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CHRUŠČIOVUI NEPAVYKO PRANCŪZIJOJ
Chruščiovo kelionė po Prancū

ziją mums įdomi ne dėl paties 
Chruščiovo, bet dėl aido, kurį jis 
iššaukė Prancūzijoje.

Pasibaigus jo kelionės progra
mai, galima pagrįstai teigti, kad 
Chruščiovas Prancūzijoje nepasie
kė to, ko taip troško: Prancūzi
jos gyventojų masės, išėmus par
tinius komunistus, laikėsi gana 
šaltai ne tik Paryžiuje, bet ir ki
tuose Prancūzijos miestuose, ku
riuos Chruščiovas aplankė.

Būdingi nuotykiai, 
Chruščiovui važinėjant 

po Prancūzija
Nors Prancūzijos saugumo še- 

H fas Jean Mairy (kurio rusofiliški 
; polinkiai yra seniai žinomi ir ku

rio žmona yra Rusijoje gimusi) 
išpildė visus sovietų saugumo vir
šininko Sacharovo pageidavimus 
sudarant sąrašus Rytų Europos 
kilmės tremtinių statomų polici
jos priežiūrai Chruščiovo vizito 
metu — Chruščiovo kelionė vyko 
ne be incidentų, nes patys pran
cūzų gyventojai sudarė jam įvai
rių siurprizų. Chruščiovas ir jo 
svita manė, kad Prancūzijos pro
vincijos pramonės miestai, pilni 
proletariato, surengs Kremliaus 
pasiuntiniui entuziastingus pa
sveikinimus. Bet jau pirmame 
mieste, Bordeaux, Chruščiovas ap
sivylė. Gatvėse jį pasitiko gana 
skystos minios, o jų tarpe buvo 
netik komunistų, mostaguojan
čių vėliavėlėmis, bet ir tokių, ku
rie šaukė “Budapeštas! Budapeš
tas!!* Daug kur Nikitos šalininkų 
būta mažiau, negu jam nedraugin
gai nusistačiusiųjų. Eidamas į 
miesto teatrą, Chruščiovas atsisu
ko ir mostagavo miniai savo skry
bėle, bet ir vėl masiniai pasigir
do: “Budapeštas!” Visame Bor
deaux mieste retai kur prie pri
vačių namų buvo vėliavos. Dar 
daugiau, reikšdami savo tylų pro
testą prieš Chruščiovo vizitą, dau
gelis krautuvininkų jo atvykimo 
metu uždarė savo krautuves ir nu
leido langines.

Pau mieste buvo panašūs vaiz
dai. Chruščiovui niekaip nepavy
ko sudaryti draugingesnį kontak- 

į tą su liaudimi. Sveikino jį tik 
| partiniai komunistai.

Nimes mieste Chruščiovas pasi
rodė šventadieni, tad gatvėse bu
vo daugiau žmonių, be to, ir ko
munistai buvę didesnes mases su
mobilizavę. Tačiau nei čia, nei ki
tuose miestuose jiems nepavyko 
laiku atgabenti autobusais savo 
partiečių iš toliau, nes vietomis 
naktį gatvių ilgi ruožai buvo nu
barstyti vinimis. Auto mašinos 
negalėjo pravažiuoti. Daugumas 
prancūzų tame nuošaliame mieste 
žymesnio ruso nebuvo matę savo 
amžiuje, tad į visą žiūrėjo kaip 
į cirką. Kaip Paryžiuje, taip ir 
provincijoje Chruščiovo saugumui 
buvo sumobilizuoti stambūs poli
cijos ir kariuomenės daliniai. Ke
ltai ir gatvės, kuriais Chruščiovas 
važiavo, nuolat buvo kontroliuo
jami lėktuvais. Ir vis dėlto anti- 
sovietiniams sluoksniams pavyko 
kai kuriuos ruožus bent laikinai 
užblokuoti — vinimis. Tik retai 
kur visoje jo kelionėje būta bent 
kiek masinių ovacijų Chruščiovui, 
bet visiems buvo aišku, kad jos 
suruoštos komunistų partijos ir 
vykdomos jos komandiruotų na
rių,

Ryšium su Chruščiovo vizitu 
kai kur būta ir muštynių tarp ko
munistų ir antikomunistų. Mar
seille mieste tokiose muštynėse 

žuvo vienas komunistinis agitato
rius.

Savotiškas nuotykis buvo Chruš
čiovui lankantis Rheimso mieste. 
Prieš atvykstant jam apžiūrėti 
istoriniai įdomią Reimso katedrą, 
iš bažnyčios greitomis buvo išneš
tas “švenčiausiasis” ir užgesintas 
amžinasis žiburys. Chruščiovas 
laikomas vienu svarbiausių ateis- 
tų-bedievių vadų.

Tarptautinės spaudos stebėto
jai, turėję progos stebėti Chruš
čiovą jo visoje kelionėje, pažymi, 
kad Kremliaus diktatorius bemaž 
visą laiką atrodęs išvargęs, lyg 
apsivylęs, kažkuo nepatenkintas. 
Matyt, jis savo vizito eigą Pran
cūzijoje kiek kitaip įsivaizdavo.

Nuolatinis kiršįnimas 
Prancūzijos prieš

Vokietiją
Bemaž visose savo kalbose 

Chruščiovas kiršino' prancūzus 
prieš vokiečius, turėdamas galvo
je, žinoma, Vakarų Vokietiją. 
Chruščiovas siekė, kad toks kirši- 
nimas prancūzus galėtų palenkti 
į Maskvos pusę. Tačiau kombina
cija neišdegė.

Pasirodė, kad Prancūzijos gy
ventojai — nežiūrint stiprios ko
munistų partijos — ne labai tiki, 
ką Chruščiovas kalba.

Chruščiovas dar karty, 
viešai pritarė Stalino 

žygiui susitarus su Hitle
riu pasidalinti Pabaltijį!

Savo vizito Prancūzijoje metu, 
Chruščiovas dar kartą viešai pa
tvirtino savo pritarimą Stalino 
žygiui susitarti su Hitleriu ir pa
sidalinti su juo Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Lenkiją. Chruščiovas bū
tent viena proga Paryžiuje pa
reiškė, kad Stalinas 1939 metais 
neturėjęs kitos išeities ir turėjęs 
sudaryti su Hitleriu žinomąjį 
draugingumo ir Pabaltijo bei Len-

LENKIJA SAUKIASI 
ŽINOVŲ PAGALBOS

Centro komiteto septintame pil
naties posėdyje kompartijos vadai 
pripažino krašto ūkinį atsilikimą, 
eilę nedateklių ir apeliavo į ne- 
komunistus ūkio žinovus ateiti 
talkon. Pasak planavimo komisi
jos pirm. Stefan Jędrzychowski, 
be jų pagalbos krašto gerovės ly
gis negali būti pakeltas. Kaiku- 
rie jų buvo pakviesti dalyvauti 
posėdžiuose. Vienas tokių yra 
Wojciech Swietoslawski, 79 m., 
mokslų akademijos narys, chemi
jos specialistas. Jis buvo profe
sorių Maskvos un-te prieš bolše
vikinę revoliuciją ir švietimo min. 
Lenkijos vyriausybėj 1935-1939 m. 
Kalbėdamas posėdy apie krašto 
ūkinį atkutimą, jis pareiškė, kad 
Lenkija esanti sunkioje būklėje, 
nes pei- pastaruosius 150 metų ne
teko geriausių žmonių; vieni bu
vę išvežti Sibiran, kiti išsikėlė 
į Vakarus. Esą garsusis sovietų 
oro erdvių specialistaas K.E. Ciol- 
kowsky yra sūnus lenko, kuris 
buvęs išvežtas Sibiran. Jędrzy- 
chowski siūlė pagreitinti techni
nę pažangą ir kaip nors įtikinti 
gyventojus mesti pasyvų boikotą 
ir kibti darban. Krašto žemės ūkio 
gamyba 1959 m., lyginant su 1958 
m., sumažėjusi 1.2%. Didelių trū
kumų esą anglių, geležies, plieno, 
statybos medžiagų, popierio, stik
lo, indų pramonėje. Geriau esą 
tekstilės, odos, mašinų, elektros 
pramonėje.

kijos pasidalinimo paktą. Stalinas 
matęs, kad Vokietija esanti ne
paprastai apsiginklavusi ir sudaro 
vis didesnę grėsmę Sovietų Sąjun
gai. Stalinas norėjęs išlošti laiko 
ir sudaręs tą paktą. “Bet visa ga
lų gale gerai išėjo”, pridūrė 
Chruščiovas, nė nepagalvodamas, 
kad tuo savo gėrėjimosi Stalino 
žygio sėkme jis pritarė ir smurto 
žygiams prieš Pabaltijo tautas. 
Tuo Chruščiovas save demaskavo.

Korsikos tremtiniai 
grįžta

Ištremtieji į Korsiką ir kitas 
salas Rytų Europos kilmės trem
tiniai balandžio 3 d. lėktuvais buvo 
sugrąžinti į Paryžių, tuo pat me
tu nuimama policijos priežiūra 
nuo tų asmenų, kurie nebuvo iš
tremti, bet turėjo kartą ar du 
kartus paroje registruotis savo 
policijos nuovadoje. (Buv. Lietu
vos diplomatas E. Turauskas iš 
Korsikos tremties paleistas jau 
kiek anksčiau). E.I.

KALBĖJOSI SU NESENAI 
ATVYKUSIA IŠ LIETUVOS

Kanados “Tėviškės žiburių" 
bendradarbis pateikė savo skai
tytojams šį būdingą pasikalbėji
mą Su pr. m. lapkričio mėn. iš 
Lietuvos išsprukusia viešnia:

— Kaip gi pasisekė ištrūkti iš 
bolševikų ?

— Pasisekė... — atsakė vieš
nia. — Gavau dokumentus išvyk
ti Vokietijon pas vyro brolio sū
nų. Paskutiniais metais gyvenau 
Latvijoj kolchoze, Lietuvos pa
sieny, ir pirmiausia reikėjo kreip
tis pas kolchozo pirmininką, kad 
leistų pradėti rūpintis išvažiavi
mu. Kolchozo pirmininkas buvo 
latvis, geras žmogus ir leido. Nu
važiavau su visais dokumentais į 
rajono pasų skyrių; pažiūrėjo mo
teriška į tuos popierius ir sako: 
“Nesuprantu, važiuok Rygon”. 
Taip ir padariau — nuvažiavau 
Rygon, ministerijon kur išduoda 
užsienio pasus. Priėmusiam val
dininkui padaviau dokumentus ir 
su jais voką su... dovana rub
liais. Pavartė jis pavartė ir sa
ko: “Ateisi rytoj; pernakvok Ry
goj ir vėl ateik ministerijon. Ka- 
nadon važiuoti negalėsi, bet Vo
kietijon važiuosi”.

Rytojaus dieną radau paruoš
tus visus reikalingus popierius ir 
pasą. Apsidžiaugiau ir grįžau kol- 
chozan su viltimi, kad visgi pasi
seks išvažiuoti.

Besirūpinant dokumentais, pa
matė viena komunistė mano pasą, 
kuris buvo išimtas mergautine 
pavarde ir įskundė. Milicija ėmė 
tardyti ir maniau, kad jau viskas 
baigta. Pasisekė betgi išsiaiškinti, 
tik reikėjo dar kartą civiliškai su
situokti su savo vyru, su kuriuo 
seniai jau buvom susituokę baž
nyčioj dar gyvendami Lietuvoje. 
Tai gana ilgokai užtruko, bet vie
ną dieną, žiūriu, ateina iš kolcho
zo raštinės moteriškė ir sako: 
“Gana tau dirbti, pirmininkas jau 
duos dokumentus išvažiuoti”. 
Reikėjo dar gauti vizas V. Vokie
tijos, “demokratinės” Vokietijos 
ir Lenkijos. Nuvažiavau Rygon, 
bet man pasakė, kad iš čia vizų 
gavimas užtruks 3 mėn. Tada nu
tariau pati važiuoti Maskvon: ru
siškai moku, pinigų susitaupiusi 
turėjau, manau sau — kodėl ne
nuvažiuoti? Nuėjau V. Vokieti

GYVENIMO ĮVAIRUMAI
VIS DAUGIAU I AMERIKA
Australijos lietuvių eilės retėja: 

vis daugiau jų išvyksta į Ameri
ką.

Nesenai iš Sydnėjaus laivu Hi
malaya išvyko p.p. Jakštų ir ta
būnų šeimos, o šiomis dienomis 
“M.P.” administracijai atsiuntė* 
laišką ir V. Knistautas iš Pertho.

Užsisakydamas “M.P.”, p. Knis
tautas prašo painformuoti Aus
tralijos lietuvius, kad dėdės Šamo 
žemėj neradęs pyragų. Vyresnio 
amžiaus žmogui esą labai sunku 
gauti bet kokį darbą.

RUOŠIA PARTIZANINIAM 
KARUI

Nesenai pasibaigė 4 savaitės 
užtrukę amerikiečių kariuomenės 
specialių dalinių partizaninio ka
ro manevrai Vokietijos Alpių pa
pėdėje. Juose dalyvavo nemažai 
batalijonų specialiai treniruotų 
karių, išmokytų gyventi atvirame 
ore visokiausiuose oro sąlygose, 
pėsčiomis sukarti didelius atstu
mus ir dar mažai teturint maisto.

šitų specialių dalinių kareivių 
paruošimas yra sunkus. Jie pa
ruošiami taip, kad galėtų kovoti 
pavieniui. Jie ruošiami kaip pijo- 
nieriai, ryšių ir sanitarinės tar
nybų karai. Manevrų metu šie 
“partizanai” turėjo uždavinius 
“užpulti” karinius transportus, 
“susprogdinti” tiltus ir visaip 
stengtis sukludyti medžiagų tie
kimą. '

POPIEŽIUS ATRODO 
JAUNESNIS

Sugrįžęs iš Romos kardinolas 
Gilroy sako, kad popiežius Jonas 
XXIII atrodąs žymiai atjaunėjęs.

Popiežius, išklausęs kardinolo 
Gilroy Austr. katalikų penkmečio 
gyvenimo pranešimą, labai džiau
gėsi esama padėtimi ir katalikų 
nuveiktais darbais.

POLICIJOS ALGOS
NSW policijos algos bus pakel

tos nuo £ 80 iki £ 150 metams. 
Eilinis policininkas dabar gaus £ 
1148, o seržantas (pirmos klasės) 
£ 1669 į metus.

jos konsulatan ir vizą gavau labai 
greitai. Kelionei pinigų išsikeisti 
galėjau tiktai 1.000 rb. Su manim 
konsulate buvo visa eilė žmonių.

Kai tik išėjau iš konsulato, čiu
po milicija, nusivedė į savo raš
tinę, atėmė dokumentus ir liepė 
laukti. Gerai, kad konsulatas mus 
perspėjo, kad taip bus, tai per
daug nenusigandau. Po poros va
landų viską grąžino ir paleido. 
Tik paskui sužinojau, kad milicija 
taip daro su visais — tikrina ar 
tikrai vizos reikalais lankosi kon
sulate, ar ne šnipinėja; be to, kai- 
kas palieka konsulate savo virš- 
norminius rublius, kad atsiimtų 
juos markėmis Vokietijoje. Tai 
draudžiama, ir milicija, jei randa 
tokius kvitus, atima.

Lenkijos ir “demokratinės” 
Vokietijos vizas gavau be sunku
mų dar tą pačią dieną. Grįžusi 
kolchozan pardaviau kolchozi- 
ninkams savo karvę ir visą kitą 
turtą ir sudariau 3000 rb. Jų už
teko užsimokėti už kelionę ir nu
sipirkti reikalingų daiktų. Rei
kėjo važiuoti traukiniu per Mas
kvą, Lietuvos Brastą. Išvykau 
1959 m. lapkričio 10 d., pasiekiau 
V. Vokietiją.

— Ar vienai teko keliauti iš 
Lietuvei?

— Tuo pačiu traukiniu važia
vo viena vokiečių iįeima ir prie 
jos prisijungusi p. Pušinskienė iš 
Kauno. Jos duktė gyvena Čikago
je, tai važiavo pas ją. Jai pavyko 
išvažiuoti įrodžius, kad ji yra tos 
vokiečių šeimos narė. įrodymams 
gi reikėjo brangių dovanų, pana
šiai kaip ir man. V. Vokietijoj 
mus pasitiko Raud. Kryžiaus at
stovai, davė po 120 DM ir rūpi
nosi išlaikymu visą savaitę. Ma
tėm labai daug vokiečių išbėgu
sių iš “demokratinės” Vokieti
jos. Pradžioj jais rūpinasi Raud. 
Kryžius, paskui gauna darbus, 
butus, pašalpas — žodžiu, gerai 
įsikuria.

— Kaip gi jūs patekote Latvi
jon?

— Ilga istorija. 1945 m. liepos 
mėn išvežė mane su vyru iš Lie
tuvos į Komi. Tame transporte 
buvome apie 2000 lietuvių. Vi
sus mus iškrovė Komi miškuose, 
parodė ilgus tuščius apgriuvusius 

barakus, liepė pasitaisyti ir gy
venti. Gyvenom visi kartu — vy
rai, moterys, vaikai be jokių per
tvarų. Su mumis buvo ir gen. 
Černiaus tėvai. Dirbom prie me
džių kirtimo. Darbas sunkus, o 
maistas — pusė klg. duonos ir 
“baltuškos” — miltų sriubos—die
nai. Kartais būdavo džiovintos žu
vies. Silpnieji ėmė mirti — daug 
jų Išmirė. Vienam kitam pavyko 
pabėgti. Viena pirmųjų buvo p-lė 
č. Po kiek laiko atėjo jos laiškas 
iš Lietuvos. Tada pradėjo bėgti 
ir kiti. Kurie nebuvo teismo baus
ti, galėjo važinėti 100 km. zonoj 
maisto pirktis. Komiai atveždavo 
suledėjusio pieno, dar šio to, tai 
važiuodavom traukiniu pirkti. 
Vieną dieną susitarėm astuoni 
važiuoti Rygon. Nusipirkom bilie
tus, sulipom į traukinį nevienoj 
stoty ir parvažiavom Rygon. Iš 
čia pasiekėm š. Lietuvą ir apsi
gyvenom. Pasidarėm dokumentus, 
kad priregistruotų ir apsirami- 
nom. Bet, matyt, kažkas apskun
dė, dalį mūsų namo gyventojų 
suėmė, o mudu su vyru persikė
lėm Latvijon. Čia radom kolchozą, 
kuriame jau gyveno daug lietu
vių. Latviai ūkininkai buvo išbėgę 
Vokietijon. Taip mudu su vyru ir 
įsikūrėm. Vyras mirė, tai teko 
dirbti vienai.

— Kaip atrodo gyvenimas kol
choze?

— Gyvenimas toks, kaip seniau 
dvaro kumečių, net blogesnis. 
Kolchozininkai yra tikri baudžiau
ninkai. Pradžioje mūšų kolchozas 
mokėjo už darbadienį 1 kg. dir
sių ir 30 kap. Labai palengvino 
Malenkovas. Dabar mūsų kolcho
zas moka už darbadienį 5 rb. ir 
U kg. grūdų. Dažnai betgi dar
badienis reiškia dvi ir tris dienas 
— jeigu nepadarai normos. Lei
džia turėti po vieną karvę, paukš
čių ir smulkiųjų gyvulių. Pirma
eiliu laiko melžėjų darbą. Aš ir
gi buvau melžėja. Savo priežiū
roj turėjau 12 karvių. Reikėjo jas 
apžiūrėti, pasirūpinti runkeliais, 
pašaru ir Lt. Gulti eidavau po 
vidurnakčio, o keldavausi 3.30 vai. 
ryto. Būna dienų, kad per vieną 
dieną išvarai keturis darbadie
nius. Tuo būdu aš susitaupiau pi
nigų ir galėjau jais kur reikėjo 
“patepti” išgaunant leidimus iš
važiuoti. Per kolchozo susirinki
mus reikėdavo pasižadėti primelž
ti tiek ir tiek pieno. Nesinorėda
vo pasilikti paskutinėj vietoj. Ne-

TREMTINIŲ METAI

Australijos vyriausybė nutarė 
padaryti pradžią ir jau šiais me
tais atsivežti iš Europos apie 180 
tremtinių — ligonių, kurie esa
momis sąlygomis niekur negali 
emigruoti. Netrukus atvažiuoja 
pirmasis transportas 13 tuberku
lioze sergančiųjų.

Tam tikslui norima Australijo
je surinkti £ 500.000. Visas au
kas, viršijančias £ 1 leidžiama 
nusirašyti nuo savo uždarbių.

šie metai yra paskelbti "Trem
tinių Metais".

• / x 
NAUJOS PLYTOS

Viena Sydnėjaus bendrovė grei
tu laiku ims gaminti naują plytų 
rūšį, kurios numuš statybos kainą 
apie 20%. Šios rūšies plytos jau 
senai gaminamos Europoje ir 
Amerikoje. Jos esančios tris kar
tus lengvesnės ir devynius kartus 
didesnės už dabar vartojamas.

ši bendrovė numačiusi greitu 
laiku pastatyti fabriką £ 200.000 
vertės ir modernų 36 kambarių 
motelį £ 100.000 vertės.

— ab —

žiūrint visokių raginimų ir grąsi- 
nimų, kolchozininkai drąsiai va
gia, ypač derliaus nuėmimo metu. 
Dirba sunkiai ištisą dieną, o nak
tį bulvių ar runkelių laukas net 
knibžda — vagia maišais.

— Ar dar yra partisanų?
— Nebėra. O buvo jų daug. At

simenu 1945 m. pavasarį buvau 
Pasvaly. Prie bažnyčios ant aikš
telės pamačiau būrį žmonių. Nu
ėjau ir aš pasižiūrėti. O gi parti
zanų lavonai — apdeginti, suža
loti — suguldyti vienas prie kito 
ir prie kiekvieno padėta po ba- 
ronką. Reiškia — va, ką gavot 
už savo kovas! Išlaikė ten juos 3 
dienas, paskui kažkur užkasė.

— Ar turėjote pamaldas sava 
kolchoze?

— Apsilankydavo kunigai pas 
kolchozininkus. Į pamaldas sek
madieniais eidavom j kaimynines 
bažnyčias Lietuvos pusėj. Kaikas 
turi dviračius; arklį su vežimu 
duoda kolchozas — už 15 rb. K. 
parapijoj yra senukas kunigas 
grįžęs iš Sibiro. Kartą per pa
mokslą ir pasiskundė, kad teks 
uždaryti bažnyčią, nes negali su
mokėti valdžiai mokesčių. Sukru
to žmonės ir sudėjo reikalingą su
mą. L. bažnyčia ir klebonija bu
vo sunaikintos. Dabar ten yra pa
statytas namas pamaldoms, o kle
bonas gyvena priestate prie tvar
to.

— Kur mokosi kolchozo vaikai?
— Yra mokykla, kur vaikai mo

kosi latviškai ir rusiškai. Lietuvių 
kalbos nėra. Tiktai kai būna va
karėliai, vaikų choras padainuoja 
lietuviškų dainų. Mat, susirenka 
daug lietuvių ir viešai tarp savęs 
kalba lietuviškai, nors latviams 
tai nepatinka. Dalis vaikų eina į 
mokyklą Lietuvos pusėj.

— Lietuviškų laikraščių gauda- 
vot? '

— Daugiausia ateidavo latviš
ki. Mat, juos reikėjo imti — nie
kas neklausė, nori ar nenori? Kas 
nori, gali gauti ir lietuviškų, bet 
visi vienodai rašo. Nelabai skaito 
kolchozininkai — nėra laiko. At
eini pavargęs iš darbo ir žiūri į 
lovą, o ne laikraštį.

— Ko laukia mūsų žmonės da
bar?

— Visi laukia karo, nes be jo 
pasikeitimas negali ateiti. Mano, 
kad kilus karui blogiau nebus, o 
tik geriau. Su karu atėjo vergija, 
su karu ir išnyks.
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KOSTO OSTRAUSKO “KANARĖLĖ”
Rašo: Gyti* Danta ;

K. Ostrausko trijų veiksmų dra
ma “Kanarėlė” telpa tokian lite
ratūros veikalų žanran, kuris žmo
gui atskleidžia pasaulį simboliu. 
Vieno pobūdžio simboliniai kūri
niai yra peržengę tikrenybės ri
bas — jie stovi pasakų pasauly; 
kiti gi yra pasilikę įtikinančioj 
realybėj, kuri savo tikrove išreiš
kia visuotinį simbolio prasmės ga
liojimų.

“Kanarėlė” priskirtina antra
jai simbolinių kūrinių grupei, ku
rių tarpe gal plačiausiai yra ži
nomas “Don Kichotas”. Yra ir 
tokių simbolinių veikalų, kuriuose 
bandoma susieti tikrenybės ir pa
sakos pasaulius. Šitoj sąsajoj ta
čiau ir glūdi jų silpnybė. Vienuo
se epizodai ir personažai turi sim
bolinę, bet tuo pačiu metu ir gy
venimiškai realistinę logikų: vei
ksmas čia nesiskaldo į dvi diso
nansines plotmes. Kituose gi kiek
viena detalė yra persunkta simbo
linės, paslaptingos prasmės. Tai
gi jie neigia pačio simbolio pras
mę. Simbolis tėra idėjos atstovas, 
ir jis įgyja galios savo motyvų 
paprastume. Komplikacija ir su
dėtingumas silpnina ir kartais 
sunaikina simbolio galių ir net pa
čių esmę. ■ \

Bandysime apibūdinti čiulban
čios geltonosios kanarėlės simbo
linę prasmę, nes šito neišsiaiški
nus, ši drama tampa nebereikš
minga. Daugiau simbolinių inter
pretacijų mes nejieškosim. Į klau
simų, ar dramos veikėjai atsto
vauja kokį nors charakteringą 
žmogaus bruožų, paliksim paski
ram asmeniui atsakyti.

“Kanarėlėj” vaizduojamas var
gingas ubagų pasaulis, kuriame 
sutinkame tris elgetas ir vaikiškai 
nayvių, apykvailę mergaitę. Nėra 
abejonės, kad kiekvienas elgeta 
visada yra pasiruošęs dalytis duo
nos kąsniu su kitu. Ir štai, Ro- 
kuyir Jokūbui bevalgant, įbėga 
mergaitė Aneliukė ir plepėdama 
išpasakoja, kad kažkas yra pavo
gęs narvelį su giedančiu rojaus 
paukščiu. Įeina Juozupas, praži
lęs, apakęs ir pusiau kurčias el
geta, nešinas narveliu, kuriame 
striksi kanarėlė. Geltono paukščio 
čiulbėjimas visus nustebina, visi 
juo gėrisi.

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
VILKAI IŠPJOVĖ KOLCHOZO 

ŠUNIS

Kovo pradžioje Kapčiamiesčio 
apylinkėje (apie 20 kilometrų į 
vakarus nuo Druskininkų) viena
me kolchoze alkani vilkai išpjovė 
beveik visus pririštus šunis. Ry
tais rasdavę tik grandines, be šu
nų...

KA1KUPJE PASIKEITIMAI 
VILNIŠKIAME KOMPARTIJOS 

CENTRO KOMITETE

Šįmet kompartijos CK Vilniuje 
ne tik nebuvo padidintas, kaip 
anksčiau kad būdavo kiekvieno su
važiavimo proga, bet truputį su
mažintas. Vietoj 120 CK narių da
bar bus 119, o vietoj 56 kandidatų 
liko 49.

Iš CK iškrito 32, pridėti nauji 
— 31. Tarp iškritusių yra buv. že
mės ūkio ministeris V. Augusti
naitis (dabar pavaduotojas prie 
Vazalinsko), buv. “užsienių reika
lų ministeris” I. Gaška, M. Kau- 
naitė, buvęs saugumo viršininkas 
K. Liaudis (bus revizijos komisi
jos pirmininku), B. Pušinis, J. 
Stimburys — daugumas iš jų jau 
bepasitraukių į pensiją. Atskirai 
pažymėtini J. Bulavas ir J. Petke
vičius. J. Bulavas prieš dviejus 
metus dar buvo universiteto rekto
rius. Sniečkus šiame suvažiavime 
jau viešai pasakė, kad J. Bulavas 
iš universiteto rektoriaus parei
gų buvo atleistas už “buržuazi
nį nacionalizmų”, ir kad jis bu
vęs ir iš partijos pašalintas. J. 
Petkevičiaus išnykimas iš CK tuo 
pačiu metu, kai jis tapo ištumtas 
iš komjaunimo vadovybės, ne ma
žiau reikšmingas.

Tarp naujų CK narių yra nau
jas geležinkelių viršininkas G. že

Juozupas — jų trijų sėkmin
giausias elgeta: visada® jis grįžta 
namo su pilnom terbo m. Jokūbas 
jam pavydi ir piktinasi ir kai Juo
zupas pasirodo su pavogta kana
rėle, jo pavydas naujai užsilieps
noja, nes šiame įvykyje jis su
randa savo jausmų pateisinimų. 
Juozapui, kuris labai prisirišęs 
prie kanarėlės čiulbėjimo, jis pri
kergia vagystę. Rokas gi šį prie
kaištų stengiasi išlyginti. Juoza
pui šalia narvelio užsnūdus, Jo
kūbas sugalvoja sumainyti kana
rėlę į žvirblį. Grasindamas paukš
tį grąžinti savininkui, jis savo 
sumanymui randa ir Roko pritari
mą. Pastarasis įkalba Aneliukę 
atnešti žvirblį ir pasilaikyti kana
rėlę iki rytojaus. Tuo būdu pau
kščiai sukeičiami.

Pabunda rytą Juozupas, visiš
kai apkurtęs. Iš pradžių jis ma
no, kad kanarėlė tyli, gal būt, 
miega, o Rokas su Jokūbu išėję. 
Šie gi, matydami kurčią Juozu- 
pų, geidžianti kanarėlės čiulbėji
mą išgirsti, atgailauja dėl savo 
veiksmo, ir, sąžinės graužiami, 
siunčia vaikus skubiai atvesti 
Aneliukę su kanarėle. Tuo tarpu 
Juozupas supranta savo būklę. 
Įbėga Aneliukė ir sako, kad ji bėg
dama parpuolė ir kanarėlė nuskri
do. Visi trys nežino, ką daryti; 
tuo tarpu Juozapas išeina su nar
veliu: jis nori kanarėlę susigrą
žinti.

čiulbąs geltonasis paukštis su
žavi visus tris elgetas, bet į uba
gų namus jis neatneša jokios 
medžiaginės naudos. Galima saky
ti, kad kanarėlė vaizduoja grožį, 
nors tai ir būtų per siaura sąvo
ka. Ji veikia ir žmogaus dvasinę 
sferų. Argi grynasis grožio jaus
mas galėtų sąžiningų ir teisingą 
žmogų sugundyti grožio objektą 
pasivogti net ir tuo atveju, kai 
jis vagystės kaip tokios visai ne
justų ir jos nepripažintų?

Kanarėlė reprezentuoja grožį, 
sielos grožį ir jos harmoniją. Ji 
atstovauja tą žmogaus atsiekimų, 
kuris sukelia jame dvasinį pasi- 
teikinimą ir ramybę. Juozupas, 
kuriam kanarėlės čiulbėjimas tu
rėjo didžiausios prasmės, junta 
savyje dvasinę ramybę net ir ap
kurtęs.

maitis, naujas saugumo viršinin
kas Randakevičius, dabartinis uni
versiteto rektorius J. Kibilius, rai
žytojų pirmininkas E. Mieželaitis. 
Pastarasis į CK narius pakilo iš 
revizijos komisijos. Bet jo kolega 
V. Reimeris, irgi buvęs revizijos 
komisijoj, ne tik neiškilo į CK, 
bet net ir revizijos komiją nebe
pateko. Revizijos komisijoj pasto
viai laikosi M. Chodosaitė-Alek- 
sandrovičienė, buv. turtingiausio 
Kaune namų savininko duktė.

METAI PRASIDĖJO NAMŲ 
SURAŠYMU

Dešimts pirmųjų šių metų darbo 
dienų Lietuvoje (taip pat ir Sovie- 
tijoj) paskirtos gyvenamiesiems 
namams suregistruoti. Maskvos 
potvarkyje laikas tam buvo skir
tas sausio 2 — 12 dienos, bet ka
dangi sausio 2 diena, šeštadienis 
po Naujų Metų šventės, buvo pa
daryta nedarbo diena vietoj sek
madienio, tai darbas prasidėjo 
sekmadienį, sausio 3 dieną.

Surašomi ir valstybės ar miestų 
nuosavybėje esamieji nacionali
zuoti, ir privačioje nuosavybėje 
likusieji gyvenamieji pastatai 
miestuose, miesteliuose ir kitose 
miesto tipo vietovėse bei vasarvie
tėse. Surašymas nelies tik vienkie
mių, ir kitų ne miesto tipo (miesto 
teisių neturinčių) vietovių, kur 
gyvena kolchozų ar sovehozų dar
bo jėga, vadinamieji kaimiečiai. 
Bet ir tenai bus surašomos įmo
nėms bei įstaigoms priklausan
čios gyvenamosios patalpos. Bus 
surašomas ne tik gyvenamųjų pa
talpų plotas, bet ir jų susidėvėji
mo laipsnis, o taip, kiek žmonių 
katrose patalpose gyvena. Tuo bū
du tikimasi patikslinti duomenis, 
reikalingus gyvenamųjų namų sta
tybai planuoti. LNA

Jis ir pats apie tai išsitaria:
— Žinoki Rokai... ir tu, Jokū

bai.. . Težino ir visa parapija, vi
si : kanarėlės giesmę Viešpats kož- 
nam skyrė, tik ne visi išgirst jų 
gali — yra žmonių ne vien tik 
duonos kąsniu nenorinčių dalin
tis. .. Aš nevogiau, oi no — tik 
praradau kantrybę...

Kas vertė Jokūbą ir Rokų pau
kščius sukeisti?

Jokūbas yra siaubiamas pavydo 
ir pasipiktinimo jausmų. Tačiau 
ir čia pavydo priežastis neapibū
dinama žodžiais. Čia ne turėjimo 
ir ne turto klausimas, o buvimo 
— pačios esmės. Juk tikra tiesa, 
kad dažnai žmogus sunaikina tų, 
kuris, jis žino, yra geresnis už 
jį-

Tačiau ir toks veiksmas nieko 
pasiekti negali: žmogaus dvasios 
iš jo neišplėšia. Jau pats faktas, 
kad ir apkurtusiam Juozupui vis- 
dėlto kanarėlės čiulbėjimas pasi
lieka galiojus, tatai patvirtina. 
Juozupo įsitikinimas, kad jis ka
narėlės nėra pavogęs, aiškiai pa
rodo, kad dvasinių turtų negalima 
pasivogti: jais galima tik dalin
tis.

Reikia pastebėti, kad dramą iš
tisai lydi nuostabus paprastumas. 
Kalba, motyvai ir dalyviai yra 
paprasti, vientisi ir nesudėtingi. 
Joje nerandame antraeilių veiks
mų, bereikšmių posakių bei mo- 
ralizacijos. šis išlaikytas papras
tumas jau leidžia spręsti, kad net 
pačiose paprasčiausiose sąlygose 
ir paprasčiausių žmonių tarpe ga
li rutuliotis dvasinių vertybių 
vyksmas. .

Jei norime veikalų vertinti, tu
rime išspręsti du klausimus: ar 
tatai, ką autorius norėjo pasaky
ti, yra to pasakymo verta ir ar 
nebuvo jau tatai anksčiau daug 
kartų dėstyta? Ir ar autoriaus 
meninis išsakymas įgyja pakanka
mai vaizduojančios ir įtakojančios 
galios?

Kostas Ostrauskas, KANARĖ
LĖ, drama, Chicago — 1958 m.

Knyga gaunama Australijoj pas 
G. Dantų, 66 Cross Str., Guild
ford, NSW. Tel. YU 8422. Kai
na 22/6.

KOMUNISTAI SUSISPIETĘ 
MIESTUOSE

• .< - :■ ftl .-bUskly*
iš komparijos suvažiavimo man

datų komisijos pranešimo matyt, 
kad vien iš Vilniaus suvažiavime 
buvo 169 delegatai, iš Kauno 81, 
iš Klaipėdos 45, t.y., 295 vien tik 
iš tų trijų miestų. O iš atstovų 
buvo 696.

Jeigu miestuose kiekvienas ats
tovas reprezentavo nustatytą skai
čių narių komunistų (90), tai Vil
niuje turėtų būti per 17,000 ko
munistų, Kaune per 7,000 ir Klai
pėdoj 4,000 — iš viso trijuose 
miestuose apie 28,000, arba dau
giau kaip pusė visų narių ir kan
didatų. O jei atstovavimas ir čia 
vyko vis nuo nepilnų 90-ties, tai 
vistiek šiuose miestuose turėtų 
būti susikoncentravę mažiausia 
23.000 komunistų. ,

Iš 62 rajonų tik 12 rajonų turi 
po daugiau kaip 500 komunistų, 
ir tai tik todėl, kad dabar nese
niai buvo panaikinta 16 rajonų, 
todėl likusieji rajonai atitinkamai 
padidėjo. Prieš tą sujungimą tik 
vienas rajonas iš 78 turėjo dau
giau kaip 500 komunistų. Viduti
niškas rajono gyventojų skaičius 
yra per 30,000, iš jų balsuoti tei
sę turinčių apie 19,000.

REŽISORIŲ MOKYKLA

Vilniaus kultūros technikume 
tarp kitų dalykų mokoma ir vaidi
nimus režisuoti, šiomis dienomis 
technikumas išleido 16 mokytų re- 
žisorių, kurie visi buvo aktoriaus 
Simaškos mokiniai. Daugumas jų 
vyksta dirbti provincijos kultū
ros namų vedėjais. Tačiau vienafe, 
Sigytas Liepinis, priimtas režiso- 
riaus asistentu Vilniaus dramos 
teatre.

GROŽINES ANGLŲ LITERATŪROS 
APŽVALGA . If!

IV DALIS

Natūralizmo įtakoje senesnioji 
karta reikalavo, kad romanas 
vaizduotų objektyvų gyvenimų, 
neleidžiant autoriui įsikišti įvykių 
eigon. Publika nusigąsdavo skai
tydama Thackeray satyrinį roma
ną Vanity Fair, kur patsai auto
rius įsiveržia knygos puslapiuos- 
na, atrodė kvaila taip dažnai 
kreiptis į “brangų skaitytojų”. 
Šiandien gi romanistas ne tik pat
sai įsiterpia, bet šį įsiterpimą pa
verčia nedaloma į meno kūrinio 
dalimi. Šio metodo pradininku 
laikomas prancūzų rašytojas (No
belio laureatas) Andrė Gide, 1925 
m. parašęs romaną Pinigų Klas
totojai. Tai yra romanas apie ro
manistų, kuris rašo romanų. Ra
šydamas romaną, romanistas veda 
savo dienoraštį, pasižymėdamas 
darbo pažangos smulkmenas. Be 
viso to dar ir patsai A. Gide veda 
savo gyvenimo dienoraštį, rašyda
mas romanų apie romanistą, ku
ris veda specialų dienoraštį rašo
mame romane.

/

Šios daugiaaukštės knygos karš
tuose pėdsakuose 1928 m. anglų 
romanistas Aldous Huxley iš
spausdina Point Counter Point, 
kur per visą veikalą eina įterp
tiniai skyreliai “Iš Philip Quarles 
užrašų.” Tai yra penkių aukštų 
pastatas. Romanistas, kuris savo 
užrašų knygelėj nagrinėja litera
tūros esmę. Kaip iš knygos pava
dinimo matyti, konstrukcija pa
remta muzikinio kontrapunkto te
orija, vietoj meliodijų naudojant 
idėjas, šėtoniškai raiškūs charak
teriai čia yra idėjų vežimai. Tai 
vad. idėjų romanas.

Iš Philip Quarles užrašų:
— Idėjų romanas. Kiekvienas 

veikėjo charakteris privalo būti 
kiek galint tirščiau prisotintas idė
jų, kurių garsiakalbiu jisai yra.

A. Huxley romanai prikaišioti 
samprotavimų apie istoriją, socio
logiją, muzikų, meną, darbo san
tykius, filozofijų, Pavlovo sąlygi
nius refleksus ir apie viską. Au
torius smaguriaute smaguriauja 
sąmojais, žiniomis, enciklopediniu 
apsiskaitymu.

★

Pasaulyje, kuris galvotrūkčiais 
rieda į prapultį (bent taip daug 
kas mano), aistringai sergama 
laiko klausimais.

— Laikas, — rašo G. Greene, 
— tas tamsusis užkulisis bei juo
da praraja, ta nuolatinė romanis
to problema.

Tai yra mūsų amžiaus pamiši
mas. Mąstytojai, istorikai, komu
nistai, matematikai, rašytojai dėl 
laiko probelmos nesumerkia akių. 
Iškiliausias šio šimtmečio pran
cūzų rašytojas Marcel Proust ir 
jo dvylikos tomų romanas In 
Search of Lost Time, A. Huxley

■ Time must have a Stop ir nesu
skaičiuojami kiti (net gi krimina
liniai šlamštraščiai, kaip Time to 
live and Time to kili). Greičiau 
už garsą, greičiau už šviesą, pa
greitintas laikas, sulėtintas lai
kas. Tai metodas, pasiskolintas iš 
kinematografijos. Pas M. Proust’ų 
laikas yra elastinis, juda įvairiais 
greičiais, kaip jis pats sako, tai 
yra ketvirtasis matavimas. Būdin
gas Stephen Hudson’o 6 tomų ro- 
manas-saga Richard Kurt (A true 
Story), vienas sudėtingiausių pro
zos veikalų, prarasto laiko ieško
jimas. Taip pat Philip Toynbee 
romanas Tea with Mrs. Good
man, kur laikas nustumiamas at
gal ir vėl grįžta, kad vėl būtų 
naujai paryškintas.

Šioje apžvalgoje praleistas E.M. 
Forster’is ir toki populiarūs var
dai, kaip J.B. Priestley, A.J. Cro
nin, Charles Mirgan. Ypač minė
tinas EM. Forster’io romanas A 
Passage to India, kuris taip smar
kiai sukrėtė visus Anglijos sluo
ksnius. Taip pat nepaminėti šiam 
laikotarpiui svarbūs vardai, kaip 
Gilbert Caannan, J.D. Beresford, 
Ford Madox Ford, May Sinclair, 
Ronald Firbank, Norman Doug
las, William Plomer, Miss Rebecca 
West (ypač jos romanas The 
Thinking Reed), Wyndham Lewis

(NUO 1900 IKI 1950 M.)
(romanas Tarr). Nė žodžiu nepra
sitaria apie G.B. Shaw, kuris žen
gia per XX amžių kaip vienišas 
milžinas.

★
Iki 1950 m., gal, didžiausias 

anglų literatūros talentas buvo 
Christopher Isherwood. Daug vil
čių davė jo pirmosios knygos Ali 
the Conspirators ir The Memorial, 
o taip pat didžiulis romanas apie 
priešhitlerinį Berlyną (The Lost, 
Mr. Norris Charles Trains ir Good
bye to Berlin). Kai dauguma ang
lų rašytojų spietėsi Paryžiuje, 
šios grupės žmonės poetai Spen
der, Auden ir romanistas Ch. Is
herwood gyveno Berlyne, ieško
dami įkvėpimo vokiečių poezijoje, 
teatre bei kine. Kitas šios grupės 
žmogus Edward Upward pasiekia 
didelių literatūrinių laimėjimų sa
vo romane Journey to the Bor
der (1938). Tai yra geriausias 
anglų kalkinis romanas, nors Ch. 
Isherwood prisiekinėja, jog auto
rius nebuvo skaitęs F. Kafkos 
raštų. U. E. Upward čia svarsto 
dešiniųjų ir kairiųjų problemą.

Frank Tilsley romanai I’d do 
it Again ir. Devil Take the Hind
most tragiškos darbininkų kovos, 
svaigios įtampos proletariniai ro
manai, tik ne toki agresingi, kaip 
amerikietiniai. Originalus Ivy 
Compton-Burnett talentas, labai 
giliu įsijautimu svarstomi žmonių 
santykiavimo paslėpti siūlai, ne
paprastai tiksliai ir sutirštintai 
nubrėžti charakteriai ir gyveni
mo apkartimas. L.H. Myers roma
nas The Root and the Flower są
moningai nesidomi mūsų amžiaus 
triukšmingais sąjūdžiais, puola 
dvasinį vulgarumą — mūsų civi
lizacijos širdies vėžį, stato mora
lę aukščiau už estetinio jausmo 
plonybes. Tai ramiausia, protin
giausia ir gražiausia to laikotar
pio knyga.

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
PRAŠO PASKELBTI

PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVAS REIKALINGAS
X GREITOS PAGALBOS

1946 m. Vokietijoje pradėjau 
rinkti istorinę medžiagų. Pradžio
je dirbau savo iniciatyva, paskiau 
Istorinės Medžiagos Rinkimo Ko
misijos vardu. Surinktąją medžia
gą siunčiau į šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyną saugojimui. Persikė
lęs iš Vokietijos į Čikagą pradė
jau tvarkyti surinktųjų medžiagų 
ir rinkti iš viso pasaulio lietuvių. 
Patalpomis aprūpino minėtas Vie
nuolynas, veltui duodamas didelį 
kambarį, dalį inventoriaus ir ap
rūpindamas šviesa ir šilima. Nuo 
1948 m. šių veiklų rėmė VLIKas, 
iš ALTo jo reikalams skiriamų pi
nigų. Taip susidarė trys laikyto
jai — ramsčiai, reikalingi Archy
vo veiklai. Įstaiga įsigijo pasitikė
jimų ir smarkiu tempu augo. Taip 
susidarė archyvinės, bibliografi
nės ir mųzėjinės medžiagos loby
nas, kuris nebetelpa 33 spintuose. 
Turimos medžiagos panaudojimas 
nuolat kyla.

Neilgai Archyvo laikytojai taip 
darniai dirbo. VLIKo VT su 1955 
metais piniginę paramą nutraukė. 
1956 ir 1957 metais parėmė JAV 
LB Centro Valdyba, 1958 m. — 
JAV LB Kultūros Fondas, o 1959 
m. jau niekas nebešelpė. Nors vie
nas ramstis išvirto, tačiau Archy
vas vistiek veikė. Bet šių metų 
pradžioje Vienuolyno Generalė 
Viršininkė pranešė man, kad Ar
chyvo užimamų patalpų prisireikė 
vienuolyno reikalams ir kad Ar
chyvas turės išsikraustyti. Tuo 
pranešimu išvirto ir kitas ramstis. 
Likęs vienas, be piniginės para
mos ir be patalpų, nesiryžau be 
visų pagalbos išspręsti susidariu
sių situacijų, šią Archyvo būklę 
viešai pranešu viso pasaulio lietu
viams ir prašau greitos pagalbos 
padėti surasti kitas patalpas ir pi
niginiai paremti, kad galėčiau pa
samdyti žmogų suregistravimui 
užsilikusios medžiagos, paruošimui

Ir, štai, 1939 metai ir karas.
Karas rašytojus suveda su liau

dim, praturtina kalbą, priverčia 
bendrauti su įvairių luomų žmo
nėmis. Visa tai skatina kūrybiš
kumą. Iš tokių priverstinių kon
taktų gimė geriausia 1914-1918 ka
ro drama The Prisoners of War 
(J.R. Ackerley). Netiesioginiai iš 
karo laikų yra ir G.B. Shaw dra
ma Heartbreak House, tai yra 
paskutinių 50 metų geriausia ang
lų drama. Ir patsai autorius ma
nė, jog tai yra jo geriausias kū
rinys.
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Anglų romano ateitis šviesi. 

Kiekvienas rašytojas didžiai susi
rūpinęs romano ateitim, visi pri
pažįsta grožinės literatūros tęsti
numų, didžiuosius meistrus, kri
tikai ir autoriai labai rimtai žiūri 
į romano problemas.

Čia buvo nurodyta kas yra nau
ja XX amžiaus grožinėje anglų 
literatūroje ir kaip senas tas nau
jumas. Modernieji seniuose ieško 
modernaus ir tęsia tai, ko nebai
gė pastarieji. Kai kurie vis grįž
ta prie savo amato šaltinių — E. 
Zola, F. Dostojevskio, Flaubert, 
Tolstojaus, o taip pat prie J. 
Joyce’o, mokosi, eksperimentuoja.

Dar keletas gabių vardų.
Anthony West (On a dark 

Night), Chapman Mortimer (The 
Stranger on the Stair), William 
Sansom (The Body), Newby ro
manai, Angus Wilson apysakos 
The wrong Set ir Such Darling 
Dodos, J.D. Scott romanas The 
Cellar. Geriausia paskutinio ka
ro knyga yra Henry Green roma
nas Caught, kur priešlėktuvinėje 
slėptuvėje suvedami įvairūs visuo
menės sluoksniai.

Laukiama naujo auksinio am
žiaus, anglų literatūra eksperi
mentuoja. Be eksperimentų nėra 
literatūros. P.A.

pervežti, apmokėjimui perkraus- 
tymui ir nupirkimui penketo spin
tų. ši įstaiga yra visų lietuvių 
nuosavybė, tad kiekvienų prašau 
pagelbėti kas kuo gali. Laukiu 
greitos pagalbos. Adresas: Pasau
lio Lietuvių Archyvas, 2601 West 
Marquette Rd., Chicago 29, Ill., 
U.S.A.

*

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,

Iš pridedamo lapelio Jūs suži
note kokioje būklėje yra atsidū
ręs Pasaulio Lietuvių Archyvas. 
Degantis reikalas — gauti patal
pas.

Patyrinėjus patalpų reikalų, 
paaiškėjo, kad šiuo metu tinkamų 
šios įstaigos veiklai patalpų nėra 
galimybės gauti, tad prieita išva
dos: dėti visa* pastanga* keletui 
metų pasilikti esamose patalpose. 
Per tų laikų gal jėzuitai praplės 
turimas patalpas, gal pristatys 
prie projektuojamos statyti Čiur
lionio galerijos, gal LB Čikagos 
apygardos valdyba įsigys savo na
mus?

PLA — ruošiama ,dovana ne
priklausomai Lietuvai. Bibliogra
finiame skyriuje renkama spauda 
po penkis egzempliorius, bus pa
grindu Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos ir kt. bibliotekoms.

Jei atrodytų reikalas vertas Jū
sų dėmesio, malonėkite skubiai 
paprašyti šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno generalinę viršininkę 
motiną M. Adoratą (2601 West 
Marquette Rd., Chicago 29, Ill., 
U.S.A.)j kad PLA užimamų pa
talpų reikalų persvarstytų ir lie
tuvių tautos labui nuspręstų šių 
įstaigų keletui metų palikti esa
mose patalpose.

Būčiau labai dėkingas, jei siun
čiamojo rašto nuorašo nuorašų 
atsiūstumėte man.

Vincentas Liuievičiu*,
P.L.A. Direktorių*

l
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PATIKSLINO ŽINIAS APIE 'VACLOVAS RATAS
LIETUVIŠKOSIOS DAILĖS PUOSELĖTOJAS

(Pasikalbėjimas pusšimthiio gimtadienio ir gražių atsiekimų proga)

Tremties vandenys išskiedė de
šimtis tūkstančių mūsų tautos na
rių po plačiuosius tautų vandeny
nus. Vieni jų jau nuskendo, kiti 
gi neriasi į nežinomybės gelmes, 
tačiau ryški dalis dar vis plūdu
riuoja paviršiuje, vis dar kabina
si lietuviškojo gyvenimo grožio, 
jo idealų ir tikslų.

Yra ir išrinktųjų grandinė, ku
rie ir negailestingame pasauly su
geba savo dvasios polėkiais atsi
laikyti prieš gyvenimo uraganus 
ir pajėgia paskleisti ne tik savo 
tautos broliams, bet ir pasaulio 
kultūrai savosios dvasios lobius.

Tokių tarpe yra ir žinomasis 
mūsų dailininkas Vaclovas Ratas, 
kuris dar nesenai atšventė savo 
amžiaus pusšimtį ir paskutinėmis 
dienomis ryškiu bruožu atžymėjo 
lietuvio dailininko dvasinius su
gebėjimus, kai jo raižinį “Kelio
nė” nupirko žinomoji NSW vals
tybinė galerija Sydnėjuje.

V. Ratas — Rataiskis, gimęs 
1910 m. vasario 25 d., penkių de
šimčių metų kely nėra niekada 
nutolęs nuo savosios dvasios do
vanos — dailės meilės ir dailinin
ko gyvenimo bei kūrybos. 1935 
m. baigė Kauno Meno Mokyklą, 
kur studijavo grafiką, kaip pa
grindinę dailės šaką. Vėliau jis 
studijavo meną Venecijoj, Floren
cijoj ir Romoj. 1937 — 1944 metų 
laikotarpyje dail. V. Ratas buvo 
M.K. Čiurlionio Galerijos ir Vyt. 
Didž. Kultūros Muzėjaus Kaune 
dailės skyriaus konservatorius.

Patekęs tremtin ir apsigyvenęs 
Augsburge (Vokietijoje), Soleni
zantas gyvai ir aktyviai dirbo ne 
tik individualiai paveikslus pieš
damas, bet būdamas Žiburių dai
lės skyriaus redaktorium ir įsteig
damas privačią dailės studiją — 
mokyklą, kurioje mokėsi daug mū
sų jaunųjų dailininkų.

Jau nuo pirmųjų menininko 
karjeros dienų dail. V< Ratas savo 
kūriniais dalyvavo visoje eilėje 
lietuviškųjų ir tarptautinių paro
dų. Jo paveikslai buvo išstatyti 
ir įvertinti Prancūzijos, Čekoslo
vakijos, Vokietijos, Belgijos, Olan
dijos ir Jungt. Amerikos Valst. 
parodose.

Dail. V. Ratas savuoju menu ir 
aktyviu veiklumų ypač daug pa
sidarbavo lietuviškajai kultūrai, 
iliustruodamas mūsų veikalus ar 
paskirais albuminio pobūdžio lei
diniais propoguodamas ne tik gra
fikos meną, kuriame lietuviai vi
sada vyravo, bet ir lietuviškos 
praeities simbolinį pasakingumą 
savomis iliustracijomis priartinda
mas akivaizdžiajai realybei.

Lietuviškosios kultūros požiū
riu čia ypač ryški dailininko kaip 
iliustratoriaus veikla ir nauda.

Pirmosios dail. V. Rato iliustra
cijos pasirodė knygoje “Seku, se
ku pasaką”, kuriai tekstą paruošė 
J. Talmantas. šį pirmąjį Lietuvo
je grafikos iliustracijų debiutą 
atliko penki dailininkai: mūsų So
lenizantas, V. Petravičius, P. Au- 
gustinavičius, A. šaulys ir L. Vili
mas. Geriausiai kritikai atsilie
pė apie V. Rato iliustruotą pasa
ką “Apie senelį ir jo aveles”.

Anuometinis Čiurlionio galeri
jos direktorius prof. P. Galaunė 
"27 Dailiosios Knygos Mėgėjų 
Metraštyje” paskelbė puikiausią 
šių iliustracijų recenziją, o taip 
pat Kauno dienraščiuose gražiai 
šį darbą įvertino ir dr. Kairiūkš
tytė — Jacynienė.

1934 m. dail. V. Ratas Lietu
vių Rašytojų Monogramoj ilius
travo V. Krėvės Mickevičiaus 
"Skerdžių”. Ta proga jis nupiešė 
ir Skerdžiaus autoriaus portretą.

1937 m. Solenizantas už puikias 
savo iliustracijas knygoje “Jūratė 
ir Kastytis” buvo atžymėtas Pa
ryžiaus Parodoje vienu iš aukš
čiausių žymeniu — Garbės Dip
lomu.

Be šių, tikrai vertingi yra dar 
šie dail. V. Rato iliustraciniai 
darbai: jo buvo redaguotas ir Di
dysis Katalogas (monografijos 
charakterio) Pirmajai Lietuvos 
Apžvalginei Meno Parodai 1935 
m., kuri vyko Kultūros Muziejuje, 
Kaune. Toje parodoje dalyvavo 
80 dailininkų. Būdingasis parodos

plakatas taip pat buvo pieštas So- 
lenizanto.

Po to, jau tremtyje, Žiburių 
redakcija išleido keturių lietuvių 
grafikų darbus — 40 medžio rai
žinių, jų tarpe ir dail. V. Rato 
10 paveikslų. Vėlėliau dail. V. Ra
tas iliustravo Meno Albumų Augs
burge, V. Vizgirdos 1949 m. leidi
nį “Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių” ir VLIKO anglų kal
ba leidinį — “Living in Freedom”.

Be tikrai plataus ir šakoto reiš
kimosi dailėje, dail. V. Ratas ak
tyviai dalyvavo ir dabar tebedaly
vauja visoje eilėje meno organi
zacijų. Lietuvoje jis buvo dail. 
grupės “Forma” narys, Lietuvos 
dail. S-gos narys, Dailin. S-gos 
Augsburge (Berufsverband der 
bildende Kuenstler) narys, Tarp
tautinės Dail. S-gos Muenchene 
valdybos narys bei įgaliotinis lie
tuvių dailininkų reikalams, Tarp
tautinės Meno Akademijos lekto
rius Muenchene, Lietuvių Dailės 
Instituto Freiburge, kurio cent
ras dabar persikėlęs Amerikon, 
narys ir dabar jo įgaliotinis Aus
tralijoje. Šiuo metu dail. V. Ra
tas yra taip pat aktyvus Austra
lijos Contemporary Art Society 
narys.

Nesant meno kritiku, sunku ver
tinti dail. V. Rato dailės darbus 
ir jų pobūdį. Kaip žinome, grafi
ka buvo pagrindinė jo dailės ša
ka besimokant, ją Solenizantas 
stipriausiai puoselėja ir iki šių 
dienų. Jo medžio raižiniuose jun
tamas atbaigtas techniškas apipa
vidalinimas, kur dažnai juodo — 
balto spalvos darniai santykiau
ja, tačiau jis kuria ir daugspal- 
vius paveikslus, gundančius mir-

VACLOVAS RATAS
N.S.W

KELIONĖ
. Valstybinės Meno Galerijos nuosavybė

tingųjį žiūrovą jais gėrėtis ir 
džiaugtis.

Sena tiesa, kad menas nemirš
ta, nes juo žavisi kartų 'kartos. 
Dail. V. Rato grafikos ir tapybos 
darbai buvo nupirkti ir yra iška
binti daugelyje valstybinių galeri
jų, kas rodo jų vertę ir meninį 
stiprumą. Be Lietuvos Meno Mu
ziejaus ir Čiurlionio Galerijos, 
taip pat be Vilniaus, Šiaulių, Tel
šių meno galerijų ir Mokslo Ada- 
demijos Vilniuje nupirktų pavei
kslų, 4 Solenizanto kūriniai buvo 
nupirkti Pertho Valst. Meno Ga
lerijos ir, kaip minėta, paskuti
niu metu jo “Kelionę” nusipirko 

NSW Valst. Meno Galerija.
šio dailininko jubiliejaus proga 

Jūsų bendradarbiui teko aplanky
ti Jubiliatą ir sužinoti kaikurių 
detalių rūpimais klausimais.

Dail. V. Ratas paslaugiai ir ma
loniai atsakė į čia išminėtuosius 
klausimus.

1. Kokių Tamsta esate susida
rę įspūdžių apie Australijos dailę 
iš viso?

Savojo veido Australijos dailė 
dar neturi. Paskutinis šūkis avan
garde stovinčio dailininko yra 
toks: nukreipk savąjį f'radarą” į 
Europą ir Ameriką taip, kad pir
mas pagautum iš ten paskutinią
ją madą ir savo kūryboje pade
monstruotum ją sekančioje paro
doje. Viskas tačiau dabar jau su
gauta ir pademonstruota. Šian
dieną belieka tik laukti arba tą 
“madą” pačiam kurti.

Visdėlto atrodo, kad Australi
jos dailininkas artėja prie savo
sios kūrybos slenksčio, kas reikš
tų savito veido pradžią australiš
kajame mene.

Populiariausia Australijos me
no šaka yra tapyba. Jai ir dide
lės piniginės premijos nuolat ski
riamos. Skulptūra nepopuliari. 
Grafikai gi raganius užmovė tokį 
šydą, kad ji liko iki šiendie net 
meno kritikas rašantiesiems ne
matoma. Dėlto ir kilo sumanymas 
imtis iniciatyvos, kad būtų sureng
ta pirmoji Australijos Grafikos 
Meno Paroda (žiflr. “Mūsų Pas
togės” Nr. 13 informaciją).

2. Ar nėra kliūčių emigrantam*, 
o tuo pačiu ir lietuviam* dailinin
kam* įaijungti į Australijos meno 
gyvenimą?

Atvykusiam iš svetur dailinin

kui Australijoj svetimšalio ženk
las nelipdomas. Jis turi čia pilną 
laisvę kūryboje ir teisę ją demon
struoti.

Kūrybingieji dailininkai pagal 
savo kūrybos charakterį priima
mi nariais į įvairias meno organi
zacijas. Jie pavieniui ar grupė
mis rengia savo kūrinių parodas, 
greta visų kitų rungtyniauja me
no arenoje ir pamažu kopia į vir
šų.

Tapyboje, pavyzdžiui, gana po
puliarus liko ir gražių įvertinimų 
susilaukė ukrainietis Kmit. Skulp
tūroje iškilo Melburne gyv. lietu
vis T. Zikąras. Pertho ir Sydnė-
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jaus valst. galerijos pirko lietuvių 
grafikų darbus. J

3. Ar galima* Australijoje gry
nojo meno atstovo pragyvenimas 
tik iš savo kūrybos?

Ne. Nors vis dėlto yra dailinin
kų, kurie kartais parduoda savo 
paveikslų už gražias sumas ir ga
li ilgesnį laiką atsiduoti tik savo 
kūrybai.

. ■ ■ h

4. Ar yra lietuvių menininkų, 
studijuojančių dailę Australijoj?

Kai atvykome iš Europos, žino-

GRAVIŪRA

jau pavienius asmenis, kurie pra
dėtąsias studijas tęsė Australijos 
mokyklose. Ar yra studijuojančių 
grynąjį meną, šiuo tarpu žinių 
neturiu, tačiau keletas lietuvių 
studijuoja taikomąją dailę.

Atsisveikindamas su maloniu 
Solenizantu, dar paklausiau apie 
artimiausius jo planus. Jau spau
džiant ranką, buvo atsakyta:

Ruošiu spaudai monografiją, ti
kėdamasi* tuo būdu prisidėti prie 
grafiko* meno populiarizacijo* 
Australijoj. Tolimesnį planavimą, 
tikiuosi, išryškins pats gyvenimas.

> J.V.

MENAS IR GYVENIMAS
★ V.K. Jonynui vasario 29 d. 

Jersey Miesto Muzėjuje buvo 
įteikta New Jersey (Amerikoj) 
Tapytojų ir Skulptorių Draugijos 
garbės pažymėjimas už akvarėlę 
“Potvynio vanduo”, šis darbas su
silaukė dėmesio neseniai vykusioj 
dail. Jonyno darbų parodoje Great 
Necke. Pažymėtina, kad paskuti
nėj laidoje žinyno “Who is Who”
— apie žymiuosius JAV asmenis
— įtraukta ir Vytauto K. Jony
no pavardė.

★ Dail. Pranas Gailius prieš va
sarą “Le Soleil dans la Tete” ga
lerijoje surengė savo grafikos dar
bų parodą. Spalio pradžioje “Bel- 
lechase” galerijoje vėl surengė 
savo darbų parodą kartu su ke
letą galerijos dailininkų. Kaip ir 
ankstyvesniais metais, dailininkas 
parodė savo tapybos darbus.

k Skulpt. Antanas Moneys savo 
skulptūros darbų parodas pereitais 
metais turėjo “Trytique” ir “La 
Galerie 135 B” galerijose, susi
laukdamas vertingos meno kriti
kos. Atliko įvairių skulptūros dar
bų ir provincijoje. Lapkričio men. 
Paryžiuje Moderninio Meno Mu
zėjuje įvyko bažnytinio meno pa
roda. čia skulptūros darbų išsta
tė ir A. Mončys. Lapkričio 19 d. 
parodą aplankė ir J. Em. kardino
las Lercaro, atvykęs iš Italijos. 
Žymusis svečias ilgiau sustojo ir 
prie mūsų skulptoriaus darbų.

Nuo gruodžio 12 d. iki sausio 
12 d. “La Galerie 135 B” vyku
siame “Salon de Noel” parengime, 
A. Mončys kartu su savo žmona 
Florence išstatė skulptūros, kera
mikos, papuošalų ir kitų meno iš
dirbinių. 1960 m. Mončys ruošia 
savo darbų parodą Niujorke.

★ Dail. Vytautas Kasiulis pe
reitais metais buvo ypatingai kū
rybingas. Jo darbų parodos su
rengtos keturiose galerijose: Ko
penhagoje, Paryžiuje (“La Gravu
re” ir “Stiebei” galerijose) ir Že
nevoje. Visur parodos praėjusios 
su dideliu pasisekimu ir augštu 
meno kritikos įvertinimu. Kopen
hagoje jo visus darbus užpirko 
viešosios ir privatinės meno gale
rijos. Pora darbų buvo išstatyta 
ir “Galliera” muzėjuje, kur įvy
ko pereitą rudenį paroda, pava
dinta “Žibalas 100 dailininkų vaiz
duotėje”. šia proga, “Le Figaro” 
įsidėjo didžiulę jo tapybos nuo
trauką.

Be to, neseniai Šveicarijoje iš
leista V. Kasiulio biografija. Nu
rodyta jo gyvenimo bruožai, visos 
jo darbų parodos, bibliografiniai 
daviniai, spaudos atsiliepimai ir 
šešios menininko pastelės, litogra
fijos ir tapybos darbų reproduk
cijos. Pirmutiniame puslapyje yra

ŠATRIJOS RAGANOS GIMTINĘ

Telšių muziejaus bendradarbis 
Vytas Valatka radęs medžiagos, 
kurios pagalba esanti tiksliau nu
statyta rašytojos M. Pečkauskai- 
tės (Šatrijos Raganos) gimimo 
vieta. Pagal ankstesnius duome
nis, M. Pečkauskaitė buvo laiko
ma gimusi 1878 metais Medingė
nuose, Telšių apskrity (dabar — 
Rietavo rajone). Muziejuje buvo 
gauta fotografija su lenkišku už
rašu, sakančiu, jog fotografija 
yra Anupro Pečkausko (rašyto
jos tėvo), vedusio šukštaitę. Vie
toje išsiaiškinta, kad šukštos gy
veno dvarelyje prie Medingėnų 
kaimo, kitoje Minijos upės pusėje 
nei visas Medigėnų kaimas. Iš 
metrikų išsiaiškinta, kad Marija 
Pečkauskaitė žymima gimusi Me
dingėnuose, Kontaučių parapijo
je, o tai parapijai iš Medingėnų 
ir tepriklausė tik šukšto dvarelis, 
šukštų gyvenamasis namas, ku
riame regimai gimusi rašytoja, ir 
dabar tebėra, tik jis dabar ne 
dvaro centras, o viena iš kolcho
zinių patalpų Telšių rajono “Lie
psnos” kolchozo ribose.

* Lenkų studentai nenori pri
klausyti komunistų partijai. Iš 
156.000 Lenkijos studentų komu
nistinei “Darbo partijai” priklau
so vos 2%. Komunistinei jaunimo 
organizacijai priklauso tik 6% vi
sų studentų.

V. Kasiulio nuotrauka. Leidinys 
išleistas “Les cahiers d’Art — 
Documents 112 nr.” 1959 m. — vi
suotinos meno enciklopedijos rė
muose. Leidėjas — Pierre Cailler 
Gailler, Geneva. “T.Ž”

★ A. Škėma ir K. Ostrauskas 
patiko bolševikams. Visų pirma 
bolševikams patiko Škėmos sąvo
kos “patikslinimas”: “Leiskite žo
dį tremtis pakeisti žo
džiu išeivija. Tebetikiu 
— niekas mūsų netrėmė, o patys 
pabėgome...” Bet ypačiai patiko 
tai, kad “A. Škėma konstatuoja 
emigrantų dvasinę degradaciją, 
pažymėdamas, jog emigrantai po
etai 'garantuotai artėja į bepras- 
mingumą, nieką, mirtį’ ”. Lygiai 
patiko Literatūros ir Meno redak
cijai ir K. Ostrausko pasisaky
mas: “Esam tik skeveldra (ir toji 
suskilusi), tad negalima turėti li
guistų iliuzijų ir leistis j puiky
bę”. Išvada: kiekviena mūsų ne
vykusi savikritika bolševikus tik 
džiugina. (B.),

★ Amerikos latviai projektuoja 
• teigti latvišką gimnaziją. Kovai 
su latvių nutautėjimu latvių kul
tūrininkai numato JAV-se steigti 
pilno sąstato latvių gimnaziją, 
maždaug 300 mokinių. Pagrindi
niai investitacijai reiktų apie 
200.000 dolerių, vėliau kasmet po 
100,000 dolerių. Latvių kultūrinin
kai pabrėžia, kad latviai šitą reika
lą turėtų įvykdyti savo pačių pa
jėgomis, be svetimųjų pagalbos. 
Tokia gimnazija būsianti latvybės 
židinys ir padėsianti sulaikyti lat
vių jaunimą nuo ištautėjimo.

NUMATYTAS DIDELIS 
PABALTIJO PAVERGIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Jį ruoš bendromis pastango
mis pabaltiečių bendruomenės, 
Baltų Taryba, Tarptautinis komi
tetas krikšč. kultūrai ginti ir 
ACEN delegacija. Minėjimas įvyks 
birželio 11 arba 18 d. Koelne ar
ba Duesseldorfe. Minėjimo orga- 
nizavimuo vadovas Tarptautinis 
komitetas kr. k. ginti. Numatyta, 
kaip jau anksčiau pranešta, iš
leisti tąja proga ir įvairių leidinių 
Pabaltijo pavergimo ir laisvės te
momis.

PRAMOGOS TVENKINYJE

Kauno elektrinės tvenkinyje 
(vadinamojoj Kauno jūroj) ren
giasi statyti plūduriuojantį pra
moginį namą, kuriame būsiąs iš
taigingas restoranas ir skaitykla. 
Pavasarį tvenkinyje taip pat pra
dės plaukioti 150 vietų keleivinis 
motorlaivis.
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ADELAIDES LIETUVIŲ SKAUTŲ TUNTO

“PERKŪNO” STOVYKLA
Blykst, du-du-du-drr, pokšt, pa

sveikino šiemet mus “Rambyno" 
kalnas mūsų stovyklavietėje: 107 
laipsniukai šiluntytės ir audra su 
perkūnija vakare... “Mama, va Jė
zau,” “Užsimerk”, “Miegok” ir 
pagaliau. “Kad tave perkūnas tų 
perkūnų”... buvo girdėti gerai iki 
ryto. Dievo ir mamos šaukėsi 
paaukštytės, naktį audros prigąs- 
dintos, o perkūnų keikė brolis Pet
ras sargybų eidamas, nusigandu
sius ir nusigandusias ramindamas 
ir bėgiodamas apie gerų pusę my
lios tarp sesių ir brolių stovyklų.

Pradžia gera! Dulkių ir musių 
debesyje ir prakaito upėse statėm 
stovyklų, kalėm virtuvę, kasėm 
“tramvajų” ir kitus reikalingus ir 
nereikalingus (stovyklautojų, bet 
ne viršininkų nuomone) darbus 
dirbome, Na kų gi, jeigu Perkū
nas nuo kalno viršūnės svaidyda- 
masis mus pasitiko, tai šio dievai
čio garbei ir stovykla buvo pava
dinta “Perkūno” vardu. Matyti 
jis to norėjo, nes tik paskelbus 
nurimo, šyptelėjo pro debesio 
kraštų ir daugiau mūsų negųsdino.

Atlikti visus reikalingus (ir ne
reikalingus) darbus ilgai netruko. 
Per porų dienų pasistatėm vėlia
vas, kryžių, išsikasėm stalų, apsi- 
valėm rajonų ir pasipuošėm pala
pines. Pradėjom stovyklauti šešta
dienį, o pirmadienį po pietų jau 
turėjom pirmųjį didelį žaidimų. 
Sesės turėjo pavogti brolių saugo
jamų vėliavėlę. Viskas ėjo gerai; 
sesė Irena jau tiesė rankų pa
griebti vėliavėlę, kai staiga, kaip 
iš po žemių atsiradęs brolis Remi
gijus kad šoko prie sesės, kad ver
sis abu vienas per kitų... ‘Gelbė
kit, mano koja..alpstu... ir nualpo 
sesė Irena. Į tų triukšmų subėgo 
visi. Žaidimas suiro. Kas nusinešė 
vėliavėlę, tai ir šiandien neaišku. 
Bet aišku, kad brolis Petras grie
bė sesę Irenų į glėbį ir nunešė j 
sesių stovyklų. (Riterių nešti Ire
nai buvo visa eilė.) Stovykloje 
pasitiko sesių vadovė ir susirūpi
nusi klausia kas nutiko. "Nežinau, 
apalpo, kojų nulūžo...” vienas per 
kitų aiškina. Sesė Marija, gailes
tingoji sesuo iš profesijos, apžiū
rėjo kojų, palankstė, paspaudė1 ir 
paprašė atnešti metilinio spirito 
nuplauti žaizdai (vos įmatomai). 
Iš sykį Irena pašoko: “Man jau 
gerai, man jau neskauda... čia 
nieko, aš jau sveika” ir dingo žiū
rovų tarpe, kaip stirna.

Bet su rūgštum pienu taip ge
rai nepasibaigė.

Taigi surūgo apie 5 galionus 
pieno, o kurgi dėsi? Brolis Jonas, 
virtuvėje šeimininkaudamas, pa
reiškė: “šiandien pietums rūgusis 
pienas." Mm... numykė vienas ki
tas. “Gal kų kitų sugalvosi? atsi
liepė kuris ten... Bet valdžia nu
sprendė ir pabaigta. Taigi ir val
gėm. Vienas brolis dar bandė: “Aš 
namie nevalgau...” “Nieko, nieko, 
pavalgysi čia” atsiliepė brolis Jo
nas. “Matai, rugūsis pienas svei
ka. Išvalo organizmų, taip saky
ti...” Šventi žodžiai. Išvalė. Kiti 
per naktį nė atsigulti neturėjo 
kada... Nemirė nė vienas, bet lau
žo pasirodymams medžiagos už
teks dar visiems metams.

Stovykla be laužo -r- ne stovyk
la. Pirmų vakarų, dėl audros ir lie
taus, apsiėjome be jo, bet paskui 
jau pradėjome nerimti. Ugnies 
kurti atvirame ore čia negalima. 
Brolis Petras išsprendė problemų 
atsigabendamas automibilio bate
rijų ir įjungdamas lemputę. Tie
sa, nebuvo liepsnos traškėjimo, ne
buvo dūmų kvapo, bet buvo kur 
susirinkus padainuoti, pajuokauti, 
dienos aktualijas prisiminti. 
Maitino mus gerai. Du kartus ga
vome net triušių, primedžiotų 
gretimo ūkininko laukuose. Tik 
kažin ar apsimokėjo medžioklės 
vargas dėl tokių porcijų? Pilvuo
se daug nebuvo.

Laikas bėgo greitai tarp kasdie
ninės stovyklos tvarkos: kelk vė

liavų, pusryčiai, žaidimai, maudy
masis, pietūs, poilsis, žaidimai ar 
užsiėmimai, maudymasis, pavaka
riai, sportas, vėliavos nuleidimas, 
laužas ir tyla. Kad ir kasdienę ta 
pati dienotvarkė, bet nė viena die
na nebuvo tokia pat kaip vakar.

Paskutinį sekmadienį jau 7 vai. 
ryto į stovyklų prisistatė dvasios 
vadas kun. J. Kungys. 8 vai. bu
vo šv. Mišios ir pamokslas. Svečių 
taip anksti neturėjom. Tik besi- 
juokiačios kukabūros ir nenurims
tančių papūgų pulkai padėjo 
mums giedoti garbinant gražiosios 
gamtos ir viso pasaulio Kūrėjų.

Apie vidurdienį į stovyklų pra
dėjo rinktis svečiai. Atvyko skau
tų tėvų komitetas su “coco-cola” 
bonkomis, Moterų sekcija su vai
siais ir daržovėmis, mamos ir tė
tės su skanumynais ir saldumy
nais. Daug svečių šiemet neturėjo
me, bet pagaliau ir mūsų daug ne
buvo.

Ši stovykla, prasidėjusi audra 
ir perkūnijomis, bemaž nepasibai
gė su didele nelaime. Ačiū Dievui, 
kad taip viskas baigėsi, o galėjo 
būti ir visai blogai. Ir vėl sesė 
Irena... Bet iš eilės.

Paskutinis rytas stovykloje. 
Saulytė tik kyla pro medžių vir
šūnes. Visi dar miega. Broliai Ce
zaris ir Vytautas eina paskutinę 
sargybų. Kurgi geriausia vieta 
tam, jei ne sesių stovykloje? Ir 
stovyklos viršininkas toliau ir ra
miau, pagaliau daugiau pušų au
ga. Taigi ir konkorėžiais pasisvai- 
dyti geriau galima.

Vytautas metė, Cezaris pasilen
kė ir beveik kamuolio didumo kon- 
korėžis pataikė’ į galvų sesei Ire
nai, kuri kaip tik tuo momentu 
kišo nosį iš palapinės. Konkorė- 
žis pataikė ir liko prilipęs prie Ire
nos kaktos. Kilo triukšmas. Visi 
subėgo, o sargybiniai, pasinaudoję 
kilusiu sųmyšiu, dingo visiems iš 
akių. Irena guli išbalusi ir vos be
kvėpuoja. Sesės sustoję tariasi, kų 
daryti, kaip ištraukti konkorėžį iš 
kaktos nepraliejant kraujo. Nu
sprendė, kad teks taip į namus 
vežti, kad daktaras išpiautų. Be- 
diskutuojant atsirado stovyklos 
viršininkas ir sesių vadovė. Virši
ninkas apėjo, apžiūrėjo, ištiesė 
rankų ir visų nustebimui konkorė
žį pakėlė, o sesė Marija tik kyšt 
amonijako bonkutę po nosim. Per 
minutę sesė Irena buvo gyva ir 
beveik sveika ir visas išgųstis pa
sibaigęs. O jei vietoj konkorėžių 
sargybiniai būtų sugalvoję akme
nimis pasisvaidyti?...

Bet ne nelaimėmis gyvenome 
ir ne žaidimais buvome visų laikų 
užsiėmę. Ruošėmės patyrimo 
laipsniams, laikėm egzaminus, o 
sesė Kristina Pacevičiūtė davė 
paukštytės įžodį.

y Labai intensyviai ruošėme Mor
zės abėcėlę. Mokėmės, “kalėm”, 
po pušimis sustoję mojavom ran
komis. Pagaliau išėjome egzami
nams. Gavom žemėlapį, kur turim 
nuvykti ir susirišti su kita grupe 
esančia Mt. Crawford viršūnėje. 
Perbridę upelį, persiritę per kalne
lį ir perkeliavę miškų atsidūrėm 
žemėlapyje nurodytoje vietoje. 
Crawford kalno viršūnė matyti 
gražiausiai. Galėjom matyti ir 
“skruzdėles”, vaikščiojančias te
nai. Mojavom rankom ir kojom, su 
vėliavėlėmis ir be vėliavėlių, bet 
susirišti nepavyko. Iš tokio ats
tumo vieni kitiems tik kaip skruz
dės atrodėm. Taip ir grįžom nesu- 
sirišę. Teko egzaminus tarp dvie
jų pušų laikyti.

Paskutinę dienų nusiėmėm pala
pines ir liūdnais veidais grįžom na
mo. Nesvarbu audros, perkūnai — 
karštis ir šaltis, rūgęs pienas ir 
stovyklos viršininkai. Tai stovyk
los dalis, o palikdami jų, paliekam 
ten dalelę savęs. Iki pasimatymo 
sekančioje!

Stovykla prasidėjo 2.1.60 ir bai
gėsi 11.1.60. Stovyklavo 17 skau
čių ir 18 skautų. Stovyklai vadova

vo paskaut. Vyt. Opulskis. Skautų 
vadovas buvo vyr. sklt. P. Alkevi- 
čius, skaučių — sesė M. Neveraus- 
kienė. Virtuvėje tvarkėsi vyr. sklt. 
Vyt Patutis ir J. Neverauskas.

Brolis

* Med. dr. Kazys Oželis mirė 
kovo 3 d. Čikagoje. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais yra buvęs 
Vytauto Didž. universiteto Medi
cinos fakulteto profesorius ir Kau
no Karo ligoninės direktorius.

SKAUTU VEIKLOS KRONIKA
NAUJAS “DŽIUGO” 

TUNTININKAS
S.E. Pankevičiui dėl ligos iš 

“Džiugo” tuntininko atsisakius ir 
ilgesnį laikų tuntui išbuvus be 
tuntininko, nauju tuntininku pa
skirtas s. A. Zubras, jo pavaduo
toju sk. v. v,si. A. Kazlauskas. 
Naujiems vadovams linkime sėk
mės tuntui vadovaujant.

SESERIJOS VADEIVĖS 
ISLEISTUVĖS

Išvykstančiai Seserijis Vadei- 
vei į Amerikų Rajono Vadas ir 
Melburno Skautininkų Ramovė 
suruošė išleistuves, kuriose daly
vavo apie 40 svečių: skautininkų, 
skautų pareigūnų, tėvų ir bičiulių, 
šiltais žodžiais atsisveikinimo žo
džius tarė Rajono Vadas v.s. A. 
Krausas ir įteikė dovanų — Aus
tralijos albumų. Be jo dar sveiki
no s. A. Bakaitis, Skautininkų 
Ramovės vardu, J. Meiliūnas — 
Skautų Globos Komiteto vardu, v. 
valt. senj. A. Žilinskas — ASS 
vardu. Sveikinimus ir linkėjimus 
užbaigė kiek vėliau atvykęs 
“Džiugo" tunto Dvasios Vadovas 
kun. Pr. Vaseris. Keletu valandų 
nuotaikingai pasisvečiuota ir daug 
dainų sudainuota.

Esant Seserijos Vadeivei s. I. 
Laisvėnaitei ir jos seseriai Rūtai 
labai populiarioms, joms išleistu
ves suruošė ir kiti skautų viene
tai: vyresnės skautės, Akademinis 
Skautų Sųjūdis ir kiti.

š.m. kovo mėn. 11 dienų laivu 
“Himalaya” išplaukė nuolatiniam 
apsigyvenimui Amerikoje Austra
lijos Rajono Seserijos Vadeivė s. 
I. Laisvėnaitė su visais savo šei
mos nariais. Į uostų išvykstančias

LIETUVIAI -
Š.m. kovo 13 d. Bankstown’o 

olimpiniame baseine vyko egzilų 
skautų plaukimo karnavalas, daly
vaujant estams, vengrams, lat
viams, ukrainiečiams, rusams ir 
lietuviams. Mūsų jaunieji skautai 
plaukikai labai gražiai pasriodė, 
laimėdami berniukų varžybas. La
bai buvo džiugu, kai mūsiškiai po 
kiekvienų lenktynių pelnė laimė
jimus. Atsilankė daug ir mūsų 
visuomenės, kurie morališkai gel
bėjo mūsų plaukikams.

Skautės menkiau pasirodė ir te- 
laimėjo tik IV vietų, štai ir at- 
siekimai:

20 metų lekcijoj — 50 metrų 
laisvo stiliaus plaukime K. Sta- 
šionis I vieta, 50 mtr. krūtinės 
stiliuje K. Stašionis II v., 50 mtr. 
nugaros stiliuje G. Kišonas — II 
ir 4 x 50 metrų estafetėj lietu
viai — I vieta.

18 metų sekcijoj — 50 metrų 
laisvo stiliaus plaukime A. Skir- 
ka — I vieta, V. Stašionis — II

VIETOJE 
ATSISVEIKINIMO 

PRIE KAPO
MIELAS BORISAI,
iškeliavai iš mūsų tarpo greitai 

ir netikėtai. Palikai tuščių vietų 
savo namuose, skautų eilėse, mū
sų širdyse. Sunku apsiprasti su 
mintimi, kad Tavo kelio galas jau 
prieitas, kad Amžinasis Uostas 
jau pasiektas...

Vaizdais prieš akis slenka mūsų 
drauge praleisti metai, dienos, 
drauge dirbti darbai. Gi žmonės
esame. Buvo ir sunkesnių dienų 
ir ne taip malonių valandų. Bet 
tas kažkaip labai staigiai išnyko.
Lieka tik atsiminimas to, kas ge
ra.

Lieka prieš akis Tavo entuzias
tinga šypsena, Tavo energija, Ta
vi pasišventimas skautybei. Daž
nai apleidai dėl to save, savo po
ilsį, savo šeimų...

Mes prisiminsim, Tave, broli 
Borisai, gyvų, linksmų, su šypse
na veide. Kaip kada ip rūstų, su
raukta kakta, — bet visados skau
to uniformoje...

Ilsėkis ramybėje. Anksčiau ar 
vėliau ir mes čia pasilikusieji nu- 
keliausim Tavo keliais. Lauk mū
sų su šypsena...

Tavo budėdamas
v.s. V. Neverau*ka»

išleisti susirinko didelis būrys 
skautų ir artimųjų. Ilgai skambė
jo lietuviškos dainos. Atsisveiki
nant išvykstančiųjų ir pasiliekan- 
čiųjų akys sudrėko. Po nuoširdaus 
atsisveikinimo dar ilgai skambėjo 
dainos, nenuilso rankų mosikavl- 
mai, kol pagaliau laivas išsivežė 
dvi seses per dešimts metų išva
riusias platų ir gilų veiklos barų. 
Linkime laimės dėdės Šamo že
mėje!

RAJONINĖ STOVYKLA

IV-tai Tautinei Stovyklai pra
ėjus su dideliu pasisekimu, skau
tai ir skautės iš visų Australijos 
vietovių suskridę susipažino, su
sidraugavo. Jau minimoje stovyk
loje kilo mintis dažniau suskris- 
ti krūvon, nes būtų perilga laukti 
iki kitos V-tos Tautinės Stovyk
los, įvyksiančios tik 1968 metais. 
Todėl numatyta šių metų gale 
suorganizuoti bent rajoninę sto
vyklų netoli Sydnėjaus ALB Ta
rybos suvažiavimo metu. Greitu 
laiku Rajono Vadas išsiuntinės 
tuo reikalu visiems tuntams ir vie- 
tininkijoms raštus.

LIETUVIŲ ATSTOVAS EGZILŲ 
SKAUTŲ SĄJUNGOJE

Melburno Egzilų Skautų vado
vybėje vicepirmininkės pareigas 
eina ps. D. čižauskienė. Brolijų 
atstovavusį a.a. v.s. B. Dainutį 
šiomis dienomis pakeitė v.sl. A. 
Kazlauskas.

Netrukus egzilai skautai Mel
burne turės bendrų iškylų, kurioje 
bus pravestos tarptautinės varžy
bos.

(•k.)

LAIMĖTOJAI
vieta, 50 metrų krūtinės stiliuje 
A. Skirka — I vieta, 50 metrų 
nugaros stiliuje V. Stašionis — 
III vieta ir 4 x 50 metrų esta
fetėj lietuviai — I vieta.

16 metų sekcijoj — 50 metrų 
laisvo stiliaus plaukime A. Dryža
— I vieta, 50 metrų krūtinės sti
liuje V. Dryža — III vieta, 50 
metrų nugaros stiliuje A. Dryža
— I vieta ir 4x50 metrų estafe
tėj lietuviai — I vieta.

14 metų sekcijoj — 50 metrų 
laisvo stiliaus plaukime S. Dryža
— I vieta, 50 metrų nugaros sti
liuje S. Dryža — I vieta, K. Skir
ka II vieta, 4x50 metrų estafe
tėje lietuviai laimėjo iki pusės 
baseino, bet buvo diskvalifikuoti, 
nes vienas plaukikas per anksti 
įšoko į vandenį, dėlto I vieta te
ko ukrainiečiams.

12 metų sekcijoj — 25 metrų 
laisvo stiliaus plaukime J. Pen- 
kaitis — I vieta, 25 metrų krū-

Nuiširdžiam skautų veikėjui
V.S. BORISUI D AINUČIU I 

mirus,f . - ■ ■ •' *“
jo žmonai ELENAI, šeimai ir artimiesiems reiškiu gilių 

užuojautų.

v.s. A. Krausas,

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS

V.s. B. Dainučiui mirus, į
sese E. DAINUTIENĘ ir ŠEIMĄ J
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi q

v.s. V. Neverauskas, j
LSB Australijos Rajono iį

Vadeiva į
I "

Vyr. Skautininkui BORISUI DAINUČIUI mirus, j 

jo žmonai ir artimiesiems reikšdami gilių užuojautų, drauge ’į 

liūdi x I

Sydnėjaus “Aušros” Tunto vadovybė, į]
skautės ir skautai J

V.s. BORISUI DAINUČIUI

mirus, jo našlei ELENAI, vaikučiams ir artimiesiems 
*

reiškiame nuoširdžių užuojautų.

Džiugo Tunto
Skautų Globos Komitetas

Mielam Broliui v. sk;

BORISUI DAINUČIUI mirus, 
jo šeimai ir artimiesiems reiškiame giliausių užuojautų

Sydnėjaus Sen. Skautų Židinys

DŽIUGO TUNTO 
SUEIGA

Kovo 13 d., Melburno lietuviai 
pamaldose minėjo savo tautos 
šventąjį Kazimierų. Pamaldose or
ganizuotai dalyvavo skautai ir bū
relis ateitininkų.

Po pamaldų įvyko Džiugo tun
to iškilminga sueiga, šv. Jono 
bažnytinėje salėje susirinko ne
mažas būrelis skautų ir skaučių, 
tėvų ir svečių. Skautams išsiry- 
kiavus, buvo įnešta tunto vėliava, 
ir sueiga pradėta įsakymų skaity
mu. Tuntininkui v. S. Borisui 
Dainučiui susirgus ir negalint pa
reigų eiti, tuntininko pareigoms 
pakviestas s. A. Zubras. Vyr. 
skil. Algis Kazlauskas iš adjutan
to pakeltas į tuntininko pavaduo
tojų. Tuntininko įsakymu kunig. 
Margio skautų draugovės draugi
ninku paskirtas s.v. Viktoras Ado
mavičius, kuris tuo pačiu įsaky
mu pakeltas į vyresniuosius skil- 
tininkus. Draugovės adjutantu 
paskirtas pskilt. Balys Stankūne- 
viČius, o skautas Algis Cininas 
jaunesniųjų skautų draugovės ad
jutantu. Pirmojo patyrimo laips- 

tinės stiliuje J. Penkaitis — I vie
ta ir 4 x 15 metrų estafetėje lie^ 
tuviai — J vieta.

Visose sekcijose mūsų plaukikai 
laimėjo laisvo stiliaus lenktynes 
ir estafetes. Suskaičius taškus, 
vietos buvo paskirstytos:

1 vieta — lietuviai 71 taškas, 
II vieta — ukrainiečiai 41 taškas, 

III vieta — rusai ' 16 taškų, 
IV vieta — latviai 11 taškų,
V vieta — vengrai 9 tšk. ir 

VI vieta — estai 5 taškai.

Mergaičių sekcijoj I vietų leng
vai laimėjo estaitės. Geriausiai iš 
mūsiškių pasirodė L. čelkytė, lai
mėjusi III vietų krūtinės stiliaus 
plaukime.

Į tokias gražias sporto šventes 
turėtų susirinkti daugiau mūsų 
tautiečių, nes tokie internaciona
liniai susitikimai ir laimėjimai 
garsina Lietuvos vardų.

Š.m. birželio 14 d. vyks egzilų 
skautų atletikos šventė, čia vėl 
mūsų skautai bandys pakartoti sa
vo puikius laimėjimus. Vieta, lai
kas ir visos kitos smulkesnės in
formacijos bus paskelbta vėliau 
spaudoje.

P.K. 

nio skautas Algis Dimidavičius 
paskirtas tunto ūkio vedėjo pava
duotoju. Vyr. skilt. Jūratė Nor- 
mantaitė paskirta “Živilės” drau
govės draugininke.

I paskiltininko laipsnį pakeltas 
Šarūnas Žiedas.

Rajono vadas v.s. Antanas Krau
sas pasveikino naujų tuntininku ir 
jo pavaduotojų, o taip pat ir nau
jai pakeltuosius į vyresniškumo 
laipsnius. Naujasis tuntininkas 
pasakė trumpų kalbų, kurioje iš
kėlė skautų brolijos ir seserijos 
šeimos pobūdį, kuri yra dvasinio 
ryšio, sustiprinta įžodžiu. Mestas 
buvo šūkis, beveik įsakymas — 
kiekvienam skautui ir kiekvienai 
skautei surasti po vienų naujų 
kandidatų skautų eilėms. Tegu ir 
ne skaičiuje organizacijos stip
rumas, bet taip jau yra, kad kiek
viena organizacija nori augti.

Du skautai iš sueigos su gėlė
mis buvo pasiųsti aplankyti v.s. 
Dainutį. Naujasis tuntininkas pra
šė tunto vardu palinkėti sergan
čiajam sveikatos ir pranešti, kad 
pasveikus jis visad laukiamas su
grįžti ir perimti vadovavimų tun
tui.

Išnešus vėliavą, dvasios vado
vas kun. Pr. Vaseris pašnekesy 
supažindino skautus ir svečius su 
šventuoju Kazimieru. Vytautas, 
sakė jis, išplėtė Lietuvos didybę 
nuo Baltijos iki marių Juodųjų, 
gi šv. Kazimieras iki dangaus 
aukštybių. Skautams šventasis tu
rėtų būti pavyzdys tobulėjimo sie
kiant.

Sekė skautų pasirodymai. Buvo 
vaidinta, pastatyta kelios pirami
dės, gi gražiausiai nuskambėjo 
brolio A. Dimidavičiaus su gitara 
sudainuota Vaičaičio “Yra šalis”. 
Jam pritarė būrelis brolių skau
tų. Tik sesės šį kartą visai nepa
sirodė.

Sueiga buvo baigta visiems su 
svečiais dainuojant “Ateina nak
tis” ir rankas paspaudžiant.

D.J.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 

MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS", 

NETOLIMOJE ATEITYJE IS 

TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ

KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
■F 

KAS.
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SPORTO 
AKTUALIJOS

S. AMERIKOS RINKTINĖ » 
AUSTRALIJON

Skaičiau Amerikoje leidžiamą 
"Sporto” numerį ir džiaugiausi
6. Amerikos lietuvių krepšininkų 
rinktinės išvyka į Pietų Ameriką. 
Jie ten kovojo ir garsino lietuvių 
vardą, kurį jau 1937 metais lie
tuviai aukso raidėmis įrašė į krep
šinio istoriją. Kokį džiaugsmą tu
rėjo P. Amerikos lietuviai, kai jų 
broliai sportininkai iš Š. Ameri
kos apgynė savąją garbę. Iš ma
sės pietiečių neveltui pasigirsda
vo vardas “Lietuva, Lietuva”, ir 
mūsų trispalvė garbingai ir lais
vai plevėsuodavo šalia kitų kraš
tą vėliavų.

Man kyla mintis, ar mes, Aus
tralijos lietuviai, negalėtume irgi 
pasikviesti š. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės? žinoma, ta
tai neapsieitų be didelių išlaidų, 
bet jeigu jie prieš tai ar po to 
dar aplankytų Japoniją, Filipinus 
ir Havajus, kur krepšinis yra po
puliarus ir patys apsimokėtų ke
lionę iki Sydnėjaus, tai aš manau, 
kad Australijoje mes galėtumėme 
pilnai juos globoti ir- apmokėti 
visas kitas išlaidas.

Aš norėčiau išgirsti ir kitų Aus
tralijos lietuvių ir sporto mėgėjų, 
kokios jie yra nuomonės šiuo rei
kalu ir ką jie galvoja apie tai. Iš 
viso, ar1 Australijoje ši rinktinė 
galėtų atsiekti bent dalį to, ką 
jie atsiekė P. Amerikos kraštuo
se, kur Lietuvos išgarsinimo rei
kalui jie tikrai daug pasitarnavo.

A. Merūna*

* ALEC GUINNESS, žymusis 
anglų filmų artistas, ypatingai iš
kilęs po filmo “Tiltas per Kwai 
upę”, vaidindamas anglų pulkinin
ko rolę, anksčiau buvo pasižymė
jęs sprinteris: 100 metrų nuotolį 
jis nubėgdavo per 10,8 sek. Dar ir 
šiandien sportiškai vedamam gy
venimui jis priduoda didelę vertę. 
Ilgiausias filmavimo dienas jis iš
laiko su nuostabiu šviežumu ir sa
ko, kad gera kondicija artistui 
yra lygiai taip pat svarbi kaip ir 
sportininkui.

* H. KOLEHMAINEN, vienas 
pirmųjų suomių pasaulinio masto 
ilgųjų nuotolių bėgikų, susilaukė 
70 metų amžiaus. 1912 m. Stock- 
holme įvykusioje Olimpiadoje jis 
laimėjo tris aukso medalius. Gim
tadienio proga Suomijos vyriausy
bė jam paskyrė 300.000 suomių 
markių (apie 1000 dol.) metinės 
pensijos.

* BOLONIJOJ, ITALIJOJ vie- 
name futbolo stadione yra šonuo
se įtaisyti bokso treniravimosi 
maišai, kad įsikarščiavę futbolo 
entuziastai galėtų savo pyktį išlie
ti į smėlio pripiltus bokso mai
šus. Prie maišų pakabinta dideli 
plakatai su parašais: “Jeigu žai
dimo metu atsirastų pyktis prieš 
žaidėjus ar teisėją, prašau jį su
tramdyti į šiuos maišus”.

Adelaidėje
MERGAIČIŲ II-JI KREPŠINIO 

KOMANDA PRALAIMI 

mų kampinių metimų. Per šias 
finalines rungtynes žaidė ir R. 
Šulcaitė, anksčiau dėl ligos nega
lėjusi žaisti, per ketvirčio ir pus
finalių rungtynes. Taškai: Andriu- 
šytė 18, L. Radzevičiūtė 15 ir D. 
Radzevičiūtė 8.

žiemos sezonui į District As
sociation tapo suregistruotos vi
sos stipriausios Pietų Australijos 
mergaičių komandos. Vytietės tu
rės labai ir labai pasispausti,, kad 
patektų į vadovaujantį ketvertu
ką.

★
Gegužės mėn. 7 d. “Vytis” 

sporto klubas rengia gražuolės 
rinkimo Balių. Minimasis balius 
įvyks Lietuvių Namuose.

★
Po atostogų stalo teniso žaidė

jai vėl pradėjo treniruotes. Vy
rai treniruojasi pirmadienių va
karais, o mergaitės — trečiadie
nių vakarais. Treniruotės vyksta 
Lietuvių Namuose.

Parapijos Namuose mūsų spor
to klubui tapo paskirtas kamba
rys, kur ateityje bus perkeltas 
mergaičių stalo tenisas bei panau
dotas kitiems sporto reikalams.

B.N.

Melburne
š.m. vasario 21 d. įvykusiame 

visuotiname Melb. Liet. Sporto 
Klubo VARPAS narių susirinki
me buvo išrinkta nauja sporto 
klubo valdyba. Naująją valdybą 
sudaro:

J. červinskas — pirm., J. Kun- 
caitis — vicepirm., E. Kleinai- 
tytė — sekr., J. Ablonskis — iždn. 
ir V. Kuncaitis — reikalų vedė
jas.

Naujoji valdyba savo posėdyje 
paskyrė G. Žvinakį sporto vado
vu, o A. Lazutkaitę — moterų 
sporto vadove.

Š.m. balandžio 16 d. (Did. šeš
tadienį) Melburnan atvyksta Ade
laidės sporto klubo VYTIS krep- 
šininkai-ės Visos rungtynės vyks 
Albert Park krepšinio stadijone.

Melburno ir Geelongo krepši
ninkai sudarys vyrų ir moterų 
krepšinio rinktines. Be krepšinio, 
dar žadama sužaisti ir tinklinis. 
Visų rungtynių planas numato
mas:

balandžio 16 d. — 9.30 vai. Ade
laidės Vytis (moterų) — Melb. ir 
Geelongo rinktinė. 10.30 vai. Ade
laidės Vytis (vyrai) — Melb. ir 
Geelongo rinktinė.

Po pietų pertraukos — 16 vai. 
Viktorijos rinktinė (moterys) — 
Australijos Lietuvių moterų rink
tinė. 17.00 vai. Church of Eng
land — Australijos lietuvių rink
tinė (Vyr.).

Čia paduotasis programos pla
nas, reikalui esant, gali būti pa
keistas. Visi tautiečiai yra kvie
čiami atsilankyti į rungtynes.

V.B.
2 t t' £ * į

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ".

įvairu ir idomu
(

IŠ PET SEIMO POSĖDŽIO
ACEN delegacija Bonnoje turė

jo posėdį kovo 17 d. Iš VLIKo 
Vykd. Tarybos dalyvavo p-kas J. 
Glemža ir dr. P. Karvelis. Delega
cijos vadovybė pateikė veiklos ap
žvalgą, pabrėždama teigiamus po
litikos reiškinius, žiūrint iš pa
vergtųjų tautų taško. Tarp kitko 
buvo paminėta, kad Fed. Vokieti
jos kancleriui dr. Adenaneriui bei 
užs. reik, ministeriui von Brenta- 
no lankantis Amerikoje, su jais tu
rėjo pasikalbėjimų ir pavergtųjų 
tautų atstovai. ACEN vadovybė 
pakartotinai lankėsi JAV užs. 
reik, ministerijoje, siekdama pa
vergtųjų tautų reikalą išlaikyti 
aktualiu ypač šiais judrios pasau
lio politikos laikais. — Pavergtų
jų Europos Tautų Seimas (ACEN) 
yra nusistatęs savo darbą kiek ga
lint suaktyvinti.

Tą pačią dieną ACEN delegaci
jos nariai turėjo pasikalbėjimą su 
kai kuriais žinomais Fed. Vokie
tijos parlamento nariais politikais 
tatst. Kraft, d A Krueger ir kt.).

“LIKTI GYVIEMS IR ATGAUTI 
LAISVĘ”

“Basler Nachrichten” tokia 
antrašte per dvi skiltis įsidėjo 
“Elta-Pressedienst” biuletenio vo
kiečių kalbą platų komentarą ry
šium su JAV užs. reik. min. Her- 
terio pareiškimu apie Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo tautų laisvę.

MASKVAI NEPATINKA 
POLITINIS PASYVUMAS 

PABALTIJYJE
“Nordsee — Zeitung” atspaus

dino savo Maskvos korespondento 
pranešimą, kad Kremlius esąs ne
patenkintas politiniu pasyvumu 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 

•kraštuose. Pabrėžiama, kad dau
giau kaip 400 kolchozų iki šiol nė
ra nei mažiausios partinės orga
nizacijos. Ateistinė propaganda 
esanti silpna.

APIE KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
PADĖTI LIETUVOJE

“Wuerzburger Kath. Sonntags- 
blatt” š.m. 10 laidoje taja tema 
įsidėjo platų straipsnį, paduodant 
daug aktualių duomenų.

SUOMIŲ SPAUDA 
LIETUVIŠKOM TEMOM

“Helsingin Sanomat” kovo 14 d. 
davė straipsnį (su nuotrauka)

HANSA TRADING CO
/

General Merchants & International Parcel Service

iJ.t

SAV. A. ir R. ANIULIAI
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Melbourne — 387 Lit. Bourke St., Tel. MU 4811
• 1 & JM 6169

Geelong North — 38 Walsgott Street
Moe, Vic. — 13 Moore Street.
• JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI IR PILNAI APDRAUSTI SIUN

TINIAI NUO 6 SV. SVORIO IKI 44 SV. SVORIO PER
SIUNČIAMI I SOV. SĄJUNGĄ IR VISUS KITUS EURO
POS KRAŠTUS.

• PAS MUS PIGIAUSIAI UŽSAKYSITE VAISTUS IR MAIS
TĄ. SIUNČIAMA TIESIOG IŠ URMO SANDĖLIŲ VO
KIETIJOJE, DANIJOJE IR ŠVEDIJOJE. PERSIUNTIMAS 
ŽYMIAI GREITESNIS IR PIGESNIS KAIP IŠ AUSTRA
LIJOS. GARANTUOTAS IR TIKSLUS UŽSAKYMŲ IŠPIL
DYMAS PER

DĖMESIO:
3 — 5 SAVAITES.
Mums skubiai reikalingi atstovai Sydnėjuje 
ir Adelaidėje. Būtina sąlyga geras rusų kal
bos mokėjimas. Veikliam asmeniui užtikrina
me gerus rezultatus.

s
y s

g

s

ŠIKI
apie mirusį Sibiro deportacijoje 
buv. Klaipėdos krašto direktorijos 
p-ką Endrių Borchertą. Pažymi
mas diktatūrinių režimų žiauru
mas — kalino Borchertą ir naciai 
ir bolševikai. Mažos tautos visuo
menininkai buvo perkelti iš gesta
po kalėjimo į sovietinius kalėji
mus ir priverstinio darbo stovyk
las. — Kitas suomių laikraštis, 
“Uusu Suomi” plačiai aprašė Ar- 
monų šeimos likimą ir Armonie- 
nės atvykimą iš Sov. Sąjungos į 
Ameriką. Paminėtina, kad apie 
Armonų šeimos likimą rašė (daž
nai su nuotraukom) daugelis Eu
ropos laikraščių.

DAR DAUGIAU VOKIEČIŲ 
SPAUDOS PASISAKYMŲ UŽ 

LIETUVOS LAISVĘ
Be anksčiau cituotų Vokietijos 

laikraščių, dar ilga eilė kitų laik
raščių trumpiau pasisakė Lietu
vos laisvės reikalu ryšium su Her- 
terio pareiškimu. Eltai nuolat 
plaukia tokių pasisakymų iškar
pos. ,

I ■ I . >

DARBININKAI MAŽAI 
TEREIŠKIA KOMPARTIJOJ
Tik 12% kompartijos suvažia

vimo pilnateisių delegatų buvo 
darbininkai pastarajame suvažia
vime Vilnuje, o tarp nepilnatei- 
sių (be sprendžiamojo balso) na
rių tik 6% tebuvo darbininkai. 
Vyravo “naujosios klasės” atsto
vai. Tiesa, tarp pilnateisių atsto
vų buvo 14%, o tarp nepilnatei- 
sių net 33% “kolūkiečių”, bet tai 
daugiausia iš miestų į kolchozus 
nusiųsti primestiniai kolchozų pir
mininkai ar kiti pareigūnai.

ATSILIEPĖ I VALST.
SEKRETORIAUS HERTERIO 

PAREIŠKIMĄ DĖL PABALTIJO
Labai nervingai ir plačiai kom

partijos centras iš Vilniaus per 
TIESĄ ir radiją reagavo į Ameri
kos Valst. Sekretoriaus Herteyio 
pareiškimą Vasario 16 d. — Lie
tuvos Nepriklausomybės Dienos 
proga. Atsikirtimuose kompartija 
nepareiškė jokių naujų argumen
tų, bet nauja tame atsikirtime yra 
tas, kad tuo būdu Lietuvos gyven
tojams buvo paskelbtos pagrindi
nės Valst. Sekretoriaus pareiškimo 
mintys. Buvo paskelbta, kad “šio
mis dienomis valstybės departa
mentas paskelbė JAV valst. sekre
toriaus Herterio pareiškimą, ku
riame jis sielojasi dėl Pabaltijo 

t
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respublikų, jų tarpe Lietuvos, lais
vės”. Toliau paskelbė, jog Herte- 
ria “sakosi norįs patikinti Pabal- 
tijos tautas, jog girdi, mes neuž
miršome jūsų”. Paskelbė, kad Her- 
teris nepatenkintas, kodėl Lietu
va yra sovietų sudėtyje, ir kad jis 
linki Pabaltijo tautoms turėtti 
valdžią pagal savo pačių norą...

Kompartijos svarbiausias atsi
kirtimas į tą Herterio pareiškimą, 
kad, esą, Pabaltijo tautos jau tu
rinčios valdžią tokią, kokios no
rinčios, ir jos tuo esančios labai 
laimingos. Tą žmonės iš komparti
jos jau yra girdėję tūkstančius 
kartų, o Herterio pareiškimų at
pasakojimą iš šio šaltinio patyrė 
pirmą kartą. LNA

★ Latvių delegacija į viršūnių 
konferenciją. Europos latvių spau
doje svarstomas klausimas, kaip 
pabaltiečiams reiktų laikyttis vir
šūnių konferencijos metu Paryžiu
je. Latviai yra numatę į Paryžių 
pasiųsti delegaciją, į kurią įeitų 
įvairių pakraipų asmens. Delega
cija bendradarbiautų su panašio
mis lietuvių ir estų delegacijomis, 
siekiant paveikti viršūnių konfe
rencijos delegacijas Pabaltijo tau
tų laisvės kryptimi.

A Lenkijoje darbininkai strei
kuoja. Pats Gomulka pripažino, 
kad tam tikra dalis Lenkijos dar
bininkų yra nepatenkinta naujo
mis padidintomis darbo normomis 
ir mažais uždarbiais. Poznanėje 
3.000 darbininkų net streikavo, 
protestuodami prieš naujas darbo 
normas, kurios darbininkų padėtį 
pablogina.

A Autokataitrofoae aukų nema
žiau kaip karo metu. Oficialiais 
duomenimis, vien tik 1959 metais 
Vakarų Vokietijoje autokatastro- 
fose buvo sužeista arba gyvybės 
neteko daugiau kaip 400.000 žmo
nių. Jų tarpe negyvų būta 13.000. 
Per 5 pastaruosius metus Vakarų 
Vokietijoje autokatastrofose gy
vybės neteko daugiau kaip 64.000 
žmonių.

B. F. HATIN |
j: t
| INTERNATIONAL PARCELS SERVICE ?
X AX 105 COLLINS STR., MELBOURNE, X

*? XX pirma* aukšta*, 5 kambary*. Y
t ----------------- t
.’. Maistas, vaistai, medžiagos ir t.t. iš atsargų jau esančių X
’t’ Europoj. Gavus užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje. X 
X Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami.
X .-.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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.
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A Iš Vak. Berlyno vėl pagrob
tas vienas asmuo. Jau 1953 me
tais iš sovietinės Berlyno dalies į 
Vak. Berlyną buvo atbėgęs buv. 
liaudies policijos tarnautojas Ko- 
laszynski (28 m.), bet vėliau grį
žo j sovietinį sektorių ir buvęs 
nuteistas. 1959 metais ir vės atsi
rado Vak. Berlyne. Pastaromis 
dienomis į jo butą Wedingo kvar
tale atėję du tariami policininkai, 
parodę savo “blėkelę” ir išsivedę 
jį būk tai tardymui. Tikrovėje jis 
buvo nugabentas į sovietinį sekto
rių. Pagrobtojo draugė po to įvy
kio kovo 20 d. nusižudė.

A Sunkiai buvo susirgę* prof. 
J. Kamintkai-Kairy* ir gydomas 
ligoninėje Brooklyne. Bet vėlesnė
mis žiniomis sveikata gerėje.

A Daugiau emigrantų'i* Euro
pos j Ameriką JAV prezidentas 
kongresui pasiūlė pakeisti kvotų 
įstatymą ir įsileisti kasmet dvigu
bai daugiau imigrantų, negu iki 
šiol, būtent apie 300.000. — Yra 
galimumų, kad'įvairūs kraštai pri
ims didesnį skaičių silpnos sveika
tos emigrantų, pvz., Kanada. 
BALFo atstovybė Miunchene jau 
registruoja tuos kategorijos kandi
datus.

A Kainų sumažinimas. Kaip 
kiekvieną pavasarį, taip ir šįmet 
nuo kovo 1 dienos visoj Sovieti- 
joj oficialiai sumažinamos kainos 
kaikurioms prekėms, šįmet suma
žinimas liečia nelabai svarbias 
prekes, tai ir paskelbtas be dides
nio garso. Kainos sumažinamos 
elektrinėms siuvamoms mašinoms 
20%, tinklinei užuolaidų medžia
gai 23%, lapių kailių dirbiniams 
20%, šilko audiniams (ne visų rū
šių) 15%, kaikuriems radijo imtu
vams ir medžiokliniams šautuvams 
25%, motoroleriams 18%, kakao 
ir kavos konservams su konden
suotu pienu 30%, automatinėms 
rašyklėms 20%, skutimosi peiliu
kams 30%, armonikoms 20%, ga
lanterijai 5%, marmeladui 18%.

FINALUS
Finalinėje rungtynėse, žaistose 

su South Adelaide komanda, vy
tietės pasirodė silpnai. Pirmame 
puslaikyje dar buvo laikomasi 
šiek tiek geriau, bet antrame pus
laikyje visiškai pairta ir pralaimė
ta 41-61 (22-29) rezultatu.

Labai blogai buvo žaidžiama 
komandiniai, jeigu iš viso galima 
sakyti, kad buvo žaista komandi
niai. Prie pralaimėjimo prisidėjo 
ir labai nesportiskas dviejų žaidė
jų ginčijimasis laike rungtynių. 
Gynėjos, kaip ir visuomet, rodė 
geras pastangas, bet dažnai teko 
dviems gynėjoms atlaikyti visą 
priešo penketuką. Iš puolėjų ge
rai sužaidė Laima Radzevičiūtė, 
šios komandos kapitonė. Laima 
beveik visus taškus pelnė iš toli-
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VIENINTELĖ TIKRA
RUSŲ VODKA

PILSTYTA PAČIOJE RUSIJOJE, KURI VADINASI

a "STOLICNAJA”
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.
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BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Road 

LONDON, E. 2. ENGLAND.

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

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai paiiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

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

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
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HŪSŲ PASTOGĖ
ADELAIDIŠKIAI APTARĖ SAVO 

BENDRUOMENINIUS REIKALUS
(METINIS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS)

Š.m. kovo 20 d. Adelaidės lie
tuviai suplaukė j Lietuvių Namus 
metiniam apylinkės susirinkimui, 
kuris daugeliu atžvilgių yra gana 
reikšmingas ir gali turėti įtakos 
tolimesniam bendruomeninio gy
venimo rutuliojimuisi Adelaidėje.

Pirmiausia tenka pasidžiaugti 
susirinkime dalyvavusių bendruo
menės narių gausumu. Jų buvo 
apie pusantro šimto. Metinis su
sirinkimas seniai buvo matęs tokį 
dalyvių skaičių. Ir juo maloniau 
konstatuoti, kad jie visi susimo
kėjo lietuvio mokestį ir tokiu bū
du turėjo visas bendruomenės na
riams statutu suteikiamas teises. 
Prie šio gausumo prisidėjo ir 
Adelaidės lietuvių kapelionas, ku
ris bažnyčioje per pamaldas para
gino lietuvius katalikus tame su
sirinkime dalyvauti ir išsirinkti 
tinkamą katalikišką bendruome
nės valdybą.

Ankstyvesniuose susirinkimuose 
daug vargo kėlęs kandidatų į vyk
domuosius organus parinkimas ir 
nuolatiniai siūlymai iš vietų, lydi
mi taip pat nuolatinių atsisakinė- 
jimų buvo visai panaikinti. Kan
didatams siūlyti buvo iš anksto 
parengtos specialios blankos ir jie 
buvo siūlomi tik raštu, iš anksto 
gavus sutikimo parašą. Dėl to vi
sa formalioji rinkimų procedūra 
praslinko labai sklandžiai ir be 
mažiausių nesusipratimų. Susirin
kimas galėjo daugiau dėmesio 
kreipti kitiems reikalams, kurie 
vistiek laikė prirakinę susirinku
sius ištisas keturias valandas be 
mažiausios pertraukos.

Susirinkimui pirmininkavęs ade- 
laidiškis visuomenininkas Jonas 
Mockūnas turėjo tikrai daug var
go besirūpindamas susirinkimo, 
sklandumu, bežiūrint jo pastan
gų, kai kurie klausimai buvo per
daug ištęsti dėl to, kad įsileista 
į smulkmenas.

Ataskaitinis B-nės 
Pirmininko pranešimas

Šis pranešimas vertas didesnio 
dėmesio tiek dėl jo aktualumo ir 
tiek dėl to fakto, kad, susirinki
mui jį priėmus ir patvirtinus, jis 
įgavo visą Adelaidės Lietuvių Ben
druomenę saistančias formas.

Pirmoje savo ataskaitinio pra
nešimo dalyje Bendruomenės Pir
mininkas J. jonavičius trumpai 
apžvelgė Apylinkės Valdybos nu
veiktus darbus. Tai lietė išvežimų 
minėjimą, Tautos šventę, meninių 
pajėgų pasirodymus, Vasario 16- 
tosios minėjimą, drabužių ir ava
lynės vajų, valdybos surengtus pa
gerbimus (Moterų Sekcijai, Sa
vaitgalio Mokyklos Vedėjui V. 
Statnickui), vėliavos įteikimą 
"Vyties" sporto klubui, balių, ge
gužinių rengimus ir t.t. Pati val
dyba buvo susirinkusi trylikai po
sėdžių, neskaitant tų pasitarimų, 
kurie buvo daromi su organizaci
jomis įvairiais visą bendruomenę 
arba atskiras organizacijas lie
čiančiais klausimais.

Iš sekančios ataskaitinio prane
šimo dalies išskirtini trys momen
tai, būtent pirmininko nurodymai, 
kad.:

1. Tiesioginėje apylinkės valdy
bos žinioje veikia: a) Adelaidės 
Moterų Sekcija, b) Savaitgalio 
Mokykla;

2. Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
yra Adelaidės lietuvių bendruo
menės turto administruotoja ir

3. Adelaidės lietuvių Caritas su 
savo padaliniu Parapijos Moterų 
Taryba, kuri šiuo metu persior
ganizavo į Adelaidės Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugiją, nepri
klauso apylinkės valdybos kompe
tencijai.

šios definicijos bendruomenės 
susirinkimo yra patvirtintos ir su 
jom tenka skaitytis, pasidarant 
sau šitokias išvadas:

Niekas negali reikšti bet kokių 
teisių į dabar veikiančią Savait
galio Mokyklą.

Visas turtas, kurį įsigyja Ade
laidės Lietuvių Sąjunga, faktiš
kai priklauso Adelaidės Lietuvių 
Bendruomenei, kaip organizuotam 
vienetui, ir kiekvienas bendruo
menės narys yra tos nuosavybės 
dalininkas. Savo susirinkimuose 
bendruomenė gali duoti nurody
mus Lietuvių Sąjungai turto ad
ministravimo ir naudojimo reika
lais ir tie nurodymai Sąjungai 
privalomi.

Iš kitos pusės, Adelaidės Lietu
vių Bendruomenė, kaip organi
zuotas vienetas, neturėjo, neturi 
ir negali turėti jokios įtakos į Ca
rito turto įsigijimą, administravi
mą ir likimą, nes Caritas nepri
klauso apylinkės valdybos kompe
tencijai.

Apylinkės Valdybos 
pajamos ir išlaidos /

Padarius iždininkui ir- kontrolės 
komisijai savo pranešimus, paaiš
kėjo, kad savo kadencijos metu 
apylinkės valdyba turėjo £667.8.3. 
pajamų ir £631.8.0 išlaidų. Beveik 
pusę išlaidų sudaro pašalpos įvai
rioms lietuviškoms organizacijoms 
(Bendruomenės Namams £ 160, 
Bibliotekai — L.E. prenumerata 
£ 37, Lituania Chorui £ 30, Kop
lyčiai £ 25, Sporto klubui £ 20, 
Savaitgalio Mokyklai £ 20, Skau
tams £ 10 ir “ŠV. Balsui” £ 5.) 
Be to, valdyba įsigijo naują rašo
mąją mašinėlę su lietuvišku šrif
tu, atspausdino blankų ir vokų su 
lietuviškais bei angliškais antgal- 
viais ir naujai valdybai jos darbų 
pradžiai paliko dar apie £ 40. 
Apie tiek pat pajamų įplaukė ir 
susirinkimo dieną, apsimokant lie
tuvio mokestį.

Naujoji Apylinkės 
valdyba

I Apylinkės valdybą buvo pa
siūlyti devyni kandidatai, iš ku
rių slaptai balsuojant balsų dau
guma valdybon buvo išrinkti: 
Dunda, Jasiūnas, Laurinaitis, Ma
želis ir Ostrauskas. Naujai valdy
bai pirmininkaus Ostrauskas.

Kontrolės Komisijon iš šešių 
išstatytų kandidatų, slaptu balsa
vimu išrinkti: šėrelis, šliužas ir 
Marmukonis.

Naująjį Apylinkės Garbės Teis
mą sudaro Binkevičius, Petkūnas, 
Pocius, Radzevičius ir Urbonas 
(Urbonavičius).

Einamieji reikalai
Einamuose reikaluose daugiau

sia vietos užėmė buvusio Savait
galio Mokyklos Tėvų Komiteto 
iždininko reikalai. Savo ataskai
tiniame pranešime Bendruomenės 
pirmininkas apie tai šitaip refe
ravo:

“Valdybos kadencijos metu įvy
ko vienas nemalonus įvykis, pro 
kurį aš negaliu praeiti jo nepa
minėjęs. Adelaidės Lietuvių Sa
vaitgalio Mokyklos Tėvų komite
to tuometinis iždininkas Domas 
Karpys buvo savavališkai sulaikęs 
dalį jam patikėtų Tėvų Komiteto 
pinigų, kaipo užmokestį už atliktą 
darbą ir sugaištą laiką dirbant 
visuomeninį darbą. Nors jis tuos 
pinigus Tėvų Komiteto iždui vėl 
grąžino, tačiau jau vien, nors ir 
laikino, savavališko visuomeninių 
pinigų užblokavimo faktas yra ne- 
bendruomeniškas ir smerktinas. 
Kuomet nebendruomeniškai pasi
elgia eilinis bendruomenės narys, 
yra vienas dalykas, bet kuomet 
taip pasielgta bendruomenės or
ganizacijos išrinktas pareigūnas, 
tuomet reikalas atsistoja labai 
rimtoje plotmėje. Toks pasielgi
mas prasilenkia su mūsų bendruo
menės tradicija ir nerašytu įsta

tymu, kad laisva valia pasiimtos 
visuomeninės pareigos yra garbės 
pareigos ir dėl to neapmokamos. 
Jeigu visi apylinkės organizacijų 
valdybų nariai imtų atlyginimą už 
visuomeninį darbą, tai šiandien 
mes neturėtume nei šių namų, nei 
lietuviškos koplyčios, nei jokio ki
to bendruomeninio turto — visi 

pinigai būtų išėję visuomeninį dar
bą dirbančių žmonių algų mokėji
mui ir dar jų neužtektų.

Pagal Apylinkės Kontrolės Ko
misijos, patikrinusios Tėvų Komi
teto tuometinį iždą, aktą, ižde yra 
taip pat nepateisinto pinigų trū
kumo penkiolikos gvinėjų sumoje. 
Toks elgimasis su bendruomenės 
patikėtais pinigais yra nemalonus 
faktas ir reikia tikėtis, kad’ jis, 
būdamas pirmu, kartu liks ir pas
kutiniu Adelaidės lietuvių ben
druomenės gyvenime”.

Šį klausimą diskutuojant', pla
čius ir išsamius paaiškinimus pa
teikė buvusio Tėvų Komiteto pir
mininkė ir naujai Išrinkto komite
to sekretorė ponia Striaukienė. Ji 
nurodė, kad nesusipratimai Komi
tete prasidėjo po to, kai buvo at
sisakyta svarstyti Karpio ir Kubi
liaus iškeltus pasiūlymus skirti pi
nigų Caritui. Pirmi bandymai tuo 
reikalu buvo padaryti vos praslin
kus keturioms savaitėms po sėk
mingo Komiteto baliaus. Tada jau 
pirmininkė buvo paklausta, kam 
gi .Tėvų Komitetui tie pinigai rei
kalingi. Kubilius telefonu buvo 
įspėjęs TK pirmininkę, kad "ka
dangi jūs pinigus užblokavote 
mums, tai dabar mes juos užblo
kuosime jums”. Po to iždininkas 
Karpis ir atsisakė išduoti pinigus 
pirkti Tėvų Komiteto nutarimu 
numatytas dovanas mokytojams ir 
rengti mokinių išvyką. Pirminin
kė buvusi priversta pinigų skolin
tis iš moterų sekcijos, o mokyto
jams dovanos nebuvusios įteik
tos laiku. Pirmininkė buvusi pri
versta kreiptis į Apylinkės valdy
bą ir visą reikalą perduoti jos 
nuožiūrai.

Apylinkės valdybos bandymai 
prikalbinti Karpį, kad jis atiduo
tų pinigus, kurį laiką buvo nesėk
mingi, tačiau vėliau jis sutiko at
skirai Nusitikti su Kontrolės Ko
misija ir jai perduoti savo žinio
je esantį Tėvų Komiteto iždą. 
Kontrolės Komisija gavo tik dalį 
pinigų, o vietoj kitų jis pateikė 
savo asmenines sąskaitas, atsis
kaitydamas už darbą ir sugaištą 
laiką.. Kai kurios tų sąskaitų jau 
buvo įtrauktos išlaidomis į kasos 
knygą. Komisija tų sąskaitų ne
pripažino, o be to, tikrindama do
kumentus, rado dar £ 15.15.0 trū
kumą, kurį taip pat nutarė reika
lauti iš, iždininko.

Susirinkimas po ilgų diskusijų 
nutarė išreikšti Domui Karpiui 
viešą papeikimą ir reikalauti, kad 
jis pilnai atsiskaitytų. Buvęs ant
rasis pasiūlymas siispenduoti Kar
pį vieniems metams susirinkimo 
buvo atmestas 46 balsais (už sus
pendavimą balsavo 44 nariai).

Neatsakyti klausimai
V. Linkus diskusijų pradžioje 

pastebėjo, kad lietuviškoj spaudoj 
paskutiniu laiku pradėjo rodytis 
prieštaraujančių žinių apie tuos 
pačius faktus. Kaip pavyzdį jis 
nurodė Karpio atsitikimą ir pini
gų reikalavimą Caritui. “M.P.” 
apie tai buvo vienaip aprašyta 
(per susirinkimą,tie.visi M.P. ap
rašyti faktai buvo nenuginčijamai 
patvirtinti. V.R.), o “T. A.” jie bu
vo kategoriškai paneigti. Be to, 
vienas slapyvarde prisidengęs ade- 
laidiškis “T.Ą.” neseniai tvirtino, 
kad sąjungos vaidyba, pasitelkus 
apylinkes .valdybą, valo tėvų ko
mitetą. V. Linkus prašė, kad taip 
rašiusia turėtų pilietinės drąsos ir 
čia pat susirinkime paaiškintų, ko
kiu pagrindu jis visa tai rašė.

CABRAMATTA
IŠVYKA | BOBIN HEAD

Š.m. balandžio 24 d. Cabramat- 
tos Apylinkės Valdyba vėl rengia 
išvyką, šį kartą vykstama į Bob
bin Head. Maistą prašome pasi
imti ’ su savim. Atsigaivinimui 
Apylinkės Valdyba pristatys tra
dicinę midaus šulelę.

Norintieji vykti renkasi Cabra- 
mattoje prie “Rūtos” krautuvės 
9 vai. ryto.

Turintieji savo traansportą ir 
vykstą iš Sydnėjaus pusės, susi
tinka tolimesnei bendrai kelionei 
ne vėliau 10 vai. ryto Strath- 
field’o stoties (The Boulcvardc) 
pietų pusėje.

Lietaus atveju išvyka atideda
ma.

Programoje numatyti žaidimai 
ir šokiai. Tautiečiai, neužmirški
te savo šeimų. Netoli esantis zoo
logijos sodas patenkins ir jūsų 
vaikų norus.

VISI VAŽIUOJA į BOBBIN 
HEAD, BALANDŽIO 24 D.

Apyl. Valdyba

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Velykų iškilmingos pamaldos 
(bal. 17 d.) Camperdowne St. Jo
seph’s bažn. (Missenden Rd.) 12 
vai. Lotyniškas mišias ir skambų
jį — lietuvišką Aleliuja išpildys 
“Dainos” choras ved. muz. K. 
Kavaliausko.

Kviečiama kuo daugiau priimti 
šv. Komuniją (3 vai. prieš tai ne
valgius).

Velykų pamaldos Bankstowne 
St. Brendan’s bažn. 10 vai. 45 
min.

Velykų II dieną, pagal susida
riusią tradiciją bus tik vienos lie
tuviškos pamaldos Wentworthvil-' 
le 10 vai. 45 min.

Išpažintys:
Didįjį Šeštadienį (bal. 16 d.) 

dar bus klausoma išpažinčių:
Bankstowne St. Brendan’s bažn. 

nuo 3-4 vai. po pietų.
Camperdowne St. Joseph’s bažn. 

nuo 6-7 vai. vak.
Velykose nebus laiko išpažin

tims.
Krikštai Velykų I d. Camper

downe 2 vai. p.p. punktualiai.
Velykų sekmadienį Camperdow- 

no mokykloje pamokų nebus.
K.P.B.

Į Linkaus klausimą atsakė Pus- 
dešris, pareikšdamas, kad jis įvy
kio Tėvų Komiteto posėdyje neap- 
rašinėjęs, o "M.P.” aprašymą pa
ėmęs tik kaip iliustraciją savo 
straipsniui. Pro iškeltų faktų nei
gimą jis praėjo tylomis. Jūsų ben
dradarbiui teko atsakyti dėl ra
šymo “M.P.” Pasinaudodamas 
ankstyvesniais bendruomenės pir
mininko ir tėvų komiteto pirmi
ninkės Striaukienės pareiškimais, 
jis pakartojo, kad visa tai, kas 
“M.P.” rašyta buvo ir yra gryni 
faktai, kurių niekas šiandien ne
bando neigti.

Slapukas, kuris “T.A." rašė apie 
“tėvų komiteto valymą”, neturėjo 
pilietinės drąsos apie savo rašymą 
prasitarti. Jis taip ir liko slapu
ku,

A. Šerdis prašė paaiškinti, kiek 
Caritas yra prisidėjęs prie Savait
galio Mokyklos išlaikymo, tačiau 
šiuo klausimu niekas jokių paaiš
kinimų nedavė.

Suširinkimo pabaigoje S. Čibi
ras buvo pateikęs apsvarstyti ir 
priimti keturias rezoliucijas, ta
čiau jos, jų plačiau neišdiskuta
vus, susirinkusiems jau visai be- 
siskirstant, nebuvo priimtos.

Bendros Kūčios
Darydama savo pranešimą apie 

Moterų Sekcijos veiklą, jos pir
mininkė ponia Jasiūnienė tarp ki
ta ko nurodė, kad Moterų Sekcija 
yra nutarusi rengti Adelaidės lie
tuviams bendras Kūčias Lietuvių 
Namuose. Reikia pastebėti, kad 
jau kuris laikas šia prasme buvo 
daromas visuomenės spaudimas į 
Moterų Sekciją, kad ji imtųsi ini
ciatyvos bendroms Kūčioms reng
ti. Nors Moterų sekcija visus me
tus, o ypač prieš Kalėdas yra ap
krauta darbais, tačiau, kaip da
bar paaiškėjo, ji imasi ir šio pla
tesnio masto darbo.

V. Radzevičius

Mūsų eiles mirčiai palietus, staigiai ir netikėtai ,mus apleidus 
LSS Australijos Rajono organizatoriui

*. „ .į.' , k ’ ' v - ‘
SKAUTUI VYČIUI — y.s, BORISUI DAINUCIUI,

Jo šeimai ir artimiesiems skaudžioje liūdesio valandoje užuo
jautą reiškia

Skautų Vyčių "Geležinio -Vilko”
Būrelis

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 

Globos D-jos Valdyba praneša, 
kad šio mėn. 16 ir 17 d.d. (Did. 
šeštadienį ir Velykų I-ją dieną) 
Soc. Globos virtuvė Sydnėjaus 
Liet. Namuose Rcdfernc neveiks.

D-jos V-ba

MINĖSIME MOTINOS DIENĄ

Ir šiemet Sydnėjaus liet, jauni
mas — skautai ir ateitininkai ge
gužio 8 d. ruošia Motinos Dienos 
minėjimą.

Minėjimas pradedamas pamal
domis Camperdowne St. Joseph’s 
bažnyčioje 12 vai. ir toliau tęsia
mas 5 vai. po piet Bankstowne 
Liet. Namuose “Dainava”.

Minėjimo programą išpildys mū
sų jaunieji, kurie jau dabar tam 
intensyviai ruošiasi.

Į minėjimą — kaip į pamaldas, 
taip ir oficialiąją ir meninę dalį 
Bankstowno Liet. Namuose — 
kviečiama visa plačioji Sydnėjaus 
liet, visuomenė, o ypatingai mūsų 
mielosios močiutės.

Ž

444 ♦♦♦ H 444444 O 4444 44 444444 444444 4444

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ S.K. “KOVAS”
" Š.M. BALANDŽIO MĖN. 30 D. (ŠEŠTADIENI) "

Police Boy’s Club salėje Newtowne
«► (15 Erkineville Rd, arti Newtown’o ir Erikineville gelež. stočių)«> ‘ ■
;! RENGIA DEŠIMTIES METŲ VEIKLOS

j MINĖJIMĄ - BALIŲ
PROGRAMOJE: į:

MINĖJIMAS — Atidarymas, Veiklos apžvalga, veteranų ir klu- ;; 
' - bo pas. asm. pagerbimas ir Organizacijų sveikini- ;;
’ “ mai.

ŽAIDIMAI — Veteranų “senių” su jauniais krepšinis ir Vete- "
- - ranių “poniučių” su jaunėmis krepšinis. ;;

’I ŠOKIAI — Gros geras orkestras.
:: loterija. ::
" Bufetas su užkandžiais. ’’
- - Pakvietimai gaunami kiekv. įeit, ir tektnad. Lietuvių Namuose ‘ ‘
'. Redferne ir prie įėjimo. ■ >
" *■ \ . * *

Pradžia 5 vai. vak. • Pabaiga 1 vai. naktį. o

■ • Įėjimai 10 iii. ; ’
'44444444444444444444-44-4444-4444444-4444444444444444
aiuiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiB  

BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Ii.m. balandžio 17 d. — Pirmąją Velykų Dieną — 7 v.v. 

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE 

rengia

| MARGUČIŲ

Į ŠOKIŲ VAKARĄ 
g Gros gerai orkestrai, bus puikus bufetas.

■ Bilietų kainos: ponioms — 8 šil., vyrams — 10 šil., 
moksleiviams ir studentams — 5 šil.

I '
Namų ValdybaS
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NUOSAVUS NAMUS, ' ’ 
<' 

įmokėjus mažą depozitą, ' Į - 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. Ll/CAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIA1.

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.i WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

ADELAIDĖ
PRANEŠIMAS STUDENTAMS k
Pranešama, kad A.L.S.S. Ade

laidės skyriaus valdybą 1960 me
tams sudaro šie asmenys: pirmi
ninkė — Daina Maželytė, iždinin
kes — Leonas Urmonas, sekreto
rė — Aldona Mikužytė. Sekreto
rės adresas: 258 Carrington St, 
Adelaide, S.A.

Valdyba

PAJIESKOJIMAS
* Pajieškomas Vytautą* Jacevi

čiui, gimęs 1922 m. Beištrakių 
km., prie Kaišedorių. 1947 m. jis 
gyveno Seligenstadt stovykloje 
Vokietijoje ir vėliau emigravo į 
Australiją.

Rašyti jo seseriai adresu: Da
nutė Jacevičiūtė, Jankaus g-vė 
19-1, Kaunas, Lietuvos T.S.R.

IŠNUOMOJAMAS 
DIDELIS KAMBARYS

su baldais ir su atskira virtuve
North Strathfielde.

Įsileidžia ir vokiečių šeimą.
Skambinti tel. 73 4502
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