo. Siūlė daugiau lėšų 
skirti į nedalomus fondus (ke
liams taisyti, mokykloms, ligoni
nėms statyti ir t.t.). Žinoma, rei
kią, kad kolchozininkas būtų ma
terialiai užinteresuotas darbu kol
choze.

Išpūstas esąs sovchozinių ūkių 
administracinis aparatas.. Anot 
Chruščiovo, kiekviename sovcho 
ze vidutiniai esą 110 to aparato 
pareigūnų, jų tarpe 25 — 30 bu
halterių, sąskaitininkų ir apyskai- 
tininkų.

Iš Chruščiovo pastabų dėl kol
chozininkų atlyginimų būtų gali
ma susidaryti įspūdį, lyg jų atlygi
nimai pastaruoju metu jau tikrai 
yra perdėm žymiai pakilę. Turi
mos iš okupuotos Lietuvos žinios 
(net iš pačių sovietinių šaltinių) 
ką kita rodo. Tik mažas skaičius 
kolchozų išgali geresnius uždar
bius išmokėti. Masė kolchozininkų 
tebegauna labai skurdžius atlygini
mus.- Chruščiovas ragina kolchozus 
daugiau lėšų skirti “nedalomiems 
fondams”. Maskva nė nenori, kad 
kolchozininkai žymiai geriau už
dirbtų.

'(E.)

LENKAI PRIEŠINASI
Vieno šveicariečio stebėtojo 

pranešimu iš Varšuvos, Gomulka 
ir visa lenkų komunistų partija 
jau seniai įsitikino, kad žemės 
ūkio kolchozacija Lenkijoje nepa
vyko. Net “geriausiais” stalininio 
kurso laikais Lenkijos žemės ūkis 
buvo sukolchozintas tik 10%. Po 
1956 metų spalio mėnesio permai
nų (atėjus į valdžią Gomulkai), 
tasai nuošimtis nukrito net iki 
1%. Valstybinių ūkių nuošimtis 
(iš bendro naudojamo ploto) buvo 
ir liko apie 12-13%.

Jei Lenkijos ūkininkai nesidavė 
sukolchozinami “kietojo” kurso 
laikais, tai tuo labiau po 1956 me
tų. Jei nepavyko su kolchozais, 
ėmėsi pastaruoju metu kurti va
dinamus “žemės ūkio ratelius”. 
Jiems pavedami tam tikri kolek
tyviniai fondai, iš kurių rateliai 
perkasi bendras mašinas ir šiaip 
inventorių. Bet Lenkijos ūkininkai 
yra nepaprastai jautrūs visiems 
žemės ’ ūkio pertvarkymo klausi
mams. Kai jie įsitikino, kad tie 
“žemės ūkio rateliai” yra dau
giau valstybiniai, o ne koopera- 
tyviniai kolektyvai, ūkininkai į 
juos dedasi labai nenoriai. Jie 
mieliau atlieka priverstinas prie
voles (grūdų, bulvių ir mėsos) 
negu dedasi į bet kuriuos kolek
tyvus, apie kuriuos jie mano, kad 
“valdžia nori juos apmauti”. Fak
tas ir yra, kad iki dabai’ tik 20. 
000 kaimų įsisteigė ir šiaip taip 
veikia tie “žemės ūkio rateliai”, 
be tai yra tik pusė visų Lenkijos 
kaimų. Kitaip tariant: pusė Len
kijos ūkininkų vis dar priešinasi 
tai reformai, nors tai nėra visiš
ka kolchozacija. “Žemės ūkio ra
telių” paskirtis šiek tiek apribo
ta. Jie pirmoje eilėje tūri aprū
pinti ūkininkus pažangesne tech
nika: žemės ūkio mašinomis, ku
rios pakeistų arklius, ir kitu že
mės ūkio inventorium. Bet lenkai 
ūkininkai bijosi, kad tų “ratelių” 
priedanga jie su laiku pasidarytų 
“kolchozininkais” ir dėl to kra
tosi tų reformų, nors jos, savai
me paėmus, jiems galėtų išeiti į 
naudą. Reikia priminti, kad apie 
60% Lenkijos ūkininkų turi ma
žiau 5 ha žemės ir atskiram ne

įmanoma įsigyti geresnę techniką.
Kyla klausimas, dėl ko Lenkijos 

ūkininkai priešinasi “rateliams”, 
nors juose yra daug kooperatyvi
nių pradų? Dėl tos paprastos prie
žasties, kad rateliai neužtikrina 
pačių ūkininkų “užinteresuotu- 
mo”. Tai yra terminas, kurį pas
tarais metais naudoja net Chruš
čiovas. Reikalas tas, kad “rate
liuose” ūkininkai nedalyvauja 
kaip lygus su lygiais, bet kaip 
“mužikai” su valstybine įstaiga. 
Jie nėra dalininkai ratelių maši
nų ir kitos nuosavybės, o tik gali 
pasinaudoti jų paslaugomis už tam 
tikrą tarifą. Štai dėl ko Gomul
kai sunku prasiskverbti su refor
momis, kurios iš vienos pusės tu
rėtų Maskvai parodyti artimumą 
“socialistinei stovyklai”, iš kitos 
lenkui ūkininkui duotų galimumą 
jaustis daugiau lenku, negu Mas
kvos pakaliku.

Dar įdomu, kad ir Lenkijoje, 
kaip ir Lietuvoje bei kituose si- 
vietiniai ar komunistiniai valdo
muose kraštuose pastarais laikais 
stengiamasi pereiti prie “rentabi- 
lingumo” dėsnio. Tai yra, kad ga
myba vyktų normaliai, apsimokė
tų ir liktų šioks toks perteklius. 
Bet jei tas dėsnis imama taikyti, 
tai nejučiomis nukrypstama nuo 
komunistinių dėsnių ir pereinama 
prie grynai ūkiškų kapitalistinių 
principų.

Įdomu taip pat, kad Lenkijoje 
nuo pat 1956 metų iki dabar vei
kia “laisvieji turgai”. čia perka
ma ir parduodama netik Lenkijos 
žemės ūkio perteklius, bet ir pra
moninės prekės, o taip pat ir pre
kės, gautos iš Amerikos ar kitų 
kraštų “dovanų siuntiniuose”. Jų 
į Lenkiją ateina nepaprastai 
daug. Jei ne tie siuntiniai ir jei 
ne Amerikos valdžios didžiulės 
paskolos Gomulkos vyriausybei, 
kažin kas Lenkijoje šiandien bū
tų. Kaip atsimenama, Amerikos 
viceprezidentas Nixonas Varšu
voje buvo sutiktas nepaprastai 
entuziastingai. Jei Lenkija iš 
Amerikos taip lengvai gavo 100 
milijonų dolerių ii- daugiau, dėi 
ko nepareikšti prideramą pagar
bą ' “dėdei iš Amerikos”.

SKAUTAI BRISBANEJE

KELIAI IRKLYSTKELIAI
★ Religija ir alus. Iš pirmo 

žvilgsnio tie du dalykai atrodo la
bai skirtingi, bet daugelis Mel
burno tautiečių juos dažnokai su
maišo. Sekmadienį, vos tik pas
kambinus pamaldoms, dalis tau
tiečių, kad eitų į bažnyčią, pa
traukia į anapus gatvės esantį 
restoraną. Kai vieni gieda “Pul
kim ant kelių”, kiti gi girkšnoja 
alų ir renčia trankias kalbas. Sen
tėviai garbino perkūną, o ainiai 
— bachą. Karštesnį sekmadienį 
sunku spręsti, kur daugiau tau
tiečių: bažnyčioje ar karčiamoje. 
O temporal o mores!

. * Nekrologo vietoje. Gimė. Au
go. Bujojo. Visi džiaugėsi ir plo
jo. Kultūrininkai sveikino ir lin
kėjo daug ištvermės. Staigiai už- 
gęso lyg žvakė, vėjui pūstelėjus. 
Tai Melburno Teatro Mėgėjų 
Grupė. Išsikvėpė ji, lyg žydo ark
lys, traukdamas perkrautą veži
mėlį. O tas vežimėlis, tai ginčai 
dėl režisoriaus, asmeninės ambici
jos ir smulkūs kasdieniniai reika
liukai. Kur dingo platūs užsimo
jimai, veržlumas ir kūrybinė1 dva
sia? Viskas nuskendo kasdienybės 
pelkėje. Requiescat in pace.

★ Aforizmai. Čia duodama ke
letas aforizmų ir posakių, kad 
visuomenininkams ir kitiems, nu- 
matantiems rašyti, būtų lengviau 
pasirinkti straipsniams antraštes. 
Štai jie: Nascuntur poetae, fiunt 
oratores. Homo homini lupus ėst. 
Pro domo šuo. Errare humanum 
ėst. Nil admirari. Ką bedara, vis 
negera, etc.

★ Sporto naujienos. Malonu 
konstatuoti, kad paskutiniame 
sportininkų suvažiavime Adelai
dėje buvo pasiekti gražūs laimė
jimai. Įvyko net trejos lietuviškos 
sportininkų sužieduotuvės. Apsi- 
pačiavimo ceremonijos planuoja
mos per pačias Velykas, žinoma, 
jei neatsiras nenumatytų kliūčių.

Busimosioms jaunavedžių po
roms linkėtina daug laimės ir iš
tvermės. Gaudeamus igitur.

Migla .

ATGARSIAI
(Jaunatviška ateitininkų iškylos apžvalga)

Š.m. sausio 10 d., sekmadienį, 
įvyko Sydnėjaus ateitininkų orga
nizuota iškyla į Gosfordą, kuriai 
vadovavo Valdybos pirmininkė 
p*lė J. Zakarauskaitė (šiuo metu 
atostogaujanti Newcastely)r tai- 
kaujant newcasteliediui p. E. Liū 
gai. I iškylų, be gražaus būrio 
Sydnėjaus jaunimo, atvyko dar 
skaitlingas skaičius Newcastelio 
jaunimo bei visuomenės. Nors or 
ganižatoriai ir vėliau atvažiavo 
už svečius, bet pietų metu visiems 
pavyko susirinkti į vienų vietų, 
nors Gosford’o ir Terrigal apy
linkės gana plačiai išsimėčiusios.

Jieškant naujos geresnės vietos, 
neapsieita ir be nelaimingų atsi 
tikimų. Besisukinėjant iš vietos 
į vietų, tapo apkarpyti Lofkos 
“Holdeno” sparnai. Nors nuosto
liai maži, bet dienos nuotaikų šis 
įvykis sudrumstė. Pagaliau po vi
sų vargų buvo apsistota, čia tuoj 
pasirodė vaišingos newcasteliečių 
šeimininkės, tačiau pasigesta syd- 
nėjiškių, kurie ir čia vėlavos.

Esant gražiam orui, dar paka
ko laiko užtektinai paplūduriuoti 
šiltame ežero vandenyje, kurį 
skyrė tiktai siaura smėlio kopa 
nuo atviros jūros. Drųsesnieji nė
rė į šaltas lyg ledas jūros bangas. 
Tik vėliau sužinojus, kad ežero 
vanduo pašildytas ir visi rykliai 
jau išgaudyti narsiųjų newcaste- 
liečių, susirinko visi vienon vieton, 
čia ir užvirė visokios rūšies 
“sportas”. Veni virš vandens mu

ses gaudė, kiti ant ežero dugno 
saulėj kaitinosi ir smalsiai žiūrė
jo į plaukiojančias newcastelie- 
tes. Tuoj atsirado ir visas lietu
viškas laivynas. Pasiėmiau ir aš 
vienų iš tokių greitlaivių, tačiau, 
susidūrus su kolega newcastelie 
čiu, tapau “šlapiai” išvietintas iš 
savo luoto. Pagaliau perleidau sa 
vo luotų mūsų balerinai Reginai. 
O ji, įsisėdus į laivelį, pasijuto 
kaip “Gulbių ežere”. Suplasnojo 
keletu kartų sparnais ir pasileido 
per melsvas ežero bangas pavėjui 
link smėlėto kranto kitoje pusė
je. Pagaliau užplaukus ant sėklu- 
mos, Regina savo nuotykius ir 
baigė, vėl sėstis laivelin nerizikuo
dama.

Išsimaudžius pradėta ruoštis į 
Gosfordo bažnyčių.

Bet čia ir vėl nelaimė: sydnė- 
jiškė Birutė pasigedo savo batų. 
O jie, nelemtieji, liko antroje 
ežero pusėje. Vienas iš vyrų pa
sisiūlė į herojus perplaukti eže
rų ir pagaliau atvilko du gumos 
gabalėlius su šniūreliais...

Dienos “nesėkmė” visur mus ly
dėjo: tik pradėjus ruoštis pamal
doms, Dvasios Vadas pasigedo 
raktų. Kas dugiau važiuos jų ieš
koti, jei ne Algis. Jis beskubėda
mas atgal iš klebonijos į bažny
čių net ir “stop” signalo nepaste
bėjo, ko rezultate policininkas jį 
atsivijo į patį šventorių. Algis vė
liau aiškino: “Nesudrebėjo šis 
“galgonas” net ir kryžių pama-

tęs, išsitraukė iš už bato knygą 
ir “užbukavo”. Vistiek mums liko 
neaišku, kas Algio dėmesį ati
traukė nuo kelio, ar jo skubėji
mas atgal į bažnyčią, ar kartu sė
dinti grakščioji mergina?

Prasidėjus pamaldoms, buvo 
giedotos lietuviškos giesmės, ku
rios nuskambėjo Gosfordo bažny
čioje pirmą kartą ii’ jomis žavė
josi vietinis klebonas bei keletas 
australų, tuo metu užsukusių į 
bažnyčią. Vargonais giesmes paly
dėjo p. K. Kavaliauskas.

Pasibaigus pamaldoms, visi da
lyviai nuvyko į East Gosfordo sa
lę, kur įvyko susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė Valdybos pirmi
ninkė J. Zakarauskaitė, iškviesda- 
ma Dvasios Vadą kun. P. Butkų 
sukalbėti maldą. Į prezidiumą bu
vo pakviesta Dvasios Vadas kun. 
P. Butkus, pirmininkauti — A. 
Bučinskas, sekretoriauti — L. Za
rembaitė ir newcasteliečių orga
nizatorius p. E. Liūgą. Pastarasis 
padėkojo visiems, atsilankiusiems

SKAUTŲ STOVYKLOJE 
APSILANKIUS

Darbovietėse bei mokyklų suo
luose šilumos išvarginti Brisba- 
nės skautai, j ieškodami poilsio at
viroje gamtoje ir atlikdami skau
tiškus įsipareigojimus, Kalėdų 
pirmąją dieną išvyko šios vasaros 
stovyklon. Stovyklavietė ir šiais 
metais buvo parinkta Cuchamud- 
lo saloj, kuri pasiekiama iš Bris- 
banės ir sausumos keliu, ir van
dens susisiekimo priemonėmis.

Stovyklai vadovavo jaunas ir 
energingas “Ventos” Vietininkijos 
vietininkas Povilas Kviecinskas. 
Nuolatiniais stovyklautojais liko 
vien jaunesnieji — mokyklinio 
amžiaus skautai, vyresnieji gi pa
sitenkino, stovykloje praleisdami 
savaitgalių bei kitų švenčių lais
vąjį laiką.

kylautojai. Po to sekė šokiai ir 
žaidimai. Grojant “polką su ragu
čiais”, šokėjai tol šoko, kol mu
zikantas A. Kramilius “krito iš 
koto”, čia padėtį išgelbėjo new- 
castelietis p. Lorencas savo sva
jingais tango. Dar išgirdome bro
lius Lašaičius (Edvardą su Vytau
tu) padainuojant linksmą (savos 
kūrybos) dainelę, pritariant akor
deonu p. Lorencui.

Nors ir smagu čia buvo dar pa
ūžti, tačiau turint 60 su viršum

Visada aktyvi Brisbanės Lietu
vių Bendruomenė visokiam lietu
viškam judėjimui, nepamiršo ir 
stovyklaujančių skautų, juos ap
lankydama kiekviena pasitaikiusia 
proga. Sausio 2-rą dieną (šešta
dienį) įvyko stovyklos uždarymo 
šventė ir tą dieną salon persi
kraustė veik visa paslankioji mū
sų kolonijos dalis.

Nuo pat ankstyvo ryto įvairių 
spalvų limuzinai jau riedėjo į 
stovyklą. Keltuvo kapitonas, iš
prakaitavęs, bet patenkinta veido 
išraiška, godžiai šienavo trišilin- 
gius, salon perplukdydamas vis 
naujai atvykstančias tautiečių 
grupes. Vieta stovyklavimui gana 
patogi maudymuisi ir kt. Pasku
tiniojo karo metu amerikiečiai 
saloje buvo įsiruošę karinę bazę 
japonų puolimui atremti. Jų išli
kusiais lauko virtuvės griuvėsiais 
pasinaudojo ir stovyklaują skau
tai. Pačią stovyklą radome gra
žiai sutvarkytą. Skautai, nors to 
įkyriojo stovyklos priešo — uodo 
— negailestingaai apkramtyti ir 
dėl tos priežasties nepergeriausiai 
naktį pailsėję, bet iš stovyklos 
lankytojų krepšelių papildomu 
daviniu pastinprinti, atrodė gana 
patvarūs ir ypatingaai geros nuo
taikos. Neišvengta ir blogesnių 
atsitikimų. Pav. numatytos prie 
laužo muzikalinės programos 
akordeonistas Dalius subandažuo-

į iškylą ir paskaitė kelias sutrauk
tas mintis iš prof. S. Šalkausko 
ateitininkų idealogijos. Vėliau 
p-lė Zakarauskaitė supažindino 
svečius su ateitininkų istorija ir 
organizacijos prasme. Dvasios Va
das kun. P. Butkus dar papildė 
p-lės Zakarauskaitės pasirinktąją 
temą, .pabrėždamas, kad neįmano
ma čia keletą žodžių nušviesti pil 
ną šios organizacijos istoriją bei 
jos prasmę, nes tatai užtruktų 
keletą valandų. Baigus oficialiąją 
dalį, buvo sugiedotas Ateitininkų 
Himnas. Toliau sekė “radijo ži
nios”, kurias skaitė V. Lašaitis. 
Čia humoristiškai buvo paliesta
kaikurie visuomenininkai bei iš-

mylių kalnuoto kelio, apie 10 vai. 
vakaro iškylautojai pradėjo ruoš
tis namo. Aptvarkius mergaitėms 
salę, kai vyrai slapstėsi po kam
pus, visi paspaudė rankas iki se
kančio pasimatymo. Šių eilučių 
autorius dar tebeieškodamas nuo
tykių, tik lygiai 12.00 vai. nakties 
atsidūrė Rookwoodo kapinyne. 
Koks čia priemiestis? — paklausė 
pabudus kartu važiavusi newcas- 
telietė Nijolė ir nesulaukus atsa
kymo vėl susirangė dviguba po 
sėdyne. Norėjau jai parodyti kai- 
ką, bet ji nesileido į jokias kal
bas, aiškindamosi, “piknike” vis
ko užtektinai mačiusi...

A.K. Milius

ta ranka vaikšto, šokėja Virgini
ja apsvilusias blauzdas apsiraišio
jusi, kurias kažkas per apsiriki
mą kartu su malkomis į laužą bu- 
buvo pakrovęs. Ir daugiau kitokių 
nuotykėlių būta, bet negi skautas 
dėl šių mažmožių atsisakys laužo 
programos ar nuotaiką praras?

štai jau artėja ir vėliępjnulei
dimo iškilmės. Jos šį vakarą nusi
leis paskutinį kartą, nes ryt sto
vykla uždaroma. Prie dviejų vė
liavų — mūsų trispalvės ir .vieti 
nės — rikiuojasi uniformuoti 
skautai ir skautės. Vaizdas gra 
žus. Pasigirsta ir komanda ramiai, 
atvyksta stovyklos komendantas.

Pakėlimai, pagyrimai, padėkos. 
Tėvų vardu į skautus kalba S. Sa- 
gatys.

šioms iškilmėms pasibaigus, po 
trumpos pertraukėlės, įvairiausio 
mis priemonėmis apsišarvavę prieš 
uodų ataką, renkamės prie laužo 
tolimesnei programai, čia (visų 
nustebimui) skautai-tės patiekė 
gana ilgą ir nenuobodžią bei ga
na gerai paruoštą programą. Tarp 
kitko dainavo skautai, dainavo
me ir mes — svečiai, dainavome 
ir visi bendrai. Laužo programą 
užbaigus, dar kartą tėvų vardu 
stovyklos vadovui bei skautams už 
visa padėkojo K. Stankūnas. O ga
liausiai, kaip ir visuomet pagal 
skautų tradiciją, apie gęstantį 
laužą iš skautų ir svečių susidarė 
tamprus ratelis ir salos krantus 
skalaujančios okeano bangos išne
šiojo ir paskutiniuosius — ateina 
naktis... garsus.

Motorinių laivelių ūžesyje pa
likdami salą ir paskutinei nakčiai 
užsidariusius stovyklos vartus, 
mintimis grįžome atgal prie die
ną ir vakarą išgyventų įspūdžių. 
Taip — ateina naktis. Ak, jau ji 
atėjusi, net įpusėjusi. Greit išauš 
rytas: jis mus užtiks ramiame po
ilsyje, prikels ir skautus stovyklos 
išardymo darbams. Bet kada pa
sibaigs ilgoji kenčiančios Tėvynės 
naktis? Kada išauš jai rytas? Ka
da Pažaislyje, Panemunėje ir pa- 
dubysiuose bei kitose Tėviškės 
laukų vietovėse išsiskleis palapi
nių miestai ir iš jaunų krūtinių 
skambės lietuviškoji daina ten, 
kur ji gimusi?

Tačiau tikėkime, kad ir šio il
gesio svajones įvykdys mūsų jau
nieji, kurių lūpomis skamba lietu
viškos dainos tolimųjų tremties 
kelių šiluose...

Klimeli*

eka raportas, įsakymų skaitymas.

★ Poetų vada* Lietuvoje. Ra
šytojų draugijos poetų sekcijos 
susirinkime sekcijos pirmininku 
vėl išrinktas Algimantas Baltakis. 
Sekcija rūpinsis “stiprinti poetų 
ryšius su darbu ir gamyba”...
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TARPTAUTINĖ SKAUTU KONFERENCIJA 
INDIJOJE 
RAŠO A. KRAUSAS

6. Laužai ir išvyka j 
lietuvių, ariju senovę

Po dienos posėdžių Konferenci
jos Organizacinis Komitetas su
darydavo progų ir galimybę atil
sėti ir papramogauti. Liepos mėn. 
31 dieių indų Bharat Skautų ir 
Skaučių Sąjunga suruošė labai įs
pūdingų laužų, įvykusį Delhi mies
to laužavietėje netoli Humayuno 
mauzoliejaus. Labai artimai susi
bičiuliavęs su indų skautais susi
laukiau iš jų nemažo nuoširdumo 
ir pagarbos. Jiems nupasakojau 
apie lietuvių ir sanskrito kalbų 
panašumus, lietuvių skautavimą ir 
dabartinę būklę bei kai kuriuos 
indų literatūros veikalų vertimus 
lietuvių kalbon. Tas prisirišimas 
dar daugiau sustiprėjo. Jie lau
žui prasidedant manė “suarešta
vo" ir pasodino garbingiausių sve
čių estradoje. Iš pradžių buvo 
kiek nejauku ir norėjau pabėgti, 
bet šalia sėdėjusi indų skaučių 
augšta pareigūnė mane sulaikė, 
sakydama, kad kiekvienas savo 
dvasioje yra didis.
Laužo programų sudarė daugiau 

šia daina ir šokis, palydimi seno
viškų indų muzikos instrumentų, 
šokiams vaikai jau pratinami nuo 
kūdikystės -dienų. Juose labai iš
lavinti rankų judėsiai ir veido iš
raiška. šokius paįvairina šviese
lėmis, deglais. Juose daug religi
nio jausmo ir misticizmo ir man 
priminė senovės letuvių saulės ir 
ugnies kultų. Kai kurie pasirody
mai, rodos, paimti iš Vydūno vei
kalo “Amžinosios Ugnies”.' Aps 
kritai, laužas nukėlė žiūrovus lyg 
į pasakų pasaulį.

Kitos dienos vakare Indijos pre
zidentas dr. R. Prasad konferenci
jos delegatams suruošė preziden
tūroje (Rashtrapati Bhavan) pri
ėmimų. Visų tautybių po vienų 
atstovų buvo jam pristatyti. Iš 
lietuvių delegatų Prezidentui bu
vo pristatytas Pirmijos Pirminin
kas dr. V. Čepas. Įdomu, kad 
šio kurtuazinio pokalbio .metu 
Prezidentas pabrėžė, jog jis jau 
girdėjęs apie lietuvių egzilų da
lyvavimų šioj Konferencijoj. 
Šiaip priėmimas buvo labai iškil
mingas, orkestras grojo įdomius 
muzikos kūrinius, daug svečių ir 
vaišės. Toks pat jausmas mane 
pagavo, kaip ir 1947 metais atvy
kus mums, lietuvių skautų vado
vams dulkinais batais iš Moissono 
miško, kur įvyko Tarptautine 
Džiamborė Prancūzijoje, pas ge
nerolų Lattre de Tasigny į Kraš
to Apsaugos Ministerijų Paryžiu
je, pasikvietusi mus jį aplankyti. 
Ten dypuko apnešiotais batais 
apsiavusius ir nužmogintus pasi
tiko augštų karininkų garbės sar
gybos špaleriai, o čia, Indijoje, 
taip pat karininkai, orkestras ir 
iškilmingi prezidentūros rūmai pa
sitiko mus emigracinės pilkumos 
prislėgtus kaip tikrus pasaulio pi
liečius! Po tremties ir emigraci
nių nužeminimų vėl kartų nors 
valandėlei pasijutome tikrais žmo
nėmis! Priėmimo prezidentūroje 
metu teko susipažinti su augštes 
nių sferų žmonėmis ir išsikalbė
ti Lietuvos ir lietuvių skautų 
klausimais.

Po oficialaus priėmimo prezi
dentūroje sekė laužas prezidentū
ros pasakiškame sode. Laužo pa
sirodymų žiūrėti atvyko pats In
dijos Respublikos Prezidentas su 
augštais valstybės pareigūnais. 
Laužo programų įdomiai išpildė 
Jaunesnieji skautai, paukštytės ir 
vilkiukai.

Paskutinė kinferencijos diena 
buvo užbaigta jaunųjų įspūdin
gais pasirodymais Mažajame Vai
kų Teatre. Nuostabiai gražios de
koracijos, vaikų vaidyba su išmik
linta mimika ir skoningais gestais 
stebino žiūrovus. Viena valanda 
praleista šiame teatre mus atpa- 
paidavo nuo posėdžių nuovargio.

Apskritai, indų skautų pasiro
dymai yra labaai skirtingi, per
sunkti vidinio religinio jausmo, 
mistikos. Sanskrito ir lietuvių 
kalbos kai kuris panašumas; auku
rų, švieselių, liepsnų ir deglų 
šviesos many sukėlė minčių apie 
lietuvių ir indų tautų giminystę. 
Tad, jos ješkodamas, darau išvy
kų į lietuvių, arijų senovę.

Nacių mokslininkai norėjo įro
dyti, kad lietuviai prie Baltijos 
jūros dar visai nesenai yra atvy
kę ir esu nesenai apsigyvenę, ma
rui nusiautus tuščiuose Rytprū
sių plotuose. Nacių mokslininkė 
dr. Mortensen ir kiti sąmoningai 
tai įrodinėjo, kad paslėpus tikrų
jų tiesų ir įrodžius tų kraštų vo- 
kiškumą, kur nuo seniausių lai
kų lietuvių giminės (prūsai ir ki
ti aisčiai) gyvena. Mūsų archeo
logė dr. M. Gimbutiene savo stu 
dijoje “Mažoji Lietuva”, išleisto
je Lietuvos Vakarų Tyrimo Ins
tituto, archeologiniais daviniais 
yra aiškiai įrodžiusi, kad lietuviai 
jau 2000 metų pr. Kr. gyvena 
prie Baltijos jūros. Tas tvirtini
mas derinasi ir su kitais pasaulio 
mokslininkais, tyrinėjusiais arijų 
nueitų kelių. Prieš šimtmečius Eu
ropos ir Indijos kultūra buvo 
glaudžiai gimininga, daug glau 
džiau, kaip mes šiandien manome. 
Prieš 3.000 metų pr. Kr. arijai 
gyveno netoli Kaspijos jūros ir 
kalbėjo giminingomis kalbomis. 
Apie 2.000 metų pr. Kr. jie pra
dėjo judėti j kitas pasaulio šalis. 
Vieni iš jų pasuko šiaurėn ir ap
gyvendino Europos kraštus. Kita 
didelė arijų grupė per Iranu pa
teko šiaurinėn Indijon ir, išlengvo 
nukariaudami jų, užvaldė ir pradė
jo pirmauti Indijos kultūros gy
venime. Sanskrito kalba turėjo 
nepaprastos reikšmės indų gyve
nime. Nesant kaip ir kitur rašyti
nio rašto, ji buvo kalba, kuria 
dainiai dainavo, kunigai pamaldas 
laikė' ir laiko, ir buvo iš lūpų į 
lūpas perduodami tautos epai. 
Sanskrito kalba pasidarė daugiau 
ir daugiau mokytų, šviesuolių kal
ba, nes šiaip žmonės vartojo šio
kiadienę, vadinamų prakrito kai 
bų.

Paskutiniame tūkstantmetyje 
pr. Kr. kalba pradėjo skilti į tar
mes. Pirmoji gramatika buvo ra
šyta garsaus Panini, kuris gyveno 
IV-me šimtmetyje pr. Kr. ši kny
ga yra labai svarbi, nes ji yra 
ankstybiausia mokslinė gramatika 
pasaulyje, ankstybiausia bet ku
rios kalbos ištisinė gramatika ir 
viena iš didžiausių kada nors ra
šytų.

Rašytinė ka|ba iš lengvo forma
vosi. Teko jieškoti tinkamos me
džiagos, ant kurios būtų galima 
rašyti. Egiptiečiai vartojo papi
rusų, kinai bambukų, indai pal
mių lapus. Todėl pirmieji rašy
tiniai paminklai užtinkami Indijo
je, surašyti ant nelūžtamų pal
mių lapų. Nei Kinijoje, nei Indi
joje žmonės nežino, kuri knyga 
seniausia. Seniausioji ranka rašy
ta, nespausdinta ištisinė knyga 
Indijoje buvo rasta Įeit. Bower 
Turkestane 1890 mt. Ji datuota 
350 metų pr, Kr. Bet ir kitos 
knygos buvo .surašytos apie tų pa
tį laikų. Viena iš įdomiausių jų 
buvo: “The Laws of Manu”, ku
rioje nusakomos taisyklės skirtin
gų kastų ir grupių žmonėms. Tuo 
metu kinų keliautojas Yuang chu- 
ang pasiekė Nalaritos kolidžą 
VII-me šimtmetyje, kur buvo 
daug knygų Indijoje. Indų litera
tūra, kuri prasidėjo vedų laikais, 
augo ir su laiku daugiau 
ir vis daugiau gražesnių po
ezijos ir dramos kūrinių atsira

do. Bet apie tai nežinojo kiti pa
saulyje, kol neatvyko europiečiai. 
Jau 16 šimtmetyje anglų pirkliai 
pradėjo lankytis prekybos tikslais 
Indijon. Išlengvo vis daugiau ir 
daugiau atvykdavo keliautojų į 
Rytus, kurių raportai plačiau li
teratūros ir kultūros neliesdavo, 
o terašė tik apie Indijos turtingu
mų ir keistumų.

Bet tas susiįdomavimas šio kraš
to keistais aspektais privedė prie 
kelionių literatūros augimo. Tuo 
būdu pasiekė Vakarus daug indų 
pasakų.

XVII-me šimtmetyje vienas 
prancūzas parsivežė upanišadų 
vertimų iš sanskrito į prancūzų 
kalbų. Anglai indų literatūra susi- 
įdomavo žymiai vėliau ir tik 1785 
metais išversta pirmoji sanskri
to knyga į anglų kalbų — Bha- 
gavad Gitą, Dangiškoji Giesmė, 
iš didžiojo epo “Mahabarata”. Bet 
visi ankstybesnieji vertimai, do
mėjimasis ir indų literatūra, nesu

krėtė Europos ir pati sanskrito 
kalba nebuvo jon perkelta. Ji bu
vo galutinai įvesta keistu būdu. 
Napoleono karų metu vienas iš

Rytų Indijos b-vės Alexander Ha
milton buvo suimtas Paryžiuje. 
Čia jis leido laikų mokydamas 
sanskritų kalbos savo draugus be
laisvius. Tų belaisvių tarpe ir bu
vo vokiečių poetas filosofas Schle
gel. Jis ir buvo tasai, kuris iš 
tikrųjų įvedė sanskritų Europon, 
išleisdamas knygų, grįžęs Vokie
tijon 1808 m. Tas veikalas vadi
nosi “Apie Indų Kalbų ir Išmin
tį”. Tuo buvo atidarytas kelias į 
Vakarus indų didžiai literatūrai. 
Sanskritas tuoj padarė didelę įta
kų į Europų. Jis paveikė kalbų 
mokslų ir pasidarė pagrindu kalbų 
studijoms, vad. filologijai. Pagy
vino, praturtino ir filosofijų ir tu
rėjo įtakos į Schopenhauerį ir 
Kantų Europoje, Colleridge Shel
ley ir Wordsworthu Anglijoje ir 
Amerikoje. Sanskrito vertmai pa
veikė Emersonų, Schillerį, Heinę. 
Sakuntalos vertimas labai paveikė 
Goethę, kurįs suplanavo savo pro
logų Faustui, pagal tos indų po
emos prologų. Galimas daiktas, 
kad didžiausias XIX-jo šimtmečio 
atradimas yra indų literatūra. 
Nei viena Indijos dovana nepavei
kė taip didžiai Vakarų ir pačios 
Europos mąstysenos ir jausmų,

MERGELĖ
ALB Krašto Kultūros Taryboi 
skelbtame rašinio konkurse 
laimėjusios pirmų premijų 
Ievos Didžytės, Thornbury 
Savaitgalio Mokyklos moki
nės, rašinys.

Klastingojo Jogailos suimtas, 
Vytautas sėdėjo vienas Krėvos 
kalėjime ir galvojo. Mintyse jis 
vėl pergyveno pusbrolio Jogailos 
apgavystę ir tėvo Kęstučio nužu
dymų. Pilko akmens kalėjimo sie
nos jį glaudė lyg šalta ranka ir 
didino jo liūdesį. Jis nujautė, 
kad Jogaila ruošiasi ir jį patį nu
žudyti. Vytautas nebijojo nei mir
ties, nei kalėjimo nepatogumų, 
tik gailėjosi, kad nebegalėsiąs at
gauti tėvo paliktosios žemės iš Jo
gailos nepatikimų rankų.
Vytauto žmona Ona irgi sunkiai 
pergyveno visą nelaimę, nes ji la
bai mylėjo savo vyrų ir gimtinę 
Lietuvą. Laiks nuo laiko ji eidavo 
su savo tarnaite aplankyti Vytau 
to ir jį paguosti.

Vieną dieną jos ėjo, kaip pa
prastai, aplankyti kunigaikščio. 
Tik šį kartą jaunoji tarnaitė bu
vo ypatingai susimąsčiusi ir ne
kalbi. Kai jos įėjo į Vytauto ce
lę, jo veidas prašvito kaip saulė 
pro juodą debesį. Šitie apsilanky
mai jam visuomet sukeldavo daug 
džiaugsmo. Bet dabar įvyko ne
paprastas dalykas. Onos tarnaitė 
puolė ant kelių prieš Vytautą ir 
tyliu balsu maldavo:

— "Kunigaikšti, Jogaila tave 
užmuš, kaip ir gerąjį Kęstutį. Ke
liauk iš čia ko greičiausiai. Tu 
esi Lietuvai be galo reikalingas. 

kaip indų literatūra.
Su indų literatūros atradimu 

atėjo ir kitas labai svarbus san
skrito kalbos giminingumo atra
dimas. Sir Williams Jones įrodė, 
kad sanskritas yra giminingas su 
anglų ir kitomis indoeuropiečių 
kalbomis. Ypač lietuvių kalba tu-
ri žymių panašumų ir todėl ne
nuostabu, kad lietuvių kalba dau
gely Europos universitetų buvo 
įvesta lyginamajam kalbamoks-

V .S. A. Krausas, Austrą 

lijos Liet. Skautų Rajo

no Vadas, žinomas visuo

menininkas ir žurnalistas, 

čia skaitome jo įspūdžius 

iš kelionių Indijoj.

"Pėdsekio” klišė

liui.
Senoji indų kalba ir iš jos iš

riedėjęs klasikinis sanskritas buvo 
ir yra reikšmingi pasaulio kultū
rai. Rigvedos himnai, Vedos, Ra- 
mayana, Mahabarata yra nuosta
būs pasaulinės literatūros perlai. 
Žymus indų poetas klasikas Kali
dasa kūrė taip pat sanskrito kal
ba ir jis mus žavi savo origina
lumu, grožiu bei stiliumi, šian
dien sanskrito kalba yra daugiau 
mikslininkų, dvasininkų kalba, 
bet niekas negalėtų tvirtinti, kad 
ji jau mirusi. Indija, atgavusi ne
priklausomybę, susirūpino sanskri
tų atgaivinti ir 1951 m. gegužės 
mėn. įstegė sanskrito Akademijų 
— Saanskrit Viswa Parishad Pra- 
bhas Patan vietovėje, Saurashtva 
valstybėje su tikslu atgaivinti 
sanskrito kalbų. Tos Akademijos 
profesorių antroji konferencija 
įvyko Banares mieste 1953 me
tais.

Reikia manyti, kad sanskrito 
kalba bus atgaivinta ir iš Euro
pos atvykę prieš 2000 mt. pr. Kr. 
arijai daug davė seniesiems Indi
jos gyventojams ir bus reikšmin
gi ir šiandien Indijos ir žmonijos 
kultūros gyvenime.

Ieva Didžytė

KARŽYGĖ
Apsivilk mano drabužiais, bet 
greitai, kol nesugrįš sargybiniai!’

Kunigaikštis labai susijaudino 
ir nenorėjo su tuo sutikti. Jo vei
das apsiniaukė, kaip dangus ar
tėjant ųudrai, ir jis tarė:

— “Mergele mano, ar žinai ką 
darai? Tave nužudys be gailes
čio, kai pastebės kas atsitiko!”

— “Oi skubėk, kunigaikšti, sku
bėk” — nekantraudama ragino 
mergelė. Aš būsiu laiminga tik 
tada, kai tu būsi iš čia išsprukęs. 
Ką gi reiškia vienos mergaitės 
gyvybė, kai visa Lietuva stovi pa
vojuj? Renkis greitai!”

Nebegaišindami daugiau bran
gaus laiko, jie pasikeitė drabu
žiais. Vytautas buvo smulkaus su
dėjimo žmogus, todėl jam gana 
gerai tiko mergelės drabužiai. Ona 
juos aptaisė taip, kad nebegali
ma buvo jų atpažinti. Pasigirdo 
artėją žingsniai. Mergelė dar nu
sišypsojo Vytautui ir kunigaikš
tienei prieš pasirodant sargybi
niui. Tas, nieko neįtardamas, išly 
dėjo Oną su “tarnaite" iš kalėji
mo.

Vytautas buvo išgelbėtas, bet 
narsiosios lietuvaitės laukė sunki 
bausmė. Kai sužinojo, kas buvo 
įvykę, mergelę pakorė. Vytautas 
tapo vienas garsiausių ir stipriau
sių Lietuvos valdovų. Per jį Lie
tuva padidėjo ir išgarsėjo per vi
sų pasaulį.

Tarnaitės pasiaukojimas savo 
tėvynei virto augščiausiu patrio
tizmo ir karžygiškumo pavyzdžiu. 
Ji tikrai užsitarnavo amžino at
minimo, kaip Lietuvos “Mergelė 
Karžygė”.

SVEČIUOSE PAS SYDNĖJAUS
SKAUTUS

Šiais metais NSW lietuvių jau
nimas stovyklavo nuosavoje “Auš
ros” tunto stovyklavietėje, esan
čioje apie 2 mylias nuo Inglebur- 
no.

Pirmą kartų vykstančiam į sto
vyklą, teko kiek ir paklaidžioti, 
kol pagaliau į jų atvedė miške 
šūkaujantieji lietuviški balsai.

Iš viso stovyklavietė yra graži, 
vešliai žaliuojančiais medžiais ap
augusi ir turi jau civilizuotų pato
gumų, nes joje įvestas miesto 
vanduo ir galima įsivesti net 
elektros šviesa. Šiuo atžvilgiu 
pirktoji žemė yra vertinga, nežiū
rint, kad maudytis eiti yra tolo
kas kelias. “Aušros” tunto skautų 
vadovų informacijomis, ir šis trū
kumas būsiąs greitai pašalintas, 
nes jau esąs suprojektuotas basei
nas, kuris greitai būsiąs pradėtas 
įrengti.

Stovykloje radome betrūsiančius 
mūsų skautukus ir vyresniuosius 
skautus, čia jau radome p.p. Al- 
čiauską, Jaselskį, Plūką, Vizbarų 
ir kitus vyresniuosius, tiesiančius 
jaunikliams palapines ir rengian
čius virtuvę. Darbas virė, kaip bi
čių avilyje.

Pasiinformavęs sužinojau, kad, 
esą, stovyklaujama per 60 skautų, 
daugiausia mažiukų. Suprantama, 
šis skaičius nėra didelis, nes šio 
amžiaus jaunų lietuviukų, atrodo, 
NSW valstijoje turėtų būti skai
čiuojama ne dišimtimis, bet šim
tais.

Visi lietuviai tėvai turėtų įsisą
moninti, kad skautų stovykla yra 
ne tik lietuviškumo mokykla, bet 
ir gera auklėjimo įstaiga, kur 
jaunuolis išblokšta savystovumo, 
gero elgesio, paklusnumo, ugdy
damas savo dvasios vertybes: tar
nauti Dievui, tėvynei ir artimui.

Keletą dienų išstovyklavęs, aiš
kiai mačiau, kad mažieji lietuviu
kai stovykloje daug ką išmoko ir 
dar daugiau pajuto: jie suvokė, 
kas jie yra, išmoko lietuviškų dai
nų, pagausino savo gimtosios kal
bos žodyną, pasijuto vienos tau
tos vaikais ir draugais esą.

Atspėsiu, tur būt, visų tėvų no
rus, išreikšdamas padėkų "Auš
ros” tunto skautų vadovybei bei 
stovyklos vadams už jų įdėtų var
gų ir rūpesčius stovyklavimo me
tu, o taip pat ir svečiui ps. P. 
Pilkai iš Canberros, kuris labai 
gražiai vadovavo laužams antro
sios stovyklavimo savaitės eigoje.

Stovyklaudamas užmezgiau glau
dų kontaktų ne tik su stovyklau
tojais, bet ir su jų tėvais ir ki
tais stovyklą lankančiais svečiais. 
Ta proga teko padiskutuoti sto
vyklavimo ir stovyklaviečių rei
kalas.

Iš tų pokalbių pasidariau se
kančių išvadų:

1. Visi džiaugėsi įgytuoju nuo
savu žemės sklypu, kuris suteikia 
eilę galimybių tobulinti ir gerinti 
stovyklavimo reikalus ateičiai.

2. Tenka tikrai pasidžiaugti, 
kad visi vienbalsiai vertina sto
vyklavimo reikšmę mūsų priau 
gančiai kartai, žinant, kad mūsų 
broliai Amerikoje ir Kanadoje 
ypatingą dėmesį skiria lietuviško
jo jaunimo stovykloms visų vasa
ros atostogų metu, mūsiškiai irgi 
neabejoja, kad ilgesnis jaunimo 
stovyklavimas ne tik padėtų plės
ti skautiškąsias idėjas, bet atliktų 
ir lietuviškųjų mokyklų funkcijas. 
Nepaslaptis, kad gerai organizuo 
ta ir vadovaujama vasaros stovyk
la gali daugiau reikšmės turėti 
lietuviškumo išlaikymo procesui, 
nei visų metų savaitgalio mokyk
la.

3. Suprantama, skautų vadovy
bė negali šio tikslo siekti, nes ji 
tedaro tik trumpalaikes palapinių 
stovyklas specifiniams skautybės 
tikslams siekti. Mano nuomone, 
šiuo reikalu turėtų susirūpinti 
Krašto Valdyba, Apylinkių Vai
dybos ir kitos lietuviškosios orga- 
iizacijos. Gal jos turi subarti su 
skautų vadovybe ir padėt’ jai ki

tais metais organizuoti didelę 
stovyklų ne tik skautams, bet ir 
visiems kitiems lietuviukams. Tam 
tikslui, suprantama, reikėtų pas
tatyti net pigaus tipo pastogių — 
garažų, kuriuose lietaus ar blogo 
oro atveju vaikai galėtų miegoti, 
valgyti, mokytis ir t.t. Girdėjau, 
kad šitokio tipo stovyklavietes 
Australijos latviai ir estai jau se
nai turi, o ukrainiečiai irgi yra 
panašiam reikalui užpirkę didelį 
žemės sklypų (neskaitant jų skau
tų stovyklavietės). Garažuose bū
tų galima įrengti pigias stovykli
nio tipo loveles vaikams, kad jie 
miegot? saugiai ir higijeniškai. 
Dar kartų pabrėžiu, kad tatai bū
tų ne trumpalaikė skautų stovyk- -r 
la, bet visų lietuviukų vasaros 
atostogų buveinė, kurioje jie bū
tų mokomi lituanistinių dalykų ir 
pratimai būti tais, kuriais jie yra. 
Tokioje stovykloję išbuvęs Jauni
mas mėnesį ar daugiau tikrai pa
sijustų lietuviu esąs ir įsisąmonin
tų tais reikalais, dėl kurių mes 
visi šiandienų sielojamės ir dejuo
jame. Esu tikras, kad į panašias 
stovyklas atvyktų vienas ar kitas 
mūsų kultūrininkas, kuris galėtų 
bent kelias valandas kasdieną pa
mokinti jauniklius lituanistinių 
dalykų.

4. Geriems norams esant, atro 
do, mūsų bendruomenės vadovai 
galėtų dėl šio reikalo susitarti su 
skautų vadovybe, kad bendromis 
pastangomis jau esamame sklype 
suruoštų kitai vasarai šių didžiu
lę stovyklų. Su kuo tik kalbėjausi 
iš tėvų, visi šiam planui pritaria, 
nes juk didžiausias tėvų rūpestis, 
kaip efektingiau perteikti savo 
vaikams lietuvių kalbos, istorijos, 
literatūros ir geografijos žinoji
mą, nes su žiniomis, be abejo, at
sivers mūsų jauniesiems ir savas, 
lietuviškas dvasios pasaulis.

5. Visi, su kuriais tik kalbėjau 
si, mano, kad panašiose stovyklo
se reikia dėti visas pastangas pri
pratinti vaikus kalbėti tik lietu
viškai. Griežta stovyklos tvarka 
turėtų tatai laiduoti ir užtikrinti.

Matas Gailius

NUAJASIS SAUGUMO 
ĮSTAIGOS VIRŠININKAS

Nesenai be jokių paaiškinimų 
buvo pakeistas Valstybės Saugumo 
Komiteto pirmininkas Lietuvoje 
(Valstybės Saugumo Komiteto 
vardu dabar vadinama tai, kas 
anksčiau buvo žinoma NKVD, dar 
anksčiau "čeką” vardu). Vietoj 
Kazimierio Liaudžio (pavardė “re
formuota” bene iš Liaudanskio) 
paskirtas Alfonsas (Bernardo sū
nus) Randakevičius.

Jo pavardė jau 1952 metais bu
vo kompartijos CK kandidatų tar-. 
pe. Toj pozicijoj Randakevičius 
tebėra ligi šiol. Be to, 1955-59 me
tais jis buvo ir respublikinio so
vieto (“parlamento”) narys. Kai 
buvo skelbiamas įregistruotų kan
didatų sąrašas 1955 metų “rinki
mų” metu, Randakevičius buvo 
skelbiamas be jokio einamų parei
gų nurodymo. O tai reiškė, kad 
jo esama kariškio arba saugumie
čio, nes tik toki paprastai minimi 
be jokio einamų pareigų nurody
mo. Kad jis turi būti kurios nors 
iš tų dviejų rūšių ginkluotų pajė
gų karininkas, patvirtino ir tai, 
kad 1956 metais jis rašė straipsnį 
Raudonajai armijai pagarbint). 
(Straipsnis irgi buvo pasirašytas 
tik vardu-pavarde, be jokio titulo, 
nors jis tada jau buvo respubliki
nio sovieto prezidiumo narys (to 
prezidiumo, kurio pirmininkas yra 
Paleckis). Kadangi jis dabar iški
lo į saugumo viršininkus, tai grei
čiausia jis ir bus senas saugumie
tis, tos karjeros laiptais pakilęs 
Rusijoje ir iš ten atsiųstas "dar
buotis” į Lietuvą. Be abejo, jau 
yra buvęs “komiteto narys”, kai 
tam “komitetui” pirmininkavo K. 
Liaudis. (LNA)
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Jonui Krikščiūnui — 

Jovarui 80 metu
Sausio 12 d. senesnės kartos 

poetui Jonui Krikščiūnui — Jova
rui suėjo 80 metų. Šiaulių Peda
goginio instituto studentų literatų 
būrelis suruošė jo sukakties mi
nėjimą ir pasveikino jį, perskai
tydami jo kai kuriuos eilėraščius. 
Institute bus surengta jo kiygų, 
rankraščių ir nuotraukų parodė
lė. Sukaktį paminėjo ir spauda ir 
radijas.

Mirė komunistinė rašyt.
E. Tautkaitė

Vilniuje sausio 5 d. mirė Euge
nija Tautkaitė (60 metų)*r palai
dota sausio 6 d. karių kapinėse 
Antakalnyje. Kaip iš nekrologų 
matyti, Tautkaitė buvo komunistė 
jau nuo 1919 metų ir su ginklu 
rankose kovojusi Vilniuje prieš 
lenkus legionierius. Apmokyta

VIEŠNAGĖ ADELAIDĖJE
IŠVAŽIUOJAM

Kas metai vis daugėja ir mūsų 
tautiečių skaičius, kurie pasisavi
na australų pamėgtą čigonišką 
važinėjimo po plačią Australiją 
paprotį. Šioms Kalėdų atostogoms 
ir aš, pasikrovęs visą savo penkių 
dūšių šeimyną, išsirengiau į Pie
tų Australijos sostinę. Tikslas — 
aplankyti gimines, pasidžiaugti 
Sporto Šventės dešimtmečiu ir iš
klausyti Lituania Choro dešimt
mečio sukakties proga koncertą, 
o, be to, pasidairyti po Australi
jos plačiuosius laukus.

Canberrą palieku jau po pu
siaudienio. Geras kelias, ir jau 
daug kartų važiuotas, ligi Jaso 
prabėga nejuntamai. Yass — ne 
perdidžiausias NSW miestas, iš
laikomas aplink gyvenančių ūki
ninkų. Prieš keletą mėnesių jis 
buvo paliestas skaudžios gamtos 
nelaimės — potvynio. Dar ir šian
dien matyti keletas apgriautų na
mų ir upės vagoje prilaužytų ir 
nulenktų medžių. Palikus jį, ke
lias vingiuojąs! tarp kalvų, kai 
kur gerokai įsigrauždamas į kal
nus ir riedėdamas abiejose kelio 
pusėse tarp stačių sienų. Dažnas 
šios vasaros lietus išlaiko žalias 
pakeles, ir tikrai — vietomis net 
miela akiai. Yra juk ir šitame 
krašte gražių vietelių, o gal ma
no akis jau bus pripratusi prie 
čionykštės gamtos?..

Gundagai taip' pat nemažas 
miesčiokas, gulįs Muraybrige 
aukštupyje, čia įdomus prieš mies
to rotušę paminklas, sudėstytas iš 
mažų akmenėlių. Tai — tikrai vy
kusi mozaika. Per upę medinis, 
puskilometrio ilgumo tiltas su 
puslaisvėmis grindinio lentomis. 
Važiuoju ir drebu, kad neįlūžčiau. 
Nurimau, kai pamačiau užpakaly
je savęs kokių 20 tonų sunkveži
mį.

Hume Haiway tiesiais! nuo čia į 
vakarus jau lygesniu paviršiumi. 
Tik staiga ir vėl didžiulė pakalnė. 
Pakelė nužymėta milžiniškais žen
klais, kad priešaais tiltas ir tik 
vienos ‘ linijos. Palaukiu, kol pra
silenkia pro mane eilė automobi
lių, ir aš gaunu progos persikelti 
antrojon pusėn. Upės kaip ir ne
matyti, o judėjimą vis dėlto su
trukdo valandomis.

Jau artinantis pusiaunakčiui, 
privažiuojam Albury ir nutariam 
nakvoti, kad galėtume dienos švie
soje pasižiūrėti miesto. Albury 
daug kam pažįstamas iš pirmųjų 
dienų Australijoje. Miestas (kurį 
jau galima būtų pavadinti mies
tu) guli ant Murray upės kranto 
ir yra parubežinis N.S.W. mies
tas. Daug jame medžių. Nauja 
miesto dalis gražiai išplanuota. 
Albury yra keliolika šeimų ir mū 
sų tautiečių, ir net pažįstamų, bet 
neturėdamas adresų, negalėjau su
sipažinti su jų gyvenimu. 

partiniuose kursuose Maskvoje, 
1920 metais siunčiama vėl į Lie
tuvą, į Kauną, kur dirbo nelega
lų darbą. Vėliau persikėlė parti
niam darbui į Šiaulius. 1922 m. 
Šiauliuose buvo suimta, bet vė
liau iškeista į politinius kalinius 
ir 1923 metais vėl atsidūrė Rusi
joje. Maskvoje baigė Vakarų tau
tinių mažumų komunistinį univer
sitetą (skaityk: agitatorių mokyk
lą). 1925-35 metais d’rbo Komin- 
terno aparate. 1935-47 metais mo
kėsi Gorkio institute. Nekrologe 
nepasakyta, kad ji buvo nutremta 
dėl kurių nors nukrypimų nuo 
Stalino linijos. Po karo grįžo į 
Vilnių, buvo pionierių namų, pas
kiau sovietinių darbuotojų kursų 
direktorium. 1954 metais išėjusi į 
pensiją. Kaipo rašytoja buvo ga
na silpna, net jos partiniai drau
gai jos kūrybos aukštai nevertino, 
čia tyčia pateikėme kiek biogra
finių žinių apie ją, norėdami pa
vaizduoti, kaip vystėsi gyvenimas

VIKTORIJOJ

Iš suremtų dviejų bumerangų 
pastatyti vartai į Viktorijos vals
tiją. Prie vartų iš sargo būdelės 
išeina . baltai uniformuotas parei
gūnas ir teiraujasi, ar neturime 
vaisių. Esame priversti noromis 
nenoromis suvalgyti kelius bana
nus ir galime toliau važiuoti. Nuo 
čia iki Melburno plynos lygumos. 
Vaizdai neįdomūs, bet kelias ge 
ras ir judėjimas daug menkesnis 
negu NSW. Melburną pasiekiame 
prieš vidurdienį. A«pie valandą 
laiko pavažinėję, jieškodami vie
tos pastatyti automašinai, turėjo
me išvažiuoti apie pora mylių iš 
centro. Melburne pats prieškalė
dinis pirkinėjimo įkarštis. Tvar
kos dabotojai kiekvienoj kryžke
lėj tvarko judėjimą. Atidarius 
perėjimą, lyg vandens banga ūž
teli įmonių masė, o tuo tarpu ki
toje sankryžoje ir vėl minios. 
Vaikštome po didžiules universa
lines krautuves. Kainos nedaug 
skiriasi nuo Canberros. Minių 
spūstyje susitinku ir vieną pažįs
tamą tautietį. Skaudančiomis gal
vomis nuo karščio ir judėjimo 
triukšmo po pietų leidžiamės 
Geelongo kryptimi.

Geelongas jau nemaža lietuviš
ka kolonija. Didžiuliai fabrikai 
ir darbo paklausa atvedė čia mū
sų tautiečius. Miestas švarus, pri
sišliejęs prie Pilypo įlankos, turi 
patogų uostą. Čia keletą valandų 
pabuvoję, leidžiamės Princes Hai
way į Warranbool, kur prie Kal
nų Kengūros upės sustojame nak
vynei. Iškylautojų parkas labai 
gražiai sutvarkytas, medžiais ap
sodintos alėjos, geros plaukymo 
priemonės ir pusiau sūrus upės 
vanduo sutraukia nemažai į- šį 
parką iškylautojų, kurie apsistoja 
nęt kelioms dienoms. Papusryčia
vę ir išsimaudę, važiuojame to
liau. Diena karšta, taigi Portlan- 
do paplūdimy sustojom kelioms 
valandoms, kad pasimaudytume 
atvirame vandenyne.

Nuo Portlando iki Mt. Gambier 
tęsiasi tankus miškas. Baigiasi 
benzinas ir. gal būt, su paskuti
niu lašu privažiuojam vienišą ben 
žino stotelę. Apsidžiaugiu, lyg dy
kumoje išvydęs oazę. Mt. Gam
bier įdomus miestas savo origina
lia statyba, nes beveik visi namai 
pastatyti iš kreidinio akmens, ku
rio daug yra šioj apylinkėje. Ak
muo patvarus, bet minkštas. Piūk- 
lu jis pjaustomas į reikalingos 
formos gabalus ir mūrijamas. Tą' 
patį akmenį naudoja išlaukinėm 
ir vidurinėm sienom. Dar įdomus 
fenomenas — tai Mėlynasis eže
ras. Jis yra vulkaninės kilmės, gi
lumo apie 100 metrų. Jo vanduo 
nuo gruodžio pradžios iki vasario 
vidurio yra tamsiai mėlynos spal
vos, o kitais metų laikais praran 
da savo mėlynumą.

“profesinės komunistės", gimusios 
Leningrado srityje, pakartotinai 
apmokytos partinių agentų kur
suose Maskvoje ir atsiųstos į Lie
tuvą pogrindžio darbui. Nors į 
galą savo amžiaus ėmė rašinėti 
lietuviškas pasakas vaikams — su 
lietuvių tauta ir jos tikraisiais 
siekimais ji nieko bendro netu
rėjo.

★ Savotiškai paminėjo K. Joku- 
bėną. Sausio 8 dieną Vilniaus ra
dijas paminėjo, kad tą dieną su
ėjo 10 metų nuo poeto Kazio Jo- 
kubėno mirties. Paminėjo, kad 
K. Jokubėnas 1928 metais baigė 
Biržų gimnaziją, atvyko į Kauną, 
kad 1929 metais buvo išleistas jo 
eilėraščių rinkinys “Giedanti že
mė”, ir kad jis “apdainavo darbo 
žmonių vargus žiaurioje buržua
zijos priespaudoje bei šaukė į ko
vą prieš išnaudotojus”. Bet nei 
žodžio, kas atsitiko su Jokubėnu 
“pražydus Lietuvoj laimingiesiems 
laikams”.. . ir nei žodžio apie tai, 
kokiose aplinkybėse K. Jokubėnas 
mirė. (K. Jokubėnas tikrai buvo 
revoliucionieriškas poetas, bet 
valdžioj atsid arusiems bolševi
kams jis nebepatiko, ir jie pasirū
pino Jokubėną “sutvarkyti”: tenai 
jam ir nebepavyko sulaukti posta- 
lininio “atodrėkio”).

★ Smarkus turistas. Klaipėdoje 
gyvena' nepaprastai smarkus tu
ristas, Liudas Alseika, 74 metų 
amžiaus, kuris sakosi esąs aplan
kęs beveik visas pasaulio šalis 
(studentams pasakojo apie Japo
niją, Indoneziją, Egiptą), ypač 
išraižęs visą Sovietiją. Keliauti 
pradėjęs 1910 metais, šį pavasarį, 
savo keliavimo 50 metų sukakčiai 
atžymėti, rengiasi (su grupe kitų 
turistų) dviračiu keliauti iš Klai
pėdos į Vladivostoką!

šr Rusas dailininkas nutapė Ge
dimino paveikslą. Beviešėdamas 
pereitais metais Vilkijos rajone, 
rusų dailininkas Vlad. Kasatkinas

Nuo čia iki Kingstono kulti
vuojamos žemės lyguma. Didžiu
liai bulvių ir javų plotai, įsiterpę 
tarp ganyklų, kuriose tūkstančiai 
avių. Nuo Kingstono iki Taliam 
Bend mažai gyvenami plotai, 
apaugę skurdžia augmenija. Vie
noje vietoje skersai kelio perbė
go strausų porelė.

Praleidę naktį prie Murray 
Tilto, likusius penkiasdešimt my
lių per kalnus, lynojant smulkiam 
lietui, nuvažiuojam gana greit. 
Štai ir Adelaidė, Pietų Australi
jos sostinė, turinti per pusę mili
jono gyventojų. Pats miesto cent
ras nedidelis, bet tvarkingai iš
planuotas. Gatvės — tiesios ir 
plačios. Centrą supa vadin. par
kas. Bet tikrumoje tai saulės nu
degintas laukas su besiganančiom 
karvėm ir retais nuskurusiais me
džiais. ..

X JUBILIEJINĖ SPORTO 
ŠVENTĖ

Adelaidės Katalikų Katedroje 
pamaldos ir sportininkų vėliavos 
pašventinimas. Katedra beveik 
pilnutėlė, ir visi lietuviai. Pamal
das laiko kun. Kungys, gieda Li
tuania Choras, ved. V. Šimkaus. 
Gražų pamokslą, pritaikintą spor
to šventei, pasako kun. Kungys. 
Taip pat pasveikina besimeldžian
čius ir J. E. Adelaidės Arkivys
kupas.

Antrą valandą sportininkai ir 
visuomenės atstovai susirenka į 
Lietuvių Namus. Jaunimo, jauni
mo — net akiai miela, kada ap
link Moterų Sekcijos paruoštus 
stalus susėda per 150 jaunų vei
dų. Nors ir aš esu dalyvavęs ke
liose sporto šventėse, bet jau la
bai nedaug tematyti pažįstamų 
veidų. Nors ir čia kviesti pirmo
sios šventės dalyviai, bet jų ne
matyti.

Sočiai užvalgius, prasideda ofi
cialios šnektos. Sveikina organi
zacijų atstovai, klubų atstovai ir 
perskaitomi sveikinimai raštu. 

susidomėjo lietuvių praeitim ir jų 
kovomis su kryžiuočiais. Tąja pro
ga nutapė kunigaikščio Gedimino 
paveikslą ir jį padovanojo Veliuo
nos vidurinės mokyklos kraštoty
ros muziejui.

★ “Lietuviškoji medicininė bib
liografijaTokiu titulu Vilniuje 
išėjo Mokslinės medicinos biblio
tekos paruošta medicininių leidi
nių bibliografija už 1940-1957 me
tus. Leidinyje pateikiama 2.062 
straipsnių ir leidinių medicinos 
be farmacijos klausimais biblio 
grafija. Pažymėtina, kad be lie
tuvių kalbos bibliografijoje var
tojama ir rusų kalba. Pavardės ir 
veikalų pavadinimai pažymėti ir 
rusų kalba.

★ Išėjo naujas “Geografinio 
metraščio” tomai. Mokslų akade
mijos geologijos ir geografijos 
institutas išleido “Geografinio 
metraščio" 2-jį tomą. Leidinys 
daugiau kaip 50 spaudos lankų. 
Šiame tome yra K. Bieliuko 
straipsnis: “Geografijos moksli
niai tiriamieji darbai Lietuvoje 
tarybiniais metais”. J. Mackevi
čius rašo apie Lietuvos upių ty
rimus, V. Dvareckas ir A. Basaly
kas apie šventosios upės struktū
rą, D. Deksnytė apie pirmuosius 
Lietuvos žemėlapius su lietuviš
kais vietovardžiais. K. Kaušakys 
apie reljefo pavaizdavimą žemė
lapiuose, A. Garunkštis apie ver
tingas chemines žaliavas ežeruo
se, E. červinskas apie vandens 
apytaką tarp Kuršių marių ir Bal
tijos jūros, V. Gudelis,' R. Straus- 
kaitė, E. Michaliukaitė apie Ne
ringos kopų smėlynų judėjimą. 
Prie kiekvieno straipsnio duoda
ma santrauka rusų ir vokiečių 
kalbomis.

NAGRINĖJA LIETUVOS 
GYVENTOJŲ IR MOKSLEIVIŲ 

STATISTIKĄ
“Osteuropa" (Stuttgart) lapkri

čio mėnesio laidoje t.k. nagrinėja 
Sovietų Sąjungos atskirų respub
likų gyventojų statistiką (Autorė: 
Galina V. Selegen) ir moksleivių 
statistiką (Autorius: Joachim 
Barth). Abiejiuose straipsinuose 
paliečiama, žinoma, ir Lietuva. 
Kai dėl Lietuvos moksleivių skai
čiaus, Lietuva išsiskirianti iš ben
dro Sovietų Sąjungos vidurkio. 
Tuo tarpu, kai visoje Sovietų Są 
jungoje tarp 1954-55 ir 1957-58 
moksleivių skaičius padidėjo bę-

Laiko nedaug, nes reikia vykti į 
krepšinio stadijoną pradėti šven
tės žaidynes, bet negali išeiti iš 
salės nepažiūrėjęs gražiai išdėsty
tų Vyties klubo laimėtų taurių 
bei nuotraukomis pavaizduotos 
klubo dešimtmečio veiklos.

Ši jubiliejinė sporto šventė jau 
pradedama skirtingai nuo buvu
sių. Tvarkingom uniformom išri- 
rikiuoja klubų žaidėjai, su Car
men maršo muzika įžygiuoja Ho- 
barto “Perkūno” klubo žaidėjai, 
nešdami Austr. Lietuvių olimpinę 
vėliavą, kurią įsigijo Adelaidės 
Vytis ir kuri toliau keliaus per 
visas vietoves, kur bus rengiamos 
šventės. Toliau žengia Geelongo 
Vyties sportininkai, paskui juos 
Melburno Varpas, Sydnėjaus Ko
vas ir pabaigoje šeimininkai — 
Adelaidės Vytis. Kiekvieno klubo 
priešakyje klubo vėliava. Įspūdis 
gražus, jau tikrai galima pajusti 
ir pavadinti mažyte olimpijada.

Klubams išsirikiavus aikštėje, 
šventę atidaro Adelaidės apylin
kės p-kas p. Jonavičius. Taip pat 
pasveikina Adelaidės krepšinio 
sąjungos sekretorius p. Harisson. 
Žodį taria ir ALFO atstovas p. 
Aleksandravičius.

Penkios dienos įtempto rungty
niavimo. Nuo ryto iki vėlyvo va
karo kas nors rungiasi. Nėra lai
ko nei nugėrimams, nei pasilinks
minimams. Juntama griežta draus
mė ir susigyvenimas klubų vado
vybių tarpe. Sportininkai po rung
tynių tuoj skuba ilsėtis, kad būtų 
pajėgesni rytojaus žaidynėms. 
'Programa pagal numatytą tvarką 
su labai nežymiais pavėlavimais 
išpildoma tvarkingai. Po sales bė
gioja prakaitą šluostydami Jaunu
tis ir Nemeika. Tai šventės šir
dis, kurios pulsavimo ritmu sukasi 
visa tvarka. Jiems ir visiems Vy
ties klubo vadovybės nariams rei
kia dėkoti dėl šventės pasisekimo. 
Kiekvienoje sporto šakoje yra 
įdomių rungtynių ir briliantinių 
momentų, kuriuos sunku aprašyti.

> MELBURNE BUS
Melburne (kai žmogui atsiran

da kokių nors reikalų įstaigose ar 
norisi siuntinį j Lietuvą išsiųsti, 
ar į bet kurią kalbą raštus — 
dokumentus išversti) jieškoma 
biuro “Viltis”. Aš irgi tokių rei 
kalų verčiamas užėjau į biurą 
“Viltis” ir pasirodo, kad jį veda 
p. V. Kružienė — Melburno So
cialinės Globos Moterų Draugijos 
sekretorė.

Pataikiau tokiu metu, kada ji 
tvarkė ir tikrino šimtus stiklų ir 
stiklelių, lėkščių ir lėkštelių, ke
lias dešmtis didžiulių baltų stal
tiesių r t.t. Visa tai esąs Soc. 
Glob. Moterų D-jos turtas, kuris 
esąs naudojamas kiekviename lie
tuvių baliuje Melburne. Sekreto
rė man paaiškino, kad po kiekvie
no baliaus Valdybos narėms yra 
didelis darbas viską sutvarkyti, 
išskalbti ir paruošti sekančiam 
baliui.

Pasiteiravęs, kada bus sekantis 
balius, buvau įleistas į “slaptą pa
talpą”, kurioje kelios ponios dir
bo prie didžiulių mumijų.

— Kaukės, ar?... — nustebau.
— Tap, ruošiamės Kaukių Ba

liui, — buvo man atsakyta.
Ir tuoj man buvo paaiškinta, 

kad Kaukių Balius Melburne įvyks 
š.m. vasario mėn. 27 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak., gražioje Bruns
wick Town Hall salėje. Baliuje 
grieš visiems gerai žinomas Kara- 
gęorge orkestras, kuris yra pats 
mėgiamiausias lietuvių subuvi
muose. Būsią daug visokių staig
menų ir geriausios kaukės būsian
čios premijuojamos. Svarbiausia; 
visi būsim vienoje salėje, nebebus 
“sūnų ir posūnių”.

Man greitai prabėgo mintis, ko
kios tos moterys energingos. Ar 
jos dirba įstaigose ar fabrike, ar 
mažus vaikus augina, ar savaitga- 
liais vyrui savo namus statyti pa
deda — visada atranda laiko so
cialinei ir globos veiklai. Jos ap- 

maž 50%, Lietuvoje tas skaičius 
dar net truputį sumažėjo. Straips
nio autorius Barth pastebi: “Šitas 
faktas rodo žymų Lietuvos gyven
tojų iškraustymą pastarais metais 
— tai yra prielaida, kuri, atrodo, 
yra patvirtinta ir gyventojų skai
čiaus sumažėjimu po 1939 metų”. 
Iš to paties autoriaus paduodamos 
lentelės apie moksleivių skaičiaus

Noriu tik paminėti dvejas rungty
nes mūsų jaunių, kurie oficialiai 
šventėje nedalyvavo. Sydnėjaus 
Kovas, atsivežęs jaunių krepšinio 
komandą, turėjo du susitikimus su 
Adelaidės Vyties jauniais. Reikia 
sveikinti koviečius, kad jie ne tik 
sugebėjo paruošti, bet ir atsivež
ti jaunus krepšininkus.

Minėtuose susitikimuose jauniai 
įrodė, kad auga stiprus prieauglis, 
kuris dar ilgai gins mūsų spalvas. 
Abu kartu laimėjo Sydnėjaus Ko
vo jauniai. Už sydnėjiškius žaidė 
Daniškevičius, A. Grudzinskas, G. 
Grudzinskas, Lukoševičius ir Šmi
tas. Adelaidiškių pusėje: M. Stat- 
nickas, Ramanauskas, Zablockas, 
Morkūnas, Stankevičius, Kapočius, 
Dunda, Gudelis, Gružinskas ir 
Daugelius. G. Gružinskas per 
šventės uždarymą buvo atžymė
tas, kaip jauniausias šventės da
lyvis.

Šventės nugalėtojais liko treti 
metai iš eilės Adelaidės Vytis. Jų 
stiprybės paslaptis — gausumas 
sportuojančio jaunimo. Adelaidės 
Vytis turi 120 klubo narių su 80 
aktyvių sportininkų, Geelongo 
Vytis 40 narių, Melburno Varpas 
60 narių su trisdešimt sportinin
kų. Sydnėjaus Kovo sąrašuose 
skaitoma apie 100 su 50 sportuo
jančių ir Hobarto Perkūne 18 su 
11 aktyvių sportininkų.

Kaip šventės atidarymas, taip 
ir jos uždarymas darė didingą įs
pūdį. Vėl išsirikiavusios komandos 
išklausė šventės rezultatų ir svei
kinimų. 15 kvadratinių pėdų sta
las vos talpino taures ir kitas do
vanas. Kiekvienam Šventės daly
viui buvo įteiktas pažymėjimas. 
Darbą užbaigus, linksmintis susi
rinko j Contennial didžiulę salę, 
kur kartu su visa visuomene bu
vo sutikti Naujieji Metai. 850 vie
tų prie parengtų stalų nesutalpi
no publikos. Tokio gausumo lietu
višką susibūrimą man Australijoje 
teko matyti pirmą kartą.

X Australijos Lietuvių Sporto

KAUKIŲ BALIUS!
lanko kiekvieną ligonį, važinėda
mos šimtus mylių į ligonines, ren
ka rūbus ir skatikus Vokietijoje 
vargstantiems, ruošia loterijas ir 
remia lietuviškas mokyklas bei 
jaunimo organizacijas, dabar, va 
— Kaukių Balius!

Ir kai kaukėti ponukai su kau
kėtomis poniutėmis šoks, dainuos 
ir putojančiu alumi vaišinsis — 
jos dirbs. Jos bus mūsų tarnaites, 
padavėjos ir šeimininkės. Be jo
kio atlyginimo, be mažiausios nau
dos sau, tik kad savo darbu pa
dėtų tiems, kurie pagalbos prašo.

Man buvo paaiškinta, kad ši
toms moterims graudžiausia yra, 
kai kiekvienais metais kelios de
šimtys prašymų padėti Vikietijoj 
esantiems lietuviams džiovinin
kams ar neturtingiems mokslei
viams lieka nepatenkintų, nes 
Draugija neturi iš ko. Todėl jos 
ir sutinka pabūti tarnaitėmis be 
atlyginimo, kad galėtų padėti ki
tiems.

Manau, visi pilnai sutiks, kad 
pas Socialinės Globos Moteris ba
liuje, tikrai, būna smagiausia. Jų 
balius visada kažkaip kitoks ne
gu visi kiti. Jos moka geriau pa
vaišinti, linksmau nuteikti ir kas
dieninius rūpesčius išblaškyti.

Aš nutariau eiti į Kaukių Ba
lių. Ateikite ir jūs. Savo auka su- 
šelpsim Soc. Globos Moterų Drau
gijos iždą ir tuo pačiu vieni kitų 
“kaukes” pamatysim.

Pakvietimų įsigijimo reikalu 
man ir jums sutiko padėti Soc. 
Glob. Mot. D-jos sekretorė p. Kru
žienė telef. — 50-5459, o p-lė R. 
Jakutytė — telf. FL 5802 — pla
tins kvietimus moksleiviams, ku
riems bus duodama didelė nuolai
da.

Užsisakykite staliukus nedels
dami, nes jau nebe daug laiko li
ko, kad netektų gailėtis, jog vie
tų pritrūko.

A. Vadėnas

santykį su bendru gyventojų skai
čium matyti, kad 1955-56 mokslo 
metais moksleivių skaičius Lietu
voje sudarė 8,4% viso gyventojų 
skaičiaus, Latvijoje tik 6,5 — o 
Estijoje tik 6,7%. Ir su bendru 
Sovietų Sąjungos vidurkiu (6,8%) 
palyginus, Lietuvoje žymiai dau
giau jaunimo mokosi, būtent, kaip 
minėta, 8,4% visų gyventojų.

šventę reikia laikyti pavykusia. 
Apie tai, kiek tokie susibūrimai 
atneša lietuviškam jaunimui nau
dos, nebėra rekalo nei kalbėti. 
Tereikia tik, kad visi tokias šven
tes nuoširdžiai remtų.

LITUANIA CHORO 
DEŠIMTMEČIO KONCERTAS
Sporto šventės proga ir Ade

laidės choras Lituania atkėlė sa
vo dešimtmečio koncertą į gruo
džio mėn. 29 d. Koncertas įvyko 
Australian Hall salėje. Programa 
buvo plati ir įvairi. Ir choras, ir 
solistai visai gerai pasiruošę — 
neveltui dešimtmetis.

Kadangi šis koncertas “Mūsų 
Pastogėje” jau buvo smulkiau ap
rašytas, tai tepriminsiu tik, kad 
jis buvo tikrai vertas pagyrimo, 
kurį po koncerto išreiškė sveikin
tojai jo vadovui V. Šimkui ir vi
sam jo ansambliui.

IR VĖL NAMO
Prisisėmęs dvasios peno šių 

dviejų dešimtmečių minėjimų me
tu (žinoma, kūnas taip pat ne
buvo nuskriaustas) kylu iš saulė
tos Adelaidės į kalnuotą kelią na
molei. Skubu nebesidairydamas, į 
šalimais praslenkančius vaizdus, 
patenkintas atostogomis, praleis
tomis grynai lietuviškoje aplinko
je, su naujomis pažintimis ir nau
jais užsimojimais lietuviškose dar
bo dirvose. Viską subalansavus, 
reikia pripažinti, kad Adelaidės 
lietuviškos kolonijos veikimas be
ne bus gyviausias ir reikšmingiau
sias. Tvarkingai ir geroje vietoje 
Lietuvių Namai su vėliavų ir spor
to aikštelėmis, sportininkų laimė
jimai, puikiai dainavęs choras, 
darbšti, lyg bičių avilys, Moterų 
Sekcija, gausūs skautai, gerai or
ganizuota savaitgalio mokykla ir 
kitos organizacijos rodo adelaidiš
kių pasišventimą lietuviškumui.

Nėt nesinori tikėti, kad jau ir 
ten atsiranda dūmų, kurie prade
da graužti kolonijos aktyvo akis...

Canberriikis
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APŽVALGA
(Tęsinys iš “M.P.” 4 Nr.)

STALO TENISAS
Šioje sporto šakoje dalyvavo 4 

vyrų ir 4 moterų komandos. Vy
rų grupėje favoritu buvo laiko
mas Melburno Varpas, už kurį ko
voja vėl savo buvusių formą atga
vęs V. Sirjatavičius, J. Kuncai- 
tis ir J. Ablonskis. Pirmajame su
sitikime, po atkaklios kovos, Mel
burnas nugali Adelaidę 3:2. čia 
aukštą žaidimo lygį parodė ade- 
laidiškis V. Leipus, komandinėse 
rungtynėse nepralaimėdamas nei 
vienos partijos. Jis gražioje kovo
je laimi ir prieš Sirjatavičių. Vė
liau Melburnas laimi prieš Hobar- 
tą 5:0 ir Sydnėjų 5:0, tuo tapda
mas šios šventės nugalėtoju. Ant
rąją vietą iškovojo Hobartas, nu
galėdamas Sydnėjų 4:1 ir Ade
laidę 3:2 santykiu. Trečioji vieta 
teko Sydnėjui, nugalėjusiam Ade
laidę 3:2.

Moterų varžybose laimėtojomis 
tapo Adelaidė, už kurią žaidė O. 
Mikalainytė ir I. Gudeikaitė, ant
roji vieta teko Geelongui su nar
siąja Kalėdiene ir Valaitiene, tre
čioji — Sydnėjui ir ketvirtoji Mel
burnu!.

Individualinėse moterų varžy
bose, nedalyvaujant žinomajai A. 
Snarskytei, kuri Kalėdų metu su
kūrė šeimos židinį, jauna ir ma
žai žinoma I. Gudaitytė iš Adelai
dės savo darbštumu ir vikrumą 
pliekė šventės favorites ir, žais
dama šaltai bei apgalvotai, didžia
jame finale nugalėjo sydnėjiškę 
N. Gilienę 21:12 22:20, tapdama 
šventės meistere. Trečia vieta te
ko Kalėdienei (Geelongas) ir ket
virta — adelaidiškei O. Mikalai- 
nytei, kuriai daug pakenkė susi- 
žeidimas vykstant į rungtynes.

Moterų dvejeto lamėtojomis ta
po adelaidiškės Mikalainytė ir 
Gudaitytė, nugalėjusios baigmėje 
Kalėdienę ir Valaitienę.

Mišriame dvejete nugalėtojais 
tapo sydnėjiškiai — V. Binkis ir 
N. Gilienė.

Vyrų individualinėse varžybose 
nugalėtoju buvo V. Sirjatavičius, 
baigmėje nugalėjęs A. Andrikonį 
21:6, 21:7. ši meisterio pergalė 
buvo tikrai pelnyta ir, atrodo, kad 
jis šią meisterystę gali išlaikyti 
dar eilę metų. Trečiąją vietą iš
kovojo J. Kuncaitis ir ketvirtąją 
— J. Ablonskis, abu iš Melburno.

Vyrų dvejetą laimėjo Sirjatavi
čius — Kuncaitis (Melburnas), 
nugalėję baigmėje hobartiečius 
Andrikonį — Valaitį 21:9, 24:22. 
Šis varpiečių dvejetas yra labai 
stiprus ir, gerai susižaidęs, galės 
būti stipriu priešu bet kuriam ki
tas dvejetui.

Parodomose stalo teniso rung
tynėse mūsų meisteris Sirjatavi
čius žaidė prieš P. Australijos 
meisterį latvį J. Brakovskį. žaidi
mas buvo aukštos klasės ir tik 
po atkaklios kovos ir būdamas 
jau pervargęs nuo ankstyvesnių 
rungtynių Sirjatavičius turėjo pa
siduoti 23:21, 21:12.

Apskritai, stalo teniso lygis yra 
aukštas ir nerodo jokių smukimo 
žymių, nors kiekvienas klubas tu
rėtų daugiau dėmesio kreipti į 
mūsų jaunuosius žaidėjus, o jų 
tikrai yra, tik reikia juos paruoš
ti, ko pasėkoje ir gražūs vaisiai 
atsiras.

, z TINKLINIS
Šventėje dalyvavo 5 vyrų ir 4 

moterų komandos. Kaip paprastai, 
tinklinis lietuvių nėra labai mė
giamas ir pats jo lygis, palyginus 
su mūsų kaimynais latviais ir es
tais, yra žemas, nors šiais metais 
kai kurios komandos žaidė geriau, 
ypatingai moterys.

įdomesnės kovos vyko tarp jau
nų koviečių ir varpiečių, kurias 
laimėjo daugiau patyrimo turin
čios sydnėjiškės 15:7, 15:1. Var- 
pietės po poros metų, įdėję dau
giau darbo, galėtų būti geras vie

netas, kai Kovui reikėtų parinkti 
aukštesnių mergaičių, nes tinkli
nyje, kaip ir krepšinyje, ūgis daug 
ką reiškia. Tarp giminingų Vyties 
(Adelaidės ir Geelongo) klubų 
skirtumo kaip ir nebuvo. Abi mer
ginų komandos žaidžia visa klase 
geriau už Sydnėjų ir Melburną. 
Rungtynės po karštos ir įtemptos 
kovos laimi Adelaidė 10:15, 15:11, 
19:9.

Vyrų tinklinis nepasižymėjo sa
vo aukšta žaidimo skale ir buvo 
žaidžiama, galima sakyti, “primi
tyviai”. Ypač ryškiai iš kitų išsi
skyrė melburniškis Soha su savai
siais kirtimais. Jį galima laikyti 
geriausiu mūsų šventės tinklinin- 
ku, kai jam gerai talkininkavo 
broliai Kuncaičiai. Melburnas nu
galėjo Sydnėjų 2:1 (15:12, 10:15, 
15:6), Hobartą — 2:0 (15:10, 
15:1), Adelaidę — 2:0 (15:5,
15:13) ir Geelongą 2:0 (15:13, 
15:11). Pastarosios rungtynės bu
vo gana įdomios, nes susitiko 
“amžini priešai”, vieni turėdami 
aukštaūgį Zenkevičių, kiti — kir
tiką Sohą. Laimi Melburnas, gau
damas J. česiūno padovanotą tau
rę. Geelongas, nugalėjęs Hobartą 
2:0, Sydnėjų 2:0 ir Adelaidę 2:0, 
laimi antrą vietą, kai trečiąją 
gauna Adelaidė, nugalėjusi Ho
bartą 2:0 ir Sydnėjų 2:0. Adelai- 
diškiai galėjo parodyti daug ge
resnį žaidimą, bet nuolatiniai gin
čai, ko ateityje turėtų būti, iš
vengta, neleido komandai kiečiau 
pasipriešinti.

Pažymėtini yia hobartiškiai, 
kurie, būdami tik aštuoni, žaidžia 
gana gerai, ir, gal būt, tik nuo
vargio pasėkoje trijų setų kovoje 
pralaimėjo sydnėjiškiams. Į Ho- 
barto Perkūną turėtų ypatingą dė
mesį atkreipti ir Vakarų Austra
lijos sportininkai. Jie, būdami la
bai negausūs, jau gerai žaidžia 
krepšinį, tinklinį, lauko tenisą ir 
yra favoritai stalo tenise, kai jų 
dvi jaunos merginos kietai kovoja 
lauko tenise. Vakarų Australijos 
lietuviai, turėdami daug didesnę 
koloniją nei Hobartas, galėtų irgi 
savuosius sportininkus pasiųsti į 
lietuviškąsias sporto šventes.

Ateinančiose šventėse tinklinis 
turėtų gauti bendras taisykles ir 
kiekvienas klubas turėtų duoti pc 
vieną kvalifikuotą tinklinio teisė
ją, ką išsprendus, tinklinis išpopu
liarėtų ir būtų sklandžiai žaidžia
mas.

BAUDŲ MĖTYMAS
Pirmą kartą X-je šventėje buvo 

pravesta komandinės ir individua
linės vyrų ir moterų baudų mėty
mo varžybos, laimėtojams paski
riant tautiniais ženklais papuoš
tus skydus. Varžybomis susidomė
jimas buvo didelis, nors rezultatai 
nepergeriausi.

Kiekvieną komandą atstovavo 5 
žaidėjai ir jų įmesti kamuoliai iš 
eilės buvo skaičiuojami bendrai. 
Vyrų pirmąją vietą laimėjo Ade
laidė, įmetusi 15 baudų, antrąją 
— Melburnas su 14, trečiąją — 
Geelongas su 7, ketvirtą Hobartas 
su 4 ir penktą — Sydnėjus —2.

Moterų nugalėtojomis tapo 
Geelongas — 9, Adelaidė — 6, 
Melburnas — 3 ir Sydnėjus — 2. 
Vyrai gavo P. Andriejaičio ir mo
terys — A. Merūno skirtus sky 
dus. •

Individualiniame mėtyme laimė
toju tapo A. Ignatavičius (Adelai
dė) — 20, antruoju A. Lapšys 
(Adelaidė) — 10 ir trečiuoju V. 
Sirjatavičius (Melb.) — 7.

Moterų laimėtoja tapo G. Ki- 
tienė (Adei.) — 7, antrą vietą 
gavo: B. Ignatavičienė, O. Keler- 
taitė ir M. šiukšterytė (visos Ade
laidės) — 5 pataikymai.

Pažymėtina, kad adelaidiškiai — 
tiek vyrai, tiek moterys — bau
das mėtė daug geriau už kitus. 
Dalyvavo 37 vyrai ir 23 moterys.

A. Merūna*

TINKLINIO IR KITI 
TRŪKUMAI

Tinklinyje tūpčiojame vietoje, 
čia taip pat reikalinga naujo krau
jo. Stalo tenisas daro pažangą. 
Būtų dar geriau, kad įjungtume 
daugiau jaunesnių žaidėjų. Stalo 
tenise Irena Gudaitytė padarė di
delę ir pelnytą staigmeną, laimė
dama šios šventės čempijonės 
vardą. Adelaidiškiai žinojo Irenos 
padarytą pažangą, bet laimėjimą 
(užsimerkę) priskyrė O. Mikalai- 
nytei. Komandinėse varžybose O. 
Mikalainytė kovojo labai gerai, 
bet individualinėse sušlubavo. 1. 
Gudaitytė parodė gerą žaidimą ir 
ryžtą laimėti, todėl ir šis svarbus 
laimėjimas yra pelnytas. Norėda
ma ir toliau pasilikti čempijone, 
Irena turi daug dirbti, ypatingai 
tobulinti puolimą, nes O. Mikalai
nytė čia, Adelaidėje, tik lauks 
progos nugalėti Ireną.

Lauko tenisas daro pažangą šuo
liais. Individualinėse varžybose ne
lauktai nugalėtojo vardą laimėjo 
jaunas Adelaidės žaidėjas S. Zab- 
lovskis. S. Zablovskis yra sporti
ninkas daugelyje sporto šakų, vi
sur atsiekiąs gerus rezultatus. 
Prie šio laimėjimo daug prisidėjo 
ir tai, kad A. Remeikis visą laiką 
žaidė komandinėse varžybose ir 
buvo labai išvargęs. Kaip koman
dinių, taip ir individualių varžy
bų rezultatai gal būtų nukrypę 
kitaip, jeigu būtų žaidęs ligi galo 
pajėgus Geelongo žaidėjas Šulcas. 
Apskritai, visas sporto šakas, at
rodo, surengėme, nors ir ne visi 
ir nedidele pažanga. „

Pasitaikė Šventėje ir trūkumų, 
netikslumų arba klaidų. Laike už
darymo ceremonijų reikėjo pažy 
mėjimus įteikti vadovams. Būtų 
sutrumpintas žaidėjams varginan
tis stovėjimas. Teisėjai (australai) 
neišlaikė duoto žodžio ir ne vi
suomet atvykdavo į varžybas, kas 
iššaukė nesklandumų. Didžiausia 
blogybė, tačiau, tai daugelio spor
tininkų net gi vadovų nesuprati
mas Sporto švenčių tikslo ir ben 
drai stoka elementarinio sportiš
kumo. Perdaug įvairių “partijų” 
arba, tiesiai tariant, nugėrimų su 
pašokimais. Jeigu būtų buvę da
lintos taurės už pasižymėjimus 
šioje srityje, tai daugelis būtų ga 
vę glėbiais taurių už narsumą šio
je šakoje. Ateinančios šventės 
rengėjai turi atkreipti dėmesį į 
šią blogybę. Drausmingiausi žai
dėjai buvo Geelongo vytiečiai. 
Ateityje reikėtų skirti dovaną 
drausmingiausiam ir sportiškiau- 
siam klubui.

Klubų vadovybės, kaip, atrodo, 
per šią Sporto Šventę padarė Syd
nėjus, turėtų apdovanoti draus
mingiausius savo klubų sportinin
kus.

Pasimokykime iš klaidų, kaip 
žaidimų aikštėse, taip ir už aikš
čių, ir sekanti šventė Sydnėjuje 
duos geresnių vaisių ir tikrai pa
vyks.

B. Nomeika

Melburne
MELBURNO LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBO “VARPAS” 
NARIŲ ŽINIAI

Š.m. vasario 21 d. /sekmadienį) 
1 vai. p.p., Lietuvių Namuose. 13 
Francis Gr., Thornburry, šaukia
mas visuotinas klubo narių susi
rinkimas. Narių dalyvavimas bū
tinas.

DIENOTVARKĖJE:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimai,
3. Valdybos veiklos ir apyskai

tos pranešimas,
4. Revizijos komisijos praneši

mas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Valdybos ir revizijos komisi

jos rinkimai,
7. Klausimai bei sumanymai ir
8. Susirinkimo uždarymas.

P.S. Skelbtu laiku kvorumui 
nesusirinkus, po pusės valandos 
šaukiamas susirinkimas skaitomas 
teisėtu bet kuriam narių skaičiui 
dalyvaujant.

Melburno Lietuvių Sporto 
Klubo "Varpa*’’ Valdyba

Sydnėjuje
PAGERBTI SPORTININKAI

Sausio 24 dieną Sydnėjaus Lie
tuvių Namuose Kovo valdyba bu 

vo sušaukusi savo narių ir visų 
sportą mėgstančių sydnėjiškių su
sirinkimą, kur buvo pagerbti ir 
visuomenei pristatyti Jubiliejinėj 
Adelaidės šventėje dalyvavę ko- 
viečiai.

Savo gražiame žodyje Kovo 
sekretorius ir buv. X-je šventėje 
ALFAS valdybos įgaliotinis V 
Augustinavičius nuoširdžiai papa
sakojo nebuvusiems sydnėjiškiams 
savo ir kitų koviečų įspūdžius iš“ 
Adelaidės, džiaugdamasis, kad pa
ti šventė buvo labai gražiai su
rengta ir paliko visiems, jo ma
nymu, geriausią įspūdį. Po oficia
laus pranešimo, Kovo pirmininkas 
S. Jūraitis paskelbė valdybos nu
tarimą, kuriuo buvo nutarta ap
dovanoti pavyzdingiausius 1959-jų 
metų šveitės sportininkus: Vidą 
Griškaitytę ir Joną Šmitą. G. Gru- 
dzinskas gavo Adelaidės skirtą 
jauniausiam šventės sportininkui 
dovaną. Jis teturi tik 15 metų ir 
yra vienas iš gerųjų jaunių ko
mandos žaidėjų. Visi šventės lai
mėtojai ir aktyvūs jos dalyviai 
gavo labai gražius Jubiliejinės 
šventės pažymėjimus — diplomus.

Susirinkimo diskusijų metu bu
vo aptarta gana daug esminių 
reikalų, iš kurių svarbiausias ir 
skubiausias yra Sydnėjaus Kovo 
X-čio (kovo 5-tą dieną sueina 10 
metų nuo Kovo jsisteigimo) pa
rengimas. Buvo pasiekta nuomo
nės ir valdyba greitu laiku ją 
stengsis realizuoti, kad Kovo X-čio 
šventėj turi būti bendram darbui 
sujungti jaunieji koviečiai ir bu
vę senieji Kovo veteranai, šven
tės baliaus metu numatoma su
ruošti parodomąsias Kovo jaunių 
-senių rungtynes, o taip pat ir 
vyrų moterų parodomąsias stalo 
teniso rungtynes ir kt.

Susirinkime dalyvavo gana di
delis skaičius koviečių ir jų tarpe 
vyravo jaunimas. Sportiškos ir 
jaunatviškai lietuviškos nuotaikos 
paveikti, susirinkimo metu į Ko
vo eiles įsijungė nauji keturi jau
nuoliai ir 5 jaunos merginos, kas 
yra tikrai gražus pavyzdys ir ki
tiems sydnėjiškiams jaunuoliams.

TRENIRUOTĖS PRASIDEDA

Nedarant jokios pertraukos, pra
dedamos Kovo jaunių ir merginų 
krepšinio treniruotės, kurios vy
ksta kiekvieną šeštadienio rytą 
nuo 9 iki 12 vai. Newtown’o Po
lice Boy’s Club salėje, Erskine- 
ville Rd., Newtown (ten, kur bu
vo Spaudos Balius). Jaunius tre
niruoja A. Bačiulis, kai merginas 
— A. Vasaris. Sydnėjaus tėvai, 
turintieji jaunių — berniukų ir 
mergaičių, prašomi leisti juos į 
tikrąją lietuviškojo sporto mo
kyklą, kurios pasekmes labai grei
tai pastebėsite ir savo namuose.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, yic.

Tel. LB 4083.
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SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
’’ MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir ’’
-- gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito-
-- kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos. -

> Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai patiunčiami pareikalavus. < >
” Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. ’’

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
” Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- a 
" lo rėžtukai ir kt. ”

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
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ŠIS BEI TAS
★ 20 kraštų pasidarė nepriklau

somi. Per 15 metų po karo 20 
kraštų įvairiuose žemynuose gavo 
valstybinę nepriklausomybę. 1960 
metais gaus nepriklausomybę dar 
5 kraštai, jų tarpe 4 Afrikos kraš
tai. Daugumas kraštų, atgavusių 
ar įgavusių valstybinę nepriklau
somybę, yra atsilikę, sunkiai ver
čiasi ir prašo kitų stipresnių val
stybių pagalbos savo buičiai už
tikrinti (Trims Pabaltijo valsty
bėms, kurios seniai įrodė, kad mo
ka savistoviai verstis, nepriklau
somybė vis dar negrąžinama...).

* Sąvokų maišatis. JAV prezi
dentas Eisenhoweris savo metinė
je ataskaitinėje kalboje kongrese 
t.k. pažymėjo, kad imperialistinis 
komunizmas atkakliai siekia savo 
tikslų, savo piliečių gerbūvį da
bartyje paaukodamas kokiems tai 
išgalvotiems siekiams ateityje. 
Mūsų žemės rutulys politiniu atž
vilgiu esąs perkirstas tikros pra
rajos. Susimaišė visos pagrindinės 
sąvokos. Diktatūrinės, policijos 
priemonėmis paremtos valstybės

KOVAS — OLIMPIA 
62:42 (28:17)

Draugiškose rungtynėse prieš 
latvių Olimpia komandą, kurie pa
sižymėjo savo aukštu ūgiu ir ge
ru žaidimu, koviečiai atsiekė gra
žų laimėjimą, rungtynų metu iš- 
vystydami greitą puolimą ir gra
žius bei tikslius sviedinio perda
vimus. Taškai: A. Daniškevičius 
18, A. Kriaucevičius 12, A. Balt
rušaitis 12, D. Kairaitis ir S. Lu
koševičius po 8, A. Vasaris 4. 
Protas ir Stasiūnaitis labai gra
žiai žaidė gynime.

Jauni* 
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THE IMPERIAL j 

74 LURL1NE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g

Tel: Katoomba 523. t K

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. įį 

g Savininkas Ed. Valevičius. g
I Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- 3 

šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- 3 
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping re 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. Cj 

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. g 
Vaikams nuolaida. g

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. 3
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PŪKINĖS KALDROS

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjim ui. 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 Swantton St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) *

Tel. 62-2231

save vadina "liaudies demokrati
jomis”. O laisvų tautų pavergi
mas ginklo pagalba vadinamas 
“išlaisvinimu”. Tokia sąvokų mai
šatis, . savaime aišku, pasunkina 
susitarimą.

* Ir Edeną* tako piktinę*:* «o- 
vietų gobšumu Rytų Europoje. 
Kaip neseniai generolas de Gaul
le, taip dabar ir buv. Didž. Bri
tanijos užsienio reikalų ministe- 
ris Sir Aithony Eden savo memu
aruose aiškina, kaip “brutaliai1' 
Maskva karui baigiantis ir po ka
ro uždėjo savo leteną ant Rytų 
Europos tautų, nesilaikydama pa
žado leisti toms tautoms pačioms 
apsispręsti ir savo likimą tvarky
ti. Sovietai nesilaikę savo įsiparei
gojimų Jaltoje, Potsdame ir kito
mis progomis ir Rytų Europos tau
toms prievarta uždėję savo jun
gų-

Tebeipaudžia Vlaiovo armi
jos atmintie* Uoguti*. Maskvos 
“Literaturnaja gazeta” neseniai 
įsidėjo S.S. Smirnovo parašytą 
kritiką apie Sergejaus Voronino 
apysaką “Tėvynėje”. Apysaka til
po autoriaus redaguojamame ’lai
kraštyje "Neva” (1959 — 9 nr.). 
Apysakoje vlasoviečiai esą atvaiz
duoti “nudailintomis spalvomis” 
ir net lyg rehabilituojami. Smir
novo nuomone, nors Vlasovo ar
mijoje buvęs vienas kitas ir su
klaidintų vyrų, bet dauguma bu
vę tikri priešo draugai, Sovietų 
Sąjungos priešai ir jie pelnytai 
gavę savo atpildą (kaip žinoma, 
daugelis jų buvo po karo sušau
dyti arba žuvo priverčiamojo dar
bo stovyklose). Vlasoviečiams ne
są galima taikyti jokio įsisenėji
mo dėsnio. Nesą galima lieti aša
rų dėl sunkaus vlasoviečių liki
mo, kaip tai darąs anos apysakos, 
autorius. E.I.

5
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(tisų PASTOGĖ
BANKSTOWNAS

KAZIUKO MOGĖ

š.m. sausio 17 d. A.L.K. Kul
tūros D-ja drauge su Sydnėjaus 
Moterų Socialinės Globos D-jos 
atstove p. Kaminskiene ir ateiti
ninkų atstovu p. A. Bučinsku 
svarstė Šv. Kazimeiro, Lietuvos 
globėjo, šventės ir Kaziuko mu
gės suorganizavimo reikalus.

Nutarta: švęsti kovo mėnesio 
6 d., sekmadienj, kada tuoj po lie
tuviškų pamaldų Bankstowne' 
įvyks Dainavos salėje ir aikštėje 
Kaziuko Mugė.

Mugės meninei ir sporto daliai 
sudaryti numatyta kviesti sporti
ninkų, studentų, skautų vyčių, jū
rų skautų ir ateitininkų atstovus 
pasitarimui.

Australijos Lietuvių Archyvas 
numato suorganizuoti Australijo
je išleistų knygų, laikraščių, bei 
proginės literatūros parodėlę. Taip 
pat ten bus lietuviškų knygų ir 
laikraščių kampelis, kur bus gali
ma užsiprenumeruoti laikraščius 
ir nusipirkti knygų.

Ta pačia proga organizuojama 
loterija ir kitokios pramogos, ku
rių pelnas skiriamas Punsko lie
tuviams paremti.

Mugės metu veiks bufetas su 
alumi ir kitais vaisvandeniais. 
Būtų pageidautina, kad ir priva 
ti iniciatyva pasirodytų mugėje. 
Lietuviškos firmos bei įmonės ga
lėtų išstatyti savo gaminius, šei
mininkės — gėles, audinius, tau
tines juostas ir rūbus, lėles ir t.t.

Jei mūsų visuomenė šį reikalų 
tinkamai supras ir įvertins, tai 
tokios metinės Kaziuko mugės 
ateityje galėtų atnešti mūsų ben
druomenei daug naudos. Jose iš
ryškintume ne tik tautiniai — kul
tūrinius veiklos būdus, bet atsiek
tume ir propagandinių bei rekla
minių tikslų, kurie mums galėtų 
padėti geriau įsitvirtinti ekono
minėje plotmėje. Be to, šitokis 
būdas yra daug patogesnis ir įdo
mesnis bendrauti,- kaip kad susi
rinkimų arba vakarėlių trafaretai.

Visais Kaziuko mugės reikalais 
prašoma kreiptis į p. A. Mauragį, 
tel. UU 6707, LL 5549; p. A. Bu
činską, tel. UU 9174 ir p. B. Ge
nį, 81 Horton Str., Yagoona, 
N.S.W.

Valdyba

ADELAIDE
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 

SĄJUNGA DĖKOJA

1. žemiau išminėtiems tautie
čiams, paaukojusiems medžiagų 
Lietuvių Namų praplėtimo reika
lams: A. Krivickui — už kalkes 
statybos reikalams, M. Urbonui 
— už vielą sienų surišimui ir Jo
nui Vosyliui — už statinę nau
dotos mašinų alyvos impregnavi
mui nuo baltųjų skruzdžių;

2. šiems asmenims, dirbusiems 
Š.m. sausio mėnesio 16 dieną 
plytas iškraunant ir pervežant: J. 
Birbilui, V. Gerdauskui, L. Mar- 
tinkui, A. Mikeliūnui, V. Ragi- 
niui, K. Reisonui, M, Urbonui ir

3. Stasiui Matulioniui, savo 
priemonėmis plytas ^statybai su- 
vežusiam.

Visiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū!

A.L.S-gos Valdyba

( BRISBANE
SU PLAKTUKU IR TEPTUKU

Visaip verčiasi ir visko prasi
mano Brisbaanės apylinkės tautie
čiai.

štai Goodnos km. (tarp Brisb. 
ir Ipswicho) gyvena p. Navicko 
šeima.

Būdamas vidutinio amžiaus, ap
sukrus ir energingas, Alf. Navic
kas “pasiplėšė” ir išmoko penel- 
byterio amato, kuriuo verčiasi jau 
eilę metų.

šalia ^tiesioginio darbo jis ėmė 
bandyti savo sugebėjimus net ir 
drobėje.

Pirmaisiais bandymais: pušelėm 
mis ir karklais apaugusiom pake
lėm nebuvo patenkintas ir juos

išpardavinėjo kaimynams po 7 — 
12 sv.

Pritapęs ir įrėminęs keletą ki
tokių paveikslų, nusigabeno juos 
pas vieną Brisbanės dailininką 
australą, kad tas pasakytų savo 
nuomonę.

. Po “atsakančios” kritikos ir 
išsiaiškinimų dailininkas vieną 
Alf. Navicko paveikslą “Motina 
prie ratelio” nusipirko pats ir už
mokėjo 15 gvinejų, o kitus du 
paveikslus — “Sūnus” ir “Pirmo
ji Komunija” — pasiskolino ir, pri
dėjęs tam tikrus prierašus, išlai
kė dvi savaites tarp savo kūrinių 
parodoje Brisbanėje.

Šis retas atvejis,buvo paminė
tas ir australų laikraštyje.

Linkime Alf. Navickui sėkmin
gai dirbti ir toliau šioje srityje.

P. Kv.

MELBURNAS
GEGUŽINĖ PRIE JAROS-! UPĖS

Vasario 6 d. (šeštadienį) Skau^ 
tų Globos komitetas organizuoja 
visiems melburniškiams gegužinę 
prie Jaros kranto — Woori Yal- 
lock. Vieta graži ir uždara. Mau
dymuisi yra balto švaraus smėlio 
paplūdimys, šiais metais ten sto
vyklavo “Džiugo” tuntas.

Gegužinėje šokiams gros p. Be
nediktas Zabiela. Informacija ir 
registracija pas Kostą Kuzmicką 
— Tel. FY 2095. Yra užsakyta ir 
susisiekimo priemonė. Gegužinėje 
bus užkandžių bufetas. Numatyta 
programa ir vienos valandos lau
žas. Tai daliai vadovaus p. A. Ga- 
bas.

Išvykstama 1 vai. p.p iš miesto 
centro — Speicer str. nuo “Sa
voy” viešbučio. Privačiomis maši
nomis važiuoti: pro Ringwood, 
Lilydale, Warburton plentu iki 
Woori Yallock. • Gegužinė vyks 
ūkininko Ockwell farmoje. Jo pa
vardės paklausus, miestelyje kiek
vienas kelią nurodys. Mašinos pa
liekamos įkainyje, o gegužinė vyks 
slėnyje prie pat upės. Dėl mašinų 
saugumo netenka abejoti.

DĖKOJA UŽ AUKĄ
Pagal Vokietijos Krašto Valdy

bos Aukų Lapą No. 50 (vardu R. 
Pumputis) 16-tos Vasario Gimna
zijai aukojo:

V. Pumputis £ 1-6-0, V. Baltutis 
10/-, V. Aglinskas 10/-, A. Gar
benis 10/-, B. Vingrys 1-0-0, A. 
Krausas 2-10-0, Badauskas 10/-, 
V. Vasaris 10/-, P. Vaitiekūnas 
10/-, J. Varškys 10/-, J. Ragaus
kas 1-0-0, J. Grigaitienė 1-0-0, J. 
Seliokas 6/-, V. Miliauskas 4/-, 
J. Petraitis 4/-, I. Budrys 1-0-0 ir 
V. Vaseris iš Bentleigh 1-0-0.

Viso: £ 13.0.0.
Išsiųsta per C’wealth Banką, 

1959 m. gruodžio 12 d. Vasario 
16-tos Gimnazijos Banko S-ton 
12060, Deutche Bank, Weinheim 
A/d Bergstrasse.

Gautas Mokytojo Skėrio laiškas, 
kuriame kreipiamasi:

“Siunčiame Visiems Aukotojams 
ir visiems Jūsų Apylinkės lietu
viams Lietuvių Vasaro 16-tos Gim
nazijos vardu padėką bei as
meniškai nuoširdžiausiai svei
kiname, linkime geros sveika
tos, linksmų ir palaimintų 
Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų, sėkmės, vilties 
bei kantrybės tremties kelyje, iš
tvermės ir Dievulio palaimos Jū
sų kilniems darbams bei ateičiai.”

Laiškas baigiamas: “O gal mi
nėtieji sukurtų Gimnazijai remti 
rėmėjų būrelį? Būtų labai malo
nu, kad jie visi mus nuolatos pa
remtų”.

O GAL SUKURTUME!
Kreiptis R. Pumputis, 26 Curtis 

Ave., Watsonia, Vic.

SYDNfiJUS 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Sydnėjaus Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugija ir šiais 
metais ruošia tradicinį Užgavėnių 
Blynų Balių, kuris įvyks š.m. va
sario 20 d. (šeštadienį) 7 v.v. 
Sydnėjaus Liet. Namuose Red- 
ferne.

Valdyba

* STUDENTŲ DĖMESIUI!

Pranešama, kad š.m. vasario 5 
d. (penktadienį) Studentų Valdy
ba šaukia susirinkimą ir ruošia 
pobūvį Milsons Pt. salėje.

Dalyvaus tik studentai, bet kvie
čiami pasirodyti ir visi fuksai.

Įėjimas nemokamas, tačiau pa
tys pasirūpinam gėrimus su už
kandžiais.

Pradžia 7.30 v.v.
★

Sekančiame “Studentų Žodyje” 
bus duota smulki kovo mėnesio 
veiklos programa.

Studentų Valdyba

PAMALDOS UŽ TĖVYNĘ

Vasario 16 minėjimą atkeliant 
į sekmadienį — vasario 14 d. — 
tą pačią dieną (14 d.) St. Bene 
diet's bažn. Broadway 12 vai. 45 
min. bus laikomos iškilmingos pa
maldos už Tėvynę, prašant jai 
laisvės, o pavergtiems broliams 
ištvermės sunkiose kovose.

Pamaldose “Dainos” choras, ve
damas muz. K. Kavaliausko, išpil
dys lotyniškas mišias ir lietuviš
kas giesmes.

Į šias pamaldas už Tėvynę kvie
čiami visi Sydnėjaus ir apylinkių 
lietuviai, o ypač raginami ta pro
ga priimti Šv. Komuniją, auko
jant ją už kenčiančius brolius.

Išpažinčių bus klausoma St. Be
nedict’s bažn. nuo 10 vai. 30 min. 
prieš pamaldas.

Kadangi tai yra antras mėnesio 
sekmadienis — skirtas vaikučių 
bendrai Komunijai — tai kviečia
mi ir visi vaikučiai šiose pamaldo
se priimti šv. Komuniją ir aukoti 
ją už Tėvynę.

Cabramattos lietuviams įprastų 
pamaldų Mt. Pritchard nebus.

PALIKITE PRANEŠIMĄ

Kartais, nebūnaant namuose, o 
ar net išėjus į koplyčią ar į kitą 
kambarį mano telefonu LM 9509 
nepavyksta susisiekti. Esant svar
biam reikalui — ypač kviečiant 
pas ligonį — skambinti Christian 
Brothers telefonu LM 1297 ir pa
prašyti, kad perduotų man pra
nešimą (message — mesidž), už
rašant savo telefoną (jei galima 
paskambinti) arba ligoninę ir ser
gančio pavardę — adresą, jei li
gonis namuose.

K.P.B.

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Jonas Rickevi

čius, sūn. Viktoro, gimęs Vištyty
je. Jieško brolis Bronius Lietu
voje. žinanatieji apie jį, prašomi 
rašyti adresu: J. Jurkūnas, 8 
Fifth Ave., Bankstown, N.S.W.

* Pajieškomas Tuinyla Jonas, 
sūn. Jono, anksčiau gyvenęs Mel
bourne.

Rašyti “Mūsų Pastogės” redak
toriaus J. Veteikio adresu.

★ Pajieškomas Liudvikas Bie- 
lunskas, sūn. Prano, gimęs 1919 
m. vasario 16 d.
Rašyti adresu: Bielunskienė Bro

nė, Lietuvos T.S.R., Šiauliai, Vil
niaus g-vė Nr. 154, but. 13.

LIGONINĖ BE GYDYTOJO

Tuo metu, kai įvairiomis progo
mis skaičiuojama, kiek kartų dau
giau Lietuvoje dabar esą ligoninių 
ir jose lovų bei įvairaus medicinos 
personalo palyginus su nepriklau
somos Lietuvos laikais, iš Kamajų 
(Rodiškio raj.) žmonės rašo, kad 
tenai esanti jau kelinti metai įs
teigta ligoninė su 25 lovomis, kad 
ligoninėje dirba 17 medicinos se
serų bei slaugių. Ligoninėje vis- 
dėlto nėra gydytojo. " Prieš kiek 
laiko ten buvusi viena gydytoja 
(Musteikytė), bet ji išvykusi ki
tur ir dabar ligoninei “vadovauja” 
tik menkai kvalifikuotas felčeris... 
Ta gydytoja Kamajuose iš viso bu
vo vienintelė ir dabar Kamajai 
yra likę iš viso be gydytojo.

Priešbolševikiniais laikais ligo
ninės Kamajuose, tiesa, nebuvo, 
bet ten nuolat gyveno vienas gydy
tojas, vienas falčeris ir viena dan 
tų gydytoja.

PADĖKA

Už laankymą ligoninėje ir iš
reikštus sveikinimus žodžiu bei 
raštu mūsų dukrelės Reginutės 

gimimo proga, nuoširdžiai dėko
jame

E. ir K. Badauskai

GAUTAS LEIDIMASLIETUVIŠKAI BAŽNYČIAI
Š.m. sausio mėn. 9 d. Adelaidės 

Liet. Caritas Tarybos delegacija, 
susidedanti iš p.p. B. Budrienės, 
A. Stepanienės, J. Bardausko, B. 
Dičiūno, L. Gerulaičio ir J. Vasi
liausko, pristatyta kun. J. Kun- 
gio, buvo priimta audiencijoje 
J.E. Adelaidės arkivyskupo M. 
Beowich.

Atydžiai išklausęs delegacijos 
pranešimo apie lietuvių katalikų 
norą turėti savą personalinę‘pa
rapiją ir tuo reikalu žadamus da
ryti žygius, J.E. Arkivyskupas 
pasidžiaugė lietuvių katalikų ini
ciatyva savo tikėjimui ir tauty
bei išlaikyti, bet kartu atkreipė 
delegatų dėmesį ir į sunkumus, su 
kuriais neišvengiamai susidurtų ir 
Lietuvių Personalinė Parapija, ku
ri, kaip ir australų parapijos, tu
rėtų išlaikyti ne tik bažnyčią ir 
kunigą, bet ir mokyklą su kvali
fikuotų ^mokytojų personalu. Be 
to, procedūra gauti leidimą per
sonalinei parapijai, jo nuomone, 
užtruksianti 3-4 metus.

Kad būtų išvengta trukdymosi 
ir ilgo laukimo, J.E. Arkivysku
pas patarė eiti artimesniu ir tik
resniu keliu — pirmiau prašyti 
ne tautinės parapijos, bet tauti
nės bažnyčios ar koplyčios, kuri 
taip pat rištų lietuvius katalikus 
glaudžion šeimon. “Jūs lietuviai 
katalikai turite savo namus St. 
Peters rajone. Jūs kuriate ten 
Lietuvių Katalikų. Centrą. Jeigu 
jūs norite, jūs galite ten turėti 
ir savą bažnyčią ar koplyčią. Tam 
leidimą aš savo galia ir autorite
tu jau dabar duodu” — patarė 
J.E. Arkivyskupas.

Paaiškėjus, kad delegacija ne
turi įgaliojimų tuo reikalu duoti 
vienokį, ar kitokį atsakymą ir pa
žadėjus lietuvių katalikų atsaky
mą galimai greičiau pranešti J.E. 
Arkivyskupui, buvo pasiteirauta 
dėl sąlygų, kuriomis duotas leidi
mas lietuviškai bažnyčiai. Į. tai 
J.E. Arkivyskupas atsakė, kad, 
nesikėsinant į Liet. Caritas nuosa
vybės teises, jis norėtų tik ga
rantijos abiejų pusių pasirašytoje 
sutartyje, kad koplyčios ir viso 
pastato naudojimu nebūtų pažeis
tas maldos namų orumas.

Šios pirmos lietuvių delegacijos 
pas Adelaidės Arkivyskupą atsi-j 
lankymo prisiminimui J.E. ark. 
M. Beowich buvo įteiktas meniš
kas J. Matuso darbo lietuviškas 
kryžius.

*
Š.m. sausio mėn. 17 d. Parapi

jos — Caritas Taryba savo posė 
dyje vienbalsiai nutarė priimti 
J.E. Adelaidės Arkivyskupo žodi
nį leidimą Adelaidės liet, katali
kams turėti savo Centre lietuviš
ką bažnyčią — koplyčią ir prašy
ti tą leidimą patvirtinti oficia
liu raštu.

š.m. sausio mėn. 18 d. šis Ta
rybos nutarimas buvo perduotas 
J.E. Adelaidės Arkivyskupui, ku
ris, ta proga atvykęs, apžiūrėjo 
Liet. Caritas namus St. Peters ir 
su kun. J. Kungiu ir Tarybos 
atstovu J. Bardausku vietoje ap
tarė koplyčios įruošimo galimybes 
ir draugiškame pokalby paryškino 
gauto leidimo suteiktas teises.

J.E. arkiv. M. Beowich pasi
džiaugė Caritas Tarybos parink
ta patalpa lietuviškai koplyčiai ir 
pranešė, kad jos altoriuje bus ga
lima visą laiką laikyti švč. Sak
ramentą, ir kad ji turės pilnas 
parapijos bažnyčios teises — bus 
galima krikštyti, duoti Moterystės 
Sakramentą, atlikti gedulingas 
pamaldas prie mirusio ir teikti vi
sus kitus Sakramentus bei laikyti 
visas liefuvams tradicines pamal
das.

Kitas Lietuvių Katalikų Cent
ro patalpas galima naudoti įvai
riems liet, katalikų reikalams, ku
rie neprieštarauja Dievo ir Baž
nyčios įsakymams ir civilinėe val
džios įstatymams.

A.L.B. Krašto Kontrolės Komisijos nariui

V. SIMNISKIUI,

jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Krašto Valdyba

J. Bardauskui užsiminus, kad 
pačių lietuvių tarpe atsiranda as
menų, kurie sąmoningai spaudoje 
ir žodžiu skleidžia mūsų tarpe 
gandus, kad visas Caritas vardu 
įsigytas lietuvių katalikų turtas 
priklausąs, ar bent vėliau turėsiąs 
atitekti Adelaidės arkivyskupijos 
nuosavybėn, J.E. Arkivyskupas 
pareiškė: “Iš arkivyskupijos į jū
sų betkokią nuosavybę niekas ne
sikėsino ir nesikėsins. Kad jūs 
net likvidacijos atveju pervestu- 
mėte savo turtą Adelaidės arki
vyskupui, to iš jūsų neprašau ir 
nenoriu. Likvidacijos atveju siū
lau visą savo turtą palikti tiesiog 
Romai, kad jis būtų perduotas 
laisvos Lietuvs Bažnyčiai atstaty
ti.”

Pažadėjus tą reikalą sutvarkyti 
Caritas įstatuose, J. Ekscelencija 
pabrėžė, kad juridinė lietuvių ka
talikų organizacija, besivadinanti 
Liet. Caritas ar kitu vardu — var
das nesvarbu, turi būti drausmin
ga ir tvarkinga organizacija, tin
kamai reprezentuojanti lietuvius 
katalikus civilinės valdžios įstai
gose ir vieninga savyje. Yra tik 
du atvėjai, kuriais duotą bažny
čiai leidimą vietos arkivyskupas 
būtų priverstas atšaukti, būtent: 
jei šį pastatą administruojanti ir 
valdanti organizacija (Caritas) 
likviduotųsi ir jei ji atskiltų nuo 
Katalikų Bažnyčios. Oficialus lie
tuviškai koplyčiai! leidimas bus 
duotas koplyčią šventinant ir jis, 
J.E. Arkivyskupui pasirašius, rė
muose bus iškabintas koplyčios 
zakristijos sienoje. J.E. Arkivys
kupas taip pat pažadėjo pasirū
pinti, kad lietuviška bažnyčia visą 
laiką turėtų lietuvį kunigą.

Pamatęs kiek sklype yra vietos 
vienoje ir kitoje namo pusėje, 
J.E. Arkivyskupas pasakė, kad jei 
kada nors lietuviai katalikai būtų 
pajėgūs ir norėtų šalia namų sta
tytis atskirą lietuvišką bažnyčią, 
jis leidimą visuomet duosiąs.

Atsisveikindamas priminė, kad, 
kilus kokiems nors neaiškumams 
ar klausimams, visuomet būtų 
kreipiamasi per kun. J. Kungį į 
jį ir jis mielai paaiškinsiąs.

★
Taigi, leidimas pirmai lietuvių 

koplyčiai Australijoje Adelaidės 
lietuvių katalikų jau yra gautas. 
Tuo reikalu kreipdamiesi į J.E. 
arkiv. M. Beowich radome tėvą, 
pilniausiai mus suprantantį, nuo
širdžiai mūsų rūpesčiais besisielo 
jantį ir norintį mums tik padėti. 
Jau vien tuo J.E. Arkivyskupas 
užsitarnavo ne tik Adelaidės, bet 
visos Australijos lietuvių katali
kų pagarbos ir dėkingumo.

Adelaidės Liet. Caritas organi
zacija, kartu su Kapelionu, pagal 
civilinę ir bažnytinę teisę atsto
vaujanti Adelaidės lietuvių kata
likų masę, yra laiminga, galėda
ma šią linksmą žinią apie leidimo 
lietuvių bažnyčiai Adelaidėje ga
vimą, pranešti visiems lietuviams. 
Viešas pasikalbėjimo su J.E. Ar
kivyskupu atpasakojimas tikime 
įrodys buvusių gandų tuštumą.
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Parapijinė liet, katalikų veikla 
prasidėjo Adelaidėje su kun. dr. 
P. Jatulio atvažiavimu 1949 m. 
balandžio mėn. Jos jungtis buvo 
lietuvio Kapeliono laikomos pa
maldos ir teikiami Sakramentai 
apverktinos padėties australų baž
nyčioje. 1956 m. kun. dr. P. Jatu
lis įsteigė parapijinę organizaciją, 
kuri juridiniai atstovautų lietu
vius katalikus prieš civilinę ii' 
bažnytinę valdžią ir ją pavadino 
Adelaidės Liet. Caritas vardu. Ne 
pavadinime esmė, bet darbuose. 
Adelaidės Liet. Caritas darbai pa
tys už save kalba. Ir norintieji 
juose negali įžiūrėti priešingumo 
lietuvybei ir katalikiškumui.

Šiandien, vienuoliktaisiais Ade
laidės liet, katalikų parapijinės 
veiklos metais, šis istorinis įvykis 
padovanoja mums dar porą lietu
vio ausiai neįprastų pavadinimų 
— Lietuvių Katalikų Centras ir 
Lietuvių Koplyčia. Tačiau pava
dinimai, kiek jų bebūtų, lietuvių 
parapijinės veiklos Adelaidėje ne
keitė ir nekeis.

Dabar beliko tik laiko klausi
mas, kada mes jau savoje — tik 
lietuviams priklausančioje bažny
čioje galėsime išklausyti sekma
dienio Mišias, pagiedoti gegužės 
ir spalių mėn. pamaldose, Dievo 
palaiminimu sujungti jaunas po 
ras, pakrikštyti mūsų naujagimius 
ir atsisveikinti su mirusiais. O tai 
dabar priklauso tik nuo mūsų pa
čių — lietuvių katalikų, nuo mū
sų aukų ir darbo.

Adelaidės Liet. Caritas
Taryba

REDAKCIJOS PASTABA: “Mū
sų Pastogės” redakcija yra gavu
si visą eilę skaitytojų laiškų ir 
straipsnių, kuriuose kitaip pasisa
koma dėl Australijos lietuvių ka
talikų pamaldų padėties ir lietu
viškųjų parapijų steigimo pastan
gų rezultatų, nei čia patalpinta
me Adelaidės Liet. Carito Tarybos 
rašte rašoma.

Juose ypač nepritariama tiems 
Carito Tarybos žygiams, kurie, 
esą, savavališkai vykdomi, neatsi
klausus Adelaidės lietuvių katali
kų parapijiečių daugumos, ypač 
dar ir tuo atveju, kai net Tary
bos nario J. Bardausko lūpomis 
buvę svetimtaučiui vyskupui pa- 
skųsta lietuviškosios visuomenės 
dalis ir Austr. lietuvių spauda dėl 
tariamų “sąmoningų gandų” 
skleidimo.

Redakcija mano, kad persona
linių tautinių liet, parapijų stei
gimo pastangos (taip rašo ir šioj 
“M.P.” laidoj, 1 psl., J.E. vysk.' 
V. Brizgys) yra teigiamas reiški
nys, tačiau šio tikslo siekti reikė
tų kultūringais metodais, infor
muojant visus liet, katalikus ir 
pritariant katalikų .parapijiečių 
daugumai.

“M.P.” REDAKCIJA

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