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TRAGIKOMIŠKI REIŠKINIAI
RYŠIUM SU CHRUŠČIOVO VIZITU PRANCŪZIJOJE

Chruščiovas dėl gripo negalėjo 
kovo 15 dienų į Paryžių atskristi. 
Kelionė buvo atidėta iki kovo 23 
d. Išlipęs Paryžiaus areodrome 
Sovietijos diktatorius atrodęs li
guistas ir pavargęs. Tačiau kai or
ganizuotos Prancūzijos komunistų 
minios jam sukėlusios ovacijas, 
užsienio korespondentų praneši
mais,, jis vėl atgijęs ir pagyvėjęs. 
Areodrome’ jį pasveikinęs pats 
prezidentas gen. de Gaulle. Be iš
tiso būrio įvairiausių patarėjų ir 
saugotojų (Sovietijos agentų) su 

. Chruščiovu atvyko ir jo šeima: 
Chruščiovienė, trys dukterys, sū
nus ir žentas, “Izvestijų” dien
raščio redaktorius. Iš Paryžiaus 
aerodromo Orly visa bolševikijos 
svita 65 prancūzų policijos moto
ciklų buvo palydėta į paruoštus 
apartamentus, vad. “Karališkąjį 
palocių.” Gatvėse ir vėl susibū- 
riavę vietos komunistai ir kėlę 
vergų pirkliams ovacijas.

Eltos Inform. Biuletenis ta pro
ga praneša, kad ryšium su jo ke
lione ir pačioje Prancūzijoje ir 
už jos ribų atsitiko ir liūdnų ir 
komiškų dalykų. Pirmiausia, pa
aiškėjo, kad Chruščiovas esąs labai 
nepatenkintas prancūzų vyriau
sybės nenoru leisti jam važinėti ir 
vaikščioti, kur tik jis panorės. Pa
ryžius buvęs sudaręs aštuonis 
įvairius kelionės maršrutus, bet 
Maskva visus juos atmetė, priėmė 
su rezervu tik devintąjį. Bet ir 
juo Chruščiovas nesąs patenkintas 
—• per mažai numatyta propagan
dinių manifestacijų. Vis dėlto 
Chruščiovas gali tikėtis rasiąs 
progos “susitikti su masėmis’’. 
Prancūzų komunistai iš provinci
jos atgabeno arba numatė atga
benti 20-40.000 partiečių “simpa
tijoms” Chruščiovui pareikšti.

Kai kelionė buvo daugiau sa
vaitei atidėta, Paryžiaus viešbu- 
tininkai ėmė bombarduoti komu
nistų partijos įstaigas, reikalau
dami nuostolius atlyginti, nes 
kambariai liko tušti. Porą dienų 
prieš pirmykštį atvykimo terminą 
buvo Paryžiuje jau ir daug vėlia
vų iškabinta, ir jas teko vėl nu
imti. Pasirodo, kad pačiuose pran
cūzuose toli gražu ne dauguma su 
simpatijomis laukia Chruščiovo. 
Kai kurie provincijos burmistrai 
iš anksto pareiškė, kad jie Chruš
čiovo atvykimo metu vėliavas iš
kels gedului pusiau stiebo. Dau
gelyje Prancūzijos bažnyčių Chru
ščiovo lankymosi metu ruošiamos 
specialios pamaldos už sovietų pa
vergtų kraštų kenčiančias bažny
čias. Prancūzijos lenkai jau pas
tarosiomis dienomis buvo suruošę 
eilę gedulo pamaldų už sovietų 
nužudytas Katyno aukas. Iškeltos 
sovietinės vėliavos kai kur buvo 
nudraskytos.

Egzilinių veikėju masinis 
trėmimas ir paėmimas 

policijos priežiūron
Prancūzų vyriausybės saugumo 

organų “atsargos priemonės” 
prieš svetimšalius, ypač žymesnius 
egzilinius veikėjus, pasirodo, bu
vo kur kas platesnio masto, negu 
kad buvo pradžioje žinoma. Kaip 
jau pranešta, iš Paryžiaus ir kitų 
Prancūzijos vietovių į Korsiką ir 
kitas salas ištremta daugiau negu 
700 asmenų, kurių sąrašas sudary
tas prancūzų ir sovietų saugumo 
pareigūnams bendrai susitarus. 
Bet pasirodo, kad be šio skaičiaus 
dar keli tūkstančiai svetimšalių

(kalbama apie 3,000) ryšium su 
Chruščiovo vizitu paimti griežton 
policijos priežiūron. Jie turi vie
ną arba porą kartą į dieną prisi
statyti atitinkamai policijos nuo
vadai. Ir šioje grupėje yra pa- 
baltiečių, jų tarpe ir vieno diplo
matinio atstovo sūnus. Keliems 
kitiems žymesniems pabaltiečiams 
policijos priežiūra, tapininkaujant 
prancūzų užsienio reikalų minis
terijai, atšaukta. Vis dėlto liko 
kartus įspūdis, kad (matyt, sovie
tų saugumo generolo Sacharovo 
reikalavimu) į policijos priežiū
ron numatytų asmenų sąrašus pa
teko iš pradžių ir asmens, turį 
šiokį tokį diplomatinį statusą.

Kaip gyvena tremtiniai 
Korsikoje

Iš pasaulio spaudos pranešimų 
ir kitų šaltinių patiriama, kad da
lis tremtinių Korsikoje gerai jau
čiasi, tik dalis pateko į tokias vie
toves, kur klimatas šiurkštesnis.

Tremtiniuose jau buvo ir viena 
auka: Širdies smūgiu Korsikoje 
mirė vienaas egzilinis veikėjas 
bulgaras.

Buv. Lietuvos diplomatas Ed. 
Turauskas, papildomomis žinio
mis, dviejų Paryžiaus policijos 
pareigūnų buvo paimtas kovo 3 
d 6 vai. ryto, o į Korsiką lėktu
vu išgabentas kovo 4 d. Jis apgy
vendintas Hotel de la Mediterran- 
ne, Porto Corse. Galįs laiškus ra
šyti ir išimties būdu telefonuoti.

Egziliniai tremtiniai Ed. Tu
rauską išrinkę savo seniūnu — 
pirmininku.

Kai buvo paaiškėję, kad Chruš
čiovo kelionė atidėta, galvosūkis 
atsirado ir prancūzų saugumo įs
taigoms ir tremtiniams. Niekas ne se.LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

3000 RUBLIŲ PABAUDOS UŽ 
ŠERNO NUŠOVIMĄ

Už nelegalų šerno nušovimą 
vienas Anykščių apylinkės gyven
tojas turi mokėti 3000 rublių pa
baudos. Kitose vietose už žvėre
lių gaudymą kilpomis žmonės nu
bausti po 1500-2000 rublių.

Nors rublio vertė prilygsta vos 
apie dešimtadalį lietuviško lito, 
vistiek baudos yla neproporcingai 
didelės lyginant su nusikaltimu. 
Ypač, kad kaime tas net ir ma
žavertis rublis uždirbamas sunkiai 
ir negreit. Žemės ūkio darbinin
kai, kuriems per metus pavyksta 
uždirbti daugiau kaip 3000 rub
lių, tebėra nedažnos išimtys.

MIKĖNAS APGAILESTAUJA 
KREPŠINIO NUOSMOKI 

LIETUVOJ

šachmatų meistras Vladas Mi
kėnas apgailestauja, kad krepši
ninkai, kurie, kaip jis pabrėžia, 
pirmieji išgarsino Lietuvos spor
tą, dabar vis smunka žemyn ir 
žemyn. Esą, Lietuvos krepšininkai 
dabar jau beveik nepajėgią kovo
ti su kitomis komandomis kaip 
lygūs su lygiais, ir lygio skirtu
mas vis didėjąs. Krepšinio meis
trai iš centro, esą, nelanko pro
vincijos, o tenai krepšinio popu
liarumas esąs kritęs, todėl nebėra 
iš ko daryti naujų pajėgų atran
kos.

žinojo, kiek ilgai jiems čia teks 
likti.

Tarptautinė akcija prieš 
trėmimus — pavėluota
Nuo trėmimų pradžios iki dabar 

prancūzų vyriausybė ir kitos įs
taigos susilaukė daug protestų. 
Protestavo ir patys Rytų Europos 
žmonių sluogsniai bei jų instituci
jos, protestavo ir eilė tarptautinių 
institucijų. Tačiau visi protestai 
— pavėluoti, kai trėmimai jau 
įvykdyti ir prancūzų įstaigoms nė
ra kaip visas tas prievartos prie- 
mones atšaukti. Be to, atšaukus 
arba žymiau susiaurinus, būtų su- 
pykdintas Chruščiovas ir ko ge
ro būtų visai atsisakęs vykti į 
Prancūziją, kaip savo laiku atsi
sakė vykti į Skandinaviją, kai 
skandinavų vyriausybės nesutiko 
ištremti iš Stockholmo ir kitų sos
tinių tam tikro skaičiaus egzilinių 
veikėjų. Vis dėlto protestai ir da
bar dar tebeplauką, tiek iš pran
cūzų, tiek iš kitų tautų.

Žygių darė ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo vadovybė, pa
siųsdama protesto telegramą pa
čiam generolui de Gaullei. Seimo 
delegacija aplankė Prancūzijos 
gen. konsulą New Yorke ir išdės
tė, kad tokie žygiai pakenks ir 
pačios Prancūzijos prestižui. PET 
delegacijos likučiai Paryžiuje da
rė taip pat žygių, juoba dides
nioji delegacijos vadovybės dalis 
taip pat ištremta. Bet pasėkos ne
žymios. Prancūzų spauda taip pat 
didelio susirūpinimo trėmimais ne
rodo. šiap ar taip, egzilinių veikė
jų diskriminacija yra laikoma mo
raliniu smūgiu pačiai Prancūzi
jai, kuri tuo susikompromitavo vi
sų laisvę gerbiančių žmonių aky-

Kovo 4 Baltijos Namuose New 
Yorke Pavergtųjų Seimas sutaisė 
priėmimą Vokietijos parlamento 
ir jo užsienio reikalų komisijos 
nariui von Guttenberg. Tai yra 
vienas iš labiausiai prasikišusių 
Vokietijos jaunųjų politikų. Pri
ėmime taip pat dalyvavo Vokie
tijos ambaęadorius JAV ir Vokie
tijos gen. konsulas New Yorke, 
taip pat New Yorko didžiosios 
spaudos korespondentai ir vokie
čių spaudos atstovai, be to, eilė 
amerikiečių politikų ir visuomenės 
atstovų.

Šeimininko pareigas vykdęs Lie
tuvos delegacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir svečias v. Gutten
berg pasikeitė sveikinimo žodžiais. 
Savo žodyje, pasidžiaugęs svečio 
dėmesiu ir palankumu sovietų pa
vergtųjų valstybių reikalams, pa
brėžęs sovietų pavergtųjų valsty
bių reikšmę Europai ir taikai, 
konstatavęs sovietinio imperializ
mo nuolatinę grėsmę laisvajam 
pasauliui, iškėlęs laisvojo pasaulio 
vienybės būtinumą apokaliptiniam 
žvėriui sutramdyti, priminęs bear
tėjančią “viršūnių” konferenciją 
ir jos uždavinius bei Chruščiovo 
siekimus joje, pareiškęs Pavergtų
jų Seimo solidarumą kanclerio 
Adenauerio nusistatymui, kad Va
karų politika turi remtis tautų 
laisvo apsisprendimo principu, pa
brėžęs sovietų pavergtųjų valsty
bių ir Vokietijos problemų glau-’ Tačiau Algimantas Jocius, 18 m. 

amžiaus ir 192 cm (6’4”) ūgio, iš 
kaimo nuo Ukmergės, pasisiūlė 
treniruotis ir tapo pakviestas į 
kovo 26 d. Klaipėdoje atidaromą 
aukštaūgių krepšininkų lavinimo 
stovyklą.

MUZIKO ANTANO OLŠAUSKO 
SUKAKTIS

Muzikas Antanas Olšauskas 
(Juozo Olšausko, buv. A. Vana
gaičio bendradarbio brolis) Kau
ne susilaukė 60 metų amžiaus su
kakties ir iš valdžios susilaukė nu
sipelniusio meno veikėjo titulo. 
Anksčau, kaip medikų profsąjun
gos choro dirigentas, koncertavo 
Rygoj. Taline, Minske, Kijeve, 

Maskvoj. Tą ansamblį perleidęs ki
tiems, dabai- vadovauja net trims 
mažesniems chorams Kaune: mo
kytojų namų, klinikinės ligoninės 
ir “Cotton” fabriko. Paskirtas vy
resniuoju dirigentu šią vasarą 
rengiamoje dainų šventėje.

DAR VIENAS SNIEČKAUS 
PRISIPAŽINIMAS

Savo baigiamajam žody pasta
rajam kompartijos suvažiavimui 
Vilniuje Sniečkus šūktelėjo:

— Argi neaišku, kad būdami 
vieni, mes niekuomet nebūtume 
galėję nusikratyti kapitalistų, dva
rininkų, imperialistinių grobikų 
priespauda! z

Vienai iš Lietuvos kilusiai Len
kijos pilietei pernai pavyko gauti 
leidimą aplankyti gimines Lietu
voje. Ji rašo: “Spalių mėnesį bu
vau nuvažiavusi į Šiaulius, pas 
savo brolius. Pasilikau ten dvi sa
vaites. Pasakysiu tiesiog: nepati
ko man ten! Aiškus dalykas, kad 
broliai ir sesuo labai džiaugėsi, 
kad po dvidešimties metų vėl te
ko pasimatyti. Bet visas gyveni
mo būdas tei man nepatiko. Nie
ko neliko iš mūsų senos Lietuvos! 
Daug kas surusėjo! Krautuvėse 
kalbama kai kur tik rusų kalba. 
Krautuvėse kai kur visų pirma ap
tarnauja rusus, o mūsiškiai tūri 
ramiai laukti eilės. Prekės! Vienas 
šlamštas! Nieko gražaus nėra. 
Gražūs daiktai tai tik dideliuose 
miestuose! žmonių apsirengimas 
pilkas ir menkas. Moterys tik su 
skarelėm ant galvos, jokios skry
bėlaitės neteko pamatyti! Aš pa
ti buvau su ruda skrybėlaitė nu
važiavusi, bet brolienė man tuo
jau davė skarelę ant galvos užsi
dėti, kad neišsiskirčiau nuo kitų 
moterų. Dažytų lūpų ar nagų nie
kur neteko pamatyti. Vyresnis 
brolis — inžinierius — buvo jau

KRAŠTO VALDYBA INFORMUOJA 
ALB-nės Apylinkių Valdybas ir Seniūnijų Seniūnus

Pranešama, kad ne visos ALB- 
nės Apylinkių Valdybos ir Seniū
nijos kreipia reikiamą dėmesį į 
Krašto Valdybos išsiuntinėtus 
bendraraščius, kuriuose prašoma 
terminuotų žinių.

Krašto Valdyba todėl prašo 
Apylinkių Valdybas ir seniūnijas 
atydžiau ir nelaukiant vykdyti 
bendraraščiuose ar raštuose ke
liamus įsipareigojimus, nes tik 
nuoširdus ir tikslus bendradarbia
vimas palengvins Krašto Valdybos

įžymus svečias pavergtųjų 
SEIME

durną, V. Sidzikauskas palinkėjo 
svečiui ta prasme sėkmingai tar
nauti savam kraštui ir visų Euro
pos tautų labui.

Von Guttenberg, atsiliepdamas 
į V. Sidzikausko pareiškimą, iš
ryškino kelias vedamąsias Vakarų 
politikai gaires Vakarų santykiuo
se su Sov. Sąjunga:

1. Vakarų politika turi būti 
ofenzyvinė;

2. Vakarų politika negali apsi- 
rėžti tik daliniais — vienos ar 
kelių valstybių — interesais,-© tu
ri bazuotis globaliniais sprendi
mais, nes arba laisvė triumfuos 
visame pasaulyje, ar sovietinis to- 
talizmas;

3. Vakarų politikos sėkmingu
mas privalo laisvojo pasaulio soli
darumo, kuris įmanomas tik per 
Europos solidarumą;

4. Viršūnių konferencija galės 
būti pozityvi tik tada, jei ji pa
ženklins pradžią galo sovietinės 
intervencijos sovietinės kontrolės 
Centro ir Rytų Europoje paverg
tųjų tautų;

5. Vakarų politika Sov. Sąjun
gos atžvilgiu turi būti reali, ty. 
turi remtis patvariais principais, 
pirmiausia tautų laisvo apsispren
dimo principu.

Savo ir savo grupės (Vokietijos 
krikščionių demokratų) vardu v. 
Guttenberg užtikrino, kad Vokie
tijos politika niekad nebus žalin
ga savo kaimynams.

ĮSPŪDŽIAI NESENIAI APSILANKIUS 
ŠIAULIUOSE

užsimotų tikslų realizavimą.
Ypatingai čia svarbios metinės 

Apylinkių ir Seniūnijų kultūrinės 
veiklos apžvalgos, Kultūros Rei
kalams Fondo lėšų telkimas ir 
greitesnis Austr. Liet, mokesčio 
atsiskaitymas.

Krašto Valdyba nuoširdžiai pra
šo šiais ir kitais reikalais višų 
Apylinkių ir Seniūnijų talkos ir 
pareigingumo.

ALB-nėi Krašto Valdyba

po karo nusipirkęs sau automo
bilį, bet jam dabar atėmė! Prie 
savo namo jis turi gan didelį so
dą. Vieną gražią dieną atėjo ir 
pasakė, kad čia bus statyba ir 
atįėmė pusę sodo, nepasakydami 
nei “ačiū” nei “atsiprašau”! 
Ateina, pasiima ir baigta! Jei kas 
turi kokį geresnį drabužį, tai sle
pia, nenorėdamas, kad kas suži
notų. Ant langų daug kur nėra 
užuolaidų. Mano brolis man sakė, 
kad ir pas mus čia Lenkijoje bus 
taip, kaip Lietuvoje, bet mes turi
me viltį, kad visgi taip nebus... 
Mes Lenkijoje tuo tarpu visi gy
vename, galima sakyti, laisvai, 
žmonės pas mus gražiai ir gan 
elegantiškai apsirengę, o mūsų 
krautuvėse vis didesnis pasirinki
mas. Tiesa, viskas labai brangu, 
bet yra! Lenkijoje iš piliečių nie
kas neatimama ir nuosavybė ne
liečiama. Yra net privatiškų krau
tuvių, nors daugumas valstybinių 
ar kooperatyvinių. Pas mus Len
kijoje labai daug kas paskutiniais 
metais įsigijo privatinių automo
bilių ir gatvėse vis daugiau jų va
žinėja. (E.)

TREMTINIU 
KLAUSIMAS

II Did. karo tremtinių masės 
baigia sutirpti. V. Vokietijos sto
vyklose jų beliko apie 22.000, ku
rie dėl nesveikatos, dėl politinių 
ar moralinių priežasčių, tebelau
kia pastovesnio įkurdinimo. Iš V. 
Europos tremtiniai pasklido po 
visą pasaulį. Nuo 1947 m. 1.500. 
.000 jų įsikūrė JAV — 470.000, 
Australijoje — 240.000, Kanado
je — 186.000, Izraelyje — 181. 
000, Brazilijoje — 101.000; 196. 
000 — Europoj, daugiausia V. 
Vokietijoj, kurion be to dar įsi
jungė apie 12 milijonų tremtinių 
iš R. Vokietijos. Dalis V. Vokie
tijos stovyklose yra išgyvenę dau
giau kaip dešimtmetį ir nebenori 
judėti. Jie dirba vokiečių įmo
nėse, gauna vietos socialinę ap
draudę ir uždirba kaip ir vokie
čių darbininkai. Apie 50% trem
tinių V. Vokietijoj turi nuosavus 

, televizijos aparatus; daug kas tu
ri įsigiję radio ir kt. reikmenis 
bei gerus baldus. Daugumas betgi 
jaučiasi ten gyveną laikinai ir vis 
tikisi pastovaus įsikūrimo kur 
kitur.

★

Visame pasaulyje tebėra 2.500. 
000 tremtinių. Tai II D. karo li
kučiai, Palestinos 1948 m. karo, 
Vietnamo, Alžyro, Vengrijos su
kilimų, Tibeto, Raud. Kinijos ir 
R, Europos komunistinio perse
kiojimo aukos. Jie yra Jungt 
Tautų žinioje. Kol kas nė kiek 
nejuda arabų tremtinių klausi
mas. Nuo 1948 m. jie gyvena sto
vyklose — barakuose ir reikalau
ja grąžinimo buv. Palestinon. Iz
raelis gi, išvijęs mases arabų, 
kviečiasi žydus iš viso pasaulio 
ir arabų neįsileidžia. Vienu metu 
jis buvo pasiūlęs priimti jų 100. 
000, bet vėliau tai atsiėmė. Ara
bų tremtiniai stovyklose gauna 
maistą — 1.600 kalorijų dienai. 
Maistas dalinamas pagal mėnesi
nes korteles, kurios juodoj rinkoj 
perkamos. Mirusių kortelės negrą
žinamos ir jų pavardėmis gyvena 
kiti. Apskaičiuojama, kad 300. 
000 arabų netremtinių naudojasi 
tomis maisto kortelėmis. Be to, 
neoficialiai jie užsiima prekyba. 
Daugelis jų yra susiradę darbus 
pramonėje Kuwait, Saudi Arabi
joj ir Irake, kur nėra tremtinių 
stovyklų. Tuo būdu jų įsikūrimas 
vyksta savaime, juoba, kad JT įs
taigos moko juos amatų ir siunčia 
uždarbiauti. Manoma, kad po kiek 
laiko arabų tremtiniai nebenorės 
grįžti Izraelin ir pasirinks kom
pensaciją už prarastą nuosavybę, 
jeigu ji bus pasiūlyta.

★

Blogiausioj būklėj yra Hong 
Kongo tremtiniai iš Raud Kinijos. 
Per šį kraštą nuo 1950 m. perėjo 
3 mil. tremtinių. Kaikurie jų 
tampa turtuoliais, bet dauguma 
kenčia didžiausią skurdą. Nedaug 
kraštų nori juos priimti.

Kanada nuo 1950 m. šių pabė
gėlių kiniečių yra priėmusi 20. 
000, o JAV —7.000. Į Kanadą 
kiniečiai labai veržiasi ir falsifi
kuoja netgi dokumentus, kad įro
dytų savo giminystę su Kanadoje 
gyvenančiais, nes Kanados vy
riausybė įsileidžia tiktai artimus 
gimines. Už tokį dokumentą mo
kama iki $10.000 juodojoj rinkoj.

Tremtinių metais, kurie buvo 
paskelbti pernai liepos mėn., JT 
stengiasi įkurdinti galimai dau
giau tremtinių. Tam sudarytas 
fondas, kuriame dalyvauja 34 val
stybės, įnešusios $34 mil., kurių 
$23 mil. atėjo iš JAV.
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MOTERYS DAINUOJA, VYRAI MUŠASI.
Keletas įspūdžiu apie lietuviškas dainas Amerikoje 

"M.P.” Juozą* J. Bachuna*, Sodu*, Michigan. U.S.A.Ražo apecialiai

Dar labai gerai atsimenu, kai 
1949 metais atvažiavo pas mane 
j farmą Dr. Jonas Balys. Atvažia
vo jis Indiana Universiteto jam 
suteiktu automobiliu, o tas auto
mobilis buvo pilnas prikrautas vi
sokių mašinų ir aparatų su dau
gybe juotelių. Tai tuoj ir paklau
siau dr. J. Bal|:

Kuo čia, gerbiamasis, dabar 
Amerikoj užsiimi, ar tik nebūsi 
pradėjęs kokio fabriko mašinas 
pardavinėti? Jeigu taip, tai be rei
kalo užvažiavai, man dabar far- 
moje kaip tik nereikia naujų ma
šinų...

—<5 Ne, nieko tamstai nesiūly
siu parduoti. Aš ne pardavinėju, 
bet supirkinėju, — atsakė dakta
ras. — Supirkinėju senas lietu
viškas dainas. Važinėju iš vienos 
lietuvių kolonijos į kitų, ji^škau 
žmonių, kurie savo galvoje ir šir
dyje ' dar turi atliekamų lietuviš
kų dainų. Tai aš jas ir perku. 
Biznis nekoks, nes nieko už jas 

* nemoku, tik imu ir su tomis ma
šinomis užrašau į juosteles. Už
rašau žodžius, kaip dainininkas 
pasako, dar mieliau užrašau, kai 
jis padainuoja. Tada turiu ne tik 
dainos žodžius, bet ir jos gaidą, 
melodiją, ritmą... Kai daugiau 
pripirksiu, tai kurią dieną tas 
dainas vėl grąžinsiu ir padovano
siu visiems Amerikos lietuviams...

★
Negalėčiau tvirtinti, kad toks 

pasikalbėjimas tarp mūsų buvo 
žodis žodin. Gal čia kiek kitaip 
pasakiau, bet panašiai buvo.

Praėjo nuo to laiko dešimt me- 
■ tų, ir dr. Jonas Balys savo iš

pildė. Jo ilgo, sunkaus ir kantraus 
darbo ir anų kelionių vaisiai da
bar pasirodė. Išėjo knyga, vardu 
"Lietuvių daine* Amerikoje" (Li
thuanian Folksongs in America).

Knygoje paskelbta arti 500 lie
tuviškų liaudies dainų tekstų, ku
rias jam padainavo senesnio am
žiaus ir pusamžiai dainininkai, 
bevek visi kadaise atvykę Ameri
kon iš Lietuvos ir tų senųjų sa
vo krašto dainų dar nepamiršę. 
Knygos įvadas ir dainų paaiškini
mai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Trumpesnis angliškas įvadas ir 
dainų turiniai. Visos dainos su
numeruotos, ir jų yra 472. Po to, 
eina įvadas ir paaiškinimai lietu
vių kalba — dainų turinys, jų 
kilmė, pobūdis bendrosios lietu
vių tautosakos savybės ir t.t.

Didžiąją knygos dalį užima pa
tys lietuviškų liaudies dainų teks
tai, pažymint dainą padainavusios 
dainininkės vardą, pavardę ir vie
tą, iš kurios dainininkė kilusi ir 
kur ta daina Lietuvoje buvo dai
nuojama (Alvitas, Plokščiai, Prie
nai, Šeduva ir t.t.). Po to, per 
60 puslapių pateikiamos dainų 
melodijos, kurias iš fonogramų 
(juostelių) nurašė prof. Vladas 
Jakubėnas. Iš viso surašyta 470 
atskirų melodijų! Prof. Jakubėnas 
čia irgi įdėjo labai daug ir sun
kaus darbo. Iš juostelių reikėjo 
dainų melodijas “perkelti” j pia
niną, užrašyti gaidas, surimuoti, 
suskirstyti tempus (Allegretto, 
Moderato ir kt.).

Toliau seka mūsų liaudies dai
nų, dainuojamų Amerikoje, met
rika: nurodymai, kas dainą įdai
navo, kur dainavęs gimė Lietuvo
je, kur dabar Amerikoje gyvena. 
Taip visais atžvilgiais kiekviena 
jlaina sutvarkyta, sunumeruota, 
apibūdinta.

ši knyga yra viena iš geriausių, 
kurią paruošė dr. Jonas Balys, 
leisdamas Amerikoje Lietuvių 
Tautosakos Lobyną. Tai jau penk
tasis Lobyno tomas. Išleidimas šio 
tomo geras ir gražus, ir tai mūsų 
Lietuviškos Enciklopedijos leidėjo 
Juozo Kapočiaus nuopelnas. Iš
leista jo lėšomis, atspausta En
ciklopedijos spaustuvėje, knygų 
paruoša 1,000 egzempliorių. Kai
na — 5 dol. — tai visai nebran
gi, atsižvelgiant į gerą knygos iš
vaizdą ir dar daugiau į jos dide
lę vertę.

Tokią knygą patartina įsigyti 
kiekvienam lietuviui patriotui, kad 
turėtų savo namuose ir svetimiems 
parodytų. Su tokia knyga galima 
pasididžiuoti prieš kiekvieną kul
tūringą svetimtautį, jam paro
dant, kiek mūsų tauta ir Ameri
koje turi kultūrinio turto. Dak
tarui Baliui neužtektų pareikšti 

tik mūsų padėką už atliktą - tokį 
didelį ir sunkų darbą. Reikia, kad 
darbo grąžinimas visuomenei 
tikrai įvyktų ir kad greit knygos 
nebeliktų pas leidėją nė vieno eg
zemplioriaus. (Leidėjo adrosas: J. 
Kapočius, 265 C St., So. Boston 
27, Mass, USA.

★

Pabaigai dar norėčiau pridėti 
keletą savo įspūdžių.

Dr. J. Balio surinktos Ameriko
je lietuvių liaudies dainos yra tos, 
kurias mes ne vienas girdėjome 
dar savo vaikystėje, čia augdami 
iš savo mamyčių. Kitos atrodo 
naujesnės arba negirdėtos, nes ir 
mūsų mamytės gi ne visas dainas 
gali mokėti. Vienoje Lietuvos apy
linkėje buvo vienokios, kitur ki
tokios dainos. Šiomis dainomis bu
vo palaikomas Amerikoje gimusių 
vaikų ir jaunimo lietuviškumas ir 
lietuvių kalba. Jei kurie tėvai dai
nų mokėjo (o dar mokėjo daugu
mas) ir jų, patys dainuodami, iš
mokė savo vaikus (deja, ne visi 
mokė, ne visi tuo rūpinosi...), 
tai ir jų vaikuose liko jautresnė 
lietuviška dvasia ir geresnė lietu
vių kalba. Tos dainos yra daug, 
labai daug padariusios Ameriko-. 
je gimusios lietuvių > kartos lietu
viškumui palaikyti, gal daugiau, 
negu kas kita. Todėl aš jas labai 
branginčiau ne vien lietuviško 
folkloro mokslo atžvilgiu, bet ir 
žiūrint grynai iš praktiškosios 
lietuviškumo išlaikymo pusės.

Antras dalykas būtų kitoks — 
nelabai geras mums vyrams, bet 
labai garbingas mūsų moterims. 
Savo moksliniuose lietuvių tauto
sakos paaiškinimuose Dr. J. Ba
lys vienoje vietoje rašo: "Kai 
mūsų dainos pradėjo būti užra
šomos. .. ’ tai buvo rasta daugiau
sia moterų kūrybos, nes jos yra 
visados daugiau lyriškai nusitei
kusios... Nejaugi senovėje lietu-

įvairu ir įdomu
(

ŽEMĖS DREBĖJIMAI ,
Pagal ekspertų apskaičiavimus, 

per paskutinio tūkstantmečio že
mės drebėjimus yra žuvę apie 14 
milijonų žmonių. 700.000 žmonių 
žuvo nuo šio šimtmečio pradžios. 
Yra skaičiuojama, kad Kinijoje 
1956 m. visoje eilėje žemės dre
bėjimų žuvo daugiau negu 800.000 
žmonių. 1937 m. vykusiuose žemės 
drebėjimuose žuvusių skaičius sie
kė 300.000 žmonių. Didžiausias 
žemės drebėjimas, kuris sunaikino 
Lisaboną 1755 m., užmušė pusę 
šio miesto gyventojų — 50.000. 
Žemės virpesys buvo jaučiamas 

1 milijono kvadratinių mylių spin
duliu.

XX amž. yra Užregistruoti se
kantieji didesni žemės drebėjimai: 
1908 — Messinoj (Sicilija), kur 
žuvo 100.000; 1920 m. Kinijoj — 
180.000; 1923 m. Japonijoj — 140. 
000 (daugiausiai žuvo gaisre); 
1948 Japonijoj — 5.500; 1960 Aga- 
dire (Maroke) spėjama žuvusių 
būsią per 12.000 (dar tikro skai
čiaus nežinoma.)

NAUJAS ĖJIMO REKORDAS
Maratono ėjime iš Sydnėjaus į 

Nevvcastelį atsiektas naujas re
kordas, kuris pagerino praėjusių 
metų rezultatą 1 vai. 2 min. Syd- 
nėjiškiai J. Hanman, W. Kirby ir 
W. Little 107 mylias nuėjo per 
18,25 vai.

KELIONĖ LĖKTUVU VELTUI

Žemės pardavimo agentai nuve
ža ir parveža savo klijentus vel
tui lėktuvais iš Sydnėjaus į įvai
rias pietų pajūrio kurortavietes 
(pav. Bateman’s Bay) ir dar pa
vaisina sumuštiniais ir alumi. Vie
na tokia kelionė firmai kainuoja 
apie £ 200, bet žemė išparduoda
ma šimtaprocentiniai.

NAUJI OPOZICIJOS VADAI

Nauju Australijos Darbiečių 
Partijos vadu išrinktas Mr. A. 
Cahvell, kuris anksčiau ėjo pava
duotojo pareigas. Drauge su uži
mama pozicija pakilo ir jo alga 
— iš £ 5600 dabar gaus £ 8350.

MŪSŲ PASTOGĖ

viai vyrai tik mušėsi, bet nedai
navo?” — klausia daktaras.

Iš tikrųjų, atrodo, kad čia bus 
jo tiesa, — taip, matyt, buvo ne 
tik senovėje, bet taip tebėra ir 
dabar. Iš tų daugybės daininin
kų, iš kurių čia, Amerikoje, dr. 
J. Balys užrašinėjo lietuviškas 
dainas, pastebėjau tik kelias vy
riškas pavardes, o visos kitos bu
vo moteriškos. Vadinasi, ir dabar 
Amerikoje tik moterys moka dau
giau lietuviškų dainų, tik moterys 
jas dainuoja.

O ką moka h- ką darė vyrai, 
— taigi mes, kurie jau kelias de
šimts metų Amerikoje išgyveno
me, labai gerai žinome. Vyrai, 
kaip kadaise senovėje, taip ir da
bar Amerikoje mokėjo ir mėgo 
daugiau tik muštis, o ne dainas 
dainuoti. Mušėsi jie ir dar tebesi- 
muša dėl tikybos ir bažnyčios, 
dėl politikos, dėl savo partijų, 
dėl garbės, dėl banko sąskaitų ir 
turto. Jie savo sūnums dainų ne
dainuodavo, taigi daugelis sūnų 
jų negirdėjo ir lietuviškai nebe- 
išmoko. O moterys, o motinos 
dainų mokėjo, dainavo ir tebedai- 
nuoja, ir todėl ne vienam sūnui 
dar įbruko lietuviškos kalbos, lie
tuviškų žodžių, ir dar daugiau lie
tuviškumo suteikė savo dukterims. 
Ir man iš ilgo, stebėjimo atrodo, 
kad Amerikoje moterys ne taip 
greit nutautėja, kaip vyrai. Štai, 
dar už ką joms turime būti dė
kingi.

Ir kai pas mane į Tabor Far
mą kartkartėmis suvažiuodavo lie
tuviško jaunimo, skautų ar san- 
dariečių, ir kai jų tarpe pamaty
davau perpus ar net daugiau pu
sės merginų, aš savo įspūdžio, 
rods,, niekam dar nesu sakęs, bet 
sau visada pagalvodavau: štai, va, 
čia tos mergaitės yra pati stip- 
riąusia Amerikos lietuvybės atei
tis! Ir kad tik jos daugiau dar 
mokėtų lietuviškų dainų!...

(

Nauju šios partijos pavaduotoji! 
išrinktas palyginus dar jaunas 
(43 m.) Mr. G.iWhitlam, kurio 
alga irgi pakilo iš “backbenche- 
rio” £ 3800 atlyginimo į £ 5800 
metams.
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NAUJAS BĖGIMO REKORDAS
Žinoma australe bėgikė Betty 

Cuthbert kovo mėn. 7 d. Hobarte 
nubėgo 220 yardų per 23.2 sekun
des. Anksčiau buvęs 23.4 sekun
džių rekordas priklausė irgi aus
trale! Merlene Methews. šiuo me
tu Cuthbert turi trigubą pasaulinį 
rekordą: be aukščiau minėto, dar 
200 metrų ir 60 metrų rekordus.

RASTAS LOBIS
Sydnėjaus priemiestyje Five 

Dock’e vienas vaikas, bežaisdamas 
apleistame cirko sandėlių kieme, 
užtiko per £ 40.000. Pinigus, kol 
viskas išaiškėjo' policijoj, leido 
laisvai. Už knygų nunešimą ir 
parnešimą iš mokyklos mokėjo 
draugams po £ 5; jaunesniajai se
seriai davė kasdieną po 10 šil., 
kad ji jam "neardytų nervų”; už 
pašto ženklą mokėdavo iki £ 20, 
ir t.t. Taip pat prisipirko viso
kiausių daiktų: dviratį, kelius ra
dijo aparatus ir kt. Vėliau parodė 
“banką” ir savo draugams. Poli
cija mano, kad vaikai yra išleidę 
apie £ 10.000.

Pinigų savininkas iki šiol dar 
nesurastas. Manoma, kad čia ga
lįs būti vagių paslėptas lobis.

KACETAI SOVIETUOSE
NATO praneša, kad rusai, nors 

jie ir skelbia panaikinimą koncen
tracinių stovyklų, jose dar laiko 
apie milijoną kalinių, šios stovyk
los įkurtos 1918 m. ir dabartiniu 
metu suskirstytos į tris grupes:

1. “Griežta”— įkurta Stalino 
laikais ir gyvenimas jose esąs la
bai sunkus;

2. “Normali” — jose kaliniai 
neturi laisvės, varomi į sunkius 
darbus, bet už jį mokamas šioks 
toks atlyginimas, duodami rūbai 
ir yra medicinos priežiūra ir

3. “Lengva” — šiose stovyklo
se kalinius gali ir giminės aplan-

GROŽINĖS ANGLŲ LITERATŪROS

II DALIS

šisai bandymų, nerimo ir kūry
binės jėgos laikotarpis, negrįžta
mas atsipalaidavimas nuo vikto- 
rijinio amžiaus baigiasi rašytojo 
D. H. Lawrence mirtimi (1930 m.) 
D. H. Lawrence savo gausiuose 
romanuose ir apysakose giliai iš
gyvena gamtą kaip visa globian
čią jėgą, domisi žmogaus sąmonės 
gyvuliniu bei augaliniu sluogsniu. 
Jautrumas socialinei atmosferai, 
įsijautimas į žmonių santykiavi
mus sąmonės ir pasąmonės plot
mėje, kūrybiški vaizdų polėkiai 
teisėtai nupelnė 1919 — 1930 lai
kotarpiui “Lawrence-o amžiaus” 
vardą, čia dar priklauso ir Somer
set Maugham psichoanalytinis ro
manas Of Human Bondage (1915 
m.).

Anglų literatūra, gal, pirmą 
kartą taip glaudžiai susiartina su 
Europos kontinento literatūra. 
1930 m. pasirodo angliškai Hašeko 
šaunus Kareivis Šveikas, 1931 m. 
— pokarinės Vokietijos suirutės 
romanas Alfred Doeblin’o Alexan- 
derplatz, Marcei Proust’o (pran
cūzo) freudinis romanas Time Re
gained, Franz Kafkos (vokiečio) 
The Castle ir The Process.

Galima būtų tvirtinti kaip para
doksą, jog reikšmingiausias šio 
laikotarpio anglų romanistas yra 
F. Kafka jo visokiariopuose pavi
daluose bei varijantuose (Isaac). 
1930 m. W. H. Auden’as savo po
emomis pradeda naują sąjūdį poe
zijoje, nusigręždamas simbolizmo, 
krypdamas į socialines problemas. 
Amerikos proletariniai romanai 
(John Dos Passos, Albert Halper) 
tyrė socialinį podirvį, vaizdavo 
žmogų kaip socialinio vyksmo da
lį, o ne kaip individą. Anglų rin
ką užplūdo vad. rusų socialistinio 
realizmo romanų vertimai. Anglų 
romanistas Ch. Isherwood’as eks- 
presijonistiškai vaizdavo tvirtą, 
susigulėjusią Berlyno tvarką, ku
riai nebuvo lemta ilgai tverti. Gra
ham Greene piešė dabartinio pa
saulio fizinį bei dvasinį nususintą. 
Aldous Huxley savo romane Brave 
New World sugriovė net gi pačią 
viltį į geresnę ateitį. J. Joyce 
Ulysses vis dar buvo uždraustas ir 
Anglijoj tepasirodė 1936 m. Pra
sideda trys poezijos srovės — mi
nėtojo W. H. Auden’o, Dylan ir 
T. S. Eliot’o surealizmas. 1939 m. 
pasirodo J. Joyce Finnegan’s 
Wake romanas. Taip baigiasi 1930 
-1940 metų laikotarpis. Po to vis
kas sąmyšis, liekam vėl su Math
ew Arnold’u — ... mokslo polėkin- 
gi laimėjimai, išbujojus spauda, 
didmiesčiai, mes patys vieni su sa
vim, ir šleikšti asmeninės mizeri
jos savijauta.

Vėlesnieji istorikai pastebės, 
kad tarp 1930 ir 1940 metu anglų 
literatūra buvo sunegalavusi. Gal 
dar pridurs, jog sirgo europine 
sloga. W, H. Auden vieną savo po • 

kyti. šios kategorijos kalinių pa- 
leidmas prklauso nuo vietinės val
džios. Tačiau kaliniai gali būti 
palikti “izoliacijoj” ir po paleidi
mo, tik su tuo skirtumu, kad ir 
giminės gali su jais kartu apsigy
venti. , ;

JIEŠKO PIRKĖJŲ
Sydnėjaus miesto burmistras su 

dviem palydovais išvyko į Angli
ją ir į JAV jieškoti pirkėjo že
mės sklypui, kuris yra Sydney 
miesto centre (Martin Place). Jis 
yra miesto savivaldybės žinioje ir 
už jį tikimasi gauti 1 milijoną 
svarų. Kelionė “agentams” kai
nuos apie £ 3000.

SYDNĖJAUS OPERA
Sydnėjaus operos namams ren

kamos aukos jau pasiekė £ 354.266 
sumą. Dar pasižadėta £ 105.671. 
Viso aukotojų buvo 965, kurie 
davė nuo £ 5 iki £ 2.500.

NEGRAS PASKIRTAS 
KARDINOLU

Popiežius Jonas XXIII prieš 
porą savaičių paskyrė 7 naujus 
kardinolus. Pakeltųjų į kardino
lus tarpe yra ir 47 metų amžiaus 
negras Lourian Rugambva. Pasku
tiniu metu jis buvo syskupu Ru- 
tabo, Tanganykoj (Rytų Afrikoj).

APŽVALGA
(NUO 1900 IKI 1950 M.) 

emą pavadino Nerimo Amžium 
(Age of Anxiety). Tai viską api
būdina. žmogaus netikrumas san
tykyje su visata ( A. Einšteno re 
liativybės teorija), santykyje su 
pačiu savim ( Z. Freud’o pasą
monės teorija) ir Dievu, žmogaus 
nereikšmingumas santykyje su 
mokslu, žmogaus negalėjimas ap
sispręsti dėl religijos ar bent leis
ti, kad kiti jam šiuos reikalus ap
spręstų.

Alex Comfort savo romane On 
This Side Nothing rašo:
— Aš pastebėjau jos veide tokią 
baimę, kokią būčiau jautęs pat
sai, jeigu nežinomas žmogus būtų 
atsilankęs pas mane, visuotinę 
dvidešimtojo šimtmečio baimę, 
kurią kiekvienas išgyvena, kada 
tik kas pasibeldžia į duris...

Danų mąstytojas Soren Kirke- 
gaard’as pranašiškai prieš šimtą 
metų įspėjo XXamžių, baimės am
žių. Jis atrado jį mums:

.— Baimė yra geismas to, ko bi
joma, simpatinė antipatija, 'žmo
gus bijo bet to, ko bijoma — sie
kiama (Concept of Dread).

Įsigali politinio (George Or- 
Well), mokslinio (Aldous Huxley), 
lytinio, net religinio (Graham 
Green) teroro, sadizmo literatū
rinės tendencijos. Smurtas, sadiz
mas, siaubas, dvasinis nuosmukis 
pamuštas kaltumo, nuodėmės, pa 
žeminimo, nevilties, koktumo, 
menkystos pamušalu. Atominė 
bomba nė kiek nesumažino smur
tinės baimės jausmo. T. S. Eliot’as 
pirmas priminė kitą amžiaus. ligą
— susirūpinamą mirtimi.

Websteris buvo didžiai apsėstas 
mirties
Ir pro odą kaukolę vis matė...
Z. Freud’as, aptardamas žmogu

je įgimtą “mirties geismą” nus
tatė, jog mes esam beveik “įsimy
lėję” lengvą, nepavojingą mirtį. 
Kai praeitas šimtmetis bijojo dva
sinės mirties, netekus tikėjimo 
Dievu, tai XXamžiaus bijo mirties 
gyvam esant, netekus lytinės po
tencijos. Atominės bombos bijoma 
ne dėl likimo tų, kurie išliks gyvi.

★
Tad ko stebėtis, jei poetas ir 

romanistas tokioj slogioj aplinkoj 
griebiasi simbolių bei alegorijų? 
Bet gi eilinis anglų skaitytojas 
alegorijų nenori,’ jam reikia pa
prastų pasakojimų apie meilę, 
peštukiškus nuotykius, ir jis pil
nomis rieškučiomis jų gauna iš 
Holywoodo buč-buč-pykšt-pykšt 
filmų pavidale. Tačiau rimtas 
skaitytojas yra susirūpinęs, rimi- 
tas rašytojas — taip pat. Jiedu 
nori bendrai pasvarstyti rimtas 
problemas, štai Rex Warner’io 
alegorijos apie valdžias bei dikta
tūras: The Aerodrome, The Wild 
Giose Chase, Men of None, The 
Professor (kurį nušauna bandymo 
pabėgti metu). Tai yra idėjų arba 
tezių romanai. Ar tai būtų roma
nai apie gengsterius, diktatorius, 
ar pramoginiai, ar politinės alego-

NEUŽMIRŠK UŽSUKTI | PAŠTĄ
SU "MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS PINIGAIS!

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jau
nimą domėtis lietuviška literatūra, ugdyti ir ieškoti naujų li
teratūros talentų, skelbia

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ
Laimėtojams skiriamos šios pre

mijos: ,

1. Už geriausią prozos kūrinį — 
150.00 dol., 2. Už geriausią poe
zijos kūrinį — 150.00 dol. ir 3. Už 
geriausią prozinį rašinį — 150.00 
dol.

Prozo* kūriny* gali būti apysa
ka, feljetonas, trumpa novelė ar 
kitas prozos veikalas, savo esme 
priklausąs grožinei literatūrai. 
Netrumpesnis kaip 2000, bet neil
gesnis kaip 8000 žodžių.

Poezijo* kūriny* gali būti eilė
raštis ar jų grupė, arba poema 
epinio, lyrinio ar humoristinio 
žanro, netrumpesnė kaip 200, ir 
neilgesnė kaip 1500 žodžių.

Prozini* rašiny* turi, būti neil
gesnis kaip 4000 žodžių. Autoriaus 
užduotis: originalus minčių dėsty
mas apie kurį nors lietuviškos kul
tūros ar visuomenės pasireiškimo 
būdą.

Premijuoti rašiniai visų pirma 
bus atspausdinti MŪSŲ VYČIO 

1960 m. kovo 25 d.

rijos, jie savo nuotaika mažai 
skiriasi, štai Graham Greene pra
moginiame, nufilmuotame roma
ne The Third Man skaitome tokį 
“nepramoginį” pastebėjimą:

— Jie visi buvo tos pačios gau
jos vyrai, ir jei įvykdavo nusi
kaltimas, tai tik vadai nešė atsa
komybę. Gauja veikia kaip ir to
talitarinė partija.

Arba:
— Jie kalba apie liaudį, apie 

proletarijatą; o aš kalbu apie 
gengsterius. Tai tas pats. Jie turi 
penkmečio planus ir mes juos tu
rim.

žmogaus nuvertinimo, dvasinio 
pažeminimo simboliu rašytojai pa
sirenka gyvenimo šleikštulį, mize
riją. Štai Graham Greene romane 
The Heart of the Matter rašo:

— Jis buvo lyg šuo. Niekas jo 
veide dar neišrašė bruožų, kurie 
rodytų jį žmogum esant.

Evelyn Waugh vaizduoja mora
linį snobiškumą, kuris burnoje pa
lieka šleikštu skonį. G. Greene, 
Aldous Huxley ir George Orwell 
savo palyginimais sąmoningai su
kelia koktumą. G. Orwell’is sunai
kinto pasaulio ir individo klaiky
bių knygoje 1984 rašo:

— Metalinis stalas, kur kažkas 
paliko balutę soso, nešvanki, skys
ta balutė, kuri atrodė kaip vema- 
las...

Smunkanti civilizacija yra did
miesčių civilizacija. Daugis mo
derniųjų romanistų naudoja mies
tą kaip žmogaus kalėjimo įvaiz- 
dį-simbolį. Daugiau kaip prieš 
šimtą metų viena Shelley parašy
tų poemų staiga sumodernėjo. Jis 
ten išsireiškė:

Pragaras labai panašus į Lon
doną.

Knygoje Miestų Kultūra (1938 
m.) Lewis Mumford vieną skyrių 
pavadina Trumpa Pragaro Apy
braiža. Autorius taip pat cituoja 
kritiko ir mąstytojo J. Ruskin’o 
atsiliepimą apie Londoną:

— Žmonių didesnei daugumai 
yra lemta kaip žiurkėms mirti 
kanalizacijos latakuose arba spąs
tuose arba gavus nuodų...

Didmiesčio įrengimai panaudo
jami simboliais Henry Green, Ja
mes Joyce, Graham Greene ir 
Alex Comfort romanuose. Mies
tas kaip pragaras ypač atmintinas 
Anthony West knygoje On a dark 
Night ir S.T. Eliot’o poemose.

šiems “teroristiniams” laikams 
priskirtinas ir Samuel Butler (jo 
romanai The Way of all Flesh ir 
Orchids for Miss Blandish).

Kas gi pasiekta meninės formos 
srityje? P. A.

žurnale. Vėliau jie gali būti kar
tojami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti lietu
viai visokių (išskyrus komunisti
nių) pažiūrų, priklausą bet kuriai 
jaunimo organizacijai. O taip pat 
ir tie, kurie nėra tokių organiza
cijų nariai, bet jaučia lojalumą 
Lietuvai ir jos kultūrai, nevyresni 
kaip 30 metų.

Kūrinių temų pasirinkimas yra 
laisvas.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke tu
ri būti nurodyta autoriaus pavar
dė, vardas, adresas ir gimimo da
ta.

Rašinius siųsti Jury Komisijos 
Sekretoriui Romui Keziui, 130 
Hendrix St., Brooklyn 7, N.Y., 
USA. Rašiniai gauti po 1960 ui. 
rugsėjo 15 d. nebus Jury Komisi
jos vertinami.

Jury Komisijos sąstatas: Pirmi
ninkas — Dr. Hendrikas Lukaše- 
vičius, nariai — rašytojai: Nelė 
Mazalaitė, Stepas Zobarskas, Le
onardas Žitkevičius ir Romas 'Ka
zys.

s
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TYRIEJI IR
R. Zakarevičius

PRITAIKOMIEJI MOKSLAI
Visos mokslo šakos skirstomos 

j tyriuosius ir pritaikomuosius mo
kslus. Šis paskirstymas nėra vi
suomet tikslus, bet tam tikrais at
vejais yra naudingas. Tyriuosiuose 
moksluose dalykas yra studijuo
jamas tik dėl jo jdomumo, o pri
taikomose šakose — stengiamasi 
mokslo žinias panaudoti žmonijos 
gerbūviui, čia galvoj turima dau
giausia gamtos mokslai.

šiuo metu dėl sparčios mokslo 
pažangos žmonės renkasi vieną ar 
kitą šaką, nes yra neįmanoma 
tapti visų dalykų žinovu. Tyrieji 
ir pritaikomieji mokslai reikalau
ja tam tikros skirtingos pažiūros 
ir dėl to yra šiokia tokia trintis 
tarp šių šakų sekėjų. Retkarčiais 
būna net kraštutinumų, kai vie
nos šakos šalininkai nenori kitoms 
šakoms net leisti egzistuoti. Yra 
žmonių, kurie skaito, kad pritai
komųjų mokslų sekėjai yra per
dėm materialistai, be jokių inte
lektualinių gabumų. Iš kitos pu
sės yra asmenų, kurie pajuoka 
laiko tyriųjų mokslų sekėjus, kaip 
neteikiančius žmonijai realaus gė
rio.

Čia kaip pavyzdi galima paimti 
matematikos sampratą skirtingose 
šakose. Jau tarp pačios matema
tikos sričių yra abstraktumo ir 
tikslumo laipsniai. Tiksliojoje ana
litinėje matematikoje nėra leisti
na naudoti geometrines figūras. 
Reikalaujama išvadas vesti vien 
tik iš skaičių ypatybių ir abstrak
čių samprotavimų. Kai norima pa
naudoti matematiką fizinėms pro
blemoms, tai išryškėja laipsniai 
abstraktumo ir panašumo j fizi
nę realybę.

Kadangi tikrosios fizinės siste
mos yra labai sudėtingos, tai rei
kia jas suprastinti, atmetant ne 
taip svarbias ypatybes ir palie
kant svarbiąsias tokioje formoje, 
kad matematika galėtų tas pro
blemas išspręsti. Pritaikantieji 
matematikai naudoja labai supras
tintas sistemas ir gauna tikslią 
matematiką, nors tokio tikslumo 
kaip analitinėje matematikoje vis
dėlto nepasiekia, čia daugiau yra 
sprendžiamos matematiškos prob
lemos dėl matematiško įdomumo, 
randant pradžią fizinėje realybė
je. Antra vertus, fizikai naudoja 
matematiką tiktai kaip įrankį iš
spręsti fizikos problemoms, čia 
sistemos yra daugiau atremtos į 
realybę, bet matematinis tikslu
mas yra mažesnis. Dėl kai kurių 
fizikos metodų matematikams 
šiaušiasi plaukai. Visi šių šakų se
kėjai laiko savo šakos tikslumą ar 
abstraktumą teisingu ir retkar
čiais pasijuokia iš kitų pastangų, 
siekiančių didesnio abstraktumo 
ar didesnio artimumo fizinei rea
lybei.

čia buvo kalbama apie matema
tiką, pritaikytą tyrajai mokslo 
šakai — fizikai. Taigi viena ty
rioji mokslo šaka tampa pritaiko
mąja, kai yra panaudojama kitai 
mokslo šakai, nors taip pat tyria
jai. Dažnai būna, kad vienos ša
kos žinios ir metodai yl’a panau
dojami kaip įrankiai kitos šakos 
ugdymui. Matematika yra pritai
koma ir pritaikomojo mokslo ša
koms, kaip pavyzdžiui inžinieri- 
jai. čia matematiškos sistemos tu
ri didžiausią panašumą į realybę, 
nors vistiek yra reikalinga abs- 
traktinti ir suprastinti. Tarp fizi
kos ir inžinierijos jaučiasi tokia 
pat trintis, kaip ir anksčiau išmi
nėtuose pavyzdžiuose.

Visi tie nesusipratimai išeina iš 
skirtingų šakų paskirties neįver
tinimo.

Reikia pripažinti, kad visos ty
riosios ir pritaikomosios šakos 
yra vertos sritys žmogaus intelek
tui ir energijai pasireikšti. Viso
se šiose srityse yra problemų ir 

paslapčių, vertų aukščiausio inte
lekto pastangų! Metodai yra skir
tingi, bet kiekviena šaka gali iš 
kitų šio to pasimokyti.

Dažnai yra sunku įvertinti, ku
rie pasiekimai yra didesni (tyrio
jo ar pritaikomojo mokslo), nes 
dažnai vienos srities pažanga at
skleidžia didelius galimumus ki
toje srityje ir atvirkščiai. Kieno 
yra didesnis atradimas, ar to žmo
gaus, kuris ištyrė saulės spindu
lių įtaką ant tam tikrų sidabro 
druskų, ar to, kuris panaudojo 
šią ypatybę fotografijos procese? 
Atsiminkime, kad fotografijos me
todai yra atskleidę daug plotmių 
tyriuosiuose moksluose, kaip pa
vyzdžiui, branduolinėje fizikoje, 
astronomijije, biologijoje. Kitu 
pavyzdžiu galėtume laikyti elekt
ronų sklidimą nuo kai kurių karš
tų paviršių, šioji savybė buvo pa
naudota radijo lempų gamyboje. 
Dėl didelio radijo pramonės išpli-

N. ZELANDIJOS STUDENTAI

KOVOJE DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Kaip praešaama iš N. Zelandi
jos, šiemet Vasario 16-ji nebuvo 
oficialiai N.Z. Bendruomenės 
švenčiama. Ta proga naujoji ben
druomenės valdyba yra suruošusi 
gegužinę — išvyką į Motuhee sa
lą.

Lietuviai studentai N. Zelandi
joje, kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, pasinaudodami Liet. 
Neprkl. sukakties proga, stengėsi 
iškelti Lietuvos skriaudą tarp
tautinėje arenoje.

Vasario 17 d. “Auckland Star” 
pasirodė žinutė, pavadinta — 
“JAV kreipiasi į Sov. Sąjungą 
siūlydama pasitraukti iš Pabaltijo 
Valstybių”, kurioje rašoma, kad 
Amerikos Valstybės sekretorius 
Christian Herter 42-ios Lietuvos 
Latvijos ir Estijos sukakties pro
ga, kreipėsi į Sov. Sąjungą, pa
geidaudamas, kad sovietai pasi
trauktų iš tų valstybių grąžinant 
joms nepriklausomybes.

N.Z. lietuviai studentai į šią 
žinutę tuoj reagavo, pasiųsdami 
JAV sekretoriui sekančio turinio 
laišką:

“Visų lietuvių studentų, studi
juojančių N.Z. universitetuose, 
vardu prašau priimti mūsų giliau
sią padėką dėl jūsų pareiškimo, 
padaryto Lietuvos Nepriklauso
mybės 42 metų sukakties proga, 
kuriame jūs raginate Sovietų Są
jungą pasitraukti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

Mes žinome, kad panašūs pa
reiškimai, remiami dar laisvųjų 
vyriausybių diplomatinio spaudi
mo, padės atgauti laisvę ir laisvo 
apsisprendimo teisę mūsų moti
noms ir sesėms pavergtoje Lietu
voj/.

Šia proga mes prašome jus 
Amerikos vyriausybei padedant iš
kelti okupuotos Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos reikalą J.T.O. Mes 
esame tikri, kad jeigu mūsų rei
kalas bus iškeltas Jungtinių Tau
tų pilnaties posėdy, jis bus dau
gumos paremtas.

Mes taip pat norime išreikšti 
mūsų nuoširdžią padėką JAV tau
tai ir vyriausybei už simpatijas 
ir moralinę paramą, rodomą mums 
kovoje dėl mūsų brangios Lietu
vos laisvės.”

Vasario mėn., 19 d. “Auckland 
Star” įsidėjo atvirą “Lietuvio 
studento” titulu pasirašytą laiš
ką, kuriame sakoma:

“LIETUVA. Prieš keturiasde- 

timo, gamyba buvo pagerinta 
taip, kad jos procesas labai atpi
go. Tuo pačiu radijo lempos pra
dėtos naudoti įvairiuose moksli
niuose instrumentuose, dėka ko 
turime daug naujų mokslo išradi
mų. šių lempų pigumas leido jas 
skaitlingai panaudoti elektroninė
se skaičiavimo mašinose. Yra ir 
daugiau tokių pavyzdžių.

Pereinant į platesnę plotmę, 
randame trintį tarp humanitari
nių (dvasios) ir gamtos bei tech
nikos mokslų. Taip pat reikia pri
pažinti, kad ir gamtos ir humani
tariniai mokslai yra verti žmogaus 
pastangų. Jeigu nebūtų plačios 
specializacijos, ši trintis irgi ne
egzistuotų. Tačiau atrodo, kad da
barties sąlygose specializacija yra 
neišvengiama, šiai problemai iš
spręsti, turbūt, reikėtų duoti žmo
nėms išsilavinimą, išeinantį iš 
specializacijos ribų.

šimt du metu Lietuva po dauge
lio metų kovų paskelbė Nepri
klausomybę. Ši sukaktis yra 3,5 
milijonams lietuvių laisvės ir pa
čių apsisprendimo simbolis — 
kiekvieno žmogaus teisė. Tatai 
yra taip pat teisybės simbolis, ku
ris anksčiau ar vėliau turės būti 
įgyvendintas. Tačiau dar tuo tar
pu milijonams žmonių ši teisė yra 
atimta. Jų tarpe sovietų okupuoti 
ir lietuviai, kiek Lietuvos istori
jos žinios siekia, visą laiką ko
vojo už savo laisvę ir viduram
žiuose per kelius šimtmečius sau
gojo Europą nuo rytų įsiveržėlių. 
Lietuvių studentai, ūkininkai ir 
darbininkai, net ir moterys, akty
viai kovojo su sovietų užpuolikais 
dar daugelį metų pasibaigus II- 
jam pasauliniam karui.

Sovietai, prisidengę tautos ge
radarių skraiste, sunaikino Lietu
vos Nepriklausomybę ir ilgų me
tų okupacijos eigoje prievartauja 
lietuvių tautą rusų komunizmo 
tikslams. Metodai, kuriuos naudo
ja sovietai, yra barbariški ir prie
šingi žmogaus Laisvės principams. 
Priešindamiesi sovietų tiranijai, 
lietuviai kovoja ne tik už savo 
pačių laisvę, bet taip pat už kiek
vieno asmens teisę pasirinkti to
kią gyvenimo formą, kokia jai ar 
jam patinka.

Šios sukakties proga lietuviai 
tikisi, kad pasaulis atsižvelgs į jų 
kovą dėl teisybės.”

M.P.I.

MĮSLĖS
Įvyko auto katastrofa. Tėvams 

užmuštas vietoj, sūnus kritiškoj 
padėty skubiai nugabentas į ligo
ninę. Iššauktas daktaras skubiai 
operacijai pamato pacientą ir sa
ko: “Negaliu operuoti — jis ma
no sūnus”. Kodėl?

.★
Jūratė ir Kastytis guli negyvi 

ant grindų. Šalia sudužęs didžiulis 
uzbonas; grindys aplietos vande
niu. Ant lango sėdi katinas. Kaip 
žuvo Jūratė ir Kastytis?

(Atsakymai 4 psl.)

GIRDĖTA
Teko nugirsti, kad St. John’s 

kolidže I — trimestrą studijuoja 
tik fuksai, II-rą — niekas nestu
dijuoja, o III-čią — visi.

MOKSLO KELIU
aukštuosius mokslus 1959 m.

BIVEINYTĖ GRAŽINA LL.B. 
(Bachelor of Laws).

Gimė 1938 m. Ukmergėje. Pra
džios mokyklą ir pirmą gimnazi
jos klasę baigė Špakenburge (Vo
kietijoje).

Į Australiją atvyko 1949 m. 
spalio mėn. Šiame krašte Gražina 
pradėjo mokslą nuo šešto sk. pra
džios mokyklos ir labai gerai bai
gė gimnaziją 1955 m.

Gavus valstybinę stipendiją, 
įstojo į universitetą 1956 m. studi
juoti teisės mokslų. Baigus savo 
studijas per keturis metus, ši gabi 
studentė surinko 11 honours, lai
mėjo dvi premijas (net Melburno 
universiteto) ir taip pat gavo 1958 
ir 1959 metais pinigines dovanas 
už geriausius pažymius teisės fa
kultete Canberroje.

Kad pasiektų tokius aukštus re
zultatus, Gražina, suprantama, tu
rėjo intensyviai studijuoti, bet 
atrado laiko ir .veikimui. Lietuvių 
veikloje dalyvavo tautinių šokių 
grupėje, padėjo studentų valdy
bai ruošiaint studentų suvažiavi
mą ir visada prisidėjo prie viso
kiausių lietuviškų parengimų. Uni
versitete buvo ilgametė dramos 
draugijos sekretorė ir taip pat 
veikli teisininkų draugijos narė.

Gražinos ateities planai dar nė
ra visai aiškūs. Dabar rengiasi 
specialiems honours egzaminams, 
šiais metais dirbs valstybinėj tei
sės įstaigoje ir rengsią advokato 
laipsniui. Po to galvoja dar stu
dijuoti humanitarinius mokslus ir 
įsigyti magistro laipsnį.

KRONIKA
★ Fuksas D. Katauskas seka 

brolio Romo pėdomis: ir jis at
vyksta iš Canberros studijuoti in- 
žinieriją Sydnėjaus universitete. 
Apsigyveno St. John’s kolidže.

★

A Kita kanberiškė fuksė Gina 
Balsytė vakarais studijuoja huma
nitarinius mokslus Canberros uni
versitete.

★
★ Centrinės Valdybos (Sydnė

jaus) p-kė Nitą Grincevičiūtė pa
sirašė 2 metams sutartį dirbti 
kaip dantų gydytoja Brunswick 
(Vic.).

★
A J. Riauba ii Adelaidės jau 

Centrinei Valdybai prisiuntė pa
vyzdžių ir pasiūlymų dėl Studen
tų ženkliuko pagaminimo. C.V. 
dėkinga pirmajam ir prašo kitus 
pasekti jo pavyzdžiu.

★
★ G. Kišonas, raginamas perei

tų metų fuksų, visdėlto nutarė 
įstoti į U.S. džiudo klubą. Pra
džia buvo sunkoka, bet gal pri
pras. ..

★
A R. Cibulskis, priklausąs S.U. 

D.S., išpildo arkivyskupo rolę Je- 
an-Paul Sartre’s veikale “Lucifer 
And The Lord”. Vaidinimą vi
siems dar galima pamatyti kovo 
25, 26 ir balandžio 1 ir 2 dieno
mis Wallace Theatre (Syd. U-te). 
Pradžia 7.30 vakaro.

A
ir Melburniškės Irma ir Rūta 

Laisvėnaitės kovo 15 d. išplaukė 
J.A.V. Visiems gaila, ypač stu
dentams ir skautams, su kuriais 
prieš išplaukdamos dalyvavo stu
dentų mišiose Camperdowne ir 
egzilų skautų plaukimo karnava
le Bankstowne.

A
★ Šių metų Studentų Savaitga

lis, ruošiamas A.L.S.S. Sydnėjaus 
Sk. V-bos, įvyks rugsėjo 3 ir 4 
dienomis Bateau Bay. Vieta jau 
užsakyta.

JERAŠIUS BRUNONAS — B.A. 
(Bachelor of Arts)

Gmė 1934 m. Utenoje. Pradžios 
mokyklą ir dalį gimnazijos pabai
gė Ravensburge (Vokietijoje).

Kartu su tėveliais 1949 m. bir
želio mėn. atvyko į Australiją. 
1950 m. įstojo į antrą klasę Cow- 
ros gimnazijoje, kur užbaigė tris 
klases. 1952 m. persikėlė į Šv. 
Juozapo kolidžą Sydnėjuje, kurį 
ir baigė 1953 m.

1954 m. Bruno pradėjo studijuo
ti chemijos mokslus Sydnėjaus 
universitete. Sekančiais metais 
persikėlė gyventi pas tėvus į Can- 
berrą. Gale tų metų sukūrė šei
mą, vesdamas p. R. Miscevičiūtę 
— gerai žinomą lietuvių veikėją 
Canberroje.

Dirbdamas Žemės Ūkio Ekono
mijos Biure, 1956 m. įstojo į hu
manitarinių mokslų fakultetą, kur 
studijavo ekonominius dalykus. 
Studijavimo sąlygos buvo sunkios, 
nes reikėjo kartu dirbti ir moky
tis, bet Bruno nugalėjo visus sun
kumus ir kiekvienais metais išlai
kė savo egzaminus. 195T m. gavo 
įstaigos tarnautojams skiriamą sti
pendiją. Per keturis metus vaka
rais studijuojant pabaigti huma
nitarinius mokslus yra tikrai pa
vyzdingas ir pagirtinas reikalas.

Tuoj atvykęs į Canberrą, Bru
no veikliai įsitraukė į lietuvišką 
veiklą. Buvo ilgametis tautinių šo' 
kių grupės muzikantas ir daina
vo oktete. 1955 m. buvo bendruo
menės apylinkės valdybos narys. 
Bruno yra aktyvus Šviesos Sam
būrio narys ir taip pat A.L.S.S. 
Canberros Sk. valdybos pirminin
kas.

Dabar Bruno dirba Prekybos 
Ministerijoje tarptautinės ekono
mijos skyriuje, kur turi atsakingą 
darbą. Ateityje planuoja įsigyk 
magistro laipsnį ir siekti dakta
rato.

Canberros lietuviai studentai ir 
bendruomenė džiaugiasi drauge su 
savaisiais filisteriais jų pasiektais 
mokslo vaisiais. Linkime jiems 
pasisekimo jų pasirinktame kely
je, o taip pat džiaugsmingos ir 
šviesios ateities asmeniniame gy
venime.

Tutis

★

A M. Mauragis ir G. Kišonas 
užsimanė "kvėptelti” po egzami
nų. Vasario 24 d. jiedu išvyko 
gastrolėms iš Sydnėjaus. Spėjo 
apsilankyti pas lietuvius Melbur
ne ii’ net Adelaidėj. Kovo 3 d. 
grįžo į Sydnėjų, kad laiku pra
dėtų naujus studijų metus.

★

A Šiam mėnesy įvykusioj Kaziu- 
Mugėj Dainavos salėje Bankstow
ne studentai išstatė stiklinę, pil
ną žirnių. Viso jų buvo 4355J. 
Artimiausią skaičių (4500) atspė
jo p. Ramanauskas, kuris stikli
nėj po žirniais rado £ 1, kaip pre
miją už įspėjimą.

A
A Kovo 5-6 dienomis įvyko sma

gus Savaitgalis prie Melburno. 
Studentų ir jaunimo (per 45) su- 
sivažiavo iš visų vietovių.

A
A Mokslo metų pasisekimui ko

vo 13 d. buvo atlaikytos šv. Mi
šios studentams Camperdowno 
bažnyčioj. Šiai progai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. P. Butkus.

GANDAS ČIA, AR TEISYBĖ

Sklinda gandai, kad laivui Hi
malaya išplaukus į J.A.V-bes su 
Rūta ir Irma Laisvėnaitėmis, din
go ir du Sydnėjaus liet, studen
tai.

"LUCIFER AND 
THE LORD"

Sydney University Dramatic So
ciety kasmet pastato daugiau ir 
daugiau veikalų, ši teatralinė vei
kla dažnai susilaukia gerų atsilie
pimų iš žymiųjų Sydnėjaus kri
tikų. šiais metais, atžymint S.U. 
D.S. 70 metų sukaktį, pirmas ir 
svarbiausias vaidinimas, kuris ti
kimės bus šių metų stipriausias, 
yra moderniojo prancūzo drama
turgo Jean-Paul Sartre "Lucifer 
And The Lord”.
Minimojo vaidinimo veiksmas vyk
sta Vokietijos miestelio Worms 
aplinkumoje, Renesanso laikotar
py.

Turinyje vaizduojamas vokiečių 
kariuomenės geriausias kapitonas 
Goetz, kuris stengiasi skirtis nuo 
visų kitų. Iš pradžių jis yra pa
skendęs blogyje ir ruošiasi 
sunaikinti arkivyskupo miestą 
Worms. Visi, net arkivyskuno na- 
siuntinys, jį maldauja Wormso pa
sigailėti. čia įvyksta staigus kapi
tono pasikeitimas, šv. Gilhau pa
rapijos klebonas Heinrich nety
čia pasijuokia iš Goetz, nef jis 
mano, kad visi daro gera, o tik 
jis vienas bloga. Kai Heinrich 
įtikina jį, kad niekas gero neda
ro, jis prisiekia, kad padarys tai, 
ko kiti negali, vadinasi — pada
rys gera. Goetz išdalina visus sa
vo turtus, pastato idealų meilės 
miestelį, kur net susiraukti nega
lima, apsivelka vienuolio drabu
žiais ir visomis jėgomis stengia
si pasidaryti mylimas vargšų ūki
ninkų tarpe. Kai tatai jam nepa
vyksta, jis vėl perima kariuome
nės vadovavimą.

Goetz rolė nepaprastai sunki, 
bet Sydnėjaus dienraščių kritikai 
sutinka, kad Grahame McPherson 
ją labai gerai išpildo. Vaidinime 
pasireiškiama ir kiti savo gabu
mais. Lenkas Stefan Griff vaidina 
vienuolio Tetzel rolę. Jis žmo
nėms pardavinėja atlaidus, išpir- 
kinėja sielas iš skaistyklos ir daro 
gerą biznį, kol Goetz jo nesutruk
do. Vaidinime pasirodo ir Kevin 
Colson (TV ir radio pranešėjas) 
Hermano asmenyje, mėgindamas 
nužudyti Goetz. Apie kiekvieną 
aktorių atskirai neparašysi, bet 
kalbant apie visus 42 iš karto, 
galima “S.M. Herald” kritiko žo
džiais išsireikšti: “very forceful 
production”.

“Lucifer And The Lord” turi 
gerų ir blogų pusių: gal daugiau 
blogų nei gerų. Anglijoj jis bu
vo ir tebėra uždraustas dėl pikt
žodžiavimo. Australijoj dar šio 
vaidinimo neuždraudė, bet univer
siteto Newman Society jau jį boi
kotavo. Apskritai visdėlto šis 
Sartre’s veikalas yra gilus filoso
finiu požiūriu, konstruktyviai pa
rašytas ir įspūdingai pastatytas.

šio veikalo režisorius yra John 
Tasker, gabus ir jaunas australas, 
prieš šias Kalėdas grįžęs iš užsie
nio (6 metus studijavęs dramą Eu
ropoj). Svogūnai Svogūnaitis

AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

Kovo 5 ir 6 dienomis Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Melburno skyrius surengė akade
minį savaitgalį Bayswater, prie 
Melburno.

Ten suvažiavo apie 60 žmonių: 
buvo ir studentų iš Sydnėjaus, 
Adelaidės, Canberros ir Newcas
tle. Iš Geelongo buvo net visa 
krepšinio komanda. Studentų gre
tas papildė šiaip jaunimas ir mo
ksleiviai.

šeštadienį kolegė Irma Laisvė- 
naitė pravedė seminarą tema 
“Studentų vaidmuo lietuvybei iš
laikyti”. Diskusijų metu iškilo 
pasisakymai, kokio pobūdžio veik
loje studentai ir mokslą baigusie
ji turėtų reikštis. Buvo taip pat 
iškeltas klausimas, kodėl mes nu
tautėjam. Paliesta tema kultūri
nių ryšių palaikymo su Lietuva. 
Sekmadienį po pietų p. Stankūna- 
vičius skaitė paskaitą (ji bus at
spausta Studentų Žodyje) apie 
Arthur Koestler knygą “The 
Sleepwalkers”.

Melburno studentai džiaugėsi 
vėl matydami kolegas iš kitų uni
versitetų. Taip pat turėjo progos 
dai* pabendrauti, pabūti kartu su 
kolegėmis Irma ir Rūta Laisvėnai
tėmis, kurios kovo 11 dieną pali
ko Melburną. Jos išplaukė gyven
ti į J.A.V. J.T.

i
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1960 m. kovo 25 d.

/

BAIGUSIEJI UNIVERSITETUS
Šiais metais Australijoj turėjom 

gana gausų būrį naujųjų filiste
rių. Melburniškiai buvo aprašyti 
pereitame “J.K.”, todėl šiame 
“St. I." talpiname Sydnėjaus ir 
Canberros baigusiuosius; kitame 
tikimės pasirodys Adelaidės ir 
Brisbanės universitetus baigusieji 
mūsų tautiečiai.

KAZYS J. KEMĖŽYS gimė 
1937.IV.23 Klaipėdoj. Pirmų pr. 
mokyklos skyrių pradėjo Kaune, 
toliau mokėsi įvairiose šiaurės 
Vokietijos D.P. stovyklų mokyk
lose, kur ir baigė pirmų gimna
zijos klasę.

1950 m. įstojo į De La Salle 
College Marrickville, kurių baigė 
1954 metais.

1955 m. pradėjo studijuoti Syd
nėjaus universiteto inžinierijos 
fakultete, bet 1956 m. perėjo j 
gamtos-matematikos fakultetų, ku- 
nį baigė 1959 metų gale su I- 
Class Honours in Geology. Dabar 
jis ruošiasi daktaratui New Eng
land (Armidale) universitete.

Laisvalaikiu kol. Kemešys žais
davo krepšinį. Yra atstovavęs Syd
nėjaus universiteto pirmos divizi
jos krepšinio komandų.

«**##*#****###****##*#*#**#*****

Studijuoti pradėjo 1955 m. S.U. 
inžinierijos fakultete ir 1959 m. 
baigė Civil Engineering skyrių, 
įsigydamas B.E. laipsnį.

Pereitų metų gruodžio mėn. pra
dėjo darbų kajp inžinierius 
C’wealth Department of Works 
prie Upper Cotter tvenkinio sta
tybos, 40 mylių nuo Canberros, 
kur ir dabar tebedirba.

1959 m. Romas buvo A.L.S.S. 
Centrinės V-bos iždininko parei
gose ir aktyvus sportininkas. Lie
tuvių sportininkų suvažiavimuose 
jis yra atstovavęs Canberrų.

★

GENOVAITĖ KAZOKIENĖ, bai
gė odontologijos fakultetų (žiūrėk 
š.m. “M.P.” Nr. 9 (567).

ROMAS KATAUSKAS gimė Pa
pilės mieste, 1936 m. birželio 5 d.

Pradžios mokyklų pradėjo Lie
tuvoj ir baigė Vokietijoj, Uchtė- 
je, kur taip pat baigė pirmų lie
tuvių gimnazijos klasę. Atvažia
vęs į Australiją, pirmas dvi kla
ses baigė Bathurst High School. 
Persikėlęs į Canberrų, paskutines 
tris klases lankė Canberros High 
School 1954 m. su valstybine sti
pendija (Commonwealth Scholar
ship).

JUOZAS VANAGAS-SIMONAITIS
1874 — 1960.2.11 d.

Iš Lietuvos pasiekė žinia, kad 
Kaune savo nuosavame stilingame 
name, Perkūno Alėjoj (dabar 
Montvilos gatvė), eidamas 86-tus 
metus, šių metų vasario mėn. 11 
dienų mirė žinomas visuomeninin
kas Juozas Vanagas — Simbnai- 
tis. Vasario mėn. 13 d. būrelio 
bičiulių ir giminių buvo palydė
tas ir palaidotas Biruliškių kapi
nėse (Kaune).

Juozas Vanagas — Simonaitis 
yra gimęs 1874 metais Kiburių 
bažnytkaimyje, Vaškų vlšč., Bir
žų apskr. Pradžios mokyklų baigė 
Kiburiuose, vėliau mokėsi Baus
kėje, kur baigė Viduriniųjų Mo
kyklų. Po to kurį laikų dirbo įvai
riose Rusijos vietovėse, kol apsis
tojo Maskvoje, čia vėl mokėsi ir 
baigė Augštuosius Buhalterijos 
Kursus. Uoliai dalyvauja lietuviš
koj veikloj, dainuoja chore, akty
vus vaidintojų grupės narys. 
Prieš I-jį Pasaulinį Karų netoli 
Vilniaus, Valkininkuose, lietuvių 
pastangomis ir kapitalu buvo įs
teigtas cemento fabrikas. J. Va
nagas kviečiamas į fabriko admi
nistracijų ir atvykęs visa širdim 
tam darbui pasišvenčia. Tačiau 
karo veiksmai verčia fabrikų ir 
personalų evakuotis į Rusijos gi
lumų. Jonas Vanagas vėl atsidu
ria Maskvoje, čia tuojau įsijun
gia į karo pabėgėlių šelpimo dar
bų. Jis yra vienas iš labiausiai 
pasidarbavusių Augštųjų Mokyk
lų Lietuviams Studentams šelpti 
Dr-jos narių. Didžia dalimi yra 
jo nuopelnas, kad toji draugijos 
veikla buvo toliau tęsiama Nepri
klausomoj Lietuvoj.

Caristinei Rusijai subyrėjus ir 
Lietuvai pasiskelbus nepriklauso
ma valstybe, tūkstančiai karo pa

MARINA OSINAITĖ gimė Kau
ne, kur ir baigė tris pradžios mo
kyklos skyrius. Mūnchene baigė 
pradžios mokyklų ir įstojo į gim
nazijų. 1949 m. iš 4-tos gimn. 
klasės išvažiavo į Australijų. At
vykus čia, ji įstojo į gimnazijos 
komercinį kursų. Vėliau perėjo 
Parramatta High Schodl ketvirtų 
klasę. 1955 m., dirbdama, pati na
muose pasiruošė ir išlaikė “leav- 
ingų”. 1956 m. pradėjo studijuoti 
farmacijų ir 1959 m. baigė. Rug
pjūčio mėn. laikys registracijos 
egzaminus, kurie nei vieno stu
dento dar nepaglostė. Ateityje 
turi vilties įsigyti savo vaistinę.

Kas Marinų pažįsta, tas žino, 
kad užsiėmimų Ji turi galybes. 
Mėgsta knygas, gamtų, kinus ir 
pasilinksminimus. Daug laiko pra
leidžia skautiškoje veikloje: ji yra 
“Aušros” tunto skaučių skyriaus 
vedėja. Kartais ji dalyvauja ir lie
tuvių teatro vaidyboje.

bėgėlių pradėjo grįžti Lietuvon. 
Jų grįžimui palengvinti buvo su
darytas komitetas, į kurį J. Va
nagas tuojau įsijungė ir dirbo, 
kol tas darbas buvo perimtas įs
teigtos Lietuvos pasiuntinybės. J. 
Vanagas į Lietuvų grįžo 1921 me
tais. Nuo 1922 metų pradžios pra
dėjo eiti atsakingas Žemės Ūkio 
Ministerijoj Buhalterijos direkto
riaus pareigas. Tose pareigose be 
pertraukos išbuvo iki 1940 m. rug
pjūčio mėn., kada užplūdę bolše
vikiniai okupantai ir jų pastatyti 
lietuviški komisarai jį, kaip ir 
daugelį kitų, iš tarnybos atlei
do.

J. Vanagas šalia atsakomingų 
pareigų Ž. Ūkio Ministerijoje, 
kaipo atskaitomybės žinovas, ne
kartų buvo kviečiamas talkinti ki
toms žinyboms, žemės Ūkio Rū
mai pavedė jam suorganizuoti že
mės ūkio sųskaitybos skyrių. Bu
vo ilgametis Lietuvos Banko ir 
Žemės Banko kontrolės komisijų 
narys. Tarnyboje buvo žinomas 
savo darbštumu, punktualumu ir 
pareigingumu.

Be tiesioginių tarnybinių parei
gų, komisijų ir posėdžių, J. Vana
gas rado laiko dirbti šakotų . ir 
pozityvų visuomenini darbų. Jis 
priklausė visai eilei organizacijų:
1. Augštųjų Mikyklų Moksleiviams 
šelpti Dr-jos narys, pirmininkas 
ir faktinas reikalų Tvarkytojas,
2. Lietuvių — Latvių Vienybės 
Dr-jos ilgametis Centro V-bos na
rys ir vienu tarpu tos dr-jos pir
mininkas, 3. Lietuvos Vegetarų 
Dr-jos steigėjas bei jos pirminin
kas, 4. Užsienio Lietuviams Rem
ti Dr-jos ir 5. Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Valdybos aktyvus na
rys. Buvo veiklus ir kitose kultū-

VIDA VLADIČKAITĖ gimnazi
jų pradėjo lankyti Uchtės stovyk
loje 1949 m. atvyko su tėveliais į 
Australijų. Iš Bathursto stovyklos 
tęsė mokslų St. Marys. Po poros 
metų įstojo į Penritho gimnazijų, 
kur mokėsi 5 metus. Būdama 
gimnazijoje, susidomėjo chemija, 
fizika ir matematika. Tuos moks
lus nutarė tęsti ir unversitete. 
1955 m., būdama mergaičių mo
kyklos kapitone, sėkmingai išlaikė 
brandos atestato egzaminus.

1956-1959 studijavo S.U. gamtos 
-matematikos fakultete. Pirmais 
metais klausė botanikos. Ji tęsė 
šias studijas toliau, papildžius jas 
agrikultūros chemija. Ji gaudavo 
mokytojų kolidžo stipendijų, kas 
įgalino jai baigti studijas ir savy- 
stoviai gyventi.

Šiais metais ji humanitarinių 
mokslų fakultete studijuos, kad 
gautų “diploma of education”. Po 
to tikisi mokytojauti gimnazijoje.

★
ANGONITA GRINCEVIČIŪTĖ 

baigė adontologijų (žiūrėk “M. 
P.” Nr. 10).

VAIDINO TAS PAČIAS ROLES 
PO 41 METŲ

Juozo Vaičkaus pradėtajame kurti 
teatre 1919 metais buvo vaidina
mas A. Čechovo veikalas “Trys se
serys”. Spektaklyje dalyvavo P. 
Kubertavičius, A. Vainiūnaitė (vė
liau Kubertavičienė), K. Jurašū- 
nas.

Dabar, Čechovo jubiliejaus pro
ga, Kaune vėl vaidinamas tas pats 
veikalas, ir jame vaidina visi trys 
minėtieji aktoriai, nors ir 41-riais 
metais senesni.

IŠLEIDO KNYGĄ APIE 
M.K. ČIURLIONĮ

Grožinės literatūros leidykla 
Vilniuje išleido knygų “M.K. Čiur
lionis apie muzikų ir dailę”. Kny
goje sudėta visa eilė Čiurlionio 
laiškų Zikarui, Žmuidzinavičiui ir 
kitiems. Spausdinama ir kitų as
menų laiškų iš S. Čiurlionienės ar
chyvo, kur, yra medžiagos Čiurlio
nio biografijai ir jo kūrybos api
būdinimui. Yra S. Čiurlionienės 
atsiminimai ir paties Čiurlionio 
“Užrašai” bei astuoni straipsniai 
dailės ir muzikos klausimais.

LNA

rinėse, ekonominėse bei sporto 
organizacijose. Vyresnės kartos 
kauniečiai, kurie dalyvaudavo vi
suomeniniame ir kultūriniame 
darbe, gerai prisimena velionį J. 
Vanagų. Jį visur buvo galima su
tikti, ar tai būtų meno parodos 
atidarymas, ar literatūros vaka
ras, ar studentų korporacijos 
šventė. Jis mylėjo menų, turėjo 
daug draugų menininkų tarpe. 
Savo šeimos J. Vanagas neturėjo, 
buvo nevedęs, bet visada mėgo ir 
rūpinosi jaunimu, eidavo į jų tar
pų ir dažnai pas save kviesdavo
si studijuojantį jaunimų. Nemaža 
Lietuvos Universitetų baigusių 
studentų yra susilaukę iš jo dide
lės paramos mokslams išeiti. Ir 
šių eilučių autorius jos susilaukė 
sunkesnėse materialinės būklės 
dienose studentaujant. J. Vanagas 
kaip žmogus buvo labai geros šir
dies, duosnus, bet labai kuklus. 
Per visų savo gyvenimų stengėsi 
gyventi prasmingai, mylėjo arti
mų ir buvo saulėtu pavyzdžiu 
sveikai gyvenančio, buvo vegeta
ras. Per ilgų savo amžių jokių že
miškų turtų nesukrovė, tik turėjo 
kuklius puošnius namus ir ketu- 
rius šimtamečius ąžuolus.

Ramiai ilsėkis, gerasai žmogau 
ir taurusis lietuvi, savo Tėvų že
mėje.

Kr. — M.

MELBURNO LITUANISTINIŲ KURSŲ 
TRECIOJI LAIDA

Kovo mėn. 5 d. įvyko M. Litu
anistinių kursų trečiosios laidos 
išleistuvės. Jas suruošė tėvų ko
mitetas lietuvių šamuose, Thorn- 
bury. Po trejų, kiti po ketverių 
mokslo metų kursų baigimo pažy
mėjimus gavo 11 kursantų ir kur- 
sančių: Nijolė Adomavičiūtė, Kęs
tas Antanaitis, Jieva Didžytė, Ge
nė Katinaitė, Raimundas Kazlaus
kas, Jonas Meiliūnas, Jūratė Pa- 
ragytė, Arvidas Ramanauskas, 
Vytenis Vasaris, Laima Vingytė 
ir Rasa žižytė. Pirmuoju baigė V. 
Vasaris.

Kursų vedėja Elena žižienė sa
vo įžanginiame žodyje paryškino 
jaunimui lietuviškosios bendruo
menės įdėjų. Mes esame lietuviai 
ir jais visada liksime, mes esame 
lietuvių tėvų vaikai, esame lie
tuvių tautos atžalos. Kursų bai
gimas nėra tai pabaiga lietuviško 
sųmonėjimo, lituanistinių dalykų 
mokymosi, o tik pradžia. Pranešė, 
kad geras būrelis baigusiųjų įsi
jungia į jaunųjų žurnalistų ratelį 
ir jųjų savaitgalinius kursus — 
referatų ir diskusijų popietes.

Baigusiuosius sveikino A. Sa
dauskas —' apylinkės valdybos ir 
švietimo tarybos vardu, A. Krau
sas — krašto švietimo tarybos li
tuanistinės sekcijos vardu, V. Ju-

UXA

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

GAMS IR DURIMS, KURIOS

GOS YRA EMALIUOTOS, TO

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

MERIDIAN
F 4

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE 

TUS, NEI SAULĖ.

NUAUS UŽDANGAS LAN

LUXAFLEX ALIUMI

LUXAFLEX "ARCADIA”.. 
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULES.

CASEMENT ROLL-UP
F 28

CABRA — VALE HOME FURNISHING.

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ 

VASARĄ JŪSŲ NAMUOSE 

BŪTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU. 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI

ARCADIA DOOR CANOPY 
F 29

Automatiškai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namą 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį.

Vyniojamoj! lango už
danga “Casement” 

suteikia reikiamai švie- 
ir apsaugoja nuo 

karščio.

Sutuoktuvių proga širdingai 
sveikiname mielų kolegę

VIDĄ VLADICKAITĘ ir STEVE KADI.

Sydnėjaus Studentai

MĮSLIŲ ATSAKYMAI
Daktaras — paciento motina.
Jūratė ir Kastytis (dvi žuvys) 

plaukiojo uzbone, katinas mėgino 
jas pagauti ir apvertė uzbonų. Jis 
sudužo, užmušdamas žuvytes, o 
katinas užšoko ant lango.

nokas — parapijos savaitgalio mo
kyklos tėvų kimiteto vardu, J. An
tanaitis — skautų globos komite
to vardu, V. Kuncaitienė — mo
terų socialinės globos vardu, A. 
Vingis — klubo vardu. A. Zubras 
pasidžiaugė, kad didelė dalis šių 
iškilmių abiturientų nebaigia litu
anistinio lavinimosi, o jungiasi 
prie jaunųjų žurnalistų. Taigi, iki 
pasimatymo!

Kursų tėvų komiteto pirminin
kas p. J. Adomavičius padėkojo 
poniai vedėjai ir mokytojams ir 
įteikė kiekvienam mokytojui po 
adresų su padėkos įrašu ir po 
puokštę puošnių gėlių. Pačių kur
santų vardu mokytojams padėko
jo Raimundas Kazlauskas.

Visi baigusieji gavo dovanų po 
knygą. Knygoms nupirkti apylin
kės švietimo taryba kursams davė 
11 svarų. Kursų tėvų komitetas 
geriausiai baigusiajam V. Vasa
riui padovanojo Sruogienės Lie
tuvos istoriją. Pavyzdingiausiam 
kursų mokiniui (priešklasio), są
žiningiausiai pamokas lankančiam 
ir jas visad paruošiančiam Jur
giui Meiliūnui dovaną įteikė mo
terų socialinės globos draugijos 
valdybos vardu V. Kuncaitienė. 
Jievai Didžytei, laimėjusiai Mūsų 
Pastogės skirtą 10 svarų premiją 

už geriausią savaitgalių mokyklų , 
rašinį “Mergelė karžygė”, voką su 
pinigais įteikė A. Krausas.

Sekė programa, kurią pravedė 
mokytojai — K. Klupšas ir L. 
Vacbergas. Visus tikrai maloniai 
nudžiugino mokyt. L. Vacbergo 
paruoštas kursantų choras. Sudai
navo net aštuonetą dainų. Jūratė 
Paragytė paskambino pianinu 
Chopino kompoziciją. Jieva Did
žytė padeklamavo S. Neries “Ak
menėlis turi šaltą širdį” ir paskai
tė savo kūrybos “Lietuviais esa
me mes gimę”. Jonas Meiliūnas 
padeklamavo Putino “Margi saka
lai”. Genė Katinaitė Binkio 
“Sniegas”, Rasa žižytė Brazdžio
nio “Man atšalo rankos”, Raimun
das Kazlauskas Binkio “Vėjavai
kį”. Nijolė Adomavičiūtė paskai
tė Biliūno “Kliudžiau”, gi Kęs
tas Antanaitis savo kūrybos “Alo
yzą”.

Ta proga B. Zabiela, kartu su 
stambiausiu rėmėju B. Urbšiu (jis 
pianino reikalui aukojo 18 svarų) 
klubo pirmininkui perdavė nu
pirktą pianiną, pinigų likutį 8.15.0 
svarus ir visą rinkliavos apyskai
tą. Po visų iškilmių sekė kava su 
užkandžiais. Jaunimas, matėsi, 
tikrai buvo išalkęs. Užkandžius 
suruošė kursantų tėvai.

šioje jaunimo šventėje pabuvo
ti tikrai buvo įdomu. Jautei, kad 
čia dirbamas tiesioginis lietuviš- 
kasai darbas. Tegu tik užtenka 
energijos ir entuziazmo mokyto
jams.

Iš kursų vedėjos pareigų dėl 
persikrovimo darbais ir šeimyni
nių rūpesčių E. žižienei atsisa
kius, vedėjo pareigų ėmėsi L. Vac
bergas. Kursantus tikybos pamo
kys kun. Pr. Vaseris. Pamokos 
vyksta šeštadieniais lietuvių na
muose nuo 2 iki 4 valandos.

Svety*

< •
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STUDENTAI IR SPORTAS
šiais metais XI-sis Australijos 

lietuvių sporto sąskrydis ir Aus
tralijos lietuvių studentų suvažia
vimas įvyks Sydnėjuje. Susiva- 
žiuos daug gražaus jaunimo, ir 
todėl kyla klausimas, kaip tą visą 
jaunimo darbą Sydnėjuje reiktų 
dainiau koordinuoti, čia norėčiau 
duoti kai kurių sugestijų Austra
lijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Valdybai bei Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjungai.

Prisimenu, kad sportininkų ir 
studentų suvažiavimas drauge vy
ko 1955 metais Sydnėjuje, bet ry
žio tarp jų tada nepastebėjau. 
Vieni sportavo, kiti posėdžiavo, 
lygiai kaip toje pasakėčioje: gul
bė, lydys ir vėžys. Kad nepakar
tojus panašios klaidos, konkrečiai 
siūlyčiau:

1. Sporto šventės atidarymas 
vyksta, dalyvaujant visiems spor- 
tinkamas ir studentams kartu. 
Atidarymas turi būti trumpas ir 
be ilgų kalbų. Po atidarymo vyks
ta krepšinio rinktinių, gali būti 
vyrų ir moterų, varžybos titulu 
— “STUDENTAI — KLUBŲ 
RINKTINĖ”. Studentų rinktinė 
sudaroma iš visų Australijos uni
versitetų studentų krepšininkų, 
nežiūrint, ar jis atstovauja klubą 
ar ne. Klubų rinktinė sudaroma 
iš likusiųjų krepšininkų, t.y. žai
dėjų, išskyrus studentus. Aš ma
nau, kad tokio pobūdžio šventės 
atidarymo rungtynės sutrauktų 
daug žiūrovų ir būtų gražus mū
sų jaunimo bendradarbiavimas jų 
mėgstamoje sporto srityje.

2. Kiek yra žinoma, tai Sydnė
juje, ypatingai studentų tarpe, yra 
gana plačiai paplitęs Džiudo spor
tas. Aš siūlyčiau, kad laike rung
tynių pertraukos arba po jų stu
dentai parodytų savo pajėgumą 
džiudo sporte, kas tikrai dar daug 
kam iš mūsų yra labai mažai pa
žįstama.

Po šio šventės atidarymo spor
tininkai vykdo savo programą 
atskirai. Studentų valdybai reik
tų savo linksmąją dalį derinti su 
sporto švente, kad studentai — 
sportininkai bent dalį visos pro
gramos galėtų sekti ir aktyviai jo
je dalyvauti. Tokio pobūdžio pa
siūlymą ir keliu viešumon, kad 
ir vieni ir kiti iš anksto apgal
votų ir aptartų savo tarpe, suei
tų į kontaktą ir bendrai sudary
tų visą atidarymo dienos progra
mą.

Nepakanka, kad sportininkai ir 
studentai suvažiuos į Sydnėjų ir 
vykdys savo programas, bet svar
bu, kad tuo pat metu vykstantie
ji suvažiavimai bent kelioms va
landoms susibėgtų bendram rei
kalui, todėl manyčiau, kad atida
rymo dieną tokios krepšinio rung
tynės labai tiktų, nes būtų paro
dytas tikras mūsų viso jaunimo 
bendradarbiavimas.

JU-RA

SP. SK. RED. Nuomonė. Iškel
tasis pasiūlymas suderinti mūsų 
jaunimo organizacijų ir ypatingai 
jų švenčių suvažiavimų progra
mas yra tikrai labai gražus ir rei
kalingas. Jeigu mes to nebandė
me daryti anksčiau, tai šių metų 
Sydnėjaus sporto šventėje šį svar
bų reikalą turime tikrai pradėti. 
Tad ilgai nelaukiant, jau dabai* 

$$$$$$$$$«$$$$$$$$$$$$$<
Lietuvis 

šaldytuvų mechanikas 
Skambinti tel. UY 7345

studentai su sportininkais turėtų 
pradėti bent teoriškai šį pasiūly
mą realizuoti, kad švenčių metu 
galėtume jąu matyti ir pirmuosius 
darbo vaisius. Taigi sėkmės!

Sydnėjuje
ŠACHMATININKŲ DĖMESIUI

Šiuo pranešu visiems šachma
tininkams, kad yra gautas raštiš
kas putikimas lietuvių šachmatų 
komandai dalyvauti tarpklubinėse 
varžybose A klasėje. Mūsų klubas 
įregistruotas Lithuanian Chess 
Club “Kovas” vardu.

Įsiregistruojant į New South 
Wales Chess Association mūsų 
klubui buvo suteikta išimtis: pir
mais metais leista žaisti aukščiau
sioje A klasėje, ko nebuvo iki šiol 
praktikuojama. To priežastis, kad 
mūsų patiektame šachmatininkų 
sąraše turėjome žaidėjų, kurie 
yra tarpe geriausių.

Kada ir kur vyks varžybos, bus 
pranešta kiekvienam žaidėjui as
meniškai.

S.L.S.K. “Kovas” šachmatų 
sekc. vadovas

PRADEDAME TRENIRUOTES

Stalo teniso treniruotės prade
damos nuo š.m. kovo mėn. 30 d., 
kurios vyks kiekvieną trečiadienį 
7 vai. vak. Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose Redferne. Kviečiame ir 
tuos, kurie dar nėra klubo na
riai, bet turi noro pradėti treni

ruotes šioje sporto šakoje.
Pradedančias mergaites treni

ruos N. Gilienė, vyrus — R. Li- 
niauskas.

S.L.S.K. “Kovas”

Adelaidėje
ADELAIDĖS APYLINKĖS 

VALDYBA SUŠELPĖ MOŠŲ 
SPORTO KLUBĄ

£ 20.0.0 auka, už ką nuoširdus 
ačiū sportininkų ir Valdybos var
du. Yra džiugu, jog įvertinama ir 
suprantama sporto klubo reikšmė 
jaunimo auklėjimo ir tautinio iš
laikymo darbe.

EISENA GATVĖMIS
Meno festivalio metu Adelaidė

je įvyko didelė eisena gatvėmis 
naktį su fakelais ir labai dailiai 
išpuoštais festivaliui pavaizduoti 
specialiais luotais, vežimais ir ki
tais parengimais, šioje eisenoje 
dalyvavo ir mūsų krepšininkės. 
Kaip dėvinčiom gražiausias uni
formas ir, gal būt, gražiausioms 
mergaitėms vytietėms teko garbė 
eiti priekyje krepšininkių ir nešti 
Association vėliavą.

★
Žiemos sezone vyrų ir mergai

čių klasės komandų varžybos bus 
perduodamos per televiziją. Tikė
kimės, kad krepšininkus taip ir 
krepšininkes vytiečius tautiečiai 
turės progos pamatyti nors per te
leviziją. Tautiečiams nėmalonė- 
jant atsilankyti į varžybas, ši nau
jovė bus tikrai didelis patogumas. 
Sėdi sau šiltoje svetainėje pavar
gęs nuo antvalandžių bei “visuo
menės labo” ginčų, ir veltui tik 
žiūri sau, kaip lietuviškasis jau
nimas rungtyniauja ir prakaituo
ja.

MERGAIČIŲ II-JI KOMANDA 
PRALAIMĖJO

Kaip ir vyrai, mergaitės susiti
ko su South Adelaide komanda, 
čia dėl pralaimėjimo kaltas puo
lėjų negrįžimas laiku į gynybą, 
ši puolėjų klaida yra visą lai
ką kartojama. Gynėjos Baškutė,

Kapočiūnaitė ir Powierza buvo 
labai geros, rodydamos gerą žai
dimą ir puikų kovingumą. Pirmas 
puslaikis baigtas 14-20 mūsų ne
naudai. Antrame puslaikyje paro
dyta daugiau pastangų išlyginti 
ir, likus žaisti penkioms minu
tėms, vesta vieno taško skirtumu. 
Aikštelę apleidus vienai gynėjai, 
priešininkės pajėgė laimėti septy
nių taškų skirtumu. Galūtinis re
zultatas 31-38 mūsų nenaudai. 
Taškus pelnė Andriušytė 12, L. 
Radzevičiūtė 11 ir D. Radzevičiūtė 
8. šias rungtynes galima buvo lai
mėti, tik reikėjo puolėjoms grįžti 
j gynimą ir nežaisti solo (taip pat 
sena liga). Kadangi mūsų koman
da turnyrą baigė pirmoje vietoje, 
tai dar turi teisę susitikti su 3 x 4 
vietos laimėtoju. Atsiekę laimėji
mą šiame susitikime, gaus teisę 
žaisti finaluose. Laike šių rung
tynių, kaip jau minėta, geriausiai 
žaidė gynėjos (trūko Šulcaitės, 
sirgo) ir protarpiais neblogai L. 
Radzevičiūtė. B.N.

X EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ į

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių J X
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., I’

• > šeštad.9-13 vai. < > V ft
8th Floor, Capitol House, 199 Swanston St.X) ' J '*
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) Ų v

X Tel. 62-2231 J-**.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. 

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

| BALTIC STORES LTD. j
X 421 Hackney Road X
X ' LONDON, E. 2. ENGLAND. X

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
X MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir X
ft gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito- ft
X kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos. X
X Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus. X
ft Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. ft

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
X Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- X
X lo rėžtukai ir kt v / ft

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

- %*.

| Dr. J. Mackiewicz |
■ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTAS g
:$ sugrįžo iš atostogų.

25 RALSTON STR., g
ST. KILDA, VIC §

S: Tele f.: LB 4083 g

B. F. UITIS II Į
t INTERNATIONAL PARCELS SERVICE į
X XX 105 COLLINS STR., MELBOURNE, |

*:* pirmas aukštas, 5 kambarys. ‘t*
ž _______ iX , A.’. Maistas, vaistai, medžiagos ir t.t. iš atsargų jau esančių
X Europoj. Gavus. užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje. X
X Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami. X

♦♦•♦^♦♦^♦♦•♦♦•♦♦♦•♦^^♦♦e**Z**o4<ZwZwe********Z*>two~*~Z^wJwZ**^S~e~e~e~o**e~o**owe**e**e**o**e**o**o**o**o0o**e*4**o**4**oMe*
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THE IMPERIAL
74 LURL1NE STREET,

Tel:

KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS
I

Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — | 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. |

Savininkas Ed. Valevičius.
’• ' r t <. • i. V i « Į

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- | 
šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- | 
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping I 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

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

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. j
In * =

I HANSA TRADING CO. I
ft ftft General Merchants & International Parcel Service ft 
ft r, ‘ i ft

g ' SAV. A. ir R. ANIULIAI g
ft 
b Melbourne — 387 Lit. Bourke St., Tel. MU 4811 | 
| & JM 6169 ft
ft Geelong North — 38 Walsgott Street ft
ft Moe, Vic. — 13 Moone Street. ft
:*: • JOSŲ PAČIŲ SUDARYTI IR PILNAI APDRAUSTI SIUN- ft

TINIAI NUO 6 SV. SVORIO IKI 44 SV. SVORIO PER- g 
ft SIUNČIAMI Į SOV. SĄJUNGĄ IR VISUS KITUS EURO- g 
ft POS KRAŠTUS. ft
| • PAS MUS PIGIAUSIAI UŽSAKYSITE VAISTUS IR MAIS- ft 
ft TĄ. SIUNČIAMA TIESIOG IŠ URMO SANDĖLIŲ VO- 
g KIETIJOJE, DANIJOJE IR ŠVEDIJOJE. PERSIUNTIMAS 
g ŽYMIAI GREITESNIS IR PIGESNIS KAIP Iš AUSTRĄ- g 
ft LIJOS. GARANTUOTAS IR TIKSLUS UŽSAKYMŲ IŠPIL- 
| DYMAS PER 3 — 5 SAVAITES. :

DĖMESIO: Mums skubiai reikalingi atstovai Sydnėjuje ft 
įt -------------------- i .r Adeiaidėje. Būtina sąlyga geras rusų kai- g

bos mokėjimas. Veikliam asmeniui užtikrina- g 
S i me gerus rezultatus. ft

MODELIS 210

PHILIPS

S

VALEC ABBA

įl '■ . y

HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.
88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

VISKAS LENGVOMIS IŠSIMOKĖJTMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

Geriausias ženklas
TV ir radijui

PHILIPS
PHILIPS MODELIS 320 
Garsus didžiulis Magnalux Console ekranas 
su paslėptu alyvos saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Akis” automatiškai kontroliuoja 
paveikslą, garsas teikia puikiausią ištaigą ir 
visas kitas Magnalux savybe*. 3-juose veid
rodžiuose — blizgantis užbaigimas .. 195 gns.

Philips Stereo-Fideli
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo 
garsas. 6 lempos. 2 iš
ryškinimai. 2 garsia
kalbiai. Kvapą gniau
žiantis realumas gar
se! Riešutmedžio, 
klevo ir mohagony 
užbaigimas 122 gns.

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Ganiausias Australi
joj mygtuko pagelba 
valdomas rankinis ra
dijas. Žavintis pajė
gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal
vų parankus apval
kalas............ 42 gns.

PHILIPS

MES TIKRI, 
KAD TAI:

PHILIPS

PHILIPS SUPER QUINTET

'Stiprios jėgos ir puikaus garso 5 lempos. 
■Galima įjungti Jūsų gramafoną. Žavus mo
derniškas kabinetas pasirinktinų spalvų

.... 25 gns.

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

TELEFONAS:

UB 2899
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nOsų PASTOGĖ
DAINININKE GENOVAITE VASILIAUSKIENE

Šių metų Vasario 16 dienos mi
nėjime Melburne šauniai pasirodė 
savo gražiai išpildytomis dainomis 
koncertinėje dalyje solistė Geno
vaitė Stanaitytė — Vasiliauskie
nė. Ji visur laukiama ir labai mė
giama. Ji savo balso skaidrumu, 
sultingumu bei dideliu įsijautimu 
ir pertiekimu dainos nuotaikos 
užsitarnauja lietuviškos lakštinga
los vardo. Dainininkė Genovaitė 
Vasiliauskienė dažnai dalyvauja 
lietuvių ir australų koncertų pro
gramose Adelaidėje, Melburne ir 
Sydnėjuje, radijo programose bei 
įvairiose šventėse ir minėjimuose. 1

Šia proga susipažinkime su so-1 
listės Genovaitės Vasiliauskienės' 
nueitu gyvenimo keliu. Kilimo iš 
Griškabūdžio, šakių apskr. Baigu
si Skuodo Valstybinę Gimnazijų, 
dainavimų studijavo Kauno Kon
servatorijoje keturis metus Gedan

BANK8T0WNAS
PADĖKA

Visiems mieliems tautiečiams, 
prisidėjusiems Kaziuko Mugę or
ganizuojant ir parėmusiems Puns
ko lietuvius bei sporto aikštelių 
prie Bankstowno Lietuvių Namų 
įrengimų, reiškiame gilių padėkų. 
Taip pat tariame nuoširdų ačiū 
ir tiems, kurie bufetui paaukojo 
maisto produktų ir loterijoms fan
tų, ypač p. Ladygai, paaukojusiam 
per £ 12 vertės fantų.

Organisacinit Komitetas

SYDNEJUS
PAMALDOS

Pirmas penktadienis balandžio 
1 d. Kadangi nuo 1*5 bal. būsiu 
išvykęs į Melburnu, tai išpažinčių 
Bass Hills bažn. klausysiu iš va
karo — ketvirtadienį (kovo 31 d.) 
7 vai. vak.

Balandžio 3 d. pamaldos Ban- 
kstowne St. Brendan’s bažn., ku
rias laikys kun. St. Gaidelis, S.J.

Balandžio 3 d. pamaldas Cam- 
perdowne 12 vai laikys jau mums 
pažįstamas kun. St. Mika. Prieš 
pamaldas klausys išpažinčių (len
kų, vokiečių ir anglų kalbomis).

Balandžio 10 d. pamaldų Cab- 
ramattos lietuviams nebus, nes vi
si kviečiami dalyvauti Camper- 
downe — rekolekcijose.

REKOLEKCIJOS
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Pagal jau susidariusių tradici
jų, Sydnėjaus lietuviams rekolek
cijos bus penktadienio ir įeita* 
dienio vakarais prieš Verbas ir 
Verbų sekmadienį — balandžio 
mėn. 8, 9 ir 10 d.d. Camperdowne 
St. Joseph’s bažn.

Rekolekcijas praves ir išpažin
čių klausys svečias kun. Dr. P. 
Bašinskas, Geelongo kapelionas.

Iš anksto prašoma, tuo laiku 
susilaikyti nuo visų viešų ar pri
vačių pramogų, o tų laikų paskir
ti susikaupimui ir maldai.

Rekolekcijų tvarka bus paskelb
ta vėliau.

K.P.B.

PRANEŠIMAS

A.A.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba, remdamasi bendruome
nės statuto 18-19 paragrafais, šau
kia Sydnėjaus apylinkės narių vi
suotinį metinį susirinkimų š.m. 
balandžio 10 d. 2 vai. p.p. Sydnė
jaus Lietuvių Namuose, 18-20 Bo
tany Rd., Alcksandria.

Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas; Prezi

diumo sudarymas; Apylinkės Val
dybos ataskaitinis pranešimas; 
Revizijos komisijos pranešimas; 
Garbės Teismo pranešimas; Dis
kusijos dėl pranešimų ir apyskai
tos tvirtinimas; Apylinkės Valdy
bos atsistatydinimas, pasibaigus 
kadencijai, Naujų Valdomųjų or
ganų rinkimai: a) Valdybos rinki
mai, b) Revizijos komisijos rinki- 

ir Grigaitienės klasėse. Tremtyje 
dainavimo studijas tęsė Hambur
go Konservatorijoje, dainavo ope
ros klasėje. Daug koncertavo lie
tuvių stovyklose. 1949 m. atvyko 
Australijon, kur dvejus metus tę
sė studijas Adelaidės Konservato
rijoje ir pas dainavimo mokytojų 
A. Binkevičiūtę — Gučiuvienę. 
1950 metais yra laimėjusi dainavi
mo konkurse I-jų vietų. Nuo 1957 
m. dainuoja Valstybiniame Ade
laidės Radiofone. Mokytojauna 
Adelaidės Savaitgalio Mokykloje 
ir vadovauja jos chorui.

Linkėtina, kad ir toliau solistė 
Genovaitė Vasiliauskienė sėkmin
gai koptų dainininkės laiptais 
augštyn, Turtintų lietuvių ir aus
tralų visuomenę savo augštu me
ninio lygio dainavimu.

A. Kr.

mai, c) Garbės Teismo rinkimai; 
Klausimai ir sumanymai ir Susi
rinkimo uždarymas.

Remiantis bendruomenės statu
to 20 paragrafu, skelbiamuoju lai
ku nesusirinkus reikalingam susi
rinkimo dalyvių skaičiui, po pus
valandžio susirinkimas bus pradė
tas ir skaitomas teisėtu, nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

Po susirinkimo bus dalyvių ar
batėlė. Valdyba kviečia savo apy
linkės narius gausingai dalyvauti 
— atlikti bendruomenės pareigų.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

{DOMI PASKAITA

Šio mėnesio 20 d. Sydnėjaus 
Liet. Namuose Redferne Inž. ir 
Archit. S-gos Skyrius buvo su
ruošus visuomenei paskaitų: “Ra
ketos ir dirbtiniai žemės palydo
vai”, kurių skaitė inž. F. Sipavi
čius.

Prieš paskaitų Inž. S-gos Syd
nėjaus skyriaus pirmininkas inž. 
Bukevičius pareiškė, kad s-ga yra 
pasiruošusi visam ciklui paskaitų, 
jei visuimenė rodys noro jų klau
sytis, atseit — pakankamai skait
lingai dalyvaus. Tuo būdu ši pa
skaita esanti bandomoji.

Prelegentas inž. F. Sipavičius 
savo paskaitų buvo įdomiai ir po
puliariai paruošęs. Jo dėstymų 
apie raketas ir satelitus kiekvie
nas galėjo gerai suprasti. Po pas
kaitos buvo atsakyta ir į paklau
simus.

Paskaitos klausytojai reiškia pa
dėkų prelegentui ir s-gos skyriaus 
valdybai, tikėdamiesi, kad ir atei
tyje jie nebus pamiršti.

B.D.

INITIUM SEMESTRI

Sydnėjaus liet, studentų Ini- 
tium Semestri tampa kasmetine 
tradicija, šiais metais ši šventė 
buvo švenčiama kovo 19 d. Dai
navos salėje Bankstowne. Numa
tytų valandų salėn susirinko tik
rai apstus skaičius svečių, studen
tų, fuksų ir vyresniųjų akademi
kų. Studentų matėsi net iš Can- 
berros, Newcastelio, Melburno ir 
N. Zelandijos, švaistėsi salėje ir 
keli vad. “naujieji lietuviai” — 
kiniečiai studentai, kolegos ben
dros universiteto krepšinio ko
mandos.

Baigusioji šiais metais adonto- 
logijų kol. Ang. Grincevičiūtė, 
ALSS pirmininkė, tarė trumpų 
įžangos žodį, ragindama susirin
kusiuosius drauge pasilinksminti 
su studentais.

Po Gaudeamus — studentų him
no — prasidėjo kolegų pasirody
mai. Jų kaip ir kasmet, buvo įvai
rių. Tačiau šiais metais vienas 
pasiridymų gabalėlis, galbūt, bus 
nutolęs nuo tradicinių studentiš
kų pokštų, nes jis buvo rimtas ir 
gvildenus aktualių nūdienę temų, 
čia buvo pavaizduota pirmoji ra
keta į erdves su žmogum. Tačiau 
erdvėje ji buvo sustabdyta neži
nomos jėgoš ir raketos įgulai pra
nešta, kad' žmogus dar nėra su
brendęs, jog pasiektų kitas plane

tas ir jų tobulas būtybes. Esu, tik 
žemėje tarpusavy susitvarkius, ir 
žmogui bus leista žengti toliau į 
pasaulius...

Šia proga mūsų filmininkas p. 
Raštutis parodė filmų iš paskuti
niojo liet, studentų suvažiavimo 
Canberroje.

Kaip visada, čia ir vėl buvo 
“įšventinti” 8 nauji lietuviai abi
turientai į fuksus. šventinimo ce
remonijose vargšeliai negavo nė 
gurkšnio alaus, o tik pieno alaus 
bonkose...

Initiumo dainos, pokštai, alutis 
ir kitos prašmatnybės baigėsi apie 
dvyliktų vai. nakties, nors, kaip 
teko girdėti, didelė dalis studentų 
savo šventę tęsė privačiame name 
net iki paryčių... Žinąs

MELBURNAS
ADELAIDĖS CHORAS 

MELBURNE
I

š.m. balandžio 23 d. (šeštadie
nį) gražioje Universiteto koncer
tų salėje Adelaidės lietuvių cho
ras Lithuania pirmų kartų sutei
kia melburniškiams progos išgirs
ti gražiai skambančių lietuviškų 
dainų, diriguojant muz. V. Šim
kui. ,

Į Melburnu choras Lithuania 
atvyksta ne vienas, bet atsiveža 
su savim ir melburniškiams gerai 
pažįstamus menininkus:, solistų 
Paulių Rūtenį ir pianistę Doro- 
they Oldham. Džiugu, kad Ade
laidės dainininkai nepabūgo toli
mos kelionės ir sutiko šiam kon
certui.

1956 — Olimpiniais — metais 
solistas Paulius Rūtenis gražiai 
talkavo Melburno lietuvių chorui, 
kai į koncertų buvo susirinkę per 
800 tautiečių.

Dorothey Oldham kelius kartus 
buvo atvykusi į Melburnu ir įvai
riomis progomis tenkino melbur- 
niškių išlepintų skonį. Apie šį kon
certų daugiau žinių bus vėliau.

GEELONGAS
VISUOTINAS-METINIS 

SUSIRINKIMAS

Susirinkimas vyko Lietuvių Na
muose kovo mėn. 6 d. Susirinki
mų atidarė vald. pirm. Alg. Šim
kus. Prezidiuman išrinkta V. Ivaš
kevičius — pirmin. ir A. Skėrys 
— sekret.

Valdybos pirmininkas- padarė 
pranešimų apie nuveiktus darbus 
metų bėgyje, o jų padaryta ne
mažai. Turėta daug posėdžių, su
rengta du minėjimai ir trys ba
liai ir atlikta visa eilė einamųjų

V-'

JUSI) PINIGAI
SAUGŪS

yra 
t BANK OF 

NEW SOUTH WALES
IBTEIOTAMB UIT a. 

TURTAS VIRIMĄ 1600,000,000

AustraHjoe seniauaias ir didžiausia* komercinis banku 
telkia draugliką ir paslaugų patarnavimą viri 1,000 
skyriuose bsl agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zelandijoje, FUI. Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon* 
dona.

Balyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk broėitaoe aA Complete Banking Service",

BANK OF

Bendras ir taupos 
skyriai

GALERIJA NUPIRKO
DAIL. V. RATO PAVEIKSLĄ

Nuo kovo 23 d. iki balandžio 
6 d. David Jones Meno Galerijo
je, Sydnėjuje, vyksta Contempo
rary Art Society iniciatyva su
rengta dailės kūrinių rudens pa
roda.

Iš lietuvių dailininkų joje sa
vo eksponatais dalyvauja V. Ra
tas, H. Šalkauskas ir p. Šimkūnas.

Teko patirti, kad N.S.W. Meno 
Galerija iš šios parodos ekspo
natų yra atrinkusi ir nupirkusi 
dail V. Rato raižinį “Kelionė”.

M.P.I.

reikalų.
Revizijos komisijos pranešimą 

padarė p. J. Gailius. Jis patvir
tino iždininko apyskaitos tikru
mų ir revizijos komisijos vardu 
padėkojo ižd. p. V. Stagiui už 
kruopštų darbą.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė 
valdybos ir iždininko apyskaitas 
ir išreiškė valdybai padėkų.

Valdybos rinkimai praėjo gana 
sklandžiai. Kandidatai, suprasda
mi pareigos jausmą, visi sutiko 
būt renkamais ir balsų dauguma 
naujon valdybon išrinkta D. Pa
liulis, Alg. Šimkus, V. Stagis, J. 
Gailius ir L. Jančiauskas, kandid. 
Dargvainis ir Jančiauskienė.

Revizijos komisijon išrinkta p. 
p. Ivaškevičius, šutas ir Bratana- 
vičius; Garbės teisman — kun. 
dr. Bačinskas, P. Šimkus, Brata- 
navičienė, Varanka ir Zenkevičie- 
nė.

Klausimuos ir sumanymuos bu
vo iškelta aktualių minčių apie 
kultūrinės veiklos pagyvinimą.

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 21 d. minėjimas pradė
tas pmaldomis Bell Park bažny
čioje. Organizuotai su savo vėlia
vomis ir uniformuoti pamaldose 
dalyvavo “Vyties” klubo sporti
ninkai ir skautai, ypač skaitlingi 
buvo skautai, vad. Alg. Karpavi
čiaus.

įspūdingų pamokslų pasakė kun. 
dr. P. Bačinskas. Laike pamaldų 
giedojo bažnytinis choras.

Lietuvių Namuose 2 vai. p.p., 
nors ir karštų dienų, minėjimui 
susirinko pilna salė lietuvių. 
Apyl. vald. pirm. A. Šimkus 
(jun.) tarė įžangos žodį. Pagerb
ta tylos minute žuvusieji dėl lais
vės. Paskaitų skaitė K. Zdanavi
čius, kuris labai vaizdžiai nušvie
tė Vasario 16-tsios reikšmę lietu
vių tautai. Ir iš viso paskaita bu
vo įdomi ir turininga.

Po pertraukos, kurios metu bu
vo proga atsivėdinti nuo karščio 
Soc. GI. Moterų laikomam bufetė
lyje, sekė meninė dalis.

Pradėta deklamacijomis, kurias 
išpildė A. Andriukonytė, Varan- 
kaitė, Vyg. Raškauskas. A. Braz
džionienė padeklamavo vienų da
bartinio Lietuvos poeto Mieželai
čio eilėraštį.

m

PIRMOJI AUSTRALIJOS GRAFIKOS MENO 
PARODA

Australijos Contemporary Art 
Society NSW Skyrius, norėdamas 
daugiaii sudominti visuomenę dai
lininkų grafikos darbais bei pieši
niais, organizuojaa šių parodų.

Paroda turės du skyrius. (A) 
Skyriuje bus nūdienių dailininkų 
grafikos darbai — atspaudos, at
liktos bet kuria technika (vien
spalve arba spalvota), o (B) sky
riuje bus išstatyta nūdieniai pie
šiniai tik vienspalviai (black & 
white).

£ 100 vertės Ambrozos vardo 
premiją, duotų dr. S. Ambrozos, 
ekspertas Alistair Morrison pa
skirs geriausiam “A” skyriaus 
grafikos darbui ir atrinks dar du 
atžymėtinus (commended).

£ 50 vertės Lietuvių Vardo pre
miją, duodamą per Krašto Kul
tūros Tarybą, prof. Max Feuer- 
ring paskirs geriausiam “B” sky
riaus darbui ir atrinks dar du at
žymėtinus.

Premijuotieji eksponatai pereis 
premijų skyrėjų nuosavybėn.

Perodon kviečiami visi Austra
lijoje gyvenų dailininkai, galį 
kiekvienam skyriui atsiųsti iki 
dviejų eksponatų.

Eksponatų lydraščiai turi būti 
tiksliai užpildyti ir prisiųsti iki 
1960 m. birželio 10 d., penktadie
nio, adresu:' Clerical Secretary,
C.A.S., C/- 33 Rowe Street, Syd
ney, NSW. Su lydraščiais atsiun
čiama ir po 2/6 mokesčio už kiek
vieną eksponatą.

Visi gi eksponatai turi būti įrė
minti ir siunčiami adresu: Mana
ger, Davd Jones Art Gallery, 
Elizabeth Street, Sydney, NSW, 
nevėliau 1960 m. birželio 14 d., 
antradienio, 4 v.v. Vėliau atsiųs
tieji darbai nebus priimti.

Paroda bus David Jones galeri
joje. Oficialiai ji bus atidaryta 
1960 m. birželio 20 d., pirmadie
nį, ir tęsis iki penktadienio — 
1960 m. liepos 1 d.

Mažųjų mergaičių grupė, akom- 
pon. p. Brazdžioniui, pašoko 
“Blezdingėlę”. Toliau rodėsi dai
nininkai D. Paliulis su Šimkaus 
“Kas ant žirgelio”, St. Lipšienė 
ir p. Lipšytė duetu “Tėvynės il
gesys”, D. Paliulis Sasnausko 
“Karvelėli mėlynasai...” p.p. M. 
Kymantas ir Steponavičius “Plau
kia Nemunėlis pamažu”, duetu 
p.p. Paliulis ir Steponavičius 
Andriulio “Ten kur Nemunas ban
guoja” ir p.p. Paliulis, Kymantas 
ir Steponavičius trio Šimkaus 
“Geležinio vilko maršas”.

Visiems dainininkams akompo- 
navo muz. R. Norvydas.

Baigiant buvo suvaidintas sce
nos vaizdelis “Švintant”, kurį at
kūrė ir režisavo p. Šimkus.

Pranešėja buvo S. Lipšienė.
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VIENINTELE TIKRA 
RUSŲ VODKA

PILSTYTA PAČIOJE RUSIJOJE, KURI VADINASI

“STOLIONAJA”
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 L’verpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727
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NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIA1.

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

X IŠRŪPINAME PASKOLAS.
o Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

Printed by Mintie Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, Tel.: 
WB 1758), for the Publisher Australian — Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Visi eksponatai gali būti par
duodami, atskaitant 25% komiso.

Kiekvieno eksponato antroje 
pusėje, o taip pat ir ant pririštų 
prie kiekvieno eksponato paskirų 
lapelių turi būti aiškiai užrašyta 
dailininko pavardė, adresas, sky
rius (A ar B) ir kaina (jei ne
parduodamas — N.F.S.)

Po parodos visi eksponatai tu
ri būti atsiimti (jei neparduoti) 
1960 m. birželio 2 d., šeštadienį, 
arba 1960 m. liepos 4 d., pirma
dienį, pačių dailininkų lėšomis. 
Ir Galerija, ir C.A. Society nesi
ima atsakomybės dėl nurodytu 
laiku neatsiimtų eksponatų.

Visi gautieji eksponatai bus 
peržiūrimi C.A. Society Valdy
bos Atrinkimo Komisijos ir jos 
sprendimas dėl eksponatų tinka
mumo parodai yra galutinis. Indi
vidualūs premijų skirstymo eks
pertų sprendimai abiejuose sky
riuose taip pat bus galutini.

C.A. Society ir Galerija glo
bos eksponatus, kol jie bus jų 
rankose, tačiau nesiims atsakomy
bės dėl darbų pametimo ar dar
bų bei jų rėmų ir stiklų sugadini
mo.

Čia dar kartų primenama svar
biosios datos:

1960 m. birželio 10 d. ekspona
tų lydraščių pristatymo diena, 
birželio 14 d. priimami patys dar
bai, birželio 20 d. parodos atida
rymas, liepos 1 d. paroda uždaro
ma ir liepos 2 bei 4 dienomis at
siimami eksponatai.

Dailininkai, norį gauti daugiau 
informacijų, prašomi rašyti adre
su: Clerical Secretary, C.A.S., C/- 
33 Rowe Street, Sydney, NSW.

Redakcijos pastaba: Spausdinda
mi šį Australijos C.A.S. pranešimo ■ 
vertimų, priduriame, kad minimų 
eksponatų lydraščių formų galima 
dar gauti Mūsų Pastogės adresu: 
24 Lovoni St., Cabramatta, NSW.

Pajieškojimai
* Pajieškomas Povilonis Alfon

sai, kilęs iš šilsodžio kaimo, Gra
žiškių vlsč.

Jieško motina. Rašyti: G. Ruck- 
paul, 48 E. 23-rd Str., Canada.

* Pajieškomas Jonai Ritinti, 
apie 48 m. amžiaus, kilęs Gudžiū
nų mst., Kėdainių apskr.

Jieško motina ir sesuo.
Rašyti adresu: Kėdainių rajo

nas, Gudžiūnų paštas, Z. Uinskie- 
nė, Lietuvos T.S.R.

IŠNUOMOJAMAS
DIDELIS KAMBARYS 

viengungiui ar vedusiai porai 
Skambinti po 5 v.v. kasdieną 

Tel. 73-4502
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