
PRENUMERATA

AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAŠTISAUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN”
Registered at the G.P.O, Sydney, for transmission by post as a news paper.

Nr. 16-17 (574-5). Dvylikti metai.

Sydney, 1960 m. balandžio 15 d.
LEIDŽIA: AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Julius Veteikis. Redakcijos adresas: 24 Loveni St., Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 3680.

M(KU PASTOGĖ Ištisiems metams — 
£ 3.0.0.

Pusei metų—£1.15.0 
Trims mėnesiams 

£ 1.0.0.
Atskiras nr. — 1/9.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose — £ 4.0.0. mc 
tams.
PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 

Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.
Administracijos tel. YX 9062

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI:

1 colis* per 1 skilti 
12/-

Bendruomeniniai — 
10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai — 1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 
nuolaida.
Už skelbimų turini 
neatsakoma.

“ ATLEISK JIEMS, VIEŠPATIE, 
NES JIE NEŽINO, KĄ DARO ”

PRI&KELKIME SAVO MINTYSE, ŽODŽIUOSE IR VEIKSMUOSE, KAD PRASKAIDRINTUME 
. KENČIANČIOS TĖVYNĖS PADANGĘ!

Baigiasi antrasis tūkstantis me
tų nuo Kristaus mirties. Krikščio
niškosios eros gyvenimas vystėsi 
pagal Jo principus, žmonės sėmė
si jo mokslo išminties, labai daž- 

, ni namai skaitė Evangeliją, išau
go didžiuliai skaičiai bažnyčių, 
vienuolynų, Jo vardo mokyklų ir 
ligoninių.

Buvo laikų, kada krikščioniška
sis pasaulis, atrodė, jau artėja 
Kristaus mokslo skelbiamąja: re
alybei, atrodė, kad jau mažėja 
nesantaikos, neapykantos ir pa
niekos persunktosios žmonių šir
dys, kad sąmoningasis ar nesąmo
ningasis egojizmas užleidžia vietą 
didžiadvasiškajam altruizmui, kad 
tolerancijos ir artimo meilės kibir
kštėlės jau žybčioja žmonių sąmo
nėje ir darbuose.

Tačiau ką mes matome dabar, 
kur slenka pasaulis šiandieną? 
Kodėl trečdalis sovietinėn vergi- 
jon patekusios žmonijos krypsta 
nukrikščionėjimo linkme, kodėl 
krikščionybės mokslas sunkiai 
rungiasi su priešiškomis ideologi
jomis, kodėl kasdieną išduodamas 
Dievo Sūnus?

Priežasčių reikia jieškoti žmo
guje, neatsižvelgiant nei į jo uži
mamą vietą bei profesiją.

Ne paslaptis, kad Kristus ne
smerkė savo žudikų, nes jie neži
ną ką daro. Jis, mirdamas ant 
Kryžiaus, dar tą pačią dieną pa
siėmė su savim į Rojų besigailin
tį savo kalčių Latrą, tačiau Jo 
laikotarpis sukūrė neišdildomos 
teisybės neigiamuosius tipus — 
fariziejus ir Judas Iskarijotus.

Farizėjizmo ir išdavimo (pagal 
Judą Iskarijotą) tipai išliko gyvi 
ir aktyvūs iki šių dienų. Jie daž
nai pavėsiauja visur, gal net ne

TREMTINIO
Kadaise keldavosi baltas Kris

tus ten anoj tolimoj šaly ir, ly
dimas pirmųjų auštančio pavasa
rio saulės spindulių, išeidavo ke
liais ir vieškeliais į plačiuosius Tė
vynės laukus — žaliuosius Nd- 
muno slėnius laimint pasėlio, šiau
dinių pastogių ir. krykščiančių bal
taplaukių kūdikių, betiesiančių sa
vo rankytes pirmiesiems iš po 
sniego besikalantiems žiedams. 
Būdavo Rytas šventas, pilnas ai
dinčių giesmių, toks šviesus po 
mėlyna padange. Plakdavosi bal
tos vėliavos palei bažnyčios mū
rą procesijoj, skambėdavo galin
gai varpai, gausdavo vargonai, 
jiems pritardami žvangėdavo var
peliai sidabriniais balsais, ir mi
nios spūsties sekamos, aidėdavo: 
kėlės Kristus, mirtis krito, Aleliu
ja!

“Aleliuja” — skrisdavo tolyn 
garsai, Aleliuja kildavo lengvu
čiais debesėliais aukštyn dangun, 
Aleliuja liedavos laukais, neap
lenkiant nė tolimiausios sodybos. 
Aleliuja išsirašydavo vingriausiais 
raštais Velykų margučiuose... Pa
sirėmiau ant savo vargu praūžu
sių dienų ir regiu tolumoj liku
sias baltas baltutes atbundančia- 
me pavasary gimtosios tėviškės 
Velykas...

Rodos, iš kalendoriaus išskai- 
tau, lyg šiandien išpuola Velykos. 
Prabudęs dairausi pro langą, kur 
čia saulė, kur sveikinanti rytą
paukščių daina, kur keliai, pilni 

toli mūsų. Jie gal ir kalčiausi, 
kad priešiškosios kilniajam Kris
taus mokslui jėgos vis daugiau ir 
plačiau įsigali šioje ašarų pakal
nėje.. .

Tačiau su pietizmu reikia tikė
ti Dievo Sūnaus pažadams: Jo 
Karalystė įsivyraus žemėje. Žmo
nijos sąžinė ilgainiui įsijaus ar
timo meilės principų grožiu. Kai 
didžioji dalis žmonijos supras, kad 
išdidusis fariziejizmas stumia ją 
nelabojo glėbin, nesunku bus nu
traukti fariziejiškąjį šydą nuo vei
do tųjų prisimetėlių, savo darbais 
ir mintimis tolinančių milijonus 
nuo Kristaus mokslo tiesos ir gro
žio.

Tada, neabejokime, suspindės 
Kristaus mokslas pilnutine šviesa, 
tada netikinčiųjų minios įsijungs 
j Aleliuja giedančiųjų eiles, tada 
ir mūsų tėvynės okupacijos ne
gandas bus toli, toli praeityje.

Kad to atsiektume, privalome 
patys perkratyti savo užkietėju
sias sąžines ne tik maldose, bet 
ir kasdienybės pilkume. Tarpusa- 
viame bendravime nej ieškome ki
to akyje šapelio, o pašalinkime iš 
savosios nuodėmingąjį rąstą. Iš
vykime iš savo širdžių pavydą ir 
pagiežą, kaip priešingiausias 
krikščionybei ydas, žvelgkime sa
vo broliui tiesiai į akis, žodžiu — 
prisikeikime širdyje ir sieloje, ar
tindami žmonijai ir Tėvynei tik
rąjį Velykų Prisikėlimą.

Jei kiekvienas iš mūsų bent iš 
dalies pasieksime šios dvasinės to
bulybės, tada su lengva širdimi 
drįsime kartoti žmoniškiausįjį 
Kristaus tarimą net saviesiems 
priešams:

"Atleisk jiems, Viešpatie, nes 
jie nežino, ką daro!”

ELZĖ RATAISKIENĖ

VELYKOS
pėsčių ir važiuotų, plaukiančių 
Prisikėliman? Pro atvirą langą 
skverbias dargana, kur ne kur 
sukiurksi koks išbaidytas paukš
tis, horizontą čia pat jau palan
gėj užstoja aprūkęs fabriko sto
gas aukštu kaminu, keli šiukšlini 
kaimynų kiemai, apgriuvę ir var
gani namai, pro kurių atviras du
ris veržiasi klykiančiu balsu mu
zika, daužosi negro mušamas 
būgnas.

Nežinau, ar keltis, ar užsikloti 
galvą ir lyg kūdikiui gailiai išsi
verkti? Tačiau kas gi išgirs tą 
skundą, kas grąžins anas likusias 
dienas?

Girdžiu šeimininkės balsą už 
durų: “Bill, jau laikas keltis, nes 
arbatos puodukas laukia, o, be to, 
noriu kambarį tvarkyti, noriu 
šiandien kilimo dulkes anksčiau 
išsiurbti^ nes gali tuoj “blackou, 
tas” būti.” Keliuosi keikdamasis, 
kad nė šventą rytą ilgiau savo 
kambary negaliu pabūti. Eik ir 
sėdėk, jei nori, jų svečių kamba
ry, gerk arbatą ir klausyk jų ir 
kaimynų kvailų kalbų apie vaka
rykščias arklių lenktynes, golfą 
ar kriketą. Šiek tiek užkandęs 
rengiuosi eiti, bet kur eiti — Die
vas žino.

Nespėjus nė apsigalvoti, pasi
beldžia į duris ir įeina Margaret 
“Halo, my boy, how are you this 
morning?” Tu jau pavalgei pusry
čius? Eisime šiandien į Luna
Park? O po piet, žinai, eisime į

APMĄSTYDAMI PRISIKĖLIMO PRASMĘ, YPAČIAI GI
LIAI PAŽVELKIME J SAVĄSIAS ŠIRDIS!

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINDAMI AUSTRALI
JOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ, LINKIME, KAD MOŠŲ > 
GYVENIMO ATEITIS BŪTŲ ŠVIESESNĖ TARPUSAVIAM 
SANTYKIAVIME IR TAUTINĖS VEIKLOS KELIUOSE.
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horse races, grįžtant užsuksim 
pas mano mame, ji padarys eup 
of tea, turėsim mažą Velykų par
ty. O.k. Billy?” Nespėjau nė at
sakyti, o ji plačiai išsišiepė, ro
dydama savo naujai sudėtus dan
tis ir jau rankoj laikė mano ap
siaustą.

— Oh, darling, jūs blogai mie
gojot šiąnakt, sure? Don’t worry, 
kad lietus lynoja, bet Luna Park 
pamirši apie tai, ten plenty of 
fun.

Lyg prieš savo valią išeinu pro 
duris, ir, tik spėjus jas uždaryti, 
Margaret stipriai įsikabina į ma
no rankovę ir šypsos, be galo mei
liai žiūrėdama man į akis. Ir ap
maudas dingsta man. Juk ką ši
toji jauna australe žino apie Ve
lykas, apie gražiuosius mūsų pa
pročius, juk ji niekados nematė 
nei manojo krašto, neregėjo nei 
tos didžios šventės švenčiamos te
nai, nepažįsta nei tų žmonių, nei 
juos supančios aplinkos...

Einam. Ji vis kalba, juokiasi, 
čiauškia, pagaliau neiškentus klau
sia: "Whats wrong with you, dar
ling?" Aš jai imu pasakoti apie 
šios dienos šventę, apie Velykų 
džiaugsmą kadaise lankiusį ma
ne, dar tėvynėj, savame gimtame 
lizde. Imu pasakoti jai apie Vely-
kų margučius, pakelėse žydinčius 
kačiukus ir žirginėlius, apie pa
vasariškai išsipuošusias sodybas, 
žmones ir atbundantį grožį. Klau
sosi ji, pagaliau tik atsako man: 
“I see! That, s very funny, isn’t!” 
ii vėl glaudžiasi ir rodo j Luna 
Park, jo kvaišus kėslus. Ten ma
no mintis išblaško ji galūtinai, 
užkrėsdama ir mane savo skard
žiu juoku ir krykštavimu, beky
lant ar žemyn besileidžiant sū- 
puoklei, pro pat tilto kraštą be- 
skriejant dvasių traukinėlio va
gonui, ar besisukant ratu karusė- 
lyje...

Papietavę išsirengiame arklių 
lenktynėsna. Nors oras nekoks, 
bet žmonių jūra ten juda. Entu
ziastingi balsai palydi pro šalį 
skriejančius arklius. įsikarščiuoja 
ir mano Margaret taip, kad net 
pamiršta mane, pamiršta ir nusi
šypsoti. Seku minią — jie visi 
lyg vienas didžiulis kūnas, tuo pat 
jausmu gyvenąs. Tik skirtingieji 
arklių numeriai atneša laimės ir 
džiaugsmo šauksmus, išreiškiamus 
mostagavimais. Štai, jų Velykos, 
didysis Prisikėlimo džiaugsmas!

"Bill, darling, aren’t you hap
py? Žiūrėk, tiek daug mano drau
gų join the party. Kaip jie tau 
patinkaa, arn’t they sweet, dar
ling? Gal eisim pašokti, čia mano 
mėgiamiausia daina.”

Muzika tiesiog šokinėja, klykia, 
staugia, trepsi porų kojos, suka
si, kraiposi čia pritūpdamos, čia 
besitampydamos...

Mano galva svaigsta, šyla, kai
tinama rausvo vyno, jaučiu, kaip 
viskas sukas, lekia iš po kojų net 
grindys... Juntu Margaret stip-

riai spaudžiant ranką, besišypsan
čią, ir jos šiltą vynu dvelkiantį 
kvėpavimą: “Darling, Bill, I love 
you so much!”

Baigėsi plokštelė, šokėjai dar 
tripsendami puolė prie stalo, kur 
garavo puodukai arbatos, stovėjo 
vyno bonkos su stikliukais, biskvi
tai su sūriu ir kremu. Margaret 
griebė mane už rankos ir nusi
tempė kitan kambarin. Užtrenku
si paskui save duris, lūpomis ir 
ta visa plačia šypsena įsisiurbė 
manin. Jaučiau jos karštas, vynu 
sugaravusias lūpas, jaučiau šilki
nių plaukų kutenimą ir svaigau... 
Pamiršau šią dieną, save ir viską, 
kas nuėjo su vakar diena, kas li
ko ten toli ir — net auštantį pa
vasarį. .,

Tačiau pakeista nauja muzikos 
plokštelė, grojanti kažką panašaus 
į Strauso sukūringą valsą, šiurpu 
nupurtė mane ir tarsi pažadino iš 
gilaus svaigulio. Staiga vėl prisi
miniau viską: šiandieną Velykos, 
o aš tremtinys, benamis, palikęs 
tėviškę ir joje mylimą žmoną...

Argi aš drįsčiau vėl į ją akis 
pakelti, ar mano širdies prisikėli
mas išmaldautų atleidimą?..,.

★ Siuntinėliai j sovietiniu* krai-
tu« be muito? Anglijos paštas pa
skelbė, kad nuo dabar į Sovietų 
Sąjungą galima siųsti mažus, iki 
2 svarų siuntinėlius be muito. Jie 
gali būti siunčiami registruoti. Tu
ri būti pridėti muitinės blankai.

DAIL. V. RATAS SMŪTKELIS MEDŽIO RAIŽINYS

JUOZAS KĖKŠTAS

Nurimo šviesiaveidis, kaip dangus po griausmo, 
žaibo ir lietaus, pranešęs žemei ger.ąjij naujieną, 
savo kančią, ir savas žaizdas;
sustiprinęs visus, ištroškusius pavasario ir 

džiaugsmo,
palaiminęs praėjusias ir busimas kartas. 
Jam nebereikia jau paguodos, ašarų nereikia, 
lai puošia jį žaizda, ir kraujas, ir mirtis.
Šiandieną, nukankintas kaip ir jis, 
kraujuojančia, sudužusia širdim norėčiau eiti 

nebūtin.
Paduok, geroji, stiklą man gaivinančio 
gyvybės ir mirties vandens.
Visas j ietis savin surinksiu aš, beginklis.
Paliks paminklas:
Širdis ir ašaros ant kruvino akmens.

KOMJAUNUOLIAI PAKORĖ POLICIJOS ŠEFĄ
Muencheno radijas “Free Eu

rope” praneša, kad nesenai Sov. 
Rusijos mieste Temir Tau vyko 
trijų dienų sukilimas prieš milici
jos ir kariuomenės dalinius. Tame 
mieste į plieno fabrikus buvę su
vežta apie 3.000 komjaunuolių, 
kaip “savanorių” darbininkų ir jie 
visi buvę apgyvendinti palapinė
se. Jau ilgesnį laiką buvę nepasi
tenkinimo patalpomis, maistu ir 
darbo sąlygomis, šiems jaunuo
liams tebuvę mokama tik po 3 
rublius už darbadienį.

Reikšdami nepasitenkinimą, 50 
jaunuolių pr. mt. spalio 3 d. pa
degę valgyklą, protestuodami 
prieš blogą maitinimą. Po to jau 
didesnis komjaunuolių skaičius nu- 
žygiavę į miestelį ir apiplėšę 
krautuves ir kioskus. Kai buvusi 
iššaukta policija, apie 1.500 jau
nuolių užsikarikadavę ir gynęsi 
akmenimis. Policija panikoj pra
dėjusi bėgti, o jos šefą komjau-

L

nuoliai pakorę priešais policijos 
būstinę. Atvykę malšinti kariuo
menės daliniai buvę staiga už
pulti ir nuginkluoti. Esą rimtų 
davinių, kad tie kariuomenės da
liniai sąmoningai nesipriešinę su
kilėliams.

Tada vyriausybė sutraukusi 
naujas stambias policijas ir ka
riuomenės pajėgas. I ultimatumą 
pasiduoti sukilėliai atsakę šūviais. 
Prasidėjęs mūšis, kuriame iš abie
jų pusių žuvę per 100 ir buvę ke
letas šimtų sužeistų.

Suprantama, sukilimas buvęs 
likviduotas ir jo vadai nubausti: 
du komjaunuoliai sušaudyti, o ki
ti nubausti įvairiomis kalėjimo
bausmėmis. Tačiau po to jaunuo
lių gyvenimo sąlygos žymiai pa
gerėjusios: buvęs pakeltas atlygi
nimas ir panaikintos palapinės, 
apgyvendinant dirbančiuosius gy
venamose patalpose.

1
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RAGINA AKTYVINTI LAISVĖS KOVĄ
"VAKARAI TURĖTŲ AKTYVIAU PASIREIKŠTI UŽ RYTŲ EURO POS TAUTŲ IŠLAISVINIMĄ"

Kas paaiškėjo kongrese obalsiu vos šūkiams. Vakarai privalo rei-
"Išgelbėkite laisvę!” — Atvira 
Vakarų politikos kritika. — Griež
ti pasisakymai prieš koegzistenci
jų, kultūrinius mainus ir nuolati- 1 
nį nuolaidumą.

Kovo 24-25 dienomis Frankfur
te įvyko tarptautinis kongresas • 
tautų laisvės temomis. Kongresų 1 
suruošė komitetas “išgelbėkite 
laisvę”, kuriam priklauso įvairių 
Europos tautų atstovai.

Suvažiavime buvo eilė įdomių 
referatų. Žinomas publicistas ir 
Pabaltijo tautų laisvės draugas 
prof. Salvador de Madariaga 
(Oksfordo profesorius) plačiai 
kalbėjo apie "koegzistencijų”. Esu 
visai aišku, ko siekia Maskva sa
vo koegzistencine propaganda. 
Pirmiausia, ji nori paimti visiškon 
globon satelitinius kraštus, o pas
kiau skverbtis toliau į platumų. 
Akivaizdoje sovietinio pavojaus 
Vakarai turėtų būti vieningi ir 
vieningais žygiais suparaližuoti 
Maskvos pastangas. Tačiau to 
vieningumo iki šiol nesu. Tai pa
rodę ir kai kurie įvykiai (sukili
mas Rytų Berlyne, Vengrijos re
voliucijos ir kt.). Vakarai buvę 
patys lyg sustingę ir nieko nevei
kę. Vakarų žmonės vis dar neno
ri suprasti, kad sovietinė koegzis
tencija yra visai kas kita, ką mes 
suprantame, vartodami tų žodį. 
Sovietai Vakarams visai nėra lin
kę leisti egzistuoti. “Taika” jiems 
irgi ne taika, o tik pakopa ruoš
tis naujiems žygiams, “atoslūgis” 
jiems tikrovėje taip pat tik prie
monė saviems tikslams siekti. 
“Nusiginklavimas” nereiškia, kad 
sovietai norėtų atsižadėti savo 
galios. Jungtinėms Tautoms turė
tų priklausyti tik valstybės, ku
rios neprasižengė tautų laisvės 
dėsniams. Maskva vis dar mėgsta 
Vakarus suvedžioti savo “taikos” 
šūkiais. Laikas pašalinti diktatū
rines šalis iš tarptautinių institu
cijų, pakeičiant ir Jungtinių Tau
tų chartų. Vakarai turi siekti 
įgyvendinti laisvę Europoje, o ne
pasiduoti veidmainingiems Mask- 

kalauti netik Vokietijos apjungi
mo, bet ir visos Europos tautų 
laisvo apsisprendimo įgyvendini
mo. Vakaruose prigijęs Maskvo
je nukaltas terminas: “Vokieti
jos apjungimas”, paliekant liku
sias pavergtas Europos tautas 
nuošalyje. Vakarų siekis turi būti 
išlaisvinti netik Vokietijos rytinę 
zonų, bet ir visų Europos Rytų 
zonų. Vakarai turėtų tuo atžvil
giu aktyviai pasireikšti. Pastovi
santvarka Europoje gali būti įgy
vendinta tik tautų apsisprendimo 
teisės pagrindu.

Prof. dr. W. Roepke (Ženeva) 
kongrese aštriai kritikavo visus 
tuos Vakarų politikus, kurie lei
džiasi į artimus santykius su Sov, 
Sųjunga ir tuo padeda prailgin
ti pavergtųjų tautų vargų. Jei bu
vo tikslu ir reikalinga kovoti 
prieš nacionalsocializmų, tai tuo 
labiau Vakarams reikalinga kovo
ti prieš totalistinį komunizmų ir 
sovietizmų. Komunistai leidžia sa
vo nuodus į Vakarus šimtais įvai
rių kanalų, atvirai ir užsimaska
vę, jie suvedžioja net valstybių 
vyrus, sudarydami jiems viltį, 
lyg su Maskva būtų galima orga
nizuoti “taikų”, įvykdyti “nusi
ginklavimų” ir pasiekti “taikų 
sambūvį”. Sovietams koegzistenci
ja yra visiškai vienpusiškas da
lykas. Jie viskų panaudoja savo 
propagandos naudai, ar tai būtų 
pasikeitimas kultūrininkais, meni
ninkais, sportininkais, ar tai būtų 
ekonominiai santykiai tarp Rytų 
ir Vakarų. Kaip taisyklė, kur tik 
įsigali komunizmas, pablogėja 
ūkinė padėtis, ir gyventojai neten
ka paprasčiausių laisvių. Esu bū
dinga, kad iš kiekvieno komunis
tinio krašto žmonės stengiasi iš
bėgti, o j kiekvienų komunistinį 
kraštų plaukia siuntiniai iš Vaka
rų. Jei Vakarai laiku nesusipras 
ryžtingiau elgtis su komunizmu 
ir sovietizmu, Vakarų civilizaci
ja prieis katastrofų, pareiškė 
prof. dr. Roepke.

Prof. dr. Stier (Muenster) davė 

plačių istorinę apžvalgą ir išvado
je ragino europiečius daugiau ne
gu iki šiol savo dėmesį kreipti į 
laisvės atgavimų ir laisvės užtik
rinimų. Tai esu įmanoma tik ryž
tingais žygiais.

Kun. A. von Juechen, kalbėda
mas apie sovietinės koegzistenci
jos veidmainiškumų, pakartotinai 
pabrėžė Lietuvos ir kitų Pabalti
jo tautų patyrimus su Maskva.

Ir keli kiti to kongreso kalbė
tojai, apibūdingai Sovietų Sąjun- 
gos veikimo būdus, priminė Pa
baltijo valstybių likimų

Komitetas “Išgelbėkite laisvę” 
yra išleidęs du stambius specia
lius leidinius. Viename (titulu 
“Wie šie die Freiheit verloren” 
— Kaip jie neteko laisvės) yra ir 
skyrius apie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pavergimo vyksmų. 
Pirmoji to leidinio laida išėjo per
eitais metais, dabar jau išleista 
trečioji laida, šiemet komitetas 
“Išgelbėkite laisvę” pateikė stam
bų leidinį “Verschwoerung gegen 
die Freiheit” (Suokalbis prieš 
laisvę). Leidinyje konkrečiai at
vaizduojama komunistinė infiltra
cija Fed. Vokietijoje (spaudoje, 
radiofonuose, leidyklose, partijo
se ir kitur).

Kongresas parddė, kad Vaka
ruose, vis dėlto išsijudina platūs 
intelektualų sluoksniai sistemin
gai kovai prieš komunistinę ir so
vietinę infiltracijų. Tai yra lyg 
koegzistencinių tendencijų atovei
kis. E.I.

ŠIS BEI
KARO LIEKANAS NAIKINTI 

IR RYTŲ EUROPOJE
“Washington Po»t’/ ryšium su 

Chruščiivo užuominomis Prancū
zijoje rašo: “Jei Chruščiovui taip 
rūpi likviduoti visas pereitojo ka
ro liekanas, ar tada nereiktų tų 
patį dėsnį pritaikyti ir pavergto
sioms tautoms Rytų Europoje?

V. Mykolaitis — Putinas 

f PRISIKĖLIMAS 
KAITROS UGNINIAIS VERPETAIS VERČIAS 
PRO MANO LANGĄ PADANGIŲ LIEPSNOS 
ŽIEDAIS PRAŽYDO PILKI PELĖSIAI, 
IŠTIRPO SIENOS IR JUODOS KERČIOS.

PRO MANO LANGĄ PRISIKĖLIMAS 
PASAULIO VILTI DIDINGAI SKELBIA. 
APSIAUBIA ŠIRDĮ VARPŲ GAUDIMAI, 
VISUS NYKYBĖS AIDUS NUSTELBĘ.

PRO MANO LANGĄ PASAULIO LYTYS 
IŠ TOLO SPINDI KAIP ŠVIESOS BOKŠTAI — 
IR VIENU ŽVILGSNIU, IR VIENA MEILE 
BEKRAŠTĘ BUITĮ DRAUGĖN SUBLOKŠTAI.

IR PRASIVĖRĖ NAMAI MANIEJI 
IR ŽYDRĄ DANGŲ I TOLI SKEČIA. 
VADINKI, DRAUGE, PRIE MANO LANGO 
IR JAUNĄ VIEŠNIĄ, IR LINKSMĄ SVEČIĄ.

TOLIAU TVARKO 
ETIMOLOGINIO LIET. KALBOS 

ŽODYNO REDAGAVIMĄ

Mirus prof. E. Frenkeliui, ku
rį laikų nebuvo aišku, kas toliau 
tvarkys “Etimologinio lietuvių 
kalbos žodyno” redagavimų. To 
žodyno redagavimas pavestas 
prof. Erichui Hofmanui, žinomam 
indogermanistui ir buv. Kielo uni
versiteto rektoriui. Jam kų tik su
ėjo 65 metai. Hofmann tvarko ir 
“Zeitschrift fuer vergleichende 
Sprachforschung”, kuris skiriamas 
lyginamajai kalbotyrai.

TAS :
LIETUVOJE LEIDŽIAMI 

ASTRONOMINIAI 
KALENDORIAI

Pradedant 1956 metais, Lietu
voje leidžiami kasmet astronomi
niai kalendoriai. Neseniai išėjo 
astronominis kalendorius (172 
pusi.) 1960 metams.

PICASSO PARODA
š.m. liepos 5 d. Londono Tate 

galerijoje bus atidaryta Pablo 
Picasso paroda, kurion būsiu su
vežti iš įvairių meno galeriją ir 
privačių rinkėjų beveik visi jo 
kūriniai. Būsiu iškabinta per 250 
jo paveikslų, kurie esu apdrausti 
12} mil. svarų sterlingų.

Paveikslai, kuriuos siunčia Mo
derniojo Meno Muziejus Newjor- 
ke, esu taip vertingi, kad juos 
siūsiu net trimis laivais. Sampro
taujama, kad žuvus paveikslams 
iš vieno laivo, vis dar liksiu ne
paliesti kituose laivuose.
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VIENINTELE TIKRA 
RUSŲ VODKA

PILSTYTA PAČIOJE RUSIJOJE, KURI VADINASI '

“STOLIČNAJA”

ĮVAIRENYBĖS
REKOMENDUOJA JAV-BES

Žymus Kanados verslovininkas 
Gordon Love pataria Australijai 
daugiau įsileisti Amerikos kapita
lo. Pavyzdžiu jis skaito Kanadų, 
kuri JAV kapitalo dėka žymiai pa
kėlusi savo gyvenimo lygmenį ir 
šiuo metu 94 Kanados doleriai 
esu lygūs 100 amerikietiškųjų.

DIDESNIS VOLKSVAGENAS
Ateinančiais metais manoma j 

pasaaulio rinkų išleisti naujas 
Volksvageno modelis, kuris būsiųs 
žymiai didesnis ir turėsiąs itališ
kų stilių. Jo motoras taip pat bū
siųs užpakalyje.

Dabartinis modelis, kuris jab 
gaminamas per 30 metų, būsiųs 
ir toliau gaminamas.

NEDIRBO ANTVALANDŽIŲ
40 Newcastelio uosto darbinin

kų atsisakė dirbti antvalandžius, 
nes esu karveliai uosto pakrantėje 
turį blusų, kuriom užkrečių darbi
ninkus. Bandymas išnaikinti kar-l 
vėlius nepasisekė. Uosto vadovybė 
liepė darbininkams ateityje dirbti 
antvalandžius — kitu atveju būsiu 
atleisti iš darbo.

BOKŠTAS NESUGRIUS

Pisos (Italijoje) burmistras yra 
gavęs laiškų iš turistų, kurie susi
rūpinę, kad garsusis Pisos bokštas 
vis daugiau pasvyra. Burmistras, 
visiems padėkojęs už susirūpini
mų, pranešė, kad ekspertų apskai
čiavimu šis 178 pėdų senovės “ste
buklas” dar išsilaikysiųs apie 200 
metų. —ab—

PRANCŪZŲ ŽURNALISTAS VILNIUJE
Prancūzų žurnalistas D. Ribe- 

monas šių metų kovo mėnesį lan
kėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
sostinėse, čia atpasakojame kai 
kuriuos jo įspūdžius iš Vilniaus.

Vilniuje esu mažai matyti pri
vačių auto mašinų, jomis važinėja 
daugiausia pareigūnai. Troleibu
sai perpildyti, tad dauguma eina 
pėsčiomis,. Žiemos metu gyvento- 
tojai savo aprėdu siekia šilumos, 
ne elegancijos. Moterys daugiau
sia su skepetėlėmis. Daugumas 
nešioja botus. Judėjimas gatvėse 
žiemų čia yra gyvesnis, negu Mas
kvoje. Krautuvėse pirkėjų daug. 
Lyginant su Maskva, vitrinų de
koracijos Vilniuje kiek skoninges- 
nės.

Atrodą, rašo prancūzų žurna
listas, kad lietuviai, pergyvenę 
savo istorijoje jau ne vienų ver- 
gijų, sugebu ir šiam sovietiniam 
režimui kiek galint prisitaikyti. 
Tačiau taip tik atrodą. įvairios 
žymės rodo, kad lietuvių tautišku
mas nėra miręs. Obalsiai prie kai 
kurių mokyklų sienų raginą mo
kinius už vis daugiau mylėti gim
tąjį kraštą. Ir labai daug gyven
tojų tebevartoja senuosius gatvių 
pavadinimus, vengdami naujųjų.

žurnalistas toliau mini kai ku
rias rusinimo žymes, kurios esan
čios Vilniuje panašios, kaip ir Ry
goje: Dvikalbiai gatvių pavadini
mai, rusiški pareigūnai, sovietiniai < 
kariai ir dar kai kas. Privengda- 
mi rusiškų laikraščių, kai kurie ( 
lietuviai noriau skaito Lenkijos 
spaudą, kiek jos ateina. Bibliote
kose ir ypač antikvariatuose 
grobstomos Vakarų literatūros 
knygos. .7

Komunistams Lietuvoje nepa
vykę likviduoti bažnytinį gyveni
mą. šventadieniais esančios pil
nos tiek katalikų, tiek protestan
tų, tiek stačiatikių bažnyčios. Pro
cesijų metu matyti, kad gatvėse 
klūpo ir vyrai ir moterys.

Vilniečiai iš seno mėgsta lan
kyti kavines. Tirščiausiai lanky
tojų esą "Neringos” kavinėje, 

ypač po to, kai “Izvestija” kriti
kavo tos kavinės dekoracijas, ku
rios esančios perdaug liuksusinės. 
"Didysis brolis yra pavydus”, juo
kauja vilniečiai. Lietuviai, iš viso 
nepasiduodu slaviškai melancho
lijai, juk lietuviai ir etnologiškai 
nesą slavai.

Lietuvoje net partijos funkcio
nieriai jaučių nepasitenkinimą at
vykusių į Lietuvą pareigūnų el
gesiu ir tą nepasitenkinimą kar
tais parodo net atvirai. Kaip ir 
kituose okupuotuose kraštuose, 
taip ir Lietuvoje stengiamasi ne
pageidaujamus sovietinius parė
dymus kiek galint apeiti. Net ko
munistinėje spaudoje atsispindi 
daugybė sovietinio režimo trūku
mų ir klaidų.

Deportacijų grėsmė nėra din-, 
gusi. Tačiau gyventojai, nors ir 
priversti režimui prisitaikyti ir 
dažnas net į partiją įsirašyti, 
stengiasi išlaikyti savo tautinius 
įsitikinimus ir būną, kad net par
tiečių šeimos nariai — platina 
antikomunistinę pogrindžio spau
dą. Kasnakt klausomasi laisvojo 
pasaulio radijo transliacijų ir ki
tą dieną svarbesnės žinios paplin
ta ir tarp tų, kurie radijo nesi
klausė.

Kolchozinimas ir rusinimas lie
tuvių ypač nemėgstami. Nesą 
nuostabu, kad tos komunistų pas
tangos kartais tiesiog sabotuoja
mos. Prancūzų žurnalisto teigimu, 
Lietuvos miškuose dar ir dabar 
esą partizanų.

Užsieniečiams Vilniuje lankytis 
leista tik nuo pereitųjų metų. So
vietinės įstaigos rodžiusios norą 
miestui duoti naujų statybų vaiz
dą, tačiau pirmenybė ilgą laiką 
buvo teikiama pramoninei, o ne 
gyvenamųjų namų statyboms, ku
riomis tik pastarais laikais imta 
daugiau rūpintis.

Paskelbus amnestiją, tik dalis 
deportuotųjų grįžo į savo kraš
tą. Daug išleistų iš stovyklų ne
gavo teisės grįžti į tėvynę.

(E.)

“KAIP GALIMA UŽMIRŠTI 
1939 METŲ PAKTĄ?

"Le Figaro" (Paryžius) ryšium 
su Chruščiovo vizitu Prancūzijo
je t.k. parašė: Chruščiovas nepa
liaujamai vis kartoja — Neuž
mirškime, kas buvo praeityje. Bet 
ką neturime ir negalime užmirš
ti? Jei anot Chruščiovo nieko ne
reikia užmiršti, kaip tad galime 
užmiršti Stalino-Hitlerio paktą iš 
1939 metų, kaip galima užmiršti 
sovietų įsiveržimą ir Pabaltijo, 
Lenkijos' ir Suomijos pasidalini
mą? Kaip galime užmiršti Pragą, 
Budapeštą, Korėją? Kaip galime 
užmiršti šešėlius hitlerinių ir sta
lininių diktatūrų?

I 
CHRUŠČIOVO VIZITO AIDAS 

LIETUVOJE

Kiekvienas Chruščiovo nusičiau- 
dėjimas Lietuvos komunistų vado
vams sudaro daug darbo. Ryšium 
su Chruščiovo kelione į Prancūzi
ją ir jo ten pasakytomis kalbo
mis daugelyje Lietuvos stambes
nių įmonių komunistai buvo su
rengę mitingus, arba nors“ organi
zuotai paskaitė” iš “Tiesos” pra
nešimus apie tą vizitą. Kai kur 
darbininkai "aptarę” Prancūzijoje 
pasakytas kalbas — tartum tas 
“aptarimas” turėtų duoti kokių 
nors pasėkų. Keistoka dar tai, kad 
Lietuvos darbininkai tariamai jau 
“aptaria” ir vizito rezultatus, 
nors tie paaiškėja tik kelionei pa
sibaigus. Komunistų propagandi
ninkai, remdamiesi sovietinių lai
kraščių tendencingais praneši
mais, stengiasi visa nušviesti taip, 
lyg Chruščiovas Prancūzijoje vi
sur buvęs sutiktas “triumfališkai”, 
ko juk tikrovėje nebuvo. Ne tik 
Vilniaus, bet ir provincijos įmo
nių darbininkai buvo varginami 
taip beprasmiais mitingais. Bet 
darbininkai jau prie to pripratę 
— kur varo, ten ir eina, jei nėra 
galimumo kaip nors išsisukti.

★ Lėktuvo katastrofoje kovo 15 
Kolumbijoje žuvo ir lietuvis Adol
fas čiuoderls. Lėktuvui nukritus 
neįžengiamose giriose, iš 15 žmo
nių 9 išsigelbėjo, 6 žuvo.

ė* Gauleiterio Kocho mirtie* 
■prendima* Lenkijos valstybės ta
rybos patvirtintas, malonės pra
šymas atmestas; tačiau pagal len
kų įstatymus Kochas tol negali 
būti pakartas, kol jis serga ir gu
li lovoje.

YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. 
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MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

galima gauti pas

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

lietuvius prekybininkus: 

. CABRA-VALE HOME 
FURNISHING,

88 John Str., 
Cabramatta, N.S.W.

Tel. UB 2899

PATVARUS ne* yra prikimšti tolidžiu duogtniu ipecia- 
lio* fibro medžiago*.

PATOGŪS ne* abi putė* įvilkto* į minkštą medvilnė* 
pamušalą, ka* leidžia maloniai išsimiegoti.

. ... ■ . fl

mill/l/kr irifAITfkftC ncs »Plr*ukli gražiu Damasko šilko apval- 
rUIKIUj IjVAIZUUJ kalu *u apvaliai, kampai*.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.
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KAROLIS KAZLAUSKAS

kvieslys

Šio "J.Kv. redaktoriui Karolis Kazlauskai

VELYKOS
Velykos yra krikščioniškojo pa

saulio metinė šventė, mininti Kris
taus prisikėlimą. Bažnytinio ka
lendoriaus tai pati svarbiausioji 
šventė. Kaip visuotinė krikščionių 
šventė Velykos švenčiamos nuo 
2-jo šimtmečio.

Mūsų Velykos etimologiškai (žo
džio kilmė) bus kilusios iš slaviš
kojo “vielikij” — didysis. Lenkai 
turi šiandien “Wielka-noc” — di
džioji naktis: didžioji naktis, nes 
joje įvykęs prisikėlimas. Latviai 
turi “Lieldiena” — didžioji die
na. Anglų “Easter” yra tos pat 
kilmės kaip ir vokiečių “Ostern” 
— kalbininkų kildinama iš germa
nų pavasario deivės vardo Eastre 
ar Eostre. Tas žodis germanų kal
bose yra gavęs reikšmę rytų ša
lies, iš kur saulė kyla, prasmę 
šalies, iš kur ateina saulė, taigi ir 
pavasaris bei gamtos atgijimas. 
Rusų “Paska” — žodis Velykoms 
kildintinas iš graikų “Pascha”, sa
vo keliu atėjęs iš aramajų kalbos 
“Pischa”, hebrajų “Pesach”. Tai 
žydų šventės pavadinimas, kurios 
metu įvykęs Kristaus nukryžiavi
mas, tiksliau — Kristus dar tą 
šventę atšventęs naktį prieš savo 
nukryžiavimą, žydai ta švente 
minėjo įvykį, kai būdami Egipte 
paženklino aukos avinėlio krauju 
savo slenksčius ir tuo būdu iš
vengė naikinančios rankos, palie- 
tusios visus egiptiečių pirmgimius. 
Iš čia ir krikščionys yra paėmę 
avinėlio simbolį, žydai mat auko
davo Dievui avinėlį, gi apaštalas 
Povilas laiške korintiečiams rašo: 
"... Juk mūsų velykinis avinėlis 
Kristus jau paaukotas” — 1. Kor. 
5, 7. Žydai tą šventę yra įsivedę 
Mozės laikais, manoma, apie 13 
š. pr. Kr., kuri gavo iš Egipto ne
laisvės išsivadavimo prasmę, o vė
liau taip pat derliaus pradžios 
šventės prasmę. Tos šventės metu 
žydai valgo neraugintą duoną — 
macus — atsiminti, kaip pakeliui 
iš Egipto į Palestiną jie buvę 
stebuklingai maitinami mana (ma
noma, tai buvus tam tikrų medžių 
maistingus sakus).

Iš aramajų kalbos per graikus 
Velykoms vardą yra gavę italai, 
kurie vadina tą šventę Pasąūa, is
panai — Pascus, prancūzai — Pa- 

' ques.
Prieš Velykas yra 40 dienų ga

vėnia. Pasninko žodis atėjo su 
krikščioiybe iš slavų, bet šiandien 
jau yra įsipilietinęs mūsų kalbo
je. Gavėnios laikas pradžioje bu
vęs 40 valandų, turėjęs kitą rei- 

| kšmę — Kristaus kūnas išgulėjęs 
40 valandų palaidotas. Dabartinis 
40 dienų pasninkas yra įvestas 4 
š.m. pradžioje priminti, kad Kris
tus, pagal Evangeliją, tyruose pa
sitraukęs, pasninkavęs 40 dienų. 
Seniau pasninkas buvo labai 
griežtas: visą gavėnios laiką ne
buvo valgoma mėsos, todėl dar. iki 
šių dienų išlikęs lietuviuose pa
protys sočiai prisivalgyti mėsos 
Užgavėnių metu. -Anglai gavėnią 
vadina “lent”. Iš gavėnios yra 
kilęs ir Velykų kiaušinio papro
tys. Gavėnios metu seniau buvo 
draudžiama valgyti ir kiaušiniai. 
Tuo būdu jie atsirado ant 
kų stalo kaip ženklas, kad 
baigė pasninkavimo laikas, 
jaisiais laikais kiaušinis yra 
simbolizuoti prisikėlimą ir,
so, atgyjančios gyvybės pradą. 
Ypač ta prasmė tinka šiaurinei 
Europai ir Lietuvai, kur su Ve
lykomis prasideda pavasaris.

Velykos yra kilnojamoji šven
tė: ji visad švenčiama pirmą sek
madienį po pirmojo mėnulio pil
naties, kuris seka po kovo 21 die
nos. Velykos, bent 20-jame šimt
metyje, niekad nepasitaikys vėliau 
kaip 25 d. balandžio, gi niekada 
jos negali būti anksčiau kovo 22 
dienos. Rytų bažnyčia nepriėmė 
1582 m. Gregoriaus kalendoriaus

MACIAU KRYŽIŲ
— Tai buvo Lietuvoje. Tamsi 

rudens naktis buvo atslinkus!, kai 
aš pagaliau išėjau iš kaimo krau
tuvės ir pirkiniais apsikrovęs. Bu
vau nupirkęs ir keletą bonkų gė
rimų svečiams palinksminti artė
jančių mažosios sesutės krikštynų 
proga. Susikroviau viską į kupri
nę, užsėdau ant Musytės nuga
ros ir pasukau namų link. (Mu
sytė buvo mano brolio kumelės 
vardas).

Naktis buvo nepaprastai tamsi 
ir rami, lyg kad kokia didelė ant
klodė būtų pasaulį uždengusi, slo
pindama šlamančių lapų šnibždė
jimą ir vėjo ūžimą. Pro tokią 
antklodę dangaus kūnų šviesa ne
prasiskverbia. Tokios juodos nak
ties anksčiau nebuvau matęs.

Prijojau mišką. Vieškelis meta 
vingį aplink šį miškelį. “Jei kir
siu skersai, tai sutaupysiu pusva
landį”, pagalvojau. Pasukau ku
melę iš kelio ir tiesiai į mišką. 
Vos pasiekiau miške pirmąsias pu
šis, be jokios priežasties stabt ir 
sustojo mano kumelė. Aš jai baks
telėjau kulnimis į šonus, bet ji 
nei krust pirmyn. Pajutau, kad ją 
drebulys krečia ir kad ji prakai
tu išpilta. “Na, o kas čia dabar? 
Kogi ji baidosi!” Dar kartą su 
apynasrio vadelėmis pavažiavau 
per ausis, bet nieko nepadėjo: 
kumelė stovėjo ir drebėjo išsigan
dusi. Neliko nieko kito kaip tik 
pasukti atgal į vieškelį. Man ne
jauku pasidarė. Pradėjau dairy
tis aplink. Vėl pažvelgiau miškan. 
Pamačiau liepsnos liežuvėlį. “Ot 
bailys”, sąkau sau, “kumelė, pa
bijojo žmogaus miške ir dabar tu
ri aplink joti, o tas pypkę užsi
kūręs eina per mišką!” Stabtelė
jau truputį: manau, paseksiu tos 
šviesos keliu. Liepsnelė pamažu 
pradėjo iš miško trauktis. Išplau
kė iš miško ir tykutėliai į mane 
judėjo. Staiga ji padidėjo, iškilo 
iki medžių augščio, prisiaugino 
dar dvi liepsnojančias rankas ir 
degė neūžiančios ugnies liežuviais.

Sustingęs žiūrėjau į liepsnojantį 
kryžiaus formos ugnies stulpą. 
Nieko kito nebemačiau tik tą ar
tėjančią ugnį. Prislinko prie vieš
kelio ir sustojo kokią dešimtį, 
metrų nuo manęs. Kumelė iš pro
to ėjo — taip išsigandusi buvo. 
Ji drebėjo tiek, kad bonkos kup
rinėje skambėjo. Prakaitas tekė
jo jos šonais, ji mėtė galvą, žven
gė ir išgąsčio išplėstas akis mėgi
no nuo šios šmėklos nusukti. Kry
žius, pastovėjęs truputį, pradėjo 
slinkti atgal. Vėl susiliejo į ug
nies stulpą ir sumažėjo iki lieps
nelės liežuvėlio dydžio. Tada tris 
kartus liepsna iškilo iki medžių 
augščio ir sprogo be jokio garso, 
apliedama krūmokšnius degan
čiom žarijom.

Atsipeikėjęs ir sukaupęs jėgas, 
trenkiau kumelei į šonus ir zova
da parlėkiau namo. Parjojęs papa
sakojau, kas buvo atsitikę. Tėvas 
patvirtino, kad ir jis pats nesenai 
už kalno yra matęs kažkokią lieps
nelę šokinėjant. Kitą rytą mano 
kūnas buvo didelėm rausvom dė
mėm išbertas. Dvi savaites sirgau 
šia išgąsčio liga.

Taip man pasakojo patikimas 
lietuvis. Jis yra jau man pasako
jęs tą atsitikimą tris kartus ir 
be jokių prieštaravimų vis tą pa
tį. Jodamas nebuvęs gėręs nei la
šo.

Kas galėtų papildyti ar paaiš
kinti man tą atsitikimą. Būtų la
bai įdomu. Kas buvo toji liepsne
lė ir tas ugnies kryžius? Kalbė
jausi su vyresniais žmonėmis, šie 
pataria ne visiems pasakojimams 
tikėti. Rašytojai prirašo įvairiau
sių išgalvotų dalykų. Kiti nerašo, 
o tokių pat dalykų pripasakoja. 
Daug kartų tą patį pasakodami, 
patys imą tikėti taip tikrai bu
vus. Galėję būti, kad mūsų rai
telis jau jodamas sirgo ir turėjo 
temperatūros. Taigi dviejų savai
čių liga galėjo būti ne dėl išgąs
čio, o išgąstis galėjo būti dėl li
gos.

K.A. ZDANAVIČIUS

TREČDALIS NEBAIGIA MOKSLO

SU BORISU DAINUCIU ATSISKIRIANT
MELBURNAS NETEKO DIDELIO JAUNIMO DRAUGO

Po sunkios ir komplikuotos 
inkstų ligos kovo 29 d. su šiuo 
pasauliu atsiskyrė vyr. skautinin
kas Borisas Dainutis. Gimęs buvo 
Vilniuje 1918 m., gimnaziją lan
kęs Panevėžyje, kur tėvas buvo 
banko buhalteris. Baigęs aspiran
tu karo mokyklą, įstojo į Vytauto 
D. universitetą Kaune ir studija
vo techniką. Vokietijoje atsirado

invalidas. Lankantiems tačiau li
gonis apie savo ilgą kalbą visai 
šaltai, net juokaudamas. Šiandien, 
girdi, gydytojas pažadėjęs 5 pro
centus, kad gal ir pasveiksiąs. 
Kelios savaitės prieš mirtį trum
pam išleidžiamas iš ligoninės — 
galėsiąs vėl eiti drbti. Jėgos ta- 
čau visai menkos. Kasdien reikia 
važinėti į ligoninę. Nuėjo pas sa-
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Melburno universitete šiais me
tais pradedančių studentų beveik 
40 procentų nebaigs pasirinkto 
mokslo. Tokia yra pastarųjų kelių 
metų statistika, ir toks žymus nu
byrėjimo skaičius yra pramatytas 
šiems mokslo metams. Reikalas 
yra rimtas. Svarstoma priežastys 
ir būdai reikalui pagerinti.

Beveik visi neištęsintieji gabu
mų turi pakankamai: tą rodo be 
kliūčių gimnazijos baigimas. Tad 
problema glūdi kitui- — pirmoj 
eilėj tai nesugebėjimas aprėpti 
pasirinkto mokslo dalykų ir nesu
gebėjimas prisitaikinti prie nau
jų sąlygų. Su brandos atestatu 
baigiasi reguliuotas gimnazijos gy
venimas, kur laikas buvo suskirs
tytas, pamokos užduotos, vadovė
liai pakišti. Iš karto prasideda 
studento gyvenimas, kur daug vie
tos savarankiškumui, prie kurio 
visai nepratino gimnazija. Uni
versitete taisyklių nebėra, ir in
dividu čia niekam nesirūpinant, 
jis pats turi sugebėti ant kojų 
atsistoti. Paskaitos tai ne pamo
kos, ir bibliotekoje darbas visai

reformos, todėl rytiečių ir vaka
riečių (lotyniškų apeigų) krikš
čionių šventės dažniausiai nesu
tampa, o kaikurios niekad negali 
sutapti.

A.Z.

kitas, negu gimnazijos laikais na
muose iš vadovėlių. Didesnė dalis 
įveikia šią pereinamąją fazę ir 
prisitaiko prie naujų mokymosi 
sąlygų, bet trečdalis, statistika 
rodo, nepajėgia.

Yra ir kitų priežasčių. Minėtina 
poilsio, išsiblaškymo ir bendravi
mo reikalai. Čia priskirtina spor
tas, klubai, būrelių veikla, šokiai 
bei pobūviai. Visa tai naudinga 
ir reikalinga, tuo būdu iš univer
siteto žengiama į gyvenimo mo
kyklą. Bet tai reikalauja daug lai
ko. Problema kyla, kai bilijardas 
ir kavinės interesai nustelbia mo
kslą. Sakoma, kad esąs nepakan
kamai subrendęs charakteris ir 
trūksta mokslo vertės įsisąmoni- 
mo. Diplomo tačiau nepasiekia 
daugelis ir tų, kurie, atrodo, ir 
sąžiningai mokosi, negaišina laiko 
bei moka jį susiskirstyti, čia glū
di gal ir kita priežastis — moky
mosi metodai netinkami, kalimu 
menki rezultatai tepasiekiami.

Kaip bebūtų, o studento gyve
nimas labai pakinta: gyvenant 
bendrabučiuose daug daugiau 
progų laikui gaišinti negu anks
čiau. Bendrabutis reikalauja iš 
individo daug daugiau savarankiš
kumo, kad išliktų asmenybė su 
charakteriu. Daugeliui, atrodo, tas 
nepavyksta. Dalis įeina į visai 
atskirą kategoriją — tai atsisky
rėliai. Jie nebendrauja, nedaly
vauja organizaciniame gyvenime,

tuo pat keliu, kaip ir daugelis 
mūsų. Sutikome jį Detmolde lie
tuvių lageryje. Vėliau ėmėsi vėl 
nutrauktų technikos studijų Han- 
noveryje. I Australiją atvažiavo 
1947 m. pirmuoju transportu, čia 
1952 m. vedė Eleną Šteinartaitę. 
Paliko dukrelę Vėjūną 15 mėne
sių ir sūnų 3 mėnesių, kurį ruo
šėsi krikštyti šių Velykų proga. 
Lietuvoje tebegyvena senutė mo
tina. Dirbo velionis Melburne 
braižytoju valstybiniame elektros 
aprūpinimo centre. Heidelbergo 
priemiestyje buvo išsimokėtinai 
pirkęs namuką, kur su šeima gy
veno.

Sirginėti pradėjo jau gana se
nai. Skundėsi skrandžiu ir šiaip 
negalavimais. Praeitų Kalėdų me
tu pasijautė akis sušlubavus, žmo
na tuo metu kaip tik ligoninėje 
pagimdė sūnų. Kad ir labai apsi
džiaugęs sulaukęs vyriškojo šei
mos įpėdinio, nuskubėjo dėl akių 
pas gydytoją. Sis pasiuntė pas 
akių specialistą. Specialistas ta
čiau, pakraipęs galvą, liepė grįžti 
pas vidaus ligų gydytoją. Tik da
bar buvo patikrintas kraujo spau
dimas ir rasta neįprastai augš- 
tas —270. Tuojau teko atsigulti 
į ligoninę. Ligoninėje diagnozė ne
džiuginanti: gydytojai pačiam li
goniui pasakė, kad esą inkstai vi
sai sugedę ir kad liksiąs visiškas

vo konfesijos dvasininką ir ‘pasi
ruošė blogiausiam atvejui. Liga 
visai sugrebia ir vėl atsigula li
goninėje. Dabar jau nieko nebe
valgo, net negeria. Akyse mirties 
siaubas. Atėjusį aplankyti atpa
žįsta, bet greitai nuklysta į sap
nų ir kliedėjimų karalystę. Pas
kutiniosiomis dienomis tik trum
pam tegrįždavo sąmonė. Ir taip 
užgęso gyvybė taip reikalinga 
jaunai žmonai, mažyčiams vaiku
čiams ir Melburno lietuvių skau
tų šeimai.

Borisas Dainutis buvo skautas 
iki kaului. Skautauti pradėjęs jau
nas gimnazistas, su skautybe ne
siskyrė iki mirties. Jį matėme Det- 
molde dirbant su mūsų skautais, 
vėliau plačiau organizuojant lie
tuvius skautus Vokietijoj. Tik iš
lipęs naujojoj Australijos žemėje, 
tuoj ėmėsi lietuvius burti į skau
tus. Jis todėl ir pirmasis Austra
lijos lietuvių skautų rajono vadas, 
yra taip pat buvęs “Džiugo” tun
to tuntininkas, vyčių vadovas. 
Ėmus sirguliuoti tuntininkui s. E. 
Pankevičiui ir praeitų metų pa
baigoje pareigų atsisakius, nors 
jau ir pats sirgdamas, visdėlto 
brolis Borisas buvo besutinkąs 
imtis tuntininko pareigų ir laiki
nai jau jas ir ėjo. Tik liga pa
guldo į ligoninę. Bet ir ligoni
nėje rūpinasi tunto reikalais: do-

bet ir šiaip maža kuo tesidomi. 
Dvasia jų nuobodžiauja, nusivy
lusi. Aišku, kad tokia būseria at
siliepia ir mokslo rezultatams.

Iš visų momentų mątome, kad 
neištęsėjimo mokslus baigti pro
blema nėra jau tiek akademinė, 
kiek nesugebėjimas prisitaikinti 
naujose sąlygose, apskritai, socia
linio pobūdžio. Priemonės nuby
rėjimo problemos sušvelninimui 
bandoma suvesti į dvi kategori
jas. Pirmiausia tai priešuniversi- 
tetinis paruošimas. Gimnazijos 
neparuošiančios akademinėms są
lygoms subrendusių studentų, ne
įskiepijama meilė mokslui. Siūlo
ma universitetan priėmimo amžių 
pakelti vieneriais metais — iki aš
tuoniolikos. Siūlymas problema
tiškas. Išeitų, kad jaunesnio am
žiaus abiturientai turėtų ne dėl 
mokslo, bet dėl amžiaus būti pri
versti palikti antriems metams 
brandos klasėje (matriculiation). 
Ar tokiu žygiu nepažeidžiama as
menybė, ar nesukeliama nuobo
dulio ir nusivylimo jausmo ypač 
tam, kuris su gerais rezultatais 
išlaiko egzaminus? Yra tačiau 
tvirtinimų, kad esą labai naudin
ga pakartoti paskutiniuosius me
tus, nes su amžiumi pasiekiama 
subrendimo, o su tuo platesnio ir

misi viskuo, kas dedasi tunto va
saros stovykloje, vis dar tikisi ga
lėsiąs atvykti bent naujai priima
mųjų vyčių įžodžiui. Paaiškėjus, 
kad liga perrimta, skautų vado
vybei teko brolį Borisą nuo tunto 
rūpesčių atpalaiduoti bent iki tam 
laikui, kol visiškai pasveiks. Nau
jai paskirtasis tuntininkas brolis 
A. Zubras jaučiasi, kad jis tik pa
vaduoja sergantį tuntininką. šv. 
Kazimiero proga vykstančios su
eigos metu nuvažiuoja su gėlėmis 
aplankyti brolis Vaitkus su dviem 
uniformuotais skautais. Ligonis 
visai jau silpnas, bet nudžiunga 
pamatęs skautus prie savo lovos. 
Atsisveikinant skautiškai saliutuo
ja.

Bet tai jau ir paskutinis jo 
skautiškas atsisveikinimas tuntui. 
Dar po to ligoninėje jį aplankė 
brolis Zubras, bet Borisas jau apie
skautus nebekalbėjo. Sesutės slau
gės pažadintas, brolį Albertą at
pažino, sugriebė už rankos ir: 
“Brolau, kas su manim dedasi, 
kas su manim dedasi!” Po poros 
dienų ligonį aplankė brolis Albi
nas Savickas. Susikalbėti jau ne
begalima, tačiau ligonis Albiną 
atpažįsta ir šnibžda: “Mano vai
kučiai, mano vaikučiai”. Albinas 
mat dar seniau kartą į ligoninę 
buvo atvežęs jo abu vaikučius.

Miręs Borisas buvo pašarvotas 
savo našlės žmonos tėvo šteinar- 
to , ir švogerio Junoko namuose. 
Balandžio 1 d. kūnas buvo nu
vežtas į Collingwoodo ortodoksų 
bažnyčią gedulingoms pamaldoms. 
Laidotuvėse dalyvavo organizuo
tai “Džiugo” tuntas. Skautės, 
skautai ir skautininkai su juodu 
gedulo ženkliuku prie uniformų. 
Bažnyčioje prie karsto skautų 
garbės sargyba pakaitomis su 
skautininkais. Prie duobės Fawk- 
ner kapinėse pirmasis atsisveiki
nimo žodį tarė tunto dvasios va
dovas kun. Pr. Vaseris. Brolis A. 
Krausas atsisveikino visos Austra
lijos skautų vardu, J. Antanaitis 
skautų tėvų vardu. “Džiugo” tun
to vardu su Borisu prie kapo at
sisveikino brolis Algis Kazlauskas. 
Giminių vardu apie mirusįjį žodį 
tarė švogeris Junokas. Brolis A. 
Zubras priminė čia pat prie duo
bės, kad skautų pareigos mirusia
jam Borisui nesibaigia su jo kū
no palydėjimu, nes ir žemėje jis 
tebelieka gyvas savo vaikuose. 
Skautų tat pareiga padėti visais 
būdais našlei užauginti vaikučius 
ir išauginti taip, kad jie eitų sa
vo tėvo skautininko Ęoriso pėdo
mis.

Sustoję skautai ir skautės ratu 
apie duobę, susiėmę rankomis, su
giedojo skautų tradicinę vakaro 
giesmę “Ateina naktis”. Tik vie
toj “Labanakt” šį kartą tarta “Il
sėkis ramiai!”. Ant kapo sudėta 
daug vainikų, tarp jų rajono va
do brolio Antano Krauso ir 
"Džiugo” tunto.

Skautai

gilesnio programos dalykų supra
timo, mokslinio savarankiškumo. 
Tokio recepto kritikai iškelia ta
čiau dar ir tai, kad daugelyje 
gimnazijų nei sąlygos nei atmos
fera nėra tinkama. Abiturientų 
klasė niekad nebus panaši gam
tos mokslų ar kurios kitos spe
cialybės akademiniam seminarui 
(tutorial), Augštesniųjų mokyklų 
— gimnazijų mokytojai tat vargu 
galėtų atlikti abiturientų įvesdi
nimą į savarankišką akademinį 
darbą.

Jieškotina priemonių nubyrėji
mui sušvelninti pačiam universi
tete. Siūloma didesnis bendravi
mas tarp studentų ir lektorių bei 
profesorių. Patrauklumas mokslui 
didėjąs, kai studentai mažesnėse 
grupėse gali susitikti su dėstyto
jais ir išsikalbėti bei diskutuoti. 
Tas šiuo metu daroma, bet gali 
būti dar praplėsta ir pakeista į 
ne tiek griežtai akademinio po
būdžio diskusijas.

Girdima dar nusiskundžiant, 
kad nėra jokių egzaminų per me
tus, ir studentai negali sužinoti, 
kiek stipriai jie yra pasiruošę. 
Metų pabaigos egzaminai dažnai 
parodo, kad studentas nebuvo pa
kankamai pasiruošęs ar supratęs 
dėstytą dalyką, čia ypač padėtų

minėtos diskusijos, nes per jas 
studentui paaiškėtų reikalaujama
sis mokslo lygis. Tai ypač svar
bu pirmaisiais mokslo metais, kol 
studentas nesusivaiko akademinė
se sąlygose, kol nesusigyvenęs su 
pasirinktosios mokslo šakos termi
nologija bei literatūra ir, iš viso, 
moksline medžiaga.

Manoma, kad ėmusis šių visų 
suminėtų žingsnių, nubyrėjimai 
universitete sumažėtų. Diplomuo
tų žmonių šiam kraštui labai ir 
labai reikia. Yra ir tokių nuomo
nių, kad 40 procentų nubyrėji
mas yra neišvengiamas ir norma
lus. Kiti net mano, kad ir gerai 
kad nubyra, nes universitetas yra 
ne tik mokymo, bet ir akademinio 
subrendimo atrankos įstaiga. Kas 
neturi charakterio bei valios, kas 
nemoka bei nesugeba savarankiš
kai dirbti, te geriau ir negauna 
diplomo. Turėdamas diplomą žmo
gus gyvenime užims vadovaujamą 
vietą, kuriai jis su visomis kito
mis asmeninėmis ypatybėmis nėra 
tinkamas.

Nubyrėjmų problema tarp mū
siškių studentų ir, apskritai, emi
grantų nėra tokia aštri, nes tarp 
jų nesėkmingųjų procentas gana 
mažas. Tai rodo, kad mūsiškiai

(Nukelta į 4 psl.)
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ALGIS KAZLAUSKAS

liKLIOyĖ DVIRAČIU VAN DE GRAAF APLANKIUS

Per dvi dienas galais negalais 
numyniau dviračiu į Wodongą, 
prie Murray upės. Čia mane pri
ėmė tautietis Vildovas su savo 
žmona ir dviem sūnum. Kelią at
gal pasirinkau Omeo plentą per 
Alpes. Diena pasitaikė labai karš
ta. Pasiekiau Tallangatą. Tai gra
žus naujas miestas. Senoji Tal- 
langata guli po vandeniu. Nu
snūsti nuėjau j geležinkelių stoti 
ir užmigau. Keleiviai, maišyda- 
miesi stotyje, manęs nežadino. 
Numigęs keletą valandų, peržen
giau bėgius ir numyniau asfaltu. 
Už kelių valandų nušileidau į slė
nį. Kalnai iš visų pusių, o slėny 
balos, pelkės ir upeliai. Žolė žalu- 
tėlė, nors ir vasaros vidurys. Kur- 
nekur gyvenamieji namai ir dau
gybė besiganančių gyvulių. Kal
nų šešėliai nuo besileidžiančios 
saulės, šalia plento rangosi graži 
Mitta-Mitta upė, čia prapuldama 
ir netikėtai vėl pasirodydama. Jau 
buvo visiškai tamsu, kai pasiekiau 
Mitta-Mitta miestelį. Ir laimingai, 
nes neturėjau šviesų. Sustojau 
viešbutyje, kurį laiko imigrantai. 
Pasikalbėjęs su jais lyg su vieno 
krašto žmonėmis, gavau nakvynę 
ir, pasistatęs dviratį gale lovos, 
kritau ir tuoj užmigau. Rytą šeš
tą valandą patraukiau toliau. Pa
važiavus dešimtį mylių žvyruotu 
keliu, sutikau du žvejus. Pasikal
bėjome ir pasisakiau, kur važiuo
jąs. Jie man: “Gailėsitės!” Aš gi: 
“Kodėl?” Jie: “Aštuonioliką my
lių' stačiai į kalną”. Aš nusijuo
kiau ir atsakiaut kad nesirūpinu. 
“Gero vėjo!” — jie man atsakė: 
“Aš ir už šimtą svarų šiuo keliu 
dviračiu nevažiuočiau”.

Spaudžiau vis į kalną. Nepava
žiavęs nė penketos mylių, turėjau 
sustoti. Kelias blogas, vietomis la
bai status, posūkiai po posūkių, o 
diena nepaprastai karšta. Einu 
pėščias ir stumiu dviratį, bet taip 
pat blogai. Nauji batai bematant 
nutrynė kojas. Bandau eiti basas. 
Žvyras aštrus, musių milijonai, o 
pravažiuojančios mašinos taip ir 
paskandina dulkėse. Paėjėjęs gerą 
valandą, atsisėdau pakelėje ir, nu
leidęs galvą, imu mąstyti: “Ir kas 
man liepė tuo prakeitktu dviračiu 
iš namų dangintis!” Laimė tačiau 
nusišypsojo: sustojo mašina ir pa
ėmė mane. Užvežė ant kalno, dar 
pavežėjo penketą mylių, ir aš, šir
dingai padėkojęs, išsirioglinau su 
dviračiu iš mašinos ir myniau to
liau. Omeo miestą pasiekiau va
kare. Nors ir nuvargęs, nutariau 

TRECDALIS NEBAIGIA MOKSLO
(Atkelta iš 3 psl.)

rimčiau supranta mokslo reikšmę, 
yra labiau subrendę ir sugeba 
prisitaikinti akademinėse sąlygo
se.

PRIERAŠAS
Kazys Zdanavičius palietė labai 

aktualią problemą. Ji šiandien 
svarstoma ne tik Melburne, bet ir 
kitur. Kur akademikų skaičius 
perdidelis, pav. Vokietijoje, ten 
visai nesisielojama dėl nubyrėji
mų. Kitaip yra Australijoje. Mums 
lietuviams toji problema yra la
bai aktuali, nes tėvai tik su di
deliu pasišventimu leidžia vaikus 
į mokslus ir pajaučia didelį nu
sivylimą, kai sūnus bei dukra, 
pusiaukelėje suklupę, išeina į gy
venimą be specialybės. Turtų mū
siškiai taip pat negali tikėtis pa
veldėti, todėl mokslas yra vienin
telis kelias išsikovoti geresnei pa
dėčiai. Reikšmingesnį darbą dirb
damas, pilnesnį ir turiningesni 
gyvenimą gyvensi.

K. Zdanavičius palietė kelis 
auklėjamuosius bei mokymo mo
mentus, kurie yra susiję su stu
dentų nubyrėjimo problema. Ma
nytumėm, kad labai reikšmingos 
yra kaikurios psichologinės ir so
cialinės priežastys. Pirmiausia ly
ties interesų pabudimas. Tokius 
perijodus jaunuolių gyvenime su
tinkame lytinio subrendimo laiku 
(puberty) ir lyties partnerio jieš- 

kojimo amžiuje (mating). Studen
tus sutinkame išgyvenant kaip tik 
šį antrąjį laikotarpį, šį reiškinį

(REPORTAŽAS)
važiuoti toliau. Apie dešimt my
lių už miesto pakelėje pamačiau 
ženklą: The great dividing Ran
ge. 3500 Feet above Sea Level”. 
Pagalvojau: “Anoj pusėj Omeo 
buvo apie 5000 pėdų! Važiuoju tat 
žemyn.” Pasigrožėjęs kelias minu
tes nepaprastai gražiu vaizdu, pa
sileidau į pakalnę net visą dešim
tį mylių. Bet ir žemyn nebuvo jau 
taip lengva važiuoti: labai daug 
posūkių, o kelias kaip išakėtas. 
Geresnio kaulų kratymo nesurasi 
net ir pasilinksminimų parkuose. 
Sutemus pasiekiau Swifts Creek. 
Pasiginčijęs su viešbučio savinin
ku dėl augštų kalnų, visdėlto ap
sinakvojau. Kitą rytą sužinojau, 
kad nuo Mitta-Mitta iki Omeo 69 
mylių atstume buvo apie 800 po
sūkių. Išvažiavau toliau. Tambo 
upė raitėsi pagal kelią. Išsiskal
biau marškinius ir atgaivinau są
narius. Dabar jau jaučiau, kad 
sunkiausioji kelionės dalis atlik
ta. Po kelių valandų pasiekiau 
Bruthen, kur auginama nepapras
tai daug kukurūzų. Nutariau pa
ilsėti pusvalandį. Prisiminiau pra
važiuotus upelių vardus: Piano 
Box Creek, Snake Back, Boxers 
Creek ir t.t. Labai įdomūs var
dai, ir juos skaičiuojant laikas 
prabėga nematant.

Netrukus įvažiavau į Princes- 
plentą. Bairsdale miestas. Garsi 
vieta. Netoli Lakes Entrance. Prie 
pat ežerų nebuvau, bet mačiau 
nuo kalno tuos didžius vandenis 
prieš nusileidžiant į miestą. Dide
lis miestas. Važiuojant man gat
vėmis, ne vienas žmogus susto
jo į mane pažiūrėti. Juodas bu
vau lyg negras, o ant pečių di
džiulė kuprinė. .

Tos dienos kelionę užbaigiau 
Maffroje, netoli Sale. Sustojau 
pas ponus Railas. Tiek aš juos ir 
tepažinau, o vaišingi žmonės. Ry
tą atsikėlus skauda visus kaulus. 
Ponai Railos kalbina pasilikti ke
lias dienas, bet aš nutariau va
žiuoti. Dabar kelias buvo visai ki
toks: miestas po miesto, mašina 
po mašinos. Ne kartą prakaitą te
ko nubraukti, kai sunkvežimis 
pralėkdavo pro pat nosį. Nakvy
nės sustojau Warragul mieste. Ki
tą dieną pasiekiau namus. Įėjęs 
visus saviškius išgąsdinau. Pasiro
dė, mano prarasta keturiolika 
svarų, o svoriu aš niekad negalė
jau pasigirti.

Kelionė tapo užbaigta: 600 my
lių per 7 dienas. Esu labai paten
kintas ir dabar. Kad ir sunku bu- 

kiekvienas skirtingai ir nevieno
dai intensingai išgyvena. Daug 
priklauso ir nuo auklėjimo bei 
moralinių principų. Joki apiben
drinti patarimai neįmanomi. Mo
kslas yra pavydus, ir meilės rei
kalai, paprastai, turi nukentėti. 
Bet šioje būsenoje glūdi ir daug 
pavojų. Kai susimyli du studijuo
jantieji ir nutaria vesti mokslus 
baigę, tai gali veikti net skati- 
nančai geriau ir rimčiau studi
juoti. Vedybos mokslo metu daž
niausiai yra priežastis mokslui 
nebaigti. Kiekvienas individualiai 
turi sutvarkyti ar tvardyti meilės 
polinkį.

Tikram mokslinimuisi nepalan
ki ir aplinkos bei laiko dvasia. 
Jaunimas mato visus bėgant pas
kui pinigą, paskui jojo teikiamus 
malonumus. Laikraščiai garbina 
ne mokslo žmogų, o apsukrųjį ne
mokšą, kombinatorių bei speku
liantą. Daugelis jaunystės drau
gų jau nuėję dirbti į įmones bei 
įstaigas. Susitikus žarsto pinigais, 
o tu, studentėli, vark dar ilgus 
metus. Ir baigus dar kažin ką 
gausi! Tai vis priežastys, kodėl 
didelė dalis mokslą užmeta ir nu
eina, be didelio reikalo, savaran
kiškai uždarbiauti.

Jei gimnazijai baigti, vado
vaujant mokytojams ir tėvams, 
užtenka vidutinės inteligencijos, 
tai universitetui reikia išlygintos, 
be įtampų ir santaikoje su savim 
gyvenančios ir savo gyvenimo už
davinį suprantančios asmenybės.

A. Zubra* 

vo, bet tai pasiruošimas ilgesnėm 
ir sudėtingesnėm kelionėm. Jei 
kas nori patirti, kaip gražu ke
liauti, tai tegu važiuoja dviračiu, 
bet ne mašina. Malonu prisiminti 
kelionėje sutiktus lietuvius. Gera 
tarp savųjų.

KRONIKA
APRŪPINTI MOKSLAPIN1GIAIS

Nesenai sužinota, kad mūsų 
žurnalistinio būrelio dalyvis, tei
sių fakulteto studentas Antanas 
Fišeris gavo švietimo de
partamento paskirtą laisvą vietą 
universitete (Free place). Tuo at
veju nereikia mokėti mokslapini- 
gių. Tą patį gavo ir medikas Ka
rolis Kazlauskas.

SKAUTŲ POBŪVIS 
VELYKŲ PROGA

Velykų antrą dieną, 4 vai. p.p., 
lietuvių namuose skautai ruošia 
pobūvį — pasišokimą. Muzika bus 
plokštelių, bet, kiek teko nugirs
ti, gali susidaryti ir orkestras. 
Brolis Algis ruošiasi erdviajam 
namų kieme pricfaryti nuotraukų. 
Vakare bus kavutė, o po jos vėl 
šokiai. Į pobūvį kviečiamas visas 
lietuvių jaunimas.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ IŠVYKA
Ilgojo atvelykio savaitgalio pro

ga melburniškiai skautai ruošiasi 
išvykai į gamtą. Vyriškoji lytis 
važiuoja į p. Kačerauskų ūkį, į 
Gembrooką, gi moteriškoji pas p. 
Baltrūnus į Upper Beaconsfield. 
Vežamasi palapinės, bet abiejose 
vietoje yra trobesiai, kur ruošia
masi miegoti, jei naktys pasitai
kytų šaltos. Nuotolis nud vienos 
vietos iki kitai yra 11 mylių. Sek
madienį, balandžio 24 d., skautės 
autobusu vyks pamaldoms į Gem
brooką, o iš ten su skautais į jų 
stovyklą. Skautų stovykloje įvyks 
šv. Jurgio proga tunto sueiga. Pa
pietavus bus šokiai, o vakare tik
rai paslaptingos gamtos prieglobs
tyje bus sukurtas skautų laužas. 
Naktį skautės vėl autobusu grįš į 
savo stovyklavietę.

Skaučių pastovyklei vadovaus 
sesė D. čižauskienė, 
gi skautų — brolis V. Ado
mavičius. Stovykloje daly
vaus tuntiniųkas ir brolis A. 
Gabas. Išvykstama balandžio 
23 d. fytą ir grįžtama balandžio 
25 d. vakarą. Užsimokėti bus ga
lima Velykų dieną po pamaldų ma
žojoj šv. Jono bažnytinėje salė
je. Budės uniformuotas brolis A. 
Dimidavičius.

KONKRETI IDĖJA
A.a. Boriso Dainučio Heidel

berge išsimokėtinai pirktas na
mukas buvo jau paties pradėtas 
remontuoti, bet darbai dėl ligos, 
liko nebaigti. Sktn. A. G a - 
b a s imasi suorganizuoti talką 
ir namą žada suremontuoti. Vy
resnieji skautai mielai talkaus. 
Tuo būdu našlė galės namą išnuo
moti ir tęsti jo išmokėjimą. Ji 
pati, turbūt, ir toliau su vaikais 
gyvens pas tėvą ir švogerį Juno- 
ką Joorake.

Skautininkai renka pinigus su
mokėti laidojimo išlaidas. Rinklia
vai vadovauja vyr. skautn. A. 
Krausas.

PRISIDĖJO KETURIOLIKTASIS
Melburno jaunųjų žurnalistų 

būrelis paaugo dar vienu daly
viu— prisidėjo Vytenis Vasa
ris. Jis šiemet baigė M. Litua
nistinius kursus pirmuoju. Kas
dieninei duonai mokosi Melbur
ne High School ir svajoja studi
juoti pramoninę chemiją. Savo 
mokykloje yra vienas pirmųjų mo
kinių. Žurnalistų būrelyje jis yra 
pats jauniausias dalyvis, nes dar 
neturi pilnų 14 metų.

TUNTO ALBUMAS
Inž. Algirdas J a k ū b a u s - 

,k a s su ponia Irena, pats jau
nystėje buvęs aktingas skautas, 
sutiko tvarkyti “Džiugo” tunto al
bumą. Tokį albumą, tesą, dar rei-

Stovėjau ilgame karidoriuje. Iš 
abiejų pusių eilės durų. Iš už vie
nų durų skverbėsi nesuprantamas 
triukšmas: lyg perkūno trenksmai, 
lyg ant karšto pečiaus užpilto 
vandens čerškėjimas. Ir dar tas 
nuolatinis ūžimas. Beldžiau į du
ris. Jokio atsakymo. Matyt, ma
no krumplių garsas paskendo anoj 
pusėj durų triukšme. Pastebėjau 
šalia praviras duris ir nukreipiau 
į jas savo dėmesį. Radau malo
nius, baltais chalatais vilkinčius 
elektroninio skaičiuotojo prižiūrė
tojus. Jų paslaugumo ir mikrofo
nų pagelba pasisekė susisiekti su 
triukšmą kelenčiojo kambario oku
pantu. Prisistačius ir priminus 
mūsų sutartą laiką, buvau papra
šytas palaukti kelias minutes, ir 
durys į paslaptingąjį kambarį bū
siančios atidarytos. Neužilgo triu
kšmas už durų nutilo, ir tarpdu
ry pasirodė jaunas, simpatingas 
veidas. Išvydau patį triukšmada
rį: tai apie 20 pėdų augščio struk
tūra — pailgas, sidabrinis sviedi
nys, stovįs ant kojų, tarp kurių 
sukrauta lyg sidabrinės lėkštės. 
Čia ir buvo garsusis “Van de 
Graaf” gegcratorius. ši mašina 
sugeba pasiekti iki 1.500.000 vol
tų, ir toji jėga naudojama ato
mų bombardavimui. Fizikas paaiš
kinęs, kad šitoje vietoje negalime 
ilgai stovėti, nes esame veikiami 
radioaktyvių spindulių, nusivedė 
laiptais į rūsį. Praeinant ant kam
bario grindų matėsi storas sluogs- 
nis švino — apsaugoti rūsyje žmo
nes ir instrumentus nuo pavojin
gųjų spindulių. Atsiradau jauno
jo fiziko darbovietėje. Jis buvo 
man pažadėjęs atskleisti “Van de 
Graaf” komplikuotumus ir papa
sakoti apie savo darbą. Paaiškino, 
kad triukšmas, kurį girdėjau “Van 
de Graafui” veikiant, kyląs dėl 
elektrinių motorų zirzimo ir daž
no žaibavimo tarp didžiojo sidab
rinio sviedinio ir netoli prie jo

SKAUTŲ VADOVŲ SĄSKRYDIS MELBURNE
Skautai (tik vyriškosios lyties) 

iš visų Melburno kampų, susirinko 
lietuvių namuose, pasistatė kieme 
palapines ir pradėjo skautų vado
vų kursus. Buvo labai gražus šeš
tadienio rytas, saulė linksmai 
švietė, ir visi buvo labai gerai nu
siteikę. Išsirikiavus tuntininko pa
vaduotojas vyr. skilt. A. Kazlaus
kas perskaitė tuntininko įsakymą, 
kuriuo šio vadovų sąskrydžio vir
šininku buvo paskirtas skilt. Vik
toras Adomavičius. Viršininkas 
perskaitė sąskrydžio darbotvarkę, 
ūkio “ministro” pareigoms pasis
kyrė skautą Algį Dimidavičių, o 
šis savo padėjėju pskltn. Algį še- 
metą.

Sekė pašnekesys “Skautas skau
tui yra brolis”, kurį pravedė s. A. 
Zubras. Jis kalbėjo apie įvairias 

kia įsigyti. Jame bus sulipdytos 
nuotraukos ir spaudos iškarpos, 
liečiančios Melburno skautų veik
lą. Jei kas turėtų senų skautų 
nuotraukų, pažymėjus fotografa
vimo datą, prašoma pasiųsti ar 
įteikti ponams Jakubauskams. Jų 
adresas: 52 Hannan str., Wil
liamstown.

Balandžio 2 d. jaunųjų žurna
listų būrelis pamokai ir diskusi
joms buvo pakviesti Danutės Ja
kubauskaitės į josios tėvelių na
mus. Jaunoji šeimininkė protar
pio metu savo svečius pavaišino 
kava ir užkandžiais. Vyriškoji ly
tis pažaidė stalo tenisą.

STOVYKLAUS IR 
JAUNESNIEJI SKAUTAI

Atvelykio šeštadienį, balandžio 
23 d., Melburno lietuvių namų 
kieme stovyklaus jaunesnieji 
skautai, vadovaujami draugininko 
Vytauto š a 1 k ū n o ir adju
tanto Algio C i n i n o. Sto
vykla bus tik vienos dienos: pra
džia 10 vai. rytą, o pabaiga 5 
vai. po pietų. Visi, kas nori pa
auglius berniukus įrašydinti į 
skautus, teatveža juos nurodyton 
vieton. Jie bus įvesdinti į jaunes
niųjų skautų kandidatų eiles. 

pakabintos lėkštės. Motorams mat 
perpildžius sviedinį su elektrine 
jėga, reikia duoti kelią tai jėgai 
nepavojingai išeiti. Kitaip pradė
sią žaibuoti j lubas ir grindis, o 
tada jau saugokis, broluži! Jau 
metai su viršum, kaip įsigijęs fi
ziko laipsnį ir tikįs šių metų pa
baigoje užsidirbti masterio titu
lą. Paklausiau jo, ar nebandąs ko
kių nors naujų teorijų, o gal ar
tėjąs prie kokio netikėto naujo 
atradimo. Atsakymui jis atidarė 
stalčių ir išėmė periodinį moksli
nį žurnalą: atvertė puslapį, ant 
kurio matėsi surašyti elementų 
vardai lentelės formoje. Pirštu 
parodė į tuščią vietą šalia vieno 
elemento ir pasakė: “šito elemen
to energijos lygiai dar nėra iš
tirti. Tai mes čia tuo ir užsiima
me”. Lentelėje greta daugumos 
kitų elementų pavadinimų matėsi 
jau įrašyti skaičiai. Reiškia, tie 
elementai jau buvo kitų seniau 
ištirti.

Šis atviras savojo darbo paaiš
kinimas sukrėtė mano romantinius 
fiziko darbo įsivaizdavimus. Ne
jaugi toks pilkas jo uždavinys? 
Bet gal ta informacija labai svar
bi, gal verta dėl jos, nors ir nuo
bodžiaujant, padirbėti? “O, taip”, 
jis atsakė: “Svarbi, nes gal kada 
nors ir kas nors šia informacija 
pasinaudos kokiai nors hipotezei 
paremti. “Nors ir nelabai entu
ziastingai jaunasis fizikas teatsi
liepė apie dabartinį savo darbą, 
visdėlto jo susidomėjimas šia sri
timi, matyt, nemažas, nes prisi
pažino dirbąs apie 80 valandų per 
sąvaitę tai prie šios mašinos, tai 
namie, darydamas rezultatų ap
skaičiavimus.

Toliau papasakojo apibendrin
tai ir apie dabartinę branduolinę 
fiziką (nuclear physics). Pasirodo, 
kad šiuo laiku didelių teorijų ne
kuriama, o pasitenkinama jieš- 

pasaulio brolijas, paaiškindamas 
kaip jos, o svarbiausia skautų bro
lija, išsilaiko ir neiširstJa. Skautų 
brolija yra dvasinio ryšio šeima, 

-kurion skautas įstoja duodamas 
įžodį ir prisiimdamas skautiškas 
pareigas. Pareigų atlikimas ir su
sibičiuliavimas su draugais palai
ko broliškumo ryšius, kurie išlie
ka visą gyvenimą. Sekė diskusijos, 
kuriose visi dalyvavo.

Vyr. Skilt. Algis Kazlauskas 
pašnekesyje “Skautavimas žiemą 
ir vasarą” suminėjo skirtumus 
žiemos ir vasaros skautavimo. Dis
kusijose aptarta tunto Velykų me
to išvyka ir vyresniųjų skautų iš
kyla į sniegus.

Buvo pravesta mokomosios 
draugovės sueigos. Skautų drau
govės sueigą pravedė skilt. V. 
Adomavičius, o vilkiukų vyr. skilt. 
V. šalkūnas. Vilkiukų sueiga vi
siems labai patiko, nes vyčiai ir 
vyčiai kandidatai turėjo sueigos 
metu tapti vilkiukais. Abi suei
gos bendrai visų buvo aptartos. 
Pskt. A. Gabas pamokė susirinku
sius, kaip vaidinimams ruoštis, 
kaip juos pravesti, šeštadienio va
karą mokomajam lauže kursų da
lyviai suvaidino pasirodymus, ku
riuos jie anksčiau buvo sugalvoję 
ir pasimokė, kaip pravesti gyvą, 
linksmą laužą. Pskt. A. Gabas bu
vo laužavedys. Laužą užkūrė skau
tų globos komiteto iždininkas p. 
V. žižys. Sekmadienio rytą visi 
kursų dalyviai nuvyko lietuvių pa
maldoms ir, prisijungę prie kitų 
skautų ir skaučių, organizuotai 
dalyvavo bažnyčioje Kazimiero 
šventėje. Po pamaldų įvykusioje 
tunto sueigoje skautų vadovų kur
sų dalyviai pravedė inprovizuoto 
laužo programą.

Sekmadienio vakarą, baigus va
dovų kursus, pasilikę skautai vy
čiai, jų vadovui vyr. Skilt. Narci
zui Ramanauskui atsisakius, išrin
ko naują būrelio vadą Arūną Ži- 
žį. Vyčių sueigą pravedė s. A. Ta- 
lačka.
' Skautų vadovų sąskrydis prasi
dėjo kovo 12 d., šeštadienį, 10 vai. 
rytą ir baigėsi kovo 13 d. vakarą. 
Dalyvavo 16 skautų vadovų, įskai
tant instruktorius.

Karoli* Kaslauikat 

kant daugiau informacijos apie 
atomų veikimą ir materijos struk
tūrą. Anksčiau manytos pagrindi
nės atomo dalys — elektronai, ne- 
utronai, protonai ir kiti — taip 
pat keičiasi kaikuriose reakcijose. 
Atomų vidurys labai nesenai bu
vo manoma esant sviedinio for
mos, o dabar tyrinėjimai rodo, 
kad yra įvairių kiaušinio formų. 
Manoma, kad ši informacija anks
čiau ar vėliau bus žmonėms nau
dinga ir praktiniam reikalui. Pa
galiau ir pats žinojimas duoda 
pastenkinimo giliau pažįstant sa
vo tyrinėjamąjį objektą. Svarbiau
sieji instrumentai šiems tyrinėji
mams tai atomų bombarduotojai, 
kurių vienas virš mūsų rūsio sto
vįs. Tik yra žymiai didesnių. Mū
siškis tarp mažiausiųjų. Kaikurie 
pakela voltažą iki 8 bilionų vol
tų ir vis dar didesni gaminami. 
Kaikurie fizikai mano, kad atomo 
fragmentų skaldymas niekuomet 
nesibaigs ir kad vis galingesnių 
mašinų prisieisią sugalvoti.

Ir visdėlto mano sutiktas jau
nasis mokslininkas baigė nelabai 
pasišventusiai nusiteikęs. Jis ža
dėjo šioje srityje padirbėti neil
giau penkerių metų. Iki tol jis 
suspėsiąs įsigyti doktoratą, o po 
to sudiev. Mat Melburno univer
sitetas koncentruojasi specialiai 
branduolinei fizikai, ir kitų sričių 
fizikai negauną palankių sąlygų 
augštesniems mokslo laipsniams 
įsigyti. Radioaktyvumas,' su ku
riuo jis turįs nuolat susidurti, jam 
nepatinkąs, nors ir turįs įvairių 
priemonių apsaugai.

Atsiminęs, kad tą vakarą turiu 
vakarieniauti kartu su linksmes
niais draugais, padėkojau jauna
jam fizikui už nuoširdų aprody
mą ir atviras informacijas ir at
sisveikinau. Išeinant girdėjau, 
kaip “Van de Graafo” motorai vėl 
pradėjo veikti ir žaibai spraksėti.

SUSPĖJO, 
BET PASKUTINIS

Mirė tėvas ir paliko savo dviem 
sūnum po žirgą. Ūkis gi, pagal 
tėvo valią, turėjo tekti tam sū
nui, kurio į jo laidotuves žirgas 
atjos paskutinis, bet visdėlto su
spės laidotuvėms. Išlydėjo tėvą iš 
namų į bažnyčią, o sekdami paly
dus išjojo ir abu sūnūs ant savo 
žirgų. Pradžioje jojo gražiai žin
gine, bet artėjant miestelio, kiek
vienas jų ėmė savo žirgą stabdy
ti, nes vienas ir antras nori būti 
paskutinysis. Karstas su palydais 
jau senai pasiekė miestelį, o jie 
atsilikę tiesiog trypčioja vietoje. 
Iš mįestetlio, lazdele pasiramsty
damas, ateina žilagalvis senelis.

— Na, ką gi jūs trypinėjate, 
vaikeliai? — klausia senelis.

Papasakojo broliai tėvo valią. 
Senelis kažką pašnibždėjo sūnums 
į ausį, broliai, nulipę nuo žirgų, 
žemai padėkojo seneliui ir vėl, sė
dę į balnus, dabar jau lėkte nulė
kė į miestelį laidotuvėms.

Klausimas: ką į ausį pašnibždė
jo senelis? (Atsakymas kitam J.K. 
numeryje).

“KNYGŲ LENTYNA” 
♦NAUJAME PAVIDALE

Lietuvių Bibliografinės Tarny
bos biuletenis “Knygų Lentyna”, 
atsidavusiai redaguojamas A. Ru- 
žancovo ir Br. Kviklio, š.m. sau
sio — vasario numeriu išėjo, kaip 
žinoma, naujame pavidale. Lei
džia jį dabar Vytautas Saulius, 
kuris pasiryžęs leidinį išleisti re
guliariai kas du mėnesiai. Spaus
dinamas Litho Art Studio, Čika
goje, 300 egz. tiražu. Laisvojo 
pasaulio lietuvių bibliografinio 
darbo svarbumo dėlei ir lietuviš
kos knygos platinimo labui būtų 
pageidautina, kad didesnis skai
čius užsiprenumeruotų šį leidinį. 
(Adresas: Lithuanian Bibliograp
hical Service, 1132 N. Walnut St, 
Danville, Illinois, USA).

___rr — '

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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DEŠIMT METŲ N. GVINĖJOJ
(Pasikalbėjimas su Dr. Leonu Petrausku, einančiu “Medical Superintendent” 

pareigas Naujojoje Gvinėjoje)
1948-siais metais su pirmaisiais 

pokario imigrantų transportais su 
šeima į Australiją atplaukė ir me
dicinos gydytojas dr. L. Petraus
kas, kuris daugeliui lietuvių, ypa
tingai amerikiečių zonoje, buvo 
žinomas ne vien tik kaip gydyto
jas, bet ir kaip mūsų N. Lietuvos 
valstybinės krepšinio rinktinės žai
dėjas, jai laimėjus iš eilės antrąjį 
kartą' Europos krepšinio pirmeny
bes 1939-siais metais Kaune. To 
laimėjimo atgarsis plačiai nuskam
bėjo po visą pasaulį ir Lietuva 
tapo stipriausia Europos krepšinio 
valstybė, davusi ir dabar duodan
ti daug žymiųjų krepšininkų.

Baigęs 1937 metais Kauno “Auš
ros” berniukų gimnaziją, atlikęs 
karinę prievolę Karo Mokykloje 
atsargos leitenanto laipsniu, L. 
Petrauskas 1938 metais stojo į 
Kauno Vytauto Didžiojo Univer
sitetą ir jį baigė 1943 metais, gau
damas medicinos gydytojo diplo
mą. Karo banga jį ir jo šeimą nu
bloškė į Vokietiją, kur, amerikie
čiams atėjus, tapo Stuttgart’o lie
tuvių stovyklos gydytoju, iš kur 
su pirmaisiais lietuviais išemigra
vo į tolmąją ir dar tuo metu lie
tuviams mažai žinomą Australiją.

Pirmieji gyvenimo žingsniai 
Australijoje buvo gana sunkūs. 
Nepripažinus turimojo gydytojo 
diplomo, dr. L. Petrauskas buvo 
paskirtas, valytojo darbams Syd
nėjuje ir tik po 14 mėnesių jis 
gavo slaugytojo darbą ligoninėje, 
Trūkstant medicinos gydytojų 
N. Gvinėjoje, Australijos valdžia 
tuo metu pradėjo kreipti dėmesį 
į užsieniečius gydytojus, kurių 
kas kart vis daugiau įvažiuodavo 
ir kurie privalėdavo dirbti sutar
ties numatytą paprastą darbą. Po 
vadinamojo kontrakto, dr. L. Pet
rauskas buvo pakviestas gydytojo 
darbui j N. Gvinėją, jam pripa
žįstant gydytojo diplomą. Iš pra
džių dr. L. Petrauskui teko vesti 
dvi ligonines N. Gvinėjoje: vieną

gavo paaukštinimą ir yra 
Superintendent pareigo-

metu dr. L. Petrauskas

baltųjų ir kitą juodųjų ir jose te
ko dirbti viską, kas būtinai buvo 
reikalinga; verstis net chirurgija 
ir akušerija. Po šešių darbo me
tų dr. L. Petrauskas buvo paskir
tas apskrities gydytoju, kai dabar 
nesenai 
Medical 
se.

Šiuo
grįžo 9i mėnesio atostogų ir kar
tu su žmona, dirbusia N. Gvinė
joj gydytojo asistentės darbą, ir 
dukrelėmis atostogauja savuose 
namuose Sydnėjuje, nors kiek vė
liau ir čia mano pradėti dirbti, 
pakeisdamas atostogose esančius 
Sydnėjaus gydytojus jų darbo ka
binetuose.

Gavus paskyrimą ir atlikus vi
sus formalumus Sydnėjuje, dr. 
L. Petrauskas 1950 metais nuvyko 
į N. Gvinėjos miestą Port Mores
by, kur iš pradžių gyveno bara
kuose, nes šiame mieste iš viso 
buvo tik vienas viešbutis, pilnas 
prikimštas australų valdininkų. 
Naujai atvykusių europiečių gy
dytojų grupė susidėjo iš 12 žmo
nių, tarpe jų buvo ir keturi lie
tuviai: V. Žygas, garsėjantis “juo
ko ligos” tyrinėtojas, B. Jackus, 
L. Petrauskas ir M. Svirklys, au
gęs ir mokęsis Lenkijoj. Gavę pa
skyrimus, gydytojai buvo išmėty
ti po visą N. Gvinėją, gavo val
diškus namus, nors dar ir dabar 
butų problema N. Gvinėjoj yra 
labai sunki. Dr. L. Petrauskas bu
vo paskirtas į pačią pietrytinę N. 
Gvinėjos dalį.

— Kaip Jus sutiko vietiniai gy
ventojai? — paklausiaau gražiai 
saule nudegusį dr. Petrauską.

— Vetiniai baltieji gyventojai 
— australai priėmė, nors ir atsar
giai, bet labai nuoširdžiai, kai iš 
juodukų jokio tikro pavojaus.per 
tą laiką nepatyriau, kadangi juo
dukai nėra tokie kariautojai, kaip 
buvo vaizduojami ir piešiami in
dėnai jaunimui skirtose knygose.

Juodukai niekada nepuls ginkluo
to, nors jų būtų ir keli šimtai, 
gal būt, išskiriant keletą mažų 
giminėlių. Jie paprastai atakuoja 
džiunglėse iš pasalų, kada vienas 
pats baltasis yra neatsargus ir ne
turi ginklo su savim arba bando 
kištis į juodukų reikalus. Visa tai, 
žinoma, būna tik tose giminėse, 
kur nėra įvesti įstatymai ir tvar
ka, ir kur juodieji pergyvena pir
muosius susidūrimus su mūsų san
tvarka.

dytojų. Aukščiausią vietą turi žy
dų tautybės gydytojas, einąs vi
cedirektoriaus pareigas.

— Ar Jūsų gydytojo teisės yra 
pripažintos Australijoje?

— Bandymas gauti praktiką, 
kada australai spaudė ir British 
Medical Association labai inten
syviai vedė priešingą teisių pri
pažinimo propogandą, pasibaigė 
abiejų pusių pasitenkinimu ir imi
grantų gydytojų pateisinimu. Aš 
neabejoju, kad mūsų pirmūnų 
darbas N. Gvinėjoje turėjo dide
lės reikšmės teisių pripažinimui 
N.S.W. valstijoje.

— Kaip sekasi pats darbas N. 
Gvinėjoje?

— Pats darbas yra labai įdo
mus ir dažiai labai reikalaujantis. 
Ten nėra taip, kaip dideliame

Iš kairės: Katalikų vyskupas ir dr. L. Petrauskas

H

turn savo egzistenciją. 1957 me
tais šešis mėnesius lankiau Sydnė- 
jaus Universitetą ir, išlaikius eg
zaminus, įsigijau specialų tropi
nių ligų diplomą. Tais pat metais 
man pripažino N.S.W. valstijoje 
pilnas gydytojo teises, taip, kad 
dabar galėčiau atidaryti ir savo 
kabinetą čia.

— Kaip patinka jums ir šeimai 
gyvenimas N. Gvinėjoj?

— Asmeniškai aš esu labai lai
mingas N. Gvinėjos gyvenimu. 
Žmonai buvo kiek sunkiau pri
prasti, bet vaikų tas nevargino. 
Jie, pasiekę 11 metų amžiaus, 
siunčiami pusiau valdiškomis lė
šomis tęsti mokslą j Australiją. 
Paskutinius keturis metus mes 
praleidom kalnuose, kur klimatas 
yra idealus — amžinas pavasaris. 
N. Gvinėja yra vienas iš nedau
gelio kraštų, kur nerbikia nuduo
ti dirbančio, bet reikia darbą at
likti tada, kada tik reikalas išky
la. Taip profesionalai, kuriems 
civilizuotam krašte tenka dirbti 
visas darbo valandas, čia yra 
daug laisvesni. Todėl, nežiūrint 
izoliacijos ir priepuolių, kas yra 
vadinama “tropikine neurasteni
ja”, gyvenimas turi daug teigia
mų privalumų.

— Ar nemanote pradėti savo 
profesinį darbą Australijos žemy
ne?

— Aš 
kabineto 
ten pats
daug laisvesnis gyvenimas ir yra 
pilnai pakankamas atlyginimas. 
Be viso to senatvėj laukia, padori 
pensija, jei ne pačiam, tai bent 
žmonai.

— Kaip buvęs Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto V-bos 
vicepirmininkas, ką galite pasa
kyti apie lietuvių gyvenimą ir 
įsikūrimą praėjus pirmam dešimt
mečiui Australijoje?

PABRANGO LIGONINIŲ
1 MOKESTIS

NSW privačių ligoninių ir "in
termediate” skyrių savaitinis mo
kestis pakilo £ 1.1.0 į savaitę. Nuo 
šiol reikės mokėti už ligonį, esantį 
privačioj ligoninėj, £ 26.5.0, o "in
termediate” £ 18.18.0. Mokestis 
turėjęs , būti pakeltas ryšium su 
nesenai įvestu nauju įstatymu, pa
gal kurį visi iki šiol gaunami be 
užmokesčio vaistai turį būti ap- _ 
mokami (receptas — 5/—/.

BOIKOTUOSIĄ FILMĄ

Gana stipri Amerikos Katalikų 
Karo Veteranų organizacija gra
sina Frank Sinatrai, boikotuoti jo 
naująjį filmą “The Execution of 
Private Slovik”, jei jis ir toliau 
bendradarbiaus su scenarijaus ra
šytoju Albert Matz, kuris yra pri
klausęs komunistų partijai Ameri
koje.

A.J. CRONIN

DU DŽENTELMENAI IŠ 
’ VERONOS

Mums važiuojant Alpių padė- 
dėmis ir artinantis prie Veronos, 
du maži berniukai pastojo kelią. 
Jie siūlė pirkti žemuogų, kurios 
atrodė viliojančiai skanios žaliais 
lapais išklotame krepšelyje.

— Nepirkite, — perspėjo mūsų 
atsargusis šoferis Luigi, — jūs 
gausite Veronoje daug geresnių 
uogų ir, tarp kita ko, šitie ber
niukai. .. — jis paniekinančiai 
linkterėjo apiplyšusių berniukų 
pusėn.

Ištiktųjų, jie buvo varganai ap
sirengę: seni kareiviški švarkai 
laisvai kabojo ant jų sulysusių 
kūnelių. .Tačiau buvo kažkas pa
trauklaus jų mažose figūrėlėse, 
rudai nudegusiuose veiduose ir 
tamsiose rimtai žvelgiančiose aky
se. Kalbantis su jais, išaiškėjo, 
kad jie abudu yra broliai. Nico
la, vyresnysis, buvo 13 metų, o 
Jacopo, kurio viršugalvis vos sie
kė mūsų automobilio durų ranke
nos, pasirodė esąs 12 
žiaus. Mes nupirkome 
džiausią uogų krepšelį 
jome miesto linkui.

Verona yra gražus miestas, gar
sus savo istorija, su ramiom me- 
džiuotom gatvėm, fontanais ir 
puikiais šviesaus medaus spalvos 
pastatais, čia kadaise gyvenę ir 
Romeo su Džiuljeta. Nors mies
tas paskutiniojo karo metu nete- 

‘ ko visų savo tiltų, bet dėlto vis- 
tiek linksmas ir jaukus.

Sekantį rytą, kai mes išėjome 
iš savo viešbučio į gatvę, čia pat, 
fontano aikštėje pamatėme tuos 
pačius berniukus, kurie šį kartą 
pasilenkę stropiai blizgino praei
vių batus.

Sekėme juos kurį laiką iš tolo. 
Kai priėjome, jie mus pasveiki
no draugiškai šypsodamiesi.

— Aš maniau, kad jūs pragy
venate iš uogavimo, — tariau aš.

— Mes dirbame visokius dar
bus, pone, — atsakė rimtai Nico
la. — Mes taip pat rodome sve-

metų am- 
iš jų di- 

ir pajudė-

čiams mūsų miestą... Džiuljetos 
kapą... ir kitas įdomias vietas.

— Gerai, — pasakiau aš, — 
pabūkime gi mūsų vadovais.

Kai mes vaikščiojom po miestą, 
mano akys smalsiai ir nejučiomis 
nuolat krypo į berniukus. Juodu 
abu buvo ir panašūs, ir skirtingi. 
Nors Jacopo lūpų spalva buvo ga
na blyški, kas jo amžiuje galėjo 
reikšti blogą maitinimą ir nuovar
gį, bet jis buvo gyvas, lyg vove
raitė. Nicola buvo mažakalbis, 
bet jo lūpas puošė nuolatinis pa
slaugus šypsnys. O jų abiejų vai
kiškuose veiduose buvo kažkoks 
subrendęs rimtumas, kuris žadino 
pagarbos jausmą ir suaugusių šir
dyse.

Visą sekančią savaitę mes juos 
dažnai matėm, nes jie pasirodė 
esą mums labai naudingi. Jeigu 
mes norėdavome gauti pokelį 
amerikoniškų cigarečių, bilietus į 
operą arba restorano adresą, ku
riame galima būtų gerai pavalgy
ti — reikėdavo tik pasakyti Ni
colai ai’ Jacopui ir viskas būdavo 
sutvarkoma mūsų didžiausiam pa
sitenkinimui.

Mus daugiausiai stebino jų ne
palaužiamas nors dirbti. Ištisas 
vasaros dienas, karštos saulės ke
pinami, ir ilgus vakarus, kada šal
tos oro srovės leidosi nuo kalnų, 
berniukai be poilsio blizgino pra
eivių batus, pardavinėjo vaisius ir 
laikraščius, vedžiojo turistus po 
miestą ir atlikinėjo įvairiausius 
patarnavimus. Atrodė, kad jie iš
naudojo kiekvieną mažiausią pro
gą užsidirbti porą lirų.

Vieną vėlyvą vakarą mes juos 
radome poilsiaujančius prie vieni
šos akmens arkos. Nicola sėdėjo 
tiesiai, bet jo veidas žymėjo di
delį nuovargį. Didokas laikraščių 
pundas gulėjo prie jo kojų, o mie
gančio brolio galva ilsėjosi ant jo 
peties. Buvo arti vidunakčio.

— Ką jūs veikiate taip vėlai, 
Nicolaį?

nemanau atidaryti savo
Australijoje, kadangi 

darbas yra įdomesnis,

— Kokios nuomonės yra aus
tralų valdžia apie europiečius gy
dytojus N. Gvinėjoje?

— Dabar, po 10-ties metų, aš 
galiu pasakyti, kad iš visų euro
piečių gydytojų, kurių per tą lai
ką N. Gvinėjoje buvo per 50, tik- 
du ir abu lenkų tautybės, pasi
rodė nebuvę tikri gydytojai ir 
trys, nors ir buvę gydytojai, bu
vo rasti netinkami ir turėjo pa
likti N. Gvinėją, šiuo metu žymi 
dalis europiečių gydytojų užima 
aukštesnes vietas, nors ten ir at
siranda vis daugiau australų gy-

Staiga užkalbintas, jis krūpte
lėjo išsigandęs, bet čia pat jo 
veidą apšvietė rami, maloni šyp
sena.

— Mes laukiame paskutinio au
tobuso iš Paduos. Tikimės parduo
ti visus savo laikraščius.

— Argi jūs būtinai turite taip 
sunkiai dirbti? Jūs abu atrodote 
labai pavargę.

— Mes nesiskundžiame, pone.
Jo atsakymo tonas, nors ir man

dagus, atėmė man bet kokią drą
są teirautis toliau. Tačiau kitą 
rytą, kai aš nuėjau prie fontano 
nusiblizginti batų, vėl tariau:

— Nicola,,juk taip, kaip tu su 
savo broliu dirbi, ne kiekvienas 
gėli. Judu nieko neišleidžia te rū
bams, judu valgote, kiek aš paste
bėjau, tik juodą duoną su trupu
čiu figų. Pasakyk ką jūs darote 
su uždirbtais pinigais?

Jo nudegusį veidą pamažu nu
tvieskė gilus raudonis, greit už
leisdamas vietą išblyškimui, ir jis 
nuleido žemyn akis.

— Turbūt judu taupote, norė
dami pakeliauti, — pastebėjau aš.

— Mes labai norėtume tatai da
ryti, bet šiuo metu mudu turime 
kitus planus...

— Kokius planus?
Jis nusišypsojo, lyg sumišęs. 

Tačiau jo veido išraiškoje buvo 
kažkas paslaptingo, kas nuolat kė
lė mano smalsumą.

— Šiaip sau planus, —atsakė 
jis tyliu balsu.

— Na, gerai, — pasakiau aš,
— mes išvykstame pirmadienį. 
Gal aš galėčiau tau ką nors pa
dėti, prieš išvykimą?

Nicola pakratė galvą, bet čia 
įsikišo Jacopo:

— Pone, — gyvai prapliupo jis,
— mes kas sekmadienį vykstame 
į kaimą, j Pietą, kuris yra 30 
kilometrų nuo čia. Paprastai mes 
išsinuomuojame dviračius, 
rytoj, jei jūs 
nūs, jūs galite 
automobiliu...

Nors buvau
atleidęs sekmadienį,

— Gerai, aš jus pats nuvešiu!
Trumpam įsiviešpatavo nejauki 

tyla. Pastebėjau, kad Nicola ne-
(N ūkei ta į 6 psl.)

Bet 
būsite toks malo
nius nuvežti savo

savo šoferį Luigį 
bet tariau:

mieste, kur yra specialistai. N. 
Gvinėjoje reikia imtis atsakomy
bės visame darbe, tačiau turint 
sveikus pagrindus yra įmanoma 
užsitarnauti pakankamai pagar
bos ir dėkingumo, kad patenkin-

— Kadangi jau ilgokai esu toli 
nuo lietuvių, todėl ir mažai žinau, 
kas plačiau dedasi lietuviškame 
gyvenime. Tačiau aš jaučiu ir pa
stebiu, jog mes nesikeičiame, nes 
vis dar yra tam tikras susi
skaldymas. Nežiūrint to, negali
mą būtų palyginti mūsų pirmojo 
būrelio su dabartiniais susirinki
mais, priemonėmis, kuriomis lie
tuviai į juos atvyksta, drabužiais, 
kuriuos jie dėvi ir namais, ku
riuose jie gyvena. Medžiaginiu 
požiūriu daugumas Australijos lie
tuvių padarė didelę pažangą. Kaip 
yra dvasiniai — nežinau. Aš as
meniškai, dėl esamų aplinkybių, 
gerokai nutolau nuo bendrų rū
pesčių, nors dėl to nesijaučiu nei 
kiek menkesnis lietuvis, — malo
nų pokalbį baigė dr. Leonas Pet
rauskas.

A. L-tis

PHILIPS

PHILIPS

VALECABRA

PHILIPS

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

VISKAS LENGVOMIS IŠSIMOKSJIMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Garsiausias Australi
joj mygtuko pagelba 
valdomas rankini* ra
dijas. Žavintis pajė
gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal
vų paranku* apval
kalas ............ 42 gn*.

PHILIPS SUPER QUINTET

Stiprio* jėgos ir puikaus garso 5 lempos. 
Galima įjungti Jūsų gramafoną. Žavu* mo
derniškas kabinetas pasirinktinų spalvų 

.... 25 gn*.

Philips Stereo-Fideli- 
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo 
garsas. 6 lempos. 2 iš
ryškinimai. 1 garsia
kalbiai. Kvapą gniau
žianti* realumas gar
se! Riešutmedžio, 
klevo ir tnohagony 
užbaigimas 122 gns.

Geriausias ženklas
TV ir radijui

PHILIPS
PHILIPS MODELIS 320 
Gariu* didžiuli* Magnalux Console ekranai 
• u palieptu alyvo* saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Akis” automatiškai kontroliuoja 
paveikslą, garsas teikia puikiausią ištaigą ir 
visa* kitas Magnalux savybes. 3-juose veid
rodžiuose — blizganti* užbaigimas . .195 gns.

MODELIS 210

MES TIKRI, 
KAD TAI

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

TELEFONAS:

UB 2899
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IS BALTU DRAUGIJOS VEIKLOS
Kai kurios įdomios mintys apie numatomą 

išsilaisvinimo raidą

įvairu ir idomu
( c

Kovo 27 d. Stuttgarte įvyko 
Baltų Draugijos Vokietijoje Vo
kiečių-Lietuvių sekcijos eilinis 
posėdis, kuriame į valdomuosius 
organus vieton išsikėlusio į Ame
riką K. Drungos išrinktas inž. L. 
Prosinskis. Bendrosios Baltų Drau
gijos Vokietijoje’reikalų vedėjas 
A. Gruenbaum padarė pranešimų 
einamaisiais reikalais. Vokiečių — 
Lietuvių sekcijos valdybos narys 
V. Banaitis painformavo apie nu
matytas š.m. rugsėjo mėn. suruoš
ti pabaltiečių kultūros dienas 
Oynhauseno kurorte ir lietuviš
kąją programą.

Iš Baltų Draugijos Vokietijoje 
bendro suvažiavimo, apie kurį 
jau buvo trumpai pranešta, dar 
papildytina, kad atskiri pranešė
jai savo paskaitose pateikė įdo
mių minčių įvairiais mums rūpi
mais klausimais. Čia kai ką per
teikiame.

Dr. Walter Hildenbrand savo 
paskaitoje apie sovietinio bloko 
ūkines problemas koegzistencijos 
požiūriu t.k. pabrėžė kolektyviz
mo reikšmę komunistiniame pa
saulyje. Ir naciai teigė, kad “Tu 
esi niekis, Tavo tauta yra vis
kas”. Sovietiniai vadai rodą tą pa
tį: Valstybinį imperializmą, tota- 
listinius Rusijos siekimus. Sovie
tų lenktynės ūkinėje srityje su 
Amerika vyksta nepaisant atskiro 
žmogaus likimo. Įdomu, kad So
vietų Sąjunga savo lenktynėms 
išrinko Amerikos pavyzdį. Juo to
lyn eis tas lenktyniavimas, juo 
sunkesnės sąlygos bus Sovietų 
Sąjungai. Paskaitininkas atskirais 
faktais įrodo, kad ir sovietinei 
ūkinei pažangai yra aiškios ribos. 
Diskusijose (kurioms vadovavo V. 
Banaitis) iškilo daug naujų min
čių.

Latvių ekonomistas prof. Aizil- 
nieks savo paskaitoje nušvietė

sovietinių kraštų ūkinę struktū
rą, ypač atsižvelgiant į Pabaltijo 
sąlygas. Jo nuomone, praeis dar 
10-15 metų, kol Sovietų Sąjunga 
galės su Vakarais pilnai konku
ruoti.

Ir V. Banaičio referatas buvo 
skirtas ūkinėms Pabaltijo kraštų 
temoms. Referentas demaskavo 
kai kuriuos Vakarų Europos spau
dos atstovus, kurie, remdamiesi 
sovietiniais šaltiniais, paskleidė 
netikrus duomenis apie ūkinio gy
venimo raidą Pabaltijo kraštuose. 
Banaitis pacitavo pačių sovietų 
duomenis, kurie ką įeitą rodo. Pa
baltijo pramonė toli gražu nedaro 
tokio augimo tempo, kokį skelbė 
kai kurie Vakarų žurnalistai, pa
viršutiniškai susipažinę su sovie
tine tikrove Pabaltijyje. Klaidin
gi ir perdėti esą taip pat duome
nys apie sovietines investicijas 
Pabaltijyje. Pabaltijo kraštai gavę 
tų investicijų vidutiniai trečda
liu mažiau, kaip kitos sovietinės 
respublikos. Bet ir tos investicijos 
buvo finansuojamos iš pačių pa
baltiečių sudedamų lėšų, o ne iš 
Maskvos iždo. Referentas nušvie
tė taip pat ir naujausią sovietų 
kampaniją prieš “tautinį komu
nizmą” ir “nacionalizmą” Pabal
tijo kraštuose. Banaičio nuomone, 
sovietai stengiasi ypač Lietuvoje 
gyvenimo sąlygas pabloginti, kad 
tuo didesnis skaičius gyventojų 
būtų paskatintas iš Lietuvos į ki
tas “broliškas respublikas” išsi
kelti. Diskusijose buvo pareikšta, 
kad Pabaltijo tautų priešas yra 
netik sovietizmas, bet ir rusišku
mas. Kita vertus, jei Maskva pro
tingiau galvotų, Pabaltijo kraštai 
galėtų būti, tiltu tarp Rytų ir Va
karų. Laisvas Pabaltijys ir Sovie
tų Sąjungai galėtų būti naudin
gesnis, negu pavergti Pabaltijo 
kraštai.

Olandų publicistas van Rooy sa
vo paskaitoje t.k. pareiškė, kad 
Maskva tariamos koegzistencijos 
pastangomis nori nutildyti emi
grantų nuolatinius laisvės šūkius. 
Tuo labiau esą reikalinga išvysty
ti kuo didesnį aktyvumą. v

G. Bušmanas (estas) kalbėjo 
apie emigracijos uždavinius koeg
zistencijos laikotarpyje. Siūlė su
daryti laisvės gyvenimo koncepci
ją. Veikla laisvuose Vakaruose 
esanti įvairi, išsišakojusi (ACEN 
ir kitų kolektyvų memorandumai 
ir kiti žygiai, tautinių organizaci
jų veikla, mokslinių tyrinėjimų 
sritis, liaudies kūrybos sritis, įvai
rūs institutai ir pan.). Tačiau 
darbas “Rytų linkui” kol kas vis 
dar nėra pakankamai išvystytas. 
Gal dėl to, kad tas darbas susie
tas su įvairiomis politinėmis rizi
komis. Vakarų politinė raida gre
sia atitolti nuo emigracijos poli
tinės raidos. Emigracija privalo 
akylai sekti visą politinę raidą, 
ypač siekdama ryšių su savo gim
taisiais kraštais. Emigracijai ne
leista atitolti nuo įvykių raidos 
tėvynėje. Tad reikia ją kruopš
čiai sekti. Visa, žinoma, turi būti 
nukreipta į tėvynės išlaisvinimą, 
nors ir ne trečiojo pasaulinio ka
ro būdu, nes jis visa sunaikintų, 
kad nebeliktų ką laisvinti. Tad lie
kąs tik evoliucijos kelias. Tai esąs 
ilgas ir ‘sunkiai apmatomas ke
lias. Vis dėlto esą žymių, kad ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje vyksta 
evoliucija.

Kai dėl Maskvos laikysenos už
sienio pabaltiečių atžvilgiu, Buš- 
mano teigimu, sovietai eisią prie 
taktikos keitimo. Sovietų pagei
davimas dabar esąs toks, kad emi
grantai liktų ten, kur jie yra, bet 
palaikytų saitus su savo sovietiniu 
kraštu ir tarnautų jam. (E.)

DIDELIS KRAITIS
Schouten salos merginos susi

rūpinusios, kad joms sunku ište
kėti. Vyrai reikalauja labai dide
lio kraičio. Anksčiau užtekdavę 
tik keleto kiaulių kraičiui, bet 
dabar jaunikiai reikalauja iš tė
vo priedo prie dukters po 40-50 
kjaulių ir dar pinigų. Moterys 
šaukiasi valdžios pagelbos.

MIRĖ KARALIUS
Balandžio 1 d. mirė Malajų ka

ralius Tuanku Abdul Rahman, su
laukęs 64 metų amžiaus. Jis buvo 
karūnuotas 1957 rūgėjo 2 d., kada 
Malajai paskelbė nepriklausomy
bę, atsiskirdami nuo Britų Impe
rijos.

ALYVOS TYRINĖJIMAI
Australijon iš Prancūzijos at

vyks 3 specialistai geologai, kad 
ištirtų alyvos šaltinių galimybes 
šiame krašte. Institutas atsiun- 
čiąs šiuos mokslininkus speciali
zuojasi alyvos jieškojime ir turė
jęs gerus rezultatus Centrinėje ir

Pietų Amerikoje, Europoje ir Af
rikoje.

DINGO GINKLAI
Didelis skaičius ginklų yra din

gę iš amerikonų aviacijos bazių 
Anglijoje. Ieškoma kaltininkų.

DAUG GIMIMŲ
JAV New Yorko valstijoje 300 

gimnazisčių pagimdė vaikus tarp 
1958 rugsėjo mėn. iki 1959 ba
landžio mėn. šiuo moraliniu klau
simu yra susirūpinus vyriausybė. 
Visos merginos netekėjusios.

DIREKTORIUS ANT DVIRAČIO

Paprastai Londono banko di
rektoriai darbininkui žmogeliui 
yra sunkiai prieinami ir nežino
mi.Tačiau Sir Harry Pilkington 
(54) yra daugeliui žinomas. Jis 
savo “poniškoje aprangoje” dvi
račiu važinėja į banką, B.B.C. 
ir balius. Jis sako, kad jo trans
porto priemonė esanti greitesnė 
dideliame Londono judėjime, ne
gu Rolls ar Bensley automobi
liai.

ATSISAKĖ RUSIJOS 
“PAGELBOS”

Jungt. Arabijos Respublika at
sisakė Rusijos siūlymo įsileisti 
bolševikų kariuomenę “apsaugoti” 
Arabijos pasienį. Naseris pareiš
kė, kad įsileisdami rusų kariuome
nę arabai sulaužytų neutralumo 
statusą. Ginklų imti iš Rusijos ne
atsisakė ir toliau.

DEZERTYRAS PASIDAVĖ
San Francisco mieste (JAV) ka

ro laivyno vadovybei prisistatė 
Elly Myers, kuris dezertyravo 
1919 metais. Sako, kad jam sąžinė 
nedavusi ramybės. Jo amžius — 
72 metai.

MENZIES — “TIME” 
VIRŠELYJE

Australijos laikraščiai džiaugia
si, kad vienas žymiausių Ameri
kos žurnalų “Time” papuošė savo 
viršelį p. Menzies portretu. Esą 
didelė garbė visai Australijai, kad 
p. Menzies pakliuvo į negausų tik
rai žymių pasaulio vyrų tarpą, ku
rie puošia “Time” viršelius.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”
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SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS .
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir " 

■■ gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito- ” 
■ > kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

* Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami 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. "

PIGIAUSIAI GREIČIAUSIA! GERIAUSIAI

DU DŽENTELMENAI IS VERONOS
(Atkelta iš 5 psl.)

patenkinta sužvairavo Jacopo 
link, po ko ištarė:

— Mes gi neturime teisės jūsų 
trugdyti, pone.

— Jūs manęs nesutrugdysite.
Jis prikando lūpą ir su rezigr 

nacija pasakė:
— Na, tai dėkui.
Kitą popietę mes išvažiavome 

į mažą kaimelį, kuris buvo aukš
tai kalnuose, apsuptas riešutmed
žiais ir aukštomis pušimis iš vie
nos, o tamsiai mėlynu ežeru iš 
kitos pusės. Aš maniau, kad man 
lieps sustoti prie kokios vargin
gos, sulindusios į žemę bakūžės 
ir labai nustebau, kad Jacopo ašt
rus švilpterėjimas sulaikė mano 
automobili priešais didelę, raudon- 
stogę vilą, apjuostą aukšta mūro 
tvora. Dar nespėjus man atsipei
kėti iš nustebimo, abu mano ke
liauninkai gyvai striktelėjo iš au
tomobilio.

— Mes neužtruksime ilgai, po
ne. Tikriausiai neilgiau valandos. 
Gal jūs tuo tarpu norėtumėte nu
eiti į kaime esančią kavinę ko 
nors išgerti?

Jie tuoj išnyko už mūro sienos 
kampo.

Praėjus kelioms minutėms, aš 
nusekiau paskui juos ir, suradęs 
pirmąjį įėjimą, ryžtingai patrau
kiau skambutį. - ,

Malonios išvaizdos moteris, bal
toje gailestingos sesers uniformo
je, atvėrė man vartus.

— Aš čia atvežiau du mažus 
berniukus...

— Ak, taip, — pasakė ji nušvi
tusiu veidu. — Nicolo ir Jacopo. 
Aš tuoj nuvesiu jus pas juos.

Sesuo mane vedė per vėsų, ply
telėmis išdėtą vestibiulį į ligoni
nę, nes vila, pasirodė, šiam tiks
lui tarnaujanti. Ji mane vedė 
švariomis, blizgančiomis, vaškuo
tomis grindimis koridoriais, kol 
pagaliau atsidūrėme antro aukšto 
stiklinėje verandoje. Sesuo susto
jo, leisdama man pasigrožėti pui
kiu vaizdu: po kojomis, kiek akys 
užmato, tęsėsi žydintys sodai ir

blizgėjo ežero .vandenys. Staiga 
ji mane patempė už rankovės ir, 
pridėjusi pirštą prie lūpų, akimis 
parodė į šalia esantį, tik stiklu 
atskirtą nuo verandos, kambarį.

Mano abu berniukai sėdėjo prie 
lovos, kurioje aukštai ant pagal
vių gulėjo mergaitė, apie 20 me
tų amžiaus. Ji atrodė atydžiai 
klausėsi berniukų plepėjimo, o 
jos akys pilnos švelnumo ir mei
lės. Nesunku buvo iš pirmo žvilgs
nio pažinti, kad tai berniukų se
suo. Ant stalo, šalia lovos, sto
vėjo didelė vaza su laukinių gė'- 
lių puokšte, vaisiai ir keletas kny
gų.

— Ar nenorėtumėte įeiti į vi
dų? Lucija tikrai apsidžiaugtų.

Aš pakračiau neigiamai galvą 
ir paėjau į šalį. Jutau, kad būtų 
negera iš mano pusės ardyti šią 
ramią šeimos idiliją. Tačiau, kai 
priėjome laiptų pakopą, ėmiau 
prašyti gailestingosios sesers, kad 
ji papasakotų man viską, ką tik 
ji žino apie berniukus.

Ji mielai sutiko ir ėmė pasako
ti. Berniukai esą visiškai našiai- 
čiai ir nieko pasauly neturį be 
sesers Lucijos. Jų tėvą, žymų La 
Scala dainininką, užmušę per bom
bardavimą jau pirmomis karo die
nomis. Netrukus po to buvę su
bombarduoti ir jų namai, ir visi 
trys vaikai atsidūrę gatvėje. Iki 
tol jie tepažinę patogų ir ištai
gingą gyvenimą ir Lucija jau mo
kiusis muzikos mokykloje. Po iš
tikusios nelaimės, jie baisiai ken
tę badą ir Veronos žiemos šaltį.

Keletą mėnesių jie gyvenę sa
vo rankomis sulipdytoje pašiūrė
je, tarp savo namo griuvėsių. 
Vieną gi gražią dieną Veroną už
ėmę vokiečiai ir atkėlę čia savo 
elitinės gvardijos vyriausią būs
tinę. Tris metus valdę jie Veroną 
žiauriausio teroro priemonėmis. 
Berniukai išmokę neapkęsti šių 
žiauriausių, - neprašytų valdovų ir 
buvę vieni iš pirmųjų slaptos po
grindžio organizacijos narių. Jie 
buvę vaikai, todėl mažiau priešų 
įtariami ir todėl beveik nesekami 
galėję atlikti įvairius špionažo už-

davinius, be galo svarbius mūsų 
pogrindžiui.
'Geroji sesuo susijaudino ir jos 

akyse sublizgėjo ašaros.
— Nėra reikalo pasakoti, kokie 

puikūs buvo šie vaikai. Kaip jie 
eidavo naktimis per kalnų tarpek
lius, nešdami svarbius pranešimus, 
paslėptus batuose. Jie nuolat, kas 
minutę, būdavo mirties pavojuje. 
Ir kada viskas pasibaigė ir įsi- 
viešpatavo taika, jie grįžo atgal 
pas savo mylimą seserį. Ir jie ra
do ją... su stuburkaulio džiova, 
kuria ji susirgo dėl karo neda- 
teklių ir vargų.

Giliai atsidususi, ji tęsė savo 
pasakojimą:

— Tačiau jiedu nenusiminė ir 
nenuleido rankų. Jie atgabeno sa
vo seserį čia ir prisiprašė, kad ją 
priimtų į sanatoriją. 12 mėnesių 
laikotarpyje mergaitės sveikata 
žymiai pagerėjo ir šiandieną visi 
mes tvirtai tikime, kad vieną die
ną j vėl galės vaikščioti ir dai
nuoti. \ ,

žinoma, sunku ir mums šiais 
laikais išlaikyti sanatoriją — sun
ku suorganizuoti pakankamai 
maisto ir jis brangus. Mes esame 
priversti imti mokestį už ligonį. 
Lucijos broliai kiekvieną savaitę 
tvarkingai apmoka jos išlaikymą. 
Aš nežinau ką jie dirba ir aš jų 
neklausiu. Veronoj sunku gauti 
darbą, bet aš* tikiu, kad jie pasi
rinko tik sąžiningą darbą.

— Taip, — karštai pritariau 
aš, — jų pinigai uždirbami sąži
ningu būdu.

Laukiau automobily, kol atėjo 
berniukai ir mes grįžome atgal į 
miestą. Jie sėdėjo šalia manęs ne
kalbėdami, paskendę ramaus pasi
tenkinimo nuotaikoj. Aš irgi ty
lėjau — jaučiau, kad jiems malo
nu turėti savo paslaptį. Tačiau 
buvau giliai sujaudintas šio pras
mingo vaikų atsidavimo. Ir ste
bėtina, kad karas su savo baisy
bėmis nepalaužė šių vaikų dva
sios. Atvirkščiai, kai buvo iš jų 
pareikalauta subręsti prieš laiką, 
jie tatai prisiėmė didingai ir drą
siai. Jų savęs atsižadėjimo veiks
mas įrašė naują kilnumą į žmoni
jos gyvenimo lapą su pažadu, tei
kiančiu naujų vilčių žmonijos 
bendravimui!

Laisvai vertė E. V-nė

"uxaflex ALUMINIUM AWNINGS

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

JEI NORITE JAU, KAD ŠIA 

VASARĄ JOSŲ NAMUOSE 

BOTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU, 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI
LUXAFLEX ALIUMI-

9

CASEMENT ROLL-UP
F 28

Vyniojamoji lango už
danga “Casement'* 

suteikia reikiamai švie
sos ir apsaugoja nuo 

karščio.

MERIDIAN
F 4

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

ma pavėsį.

NUAUS UŽDANGAS LAN
GAMS IR DURIMS, KURIOS

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

LUXAFLEX UŽDAN-

GOS YRA EMALIUOTOS, TO-
DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ.

KREIPKITĖS VIRŠUJ

ARCADIA DOOR CANOPY
F 29

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

NURO
DYTU ADRESU DĖL TIKS
LESNIŲ INFORMACIJŲ.
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Geelonge
VYTIS — RIGA 

25-12 (5-10) — moterys

Viktorijos moterų krepšinio pir
menybėse, paskutiniame rate, Vy
tis gana aukštu rezultatu įveikė 
latvių Rigą. šios rungtynės buvo 
svarbios abiem komandom, nes tik 
laimėtojai pateko į baigminį ket
vertuką. Pirmame puslaiky vytie
tės žaidė silpnai, ir latvaitės, ge
rai išnaudodamos geelongiškių 
klaidas, baigė 10-5 savo naudai. 
Antrame puslaiky rungtynių vaiz
das visiškai pasikeitė: vytietės, 
gerai komandiniai žaisdamos ir 
taikliai mėtydamos, visiškai už- 

’ valdė aikštę ir be didelio vargo 
Iškovojo laimėjimą. Taškai: L. Jo
nušaitė 8, L. Cooke 7, L. Šimku
tė 6 ir N. Bratanavičiūtė 4.

VYTIS — SOUTHERN CROSS

Ketvirtfinaly Vytis išėjo žaisti 
prieš pajėgią Southern Cross ko
mandą. Pradžia buvo gana sėk
minga ir vytietės kurį laiką vedė, 
tačiau australės pasirodė kiek ge
resnės aikštėje: greitomis pasuo
lėmis bei netikėtais metimais joms 
pasisekė išlyginti. Per visas rung
tynes rezultatas buvo tik kelių 
taškų skirtumu. Už kiekvieną 
priešininkių įmestą krepšį, mūsiš
kės atsakydavo pilnu metimu ar
ba išnaudodavo baudas. Prieš ga
lą, atrodė, jog žaidimo iniciatyva 
krypsta Vyties pusėn, tačiau keli 
netikslūs Cooke pasai pateko prie
šininkėms tiesiog į rankas, ir 
rungtynės baigėsi Southern Cross

laimėjimu. Nežiūrint pralaimėji
mo, vytietės šiose rungtynėse pa
sirodė kaip darnus vienetas ir ne
maža baimės įvairė stipriam var
žovui. Ypatingai gerai buvo iš
naudotos baudos. Taškai: L. Jonu
šaitė 14, L. Šimkutė 7, N. Brata
navičiūtė 4, E. Buckytė 5 ir L. 
Cooke 1.

VYTIS — BUSINESS HOUSE

RINKTINĖ 58-*52 (21-29) — vyrai
Viktorijos vasaros sezono krep

šinio pirmenybių “paguodos rate” 
Vytis baigminėse rungtynėse nu
galėjo Business House. Pradžioje 
vytiečius lydėjo nesėkmė. Sohai 
ir Bertašiui labai nesisekė mėty
ti, tačiau A. Šimkus pasirodė ga
na geroj formoj ir neleido prieši
ninkams per daug atsiplėšti. Ant
rame puslaiky Vytis parodė geres
nį komandinį susižaidimą ir po 
kietos kovos rezultatą išlygino. 
Tolimesnis žaidimas vyko taškas 
už tašką, bet prieš pabaigą vy- 
tiečiai pasirodė ištvermingesni ir, 
padidinę spartą, laimėjo rungty
nes 6 taškų skirtumu.

NAUJA KLUBO VALDYBA

27.3.60 visuotiname Geelongo 
sportininkų susirinkime buvo iš
rinkta nauja Vyties Sp. klubo 
Valdyba ir pareigas pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas — p. M. Da- 
valga, vice-pirm. — p. A. Berta- 
šius, iždininkas — p. L. Bungar- 
da, sekretorė — p-lė E. Lipšytė 
ir transporto reikalų vadovas — 
p. K. Starinskas.

Dalyvi*

KULTŪRINĖ KRONIKA
LITUANISTIKOS INSTITUTAS 

ČIKAGOJE

Aukštiteji pedagoginio lituanis
tikos kursai, kurie nuo 1958 m. 
veikia prie Čikagos aukštesnio
sios lituanistikos mokyklos, ket
virtąjį darbo semestrą pradeda 
kaip savarankiška lituanistinio 
švietimo įstaiga, pavadinta peda-

Ameriką po antrojo pas. karo gy
venimas.

Jury komisiją, kuri premiją iš 
trijų atrinktų konkursui atsiųs
tų romanų, balsų dauguma pripa
žino Jurgiui Gliaudai, sudarė: A. 
Vaičiulaitis, A. Nyka-Niliūnas, K. 
Bradūnas, L. Dambriūnas ir J. 
Vitėnas.

goginiu lituanistikos institutu.

MOŠŲ PASTOGĖ

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

I COSMOS TRADING CO. I
SEKANČIAM TRANSPORTUI I LIETUVĄ SIUNTINIUS K 

* PRIIMAME IKI BALANDŽIO 26 D. J
Siuntiniu* galite apsidrausti iki £ 150.-1 Garantuojame (augų 
pristatymą. £

J Pagal naujausius sovietų nuostatus kai kurių daiktų skai- £ 
J čius siuntiniuose apribojamas: pvz. 10 skarelių, 3 megztiniai, J 
ši 12 porų kojinių, 30 yds medvilninės medžiagos ir t.t. Praktika M 
>; rodo, kad šiuo būdu ekonomiškiausiai siųsti 22 Ibs siuntinius. >: 
S Taip pat laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležinke- J 
lio stotį prekine važta:

£ 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. *
$ Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas).

Tel. MF 2370. £

$ SKYRIAI: |
>' Sydnėjuje S. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlttone Park, N.S.W. $ 
J Tel. LL 5549. J
> Adelaidėje: J. Lapsy*, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. W 
>; Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
i*< Brisbanėje: C. Kriaučiūnai, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld.

Tel. 7 5827. X
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Ta*m. >!

J Launčestene: J. Krutuli*, 41 William St., Launceston, Tasm. įjj 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

£ Ballarate: P.V. Jekabion’i 77 Bridge St., Ballarat, Vic. >!

IB
THE IMPERIAL j

74 LURL1NE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g

Tel: Katoomba 523. m

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. g

Savininkas Ed. Valevičius. g

ygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 
įos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping g 
■e Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, 
ant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei, g 

Vaikams nuolaida. Cl

;esnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. g

7

Jei norite pirkti CANBERROJE X

I NAMUS arba BIZNĮ, |
Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X 

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS | 
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. £ 

J: Telef. J 4785 privatu. J 2943 į
X ❖

STOCK į
? GARSŪS VISAME PASAULY, X

f BRANDY, f
| VERMOUTH - LIKERIAI |
1 DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. $
X v
Y . TY Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pa* M. Petronį < •
❖ 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite I > 
X ir Stock gaminiu*. J ’

ir 
ir

i-

6

K
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE 35-5795
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 

maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatS muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2J mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibultki*, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: 
UY 5328.
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’* Delicate**en, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B3596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furni*hen, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica», 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.

v

v

g
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Kad pedagoginis lituanistikos 
institutas galėtų atlikti platesnius 
uždavinius, prie instituto yra pla
nuojama ir neakivaizdini* einamų
jų dalykų dėstymas, o į šį darbą, 
bėjau įsijungusio aukštojo moks
lo personalo, pasiryžta sutelkti 
visos tremtyje esančios aukštojo 
lituanistikos mokslo pajėgos. Ne
akivaizdinį dėstymą organizuoti 
jau nuo anksčiau skatina tolimes
nėse vietovės gyvenantieji lietu
viai. Tuo reikalu laiškų esą gauta 
net iš Australijos.

Pedagoginio lituanistikos insti
tuto išlaikymu, jo moraline ir me
džiagine parama rūpintis yra su
darytas specialus globos organas, 
į kurį įeina ir Lietuvos konsulas 
dr. Petras Daužvardis.

“DRAUGO” ROMANO PREMIJĄ

Laimėjo Jurgis Gliaudą, gimęs 
1906 m. Sibire. 1936 m. gavęs 
Kauno universiteto teisininko dip
lomą, rašyti pradėjęs 1945 m. Tai 
jau 3-ji jam atitekusi “Draugo” 
premija. 1951 m. pirmoji už ro
maną “Namai ant smėlio”, 1952 
m. antroji už “Ora pro nobis” ir 
1960 m. trečioji už romaną “šikš
nosparnių sostas”, kuriame vaiz
duojamas lietuvių, atvykusių į

ii J. Strautins į:
5-TH FLOOR •!

;! 306 The Causeway ■! 
;! MELBOURNE S
:> xxx >;•
j! SIUNTINIAI | LIETUVĄ '! 

<iMiWAW.V?.VAV.VAW

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

R O S E
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.

SIŪLO

X

KAINA — PIGIAUSIA PRADE
DANT NUO 119 GNS. 6 TELEVI
ZIJOS APARATŲ MODELIAI 
NUO 169 GNS.

Lengvo* issimokėjimo sąlygos ir 
taviem* tautiečiam* žymi nuolai
da. Pristatome visur neapmoka
mai.

X

X

GERIAUSIAS ELEKTROS REIKMENŲ 
PREKES. n

KREIPTIS:

UiTRAmonr

Galima išsirinkti šaldytuvą iš 
11 moderniausių modelių.

AUTOMATINĖS
ELEKTROS VIRTUVĖS KROSNYS

X

į
I i

X 
i 

i

ĮVAIRIAUSIŲ MODELIŲ 

PILNAS PASIRINKIMAS.

RODEN

JOSE GALIMA KEPTI, VIRTI, 

TUŠINTI IR ATLIKTI ĮVAI

RIUS KITUS ŠEIMININKĖMS 

REIKALINGUS DARBUS.

JŲ ĮRENGIMAS VISAI PAPRASTAS:
ELEKTROS LAIDAS SUJUNGIAMAS SU PAPRASTU ELEKTROS 

PUNKTU SIENOJE.

Į 
t x 
f 

t
JONAS ELECTRICS

146 Catharine Str., Leichhardt, Sydney
TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku)

X

I
SAJusau. JLAXVJL. nuituu lainuj •%

' - . r ‘ A

KREIPTIS Į
CABRA — VALE HOME FURNISHING, 

88 John Str., Cabramatta, N.S.W.
Tel. UB 2899

7



MŪSŲ PASTOM 1960 nu balandžio 15 d.

MŪSU PASTOGĖ
ADELAIDE

DAR VIENA DIPLOMUOTA 
DANTŲ GYDYTOJA

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
mūsų jaunimu, kuris, mokydama
sis vietinėse mokyklose, sėkmin
gai siekia mokslo, baigia aukštes
nes ir aukštąsias mokyklas, daž
nai pralenkdamas ir australų kil
mės jaunuolius. Kiekvienais me
tais vis daugiau ir daugiau lietu
vių Įgyja daktarų, inžinierių, mo
kytųjų ir kitas vertingas profesi
jas, užsitikrindami šviesesnę ir 
geresnę ateitį. Gerai žinom, kaip 
sunku šiame krašte ateiviams stu
dijuoti ir įsigyti mokslo laipsnį 
dėl kalbos ir materialinių priežas
čių. Daugelis lietuvių tik per di
delį pasišventimą, dažnai daug ko 
būtino atsisakydami, pajėgia baig
ti universitetus ir įsigyti profesi
nės praktikos teises. Ypač tai lie
čia jau anksčiau Lietuvoj ar Eu
ropoj baigusius. Viena iš tokių 
kietai užsispyrusių vėl pasiekti sa-, 
vo profesijos pripažinimo reikia 
paminėti Adelaidėje gyvenančią 
dantų gyd. St. Pacevičienę — Kor
sakaitę, nesenai gavusią dantų gy
dytojos diplomą.

1939 m. Panevėžio Mergaičių 
Gimnaziją baigusiųjų tarpe buvo 
ir dabartinė dantų gyd. St. Pacė- 
vičienė. Tais pat metais ji įstojo 
į Kauno V.D.U. medicinos fakul
teto odontologijos skyrių, kurį 
baigia jau vokiečių okupacijos me
tu 1943 m., gaudama diplomą. 
Kaune'kurį laiką dirba Dantų 
Klinikoj, bet 1944 m. su šeima pa
sitraukia Vokietijon, kur ir su
laukė karo pabaigos.

Australijon atvyko 1949 m. ir 
apsigyveno Adelaidėje, kur akty
viai reiškėsi visuomeninėj veik
loj, daugiausia dirbdama su skau
tėmis ir Skautų Akademiniam Są
jūdyje. Sunki kūrimosi pradžia ir 
jšeimos reikalai neleido jai tuojau

vėl studijuoti, kad įsigytų teisę 
verstis savo profesija. Tik 1957 
m. įstoja į Adelaidės universite
tą kur buvo priimta į III kursą. 
Su dideliu užsispyrimu ir energi
ja dirbdama, kiekvienais metais 
sėkmingai pereidama iš kurso į 
kursą, 1959 m. gale baigė Adelai
dės universitetą ir gavo dantų gy
dytojos diplomą ir teisę vėl lais
vai verstis praktika.

Adelaidėje šiais metais baigu
sių dantų gydytojų skaičius pa
siekė tik 5, o pareikalavimas šios 
profesijos žmonių labai didelis. 
Vos baigusieji buvo pakviesti 
dirbti prie unviersiteto esančiose 
klinikose, bet greitu laiku pereis 
dirbti į nuosavus modernius dan
tų gydymo kabinetus.

Minint dantų gyd. St. Pacevi- 
čienės sėkmingą universiteto bai
gimą reikia pažymėti jos didelį 
darbštumą studijuojant ir kartu 
rūpinantis šeima. Tatai turėtų 
būti paskatinimas ir kitiems mū
sų tautiečiams, siekiantiems mo
kslo.

Naujai lietuvei dantų gydyto
jai linkime gražios sėkmės dir
bant savo pamėgtą profesinį dar
bą!

j.m.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Š.m. gegužės 8 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose (Eastry Str., 
Norwood) įvyks Motinos Dienos 
minėjimas. Minėjimo programą 
išpildys Savaitgalio mokyklos mo
kiniai ir skautai.

Po programos bus sudėtinės 
Mamyčių ir Moterų Sekcijos vai
šės.

Visi adelaidiškiai maloniai kvie
čiami šiame minėjime dalyvauti.

Minėjimą rengia Adelaidės Ben
druomenės Moterų Sekcija, kuri 
jau visa eilė metų šiuos minėji
mus pravesdavo tikrai gražiai.

SYDNĖJAUS LIET. NAMŲ TARYBA >:

š.m. balandžio 17 d. (I-ją Velykų dieną) 7. v.v. *

savuose namuose (Alexandria, Botany Rd. 18 — 20)
■....................... ' - - .-I

rengia linksmą J
• ■ * ~ I

VELYKŲ VAKARĄ |
’ MM

Nusimato nemaža Svečių, kurie šventėms atvyksta atostogų, >* 
V 

todėl norintieji galės matytis ir su pažįstamaisiais. >
- ' $

Įėjimas aukomis.

NAMŲ TARYBA H

LIETUVIŠKI PIETOS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

ALB Moterų Sekcijos Valdyba 
mus informuoja, kad tuojau po 
Velykų, užbaigus Lietuvių Namuo
se kambarių įrengimą, Moterų 
Sekcija numato savaitgalio dieno
mis (šeštadieniais ir sekmadie
niais) gaminti pietus vietos lietu
viams.

Moterų sekcija taip pat pasiry
žus patarnauti visiems tiems, ku
rie norėtų rengti vestuves, varda
dienius ar kitus panašios rūšies 
pobūvius. Betkokios pajamos, ku
rias Moterų Sekcijai pavyksta su
telkti, skiriamos šalpos reikalams.

SYDNEJUS
IŠRINKTA NAUJA 

APYLINKĖS VALDYBA ..
š.m. balandžio 10 d. ALB-nės 

Sydnėjaus apylinkės valdyba bu
vo sukvietusi tautiečius visuotinin 
metinin susirinkiman. Susirinki
mas šiais metais ir Sydnėjuje bu
vo žymiai gausesnis, nei kitais 
metais.

Po Apylinkės Valdybos, Kont
rolės Komisijos ir Apyl, Garbės 
Teismo ataskaitinių pranešimų, 
buvo slaptu balsavimu išrinkti se- 
kančiajai kadencijai vykdomieji 
organai.

Apylinkės Valdyba jau pasi
skirstė pareigomis: V. Augusti- 
navičius — pirm., A. Kaminskas 
— sekrt., J. šlyteris — ižd., J. 
Kapočius — Kultūros reik, vado
vu ir H. Stošius — vicepirminin
ku.

Garbės Teismas pasiliko pereitų 
metų sąstato.

Kontrolės Komisija išrinkta iš 
p.p. inž. V. Bukevičiaus, P. Mika
lausko ir S. Osino.

K.M.

PADĖKA

Sydnėjaus Apylinkės Valdybai 
už gražią £ 15 dovaną Camper- 
downo sekm. mokyklai visų tėvų 
ir komiteto vardu širdingas ačiū.

Mokyklos Tėvų Komitetas

BANKSTOWNAS
SMULKI BET DOSNI AUKA

Vienas tautietis (A.V.), gyve
nąs Lidcombėj, paaukojo Banks- 
towno Lietuvių Namams stalčių 
metalinių pinigų.

Pinigų rinkėjai užtruko apie 
valandą laiko, kad juos suskai
čiuotų bei surūšiuotų.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju kun. P. But
kui, p-lei L. Vilnonytei ir jos pa-

LIKO TIK TRYS
Praėjo jau vieneri metai, kai 

paskutinį kartą melburniškis vi
sas “Atžalynas” — tautinių šokių 
grupė pasirodė ant scenos. Taip 
pat praėjo vieneri metai, kai mes 
nustojom grupės vadovo: Algis 
Karpavičius dėl gyvenimo sąlygų 
ir skautiškų pareigų nusikėlė gy
venti į Geelongą. Bet ir be vado
vo mes būtumėm išsilaikę, būtu
mėm, pagaliau, ir kitą vadovą su
siradę, jei visi suprastumėm rei
kalo svarbumą, jei tai laikytumėm 
tautine pareiga. Vieni ėmė nebe
lankyti repeticijų, kiti įknibo 
knygas. Mokslas, žinoma, pirmoj 
eilėj, bet kas daryti, kad iš ža
vingos tautinių šokių grupės beli
ko tik trys. Sportininkai kalba ir 
diskutuoja apie sportininkų tau
tinių šokių grupės suorganizavi
mą, bet ir jie nesutaria.

Per šiuos metus trys asmenys 
is grupės yra pasirodę ant scenos 
tarp svetimųjų ir taip atstovavę 
lietuviams. Bet trys asmens neil
gai galės išsilaikyti. Tokie pali
kuonys yra Elena Kleinaitytė, Jū
ratė Valytė. Na, ir aš dar tebe- 
simaišau su savo akordeonu, šiem 
trim lietuvių, atstovams yra tekę 
dalyvauti Prahan Melburno mies
to salėse, Geelonge, ukrainiečių 
suruoštame tautinių šokių vakare. 
Yra pakviesti pas vengrus.

Bet kas toliau? Trys, aišku, 
permažai.

Iš tautinių šokių grupės istori
jos noriu pabrėžti vieną dalyką. 
Studentai ir moksleiviai visada at
vykdavo į repeticijas, bet kiti, 
pradėję darbą dirbti, tai tik ret
karčiais tepasirodydavo. Ar jie 
jau mažiau laiko turi už studen
tus? Manau, kad atvirkščiai. Rūta 
Laisvėnaitė, Viktoras Adomavi
čius, Algis, Karolis ir Raimundas 
Kazlauskai, Jūratė Paragytė, Ele
na Kleinaitytė, Jūratė Valytė vi
sad surasdavo laiko ir tautiniams 
šokiams, nors jie ir skautai, ir stu
dentai, o viena jų ir baleto šokė
ja. Taip jau yra, kas dirba, tai 
dirba visur, o kas marias laiko 
turi, tas ir tingi.

Tegu mano šios eilutės paskati
na melburriiškius atgaivinti tau
tinių šokių grupę! O gal leisis 
pajudinami ir aptingusieji?

Antanas Fišeris

lydovui, p.p. A. Kramiliui, Br. 
Stašioniui, Br. Geniui, M. šurns- 
kui, p. Lelešiui, E.K. Belkui, V. 
Mockui ir J. Ramonui, lankiu
siems mane Private Hospital (Ro
se Bay). Jūsų malonūs apsilan
kymai suteikė man daug džiaugs
mo ir praskaidrino pilkas ligonio 
dienas.

Taip pat dėkoju Socialinės Glo
bos Moterų D-jos atstovei p. A. 
Obelavičienei, kuri aplankė mane 
jau grįžus iš ligoninės. Labai ap
gailestauju, kad labdaros organi
zacijos atstovės nerado pakanka
mai laiko aplankyti mane ligoni
nėje, kurioje išbuvau virš 6 sa
vaičių.

Sugilia padėka 
P.P. Balkus.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ S.K. “KOVAS”

s
MELBURNE -DAINA- MELBURNE I

ft

Š.M. BALANDŽIO MĖN. 30 D. (ŠEŠTADIENĮ)

Police Boy’s Club salėje Newtowne
(15 Erkineville Rd, arti Newtown’o ir Erskineville gelež. stočių) 

RENGIA DEŠIMTIES METŲ •VEIKLOS

Kiekvienas turi išgirsti Adelaidės lietuvių chorą LITHUA- g 
NIA dainuojant Melburne.

Galingas choras, turįs 40 maloniai skambančių balsų.

Populiarus dirigentas, sugebąs charakteringai perduoti lie
tuvišką dainą. Solistai, kurie visuomet turėdavo didelį pasise- 
kim«- .. . .j plis

I 
:.t ft

MINĖJIMĄ - BALIU
LIETUVIŠKOS DAINOS IR MUZIKOS

:.t ft 
Vi

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

KONCERTAS• %

Balandžio 23 d. Adelaidės Lietuvių Choras Lithuania duo- 
da lietuviškų dainų ir muzikos koncertą, kuris įvyks Melburno g 
Universitete, VILSONO salėje. Koncerto pradžia 8 vai. vak. Įt

Bilietai gaunami pas L. Baltrūną — JA 3284, pas Melb. (t 
choro dalyvius ir koncerto dieną prie įėjimo. $

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

ŠOKIAI — Gros geras orkestras.
LOTERIJA.

Bufetas su užkandžiais.

Namuose **Pakvietimai gaunami kiokv. šešt. ir 
Redferne ir prie įėjimo.

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

Įėjimas 10 šil.

Sesę ELENĄ DAINUTIENĘ, ?

vyrui vyr. «ktn. Borisui mirus,

giliai atjaučia

Džiugo Tuntas

Mielam Broliui a.a. senj. Broniui DAINUČIUI !

staigiai atsiskyrus iš mūsų tarpo,
SESĘ DAINUTIENĘ, vaikučius ir kitus artimuosius 

giliai užjaučia ir sykiu liūdi —

Akad. Skautų Sąjūdžio į; 
Melburno Skyrius

ADELAIDES LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAI

1. A.L.S-ga kviečia pagelbon 
visus geros valios lietuvius padė
ti užbaigti pristatytų kambarių 
sujungimą su sale bei atlikti ki
tus tvarkymo ir valymo darbus. 
Lietuvių Namų talka įvyks šešta
dienį, š.m. balandžio mėn. 23 d. 
ir pirmadienį (valstybinė šventė), 
š.m. balandžio mėn. 25 d. Pradžia 
9 vai. ryto.

Moterų Sekcija sutiko pasirū
pinti talkininkų maitinimu.

Nuoširdžiai kviečiam skaitlin
gai šioje talkoje dalyvauti. Kas 
gali, prašom atsigabenti stalių 
įrankius ar kastuvus.

2. Žiemos sezono atidarymo ba
lius įvyks š.m. balandžio mėn. 30 
dieną naujai įrengtose Lietuvių 
Namų patalpose. Baliaus metu 
svečiams bus loterijos būdu pa-

skirstyti dailininko S. Neliubšio 
piešti paveikslai. Bus daug ir kitų 
įdomybių.

Bilietaai užsakomi iš anksto pas 
A.L.Srgos Valdybos narius po lie
tuviškų pamaldų arba vakarais 
pas L. Martinkų, JL 4458 ar V. 
Raginį, MF 4507.

A.L.S-gos Valdyba

PRANEŠIMAS

Dėl Velykų atostogų sekantis 
“Mūsų Pastogės” numeris bus at
spausdintas š.m. balandžio 29 d.

Tajai “M.P.” laidai redakcija 
prašo straipsnius ir koresponden
cijas atsiųsti iki balandžio 25 d.

“M.P.” redakcija

LIETUVIŠKOSIOS AKTUALIJOS
★ Lietuvių dailininkai latvių

leidiny. Latviai Čikagoje išleido 
stambų, knygos pavidalo 1960 
m. kalendorių, kuris vadinasi: 
“Katolu Kalendars”, ir turi 168 
psl. Ištisi keturi puslapiai paskir
ti lietuvių dailininkų paveikslams. 
Įdėta Ad. Varno “Amerikos ru
duo” ir “Rudens pavakarė”, Vyt 
Jonyno — “Pavasaris” ir “Vasa- 
saros darbai”, Antano Rūkštelės 
peisažas iš ciklo “Tėviškė” ir 
"Kauliukų metimas".

* Lietuvių tautodailės dalykai 
buvo išstatyti parodon Illinois 
Universiteto Navy Pier patalpose. 
Parodą suorganizavo Lietuvių 
Studentų klubas Lituanica. Paro
don buvo išstatyta daug architek
to J. Muloko darbų. Brangintina,

kad jie gražiai pralenkia kitas 
daug kartų gausesnes studentų 
grupes, pvz. lenkus.

★ Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga vasario 21 d. Jaunimo 
Centre rodė filmą iš dailės srities 
apie Touluose Lautrec Ir antrą — 
filmą — apie mozaikos pasaulį.

★ Architektūros paroda. Vasa
rio 6 d. Jaunimo Centre, Čikagoje, 
atidaryta Lietuvos Pasiuntinybės 
Brazilijoje Rūmų Projekto archi
tektūrinių darbų paroda. Išstatyta 
vienuolikos lietuvių architektų 68 
darbai.

★ Lietuvos Atstovas Paryžiuje 
Dr. S. Bačkis persikelia tarnybai 
j Lietuvos Pasiuntinybę Vašing
tone.

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

LAFITTE
M. PETRONIS
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NUOSAVUS NAMUS, !! 

įmokėjus mažą depoaitą, Į ’ 

GREITAI, TVARKINGAI «;
IR GRAŽIAI ; * 

PASTATO JUMS
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