
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN" AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRA8TI8

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

PRENUMERATA

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. me ■
tams.

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI:

1 colis per 1 skilti 
12/-

Bendruomeniniai — 
10/-

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

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA. 
X

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

PRENUMERATA ADRESUOJAMA:
Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W. 

Administracijos tel. YX 9062

Nr. 28 (586). Dvylikti metai. 
Sydney, 1960 m. liepos 8 d.

' J. AKINIS

CHRUŠČIOVAS VĖL ŽENGIA ATGAL
Prasidėjo apsišaudymai nonomis. Sovietai atlyžta. Amerikoj verdą kova 

dėl laukiamų prezidento rinkimų. Kuboj tvirtinąs! ružavieji. Ar ir vėl prasi
dės koegzistencijos giesmelė?

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
(Tęsinys iš M.P. 27 Nr.)

Šiandien, kaip niekada, yra pa
kilęs tautinbs garbės jausmas. Jei 
pirmaisiais pokario metais dides

Ne tik gamta, bet ir žmonių 
gyvenimas šiame pasaulyje tvar
kosi principu: po potvynio seka 
atoslūgis, po to vėl kartojasi pot
vynis, kol pagaliau politinių aist
rų banga išsilieja per krantus ir 
prasideda katastrofiška būsena, 
dažnai pareikalaujanti milijonų 
gyvybių.

Po amerikietiškojo lėktuvo in
cidento, po viršūnių konferenci
jos iširimo ir pagaliau po Žene
vos nusiginklavimo konferencijos 
išsiskirstymo, judant Japonijos 
raudoniesiems, apšaudant Formo- 
zos nacionalistų valdomas Raud. 
Kinijos pakrančių salas, jau at
rodė, kad politinė pasaulio padė
tis persitemps. Ginkluotų inter
vencijų grasinimai, Amerikos ar- 
nūjų aliarmas ir kiti aštraus po
būdžio reiškiniai buvo tikrai į- 
ėildę politinę atmosferų.
.Tačiau pastarųjų savaitę įsi

karščiavusios galvos vėl pradėjo 
atšalti ir vietoje aštrių grėsmės 
žodžių prasidėjo švelnesni šnibž
desiai ir popierinių notų diploma
tiniai apsišaudymai. Dėl nusigin
klavimo konferencijos iširimo Že
nevoje, kurių be priežasties aplei
do sovietiniai delegatai, pirmiau
sia Maskvai notų pasiuntė Ame
rikos vyriausybė. Ji kietais žo
džiais pakaltino komunistus, kad 
anieji, be priežasties apleisdami 
konferencijų, užtrenkė duris tai
kiems pasitarimams sprendžiant 
pasaulio įtampos priblemas. Bet 
sovietai, kol kas dar neatsakyda
mi į šiuos užmetimus, jau savo 
atstovo lūpomis atominių ginklų 
apribojimo konferencijoj pradėjo 
giedoti, kad ir šioji iširsianti, jei 
Amerika imsiantis naujų atomi
nių bandymų, nepritariant jiems 
Sovietų vyriausybei. Tatai jau 
aiški prognozė, kad ir atominių 
ginklų konferencija slenka į iši
rimų.

Tačiau, nežiūrint visi to, sovie
tai savo diktatoriaus Chruščiovo 
lūpomis Vienoje, kur jis dabar 
laankosi, pareiškė, kad oficialusis 
komunizmas ir toliau siekius ko
egzistencijos su kapitalistinėmis 
šalimis. Nors ir ironiškas faktas, 
bet šiame pareiškime Chruščiovas 
net ėmėsi šventraščio palyginimo 
apie Nojaus Arkų. Nojus esu pa
siėmęs savo arkon 7 poras plėš
riųjų ir tiek pat romiųjų gyvulių. 
Jiems buvę paliepta laikytis ra
miai ir nesivaidyti tarpusavyje, 
nes vaido ir pjovynių metu nu
skęstanti arka. Ir jie sugyvenę 
taikioj koegzistencijoj. Tas pats 
esu galima būtų pritaikyti kaiku- 
riais atvejais ir žmonėms bei jų 
tarpusaviam bendravimui. Girdi, 
jei kas panorėtų išspręsti komu
nizmo ar kapitalizmo klausimus 
ne taikiu keliu, tai jis netektų 
visko.

“Tie, kupė galvoja komunizmų 
plėsti karu, yra nesveiko proto 
lunatikai", — pareiškė vėl koeg
zistencijos giesmelę užgiedojęs 
raudonųjų vadas.

Kitoje savo kalboje, lankyda
mas buv. Mathauzeno koncentra
cijos stovyklų, Chruščiovas gavo 
progos užsipulti V. Vokietijos po
litikų ir ypač jos vadų dr. Aden- 
auerį. šį pastarųjį jis sulygino 
su Hitleriu ir prikergė jam visas 
politines nedorybes ir revanšo 
geismų. Jo manymu, V. Vokieti

jos revanšistai deda visas pastan
gas Austrijų vėl prisijungti, ta
čiau sovietai esu visomis priemo
nėmis saugosiu šios šalies neutra
lumų, kuris esųs pagrindinis tai
kos ramstis Europoje.

šias kalbas būdingai derina 
Amerikos politiniai komentato
riai: esu, visos Chruščiovo kelio
nės skiriamos gerai apgalvotai 
politinei propagandai ir drumsti
mui tyrame vandenyje. Kada jo 
karščiavimasis praėjusioj viršūnių 
konferencijoj suglausdinęs vaka
riečių gretas ir daug kam vad. 
pacifistų atvėręs akis dėl pavojų, 
ryškėjančių iš komunistinio bloko 
pusės, kada vakariečiai, ypač jų 
tarpe Amerika, sukrutę daugiau 
ginkluotis ir pasiruošti visokiems 
eventualumams, tada sovietų 
kraštuose kilusi reakcija ir Chruš
čiovas vėl pradėjęs piršti koeg
zistencijos formulę, nes sovietinis 
blokas esųs dar labai toli nuo pil
no pasiruošimo karui. Šiais nau
jais Chruščiovo pasisakymais, 
esu, vėl stengiamasi užliūliuoti 
Vakarų budrumų.

Kai Amerikoj intensyvėja vi
daus politinė kova dėl artėjančių 
prezidento rinkimų, sovietai, nau
dodamiesi akimirka, pogrindiniais 
metodais nori galutinai išmušti 
bent vienų nedidelį narelį iš Va
karų fronto ir arčiausiai infil
truotis prie stipriausiojo savo 
oponento — Jungt. Amerikos V- 
bių. Tatai naujojo Kubos dikta
toriaus Castro valdomoji Kuba 
Vid. Amerikoj, kuri, nuvertus 
nacionalistų Batistų, atsidūrė ko
munistiniam voratinklyje. Nors 
formaliai dar ji neskelbiama ko
munistine valstybe, bet nūdienė 
jos politikos kryptis verčia many
ti, kad palaipsniui ji yra vairuo
jama į komunistinę orbitų.

Paskutinę savaitę Amerikos ir 
Kubos santykiai ypatingai įsitem
pė. Kadangi Kubos vyriausybė 
pradėjo nusavint užsienio valsty
bių investacijas, kurių krašte tu
ri daugiausia Amerika (buvo nu
savinta trys amerikiečių naftos 

PIRMAJAI AUSTRALIJOS GRAFIKOS 
MENO PARODAI PASIBAIGUS

Mūsų dailininkams V. Ratui ir 
H. Šalkauskui parūpo pabudinti 
iš miego Australijos grafikos me
nų. Jie dirbo, jungė darban kitus 
ir, kaip dabar matome, jų pas
tangos buvo gražiai apvainikuo
tos.

Contemporary Art Society, jos 
valdybos nario H. Šalkausko ini
ciatyva, suruošė visos Australijos 
Pirmųjų Grafikos Meno Parodų 
Sydnėjuje, David Jones Meno Ga
lerijoje. Ji buvo atidaryta nuo 
š.m. birželio 20 d. iki liepos 1 d. 
Jon atėjo iš visos Australijos 95 
dailininkai su 185 grafikos dar
bais (90 originalių atspaudų ir 
95 piešinių). Per tų dešimtį dienų 
jų aplankė apie 14.000 žiūrovų.

Galime didžiuotis, kad be pa
rodos iniciatorių dar ir premijos 
buvo duotos lietuvių — 100 gns. 
premijų skyrė Dr. S. Ambrozie- 
nė ir 50 gns. Lietuvių Vardo pre
mija buvo skirta per Krašto Kult. 
Tarybų. Jei premijų davėjai turėjo 
galvoje grafikos meno skatinimo

rafinerijos ir kita), tai J.A.V-bių 
vyriausybė griebėsi ekonominių 
represijų. Amerikos parlamentas 
suteikė prez. Eisenhoveriui išim
tinų teisę nustatyti Kuboje perka
mo cukraus kontingentų. Cukrus 
yra Kubos svarbiausioji ir pagrin
dinė prekė, kurios iki šiol Ameri
ka pirkdavo už dideles sumas. 
Jei ateityje perkamojo cukraus 
kontingentas bus žymiai sumažin
tas ar cukrus visai neperkamas, 
tai Kuba gali atsidurti rimtuose 
ekonominiuose sunkumuose.

Tačiau iš antros pusės, supran
tama, dėl krašto komunistinimo 
sovietinis blokas pasišovė Kubai 
padėti. Skelbiama, kad šiuo metu 
plaukia į Kubų visa eilė Sov. Su
jungęs ir net Raud. Kinijos laivų 
su nafta, be to, sovietai žada pir
kti Kubos cukraus atsargas ir pa
dėti jai kituose ekonominiuose 
sektoriuose.

Daugumas užsienio spaudos su
pranta Amerikos pastangas pa
spausti dabartinę Kubos vyriau
sybę, gal net padėti paruošti de
šiniųjų perversmų, nes įsivyravus 
nors ir nedidelė komunistinė val
stybė Amerikos žemyno širdyje 
gali ateityje pakenkti žymiai dau
giau. Kuo baigsis šių dviejų ga
lybių ekonominė dvikova dėl Ku
bos politinio dominavimo, šiuo 
tarpu dar sunku kų nors atsakyti.

Vakaruose, reikėtų čia pabrėžti, 
paskutiniu laiku truputį aptilo 
koegzistencinis piršliavimasis. Net 
ir Anglijos vyriausybės sluogs- 
niuose nesigirdi kalbų apie nau
jas “taikos konferencijas”. J pri
vačių išsišokėlių, tokių, kaip D. 
Britanijos maršalo Montgomery 
svaičiojimai apie Raud. Kinijos 
gyvenimo “grožybę", propogandų 
šiuo metu nekreipiama perdaug 
didelio dėmesio.

Apskritai tarus, politinė pasau
lio galvosena dar neatsibudo po 
paskutinės įtampos, iširus Pary
žiaus viršūnių konferencijai. Gi 
šis Vakarų budrumas vertas bent 
jau R. Europos pavergtųjų dė
mesio.

ir propogasdinius aspektus, tai 
jie puikiausiai to pasiekė. Pats 
David Jones Meno Galerijos Di
rektorius, p. G. Danken, jūsų ben
dradarbio paklaustas nuomonės 
apie parodų, pareiškė: “Tai pati 
geriausia šių metų paroda”. Pa
našiai atsiliepia ir australų spau
da. Štai meno kritikų straipsnių 
antgalviai: “Nuostabi Grafikos 
Meno Paroda” (Herald), “Spin
dinti Grafikos Meno Paroda” 
(Daily Telegraph) ,■ “Po 25 metų 
pertraukos vėl iškyla Grafikos 
Menas” (Sun). Be to, birželio 
mėn. 28 d. Daily Telegraph tal
pino trumpų, bet mums mielų, 
žinutę, pavadintų “Rodo kelius”, 
kurioj rašoma: “Meno kritikai 
kaip vienas gyrė Contemporary 
Art Society Grafikos Parodų, ku
ri buvo atidaryta Sydnėjuje pra
ėjusių savaitę.

Yra labai reikšminga, kad 150 
svarų vertės premijos šioms visos 
Australijos varžyboms atėjo iš 
Naujųjų Australų — iš Lietuvių

Bendruomenės ir lietuvės medikės 
Dr. Ambrozienės.

Kodėl negalėtų keletas kitų 
mūsų vietos klubų išmesti trupi
nėlį jų pokerio mašinų turto pa
našiam meno skatinimui.”

Abi premijos atiteko australų 
dailininkams. 100 gns. vertės Dr.
S. Ambrozos Vardo premija ati
teko E. Backen’ui už jo spalvotų 
ofortą “Resurrection” ir 50 gns. 
vertės Lietuvių Vardo premija —
T. Gleghorn’ui už jo piešinį 
“Dream time”.

Įdomūs yra pasisakymai teisė
jų, kuriems buvo pavesta atrink
ti premijuotinus darbus: “Nu
spręsti, kuris atspaudų yra “Ge
riausias”, buvo labai sunku. Aš 
norėčiau apdovanoti titulu “Pir
masis” kokią pusę tuzino esančių 
parodoje darbų” (A. Morisson’as) 
ir ... “Aš labai apgailestauju, 
kad esu apribotas mažu skaičiu
mi dovanų, nes Imre Szigetti “Ge- 
duliaūtojai” (N. 133) ir H. Šal
kausko “Pabundantis Heroldas” 
(N. 112) yra taip pat aukštos ko
kybės darbai ir verti garbingos 
vietos (Prof. M. Feuerring).

niuose miestuose įtaigų ir parduo
tuvių iškabos buvo rašomos daž
niausiai rusų kalba, tai šiandien

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 1960 m. liepos 4 d.
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY

VISOMS ALB APYLINKĖMS IR SENIŪNIJOMS

. BENDRARAŠTIS Nr. 8.
Liečia ALB Tarybos rinkimus

ALB Krašto Valdyba, remdatnaii savo š.m. birželio mėn. 19 d. 
posėdžio nutarimu bei ALB Statuto 7 — 11 straipsniais, šiuo skelbia 
ALB TARYBOS NARIŲ 1961-1962 metų kadencijai rinkimus.

Pagal ALB Statuto 7 straipsnį Tarybą sudaro:
A) Be rinkimų: 1) Atstovai išrinkti į Pasaulio Lietuvių 

Seimą, 2) Krašto Valdybos nariai, 3) Krašto Kontrolės Komisijos 
Pirmininkas arba jo pavaduotojas, 4) Krašto Garbės Teismo Pirmi
ninkas arba jo pavaduotojas, 5) Apylinkių Valdybų Pirmininkai arba 
jų pavaduotojai, 6) Seniūnijų Seniūnai ir

B) Rinkti atstovai: Apylinkių susirinkimų slapu bal
savimu išrinkti atstovai — po vieną atstovą nuo šimto (100) turinčių 
ir galinčių turėti teisę balsuoti narių, gi nuo likučio, didesnio 50, 
— vienas atstovas. Apylinkės, neturinčios 100 turinčių teisę balsuoti 
narių, renka po vieną atstovą.

ALB TARYBOS NARIŲ rinkimai turi būti įvykdyti ligi 1960 m. 
rugsėjo mėn. 20 d. ir rinkimų rezultatai su išrinktų atstovų sąrašais, 
jų amžiumi, adresais ir susirinkimo protokolo nuorašu prisiunčiama 
ALB Krašto Valdybai, G.P.O. Box 4558, Sydney, ne vėliau kaip iki 
1960 m. spalio mėn. 1 d. Pageidaujama, kad ALB Tarybos nariais bū
tų renkami aktyvūs bendruomenės nariai.

Primename ALB Statuto 69-75-straipsnius dėl rinkimų tvarkos. 
Balsuoti, renkant Tarybos Atstovus, turi teisę kiekvienas Bendruo
menės narys, suėjęs 18 metų amžiaus ir sumokėjęs Australijos Lietu
vio mokestį. Atleisti nuo Australijos Lietuvio mokesčio (nedirbantie
ji) taip pat turi teisę balsuoti.

Renkamais į Kr. Tarybą gali būti bendruomenės nariai, suėję 21 
metus ainžia^us ir sumokėję Australijos Lietuvio mokestį. Atleisti nuo 
Australijos Lietuvio mokesčio — taip pat gali būti renkami.

Prieš* rinkimus skelbiamas renkamų narių skaičius ir rinkimų 
tvarka. Kandidatus siūlyti gali kiekvienas susirinkime dalyvaująs 
ALB narys, turįs rinkimų teisę. Kandidatai siūlomi žodžiu arba raš
tu. Jei siūlomasis kandidatas susirinkime nedalyvauja, jo sutikimas 
būti renkamu turi būti patiektas raštu. Renkant Tarybos Narius, bal
suojama slaptai. Išrinktais laikomi pagal eilę daugiausia balsų gavę 
kandidatai.

Apylinkių Vadovybės, susirinkimus šaukiant, yra prašomos griež
tai prisilaikyti ALB Statuto 19 str. Apylinkės Valdyba, susirinkimą 
kviesdama, bent prieš septynias dienas praneša apylinkės nariams 
susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Apylinkė, ypač didesnė, ne
turinti galimumo savo narius painformuoti paskirais kvietimais, susi
rinkimo kvietimo kelią skelbia bendruomenės organe — “Mūsų Pas
togėj”. Tačiau ir M.P. talpinamas skelbimas turi būti laiku iš Apylin
kės atsiųstas, kad dar bent prieš 7 dienas apylinkės nariai su turiniu 
galėtų susipažinti.

PAGRINDAS: ALB Krašto Valdybos 1960 m. birželio mėn. 19 d. 
prot. Nr. 21, p. 4.

Iz. Jonaitis, St. Pačėsa,
Krašto Valdybos Pirmininkas Sekretorius

Parodoje dalyvavo šie mūsų dai
lininkai: E. Kubbos su dviem me
džio raižiniais — “Persuasion”, 
“Two Figures” ir piešiniais —- 
“Rescue” ir “Prayer”; V. Ratas 
su medžio graviūromis — “The 
Mimi” ir “Illustrations”, V. Si- 
mankevičius su lino raižiniu “Gal- 
gotha” ir piešiniu“ Composition” 
ir H. Šalkauskas su monotipais 
— “Untitled", “Explosion Immi
nent” ir piešiniais — “Waste 
Land” ir “Herald Awakening”.

Neabejoju, kad kiekvienam ky
la klausimas, o kaip stiprūs yra 
mūsų dailininkų kūriniai, lyginant 
juos su kitais parodoje esančiais?

Dėl to drebėti netenka. Jie nė
ra silpnesniųjų skaičiuj. Tai rašy
damas, turiu galvoje ir Heroldo 
meno kritiko ir čia jau minėtojo 
teisėjo Prof. M. Feuerringo ge
rus atsiliepimus apie E. Kubbos ir 
H. Šalkausko kūrinius.

Baigiant tenka tikrai pasi
džiaugti mūsų dailininkų iniciaty
va bei jų aktyviu dalyvavimu pa
rodoje, o ne mažiau ir premijų 
davėjais. *

Stebėtojai

galima pastebėti kitą medalio pu
sę. Išnyksta tokios iškabos, jų 
vietą užima gražios lietuviškos. 
Niekas nesidaro iškart. Bet koks 
lietuviškos dvasios puoselėjimas, 
pastangos išlaikyti tautinį bran
duolį bet kokiomis sąlygomis — 
yra inteligentinių sluoksnių nu
veikta darbo dalis. Visas šis “lie- 
tuvėjimas”, jei galima taip išsi
reikšti, davė tautiečiams daug 
drąsos ir jėgų.

Prieš keletą metų Lietuvą įvai
riais keliais pradėjo pasiekti už
sienio lietuvių spauda. Tiesa, ji 
nėra visiems prieinama, bet laik
raščių redakcijos, bibliotekos gau
na Amerikoje ir kitose šalyse iš
einančius laikraščius. Jie skaito
mi su įdomumu. Bėda tik, kad 
tiek dabartinė Lietuvos spauda, 
tiek užsienio lietuvių leidiniai ne- 
pašykšti vieni kitiems piktų žo
džių. Jie pralenda visokia forma. 
Man teko kalbėtis su gerbiamu ir 
žinomu Lietuvoje profesorium.

“Paskaitau kartais “Dirvą”, pri
sipažino profesorius. Gerai, kad 
lietuviai ir užsienyje nesudeda 
rankų, nesirūpina vien tik savo 
asmeniniais patogumais. Leidžia 
laikraščius, knygas, kitus leidi
nius. Bet kartais perdaug jau 
piktai apie mus kalba, štai skai
čiau kai kieno mažą žinutę, kad, 
girdi, Lietuvoje visos knygos tik 
šlamštas, o ten užsienyje lietu
viai knygų išleidžia žymiai dau
giau ir visos labai geros. Aš ne
kalbu apie grožinę literatūrą, bet 
mokslinių veikalų, meno studijų, 
Lietuva išleidžia tikrai gerų. Už
gauna širdį žodžiai, būk mes nie
kam verti.”

Paprasti profesoriaus žodžiai, 
bet juose daug širdies, šis fak
tas dar kartą rodo, kad lietuvis 
inteligentas domisi viskuo, kas 
pasiekia jo akį ir ausį, domisi sa
vo tautiečių veikla, darbais.

Lietuvoje inteligentai nesėdi 
sudėję rankas, jie daug dirba vi
sose srityse ir kiekvieno intelek
tualo siekimas yra — bet kokio
mis sąlygomis iškovoti Lietuvai, 
lietuviams gerą vardą. Užsienyje 
gyvenantieji lietuviai turi gal būt 
geresnes sąlygas. Plačius įvairių 
specialybių sluoksnius jie gali in
formuoti apie Lietuvą, jos žmo
nes, kultūrą ir buitį. Pagrindinė 
Lietuvos gyventojų masė savo ge
rą vardą gali iškovoti kuo nors 
pasireikšdama, iškildama, sovie
tinių tautų tarpe. Ir reikia pasa
kyti, kad lietuviai ukrainiečių, 
gruzinų, estų ir kitų tautų akyse 
yra darbšti, gabi, energinga tau
ta. Šitas pripažinimas ateina ne 
taip sau, o būva iškovotas. Iško
votas artistų, muzikų, mokslinin
kų, dailininkų, filmų gamintojų, 
sportininkų. Galima įvairiai ver
tinti šių Lietuvos intelektualų 
veiklą, bet jie įrodė visai Sovietų 
Sąjungai, kad yra verti doro var
do. Tai yra daug. Tuo tai ir pa
remti mūsų Lietuvos inteligentų 
siekimai. ,

Apie šitų siekimų įkūnijimą, 
apie tai, kokius darbo vaisius yra 
prinokinusi Lietuvos inteligenti
ja sunkiomis kovos už egzistavi
mą sąlygomis, būtų galima daug 
pasakyti. Bet tai jau plati ir ats
kira tema. Niekam nepaslaptis, 
kad be lietuvių inteligentų Lietu
voje yra ir rusų, lenkų, žydų in
teligentijos. Kaip santykiauja šių 
tautų atstovai, kuo reiškiasi jų 
veikla, kokią įtaką palieka paski
rų tautų inteligentų kultūra — 
tai svarbios ir įdomios problemos, 
kurios negali būti aplenktos kal
bant apie Lietuvos inteligentiją. 
Bet tai irgi temos, kurias reiktų 
atskirai išnagrinėti.

(Bus daugiau)
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SKAUTŲ TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
INDIJOJE
RAŠO A. KRAUSAS

Dažnokai tenka girdėti apie 
Azijos tautas, kad jos labai žemos 
civilizacijos bei kultūros. Ir apie 
indus kalbama, kad jie labai atsi
likę, žemos kultūros, kad jie gar
bina daug dievų, kalbama apie 
karvių dievinimą ir pan. Krikš
čioniškame pasaulyje pasakoma, 
kad Rytų tautos esančios pagoniš
kos. Pamirštama, kad kultūros ži
diniai susidarė pirmiausia ne 
Europoje, bet Rytuose. Vienoje 
kurioje tautoje kultūrai suklestė
jus, po kurio laiko čia ji priges
davo, o kultūros deglas perneša
mas būdavo kiton taųton. Indija, 
Babilonija, Egiptas, Graikija ir 
Roma buvo tais kultūros židiniais 
praeityje. Savo laiku Indija do
minavo ketvirtadaliui viso pasau
lio. Ji savo architektūra, muzikos 
ir šokio menu, savo literatūra bu
vo pirmaujanti tauta Rytuose. 
Ypač ji išgarsėjo prieš 23 šimt
mečius, didžiojo Indijos imperato
riaus Ašokos laikais. Jis siuntė 
misijonierius, kad platintų budiz
mą, o ir Indijos meną bei kultūrą 
plėtė nuo Afganistano iki Javos, 
nuo Ceilono iki Japonijos. Jis pa
statydino žymią Sanchi šventyklą, 
kurios centrinė kolona vaizduoja 
tris liūtus. Atsikūrusi Indijos 
Respublika tuos tris liūtus varto
ja valstybiniam antspaudui ir her
bui.

Paskutiniais šimtmečiais indų 
tauta buvo svetimųjų valdoma, 
jos tautinė sąmonė tūnojo lyg ap
snūdus. Ji šiandien pabudus ir 
nepriklausoma tauta. Todėl per 
tokį trumpą laiką padarė nepa
prastą pažangą. Ji po ilgos per
traukos vėl išėjo i istorijos kelią 
ir stengiasi pasivyti ir susilyginti 
su kitomis tautomis moksle ir 
technikoje. Stengiamasi pagamin
ti daugiau maisto, rūbų, daugiau 
cukraus ir vaistų žmonėms bei 
pastatyti daugiau namų. Per pir
mąjį dešimtmetį jau pastatyta di
delių elektros jėgainių, užtvankų, 
plieno liejyklų, ištiesta nemaža 
naujų kelių, pastatyta moderniš
kų miestų, 14.500 pradžios mo-

15. INDIJA ATSIKURIA
kyklų ir 1200 ligoninių įkurta 
miestuose ir kaimuose. Aukštose 
mokyklose Indijoje bei užsienio 
universitetuose ruošiami ' nauji 
mokslininkai bei įvairių sričių 
specialistai.

Indija yra daugiaaukštis kraš
tas, keistenybių šalis. Kai ir da
bar indų moteris kaimuose mala 
grūdus tokiu pat būdu kaip prieš 
5000 metų, indai yra tarp tautų, 
bandančių atomo jėgą panaudoti 
pramonėje. Pagal konstituciją vi
si piliečiai lygūs, panaikintos kas
tos, bet pačiame gyvenime tik su 
laiku bus įgyvendinta naujoviš
kumai.

Kovoje už nepriklausomybę ko
vojo ir kentėjo indų moterys drau
ge su vyrais. Už tą žymią pa
slaugą Indija atsidėkojo mote
rims, suteikdama joms lygias tei
sės bei pašaukdama atsakingoms 
pareigoms ūkyje ir valstybės tvar
kyme, kur jos be išimties puikiai 
pasireiškia. Suminėtina žymi poe
tė Sorajini Naidu (1887-1949), 
kuri buvo pirmoji moteris guber
natoriaus pareigose, šiuo metu 
pirmąja moterimi Indijoje laiko
ma Indira Gandhi, Nehru duktė. 
Ji jau 22 metų būdama buvo su
imta ir kalėjiman įmesta nepri
klausomybės kovų laiku. Dabar, 
sulaukusi 42 metų, Indira, kaip 
pirmoji Indijos moteris pasveiki
na Indijon atvykusį Amerikos pre
zidentą ir yra nepaprastų gabu
mų moteris. Vakarų Bengalijos 
gubernatorius Kalkutoje nuo 1956 
metų lapkričio mėn. yra moteris, 
Shrimati Padmaja Naidu, poetės 
ir gubernatoriaus Sarojini Naidu 
duktė, nepaprasta asmenybė. Jai 
teko organizuoti trims milijo
nams pabėgėlių, atsikėlusių į Ben
galiją, pastogę, maistą ir darbą. 
Laivininkystės bendrovės prezi
dente yra Shrimati Sumati Mo- 
rarjee, kuri iš moterų turi augš- 
čiausią postą Indijoje privačiame 

.ūkyje. Net policijos prezidentu 
Bombėjuje yra moteris, Shrimati 
Gulestan Billimoria. Akademike 
K.S. Baniji, jaunos kartos atsto

vė, yra susisiekimo direktorium 
Bombėjaus mieste. Užimanti ypa
tingą vietą ir žymaus populiaru
mo pasiekusi yra Shrimati Suche- 
ta Kripalam, Žemųjų Rūmų sei
mo narys tarp 26 moterų iš 500 
narių. Tai ryškesnieji veidai iš 
moterų pasaulio. Jos visos sieloja
si ir daro žygių, kad pašalintų at
silikimą ir pasiektų augštesnio 
gyvenimo lygio savo., tautai.

Moderni indų moteris vartoja 
apyrankes, lūpų pieštuką ir gar
banoje plaukus. Jos savo galvo
sena ir gyvenimo būdu prilygsta 
vakarietėms. Iš mažens išauklė
tos senu stilium indų moterys lai
kė anksčiau savo idealu Šitą, die
vo Rainos žmoną. Visi indai gar
bina savo motinas. Jų malonumas 
ir atsižadėjimas bei moteriškumas 
tikrai prilygsta deivei Sitai. Indi
joje yra paprotys sužieduoti dar 
vaikus. Skaudus likimas būdavo 
našlių, kurios seniau su savo žu
vusiais ai' mirusiais ‘ vyrais susi
degindavo. Šiandien jos tik nusis
kuta galvą ir negali ant kaktos 
nešioti grožio ženklo.

Paskutiniuoju metu Indija 
smarkiai plečia savo pramonę. Jau 
veikia automobilių fabrikai, sta
tomi geležinkeliams lokomotyvai, 
laivų statyklos išleidžia nemaža 
laivų. Žemės ūkiui pagaminama 
nemaža trąšų, cemento statybai, 
veikia rafinerijos, moderniški tek
stilės fabrikai, cukraus fabrikai, 
čia tenka pastebėti, kad fabrikai 
ir kitos įmonės įrengiamos labai 
moderniškai. Keliaujant po Indi
ją galima tuoj pastebėti, kad dar
bas ir kūryba daro smarkią pa
žangą visose srityse. Naujas gy
venimas ateina ir į kaimą, kur 
kaimo tarybos planuoja ir apta
ria žemės ūkio pagerinimo klausi
mus ii- prisitaikymus naujiems 
reikalavimams.

Indija padarė didelę pažangą 
ir turizmui praplėsti. Tam tikslui 
išleido nemaža reklaminių brošiū
rų ir stambesnių veikalų sveti
mom kalbom. Nuo 1948 metų 
sparčiai plečiamas turizmas Indi

joje. Susisiekimo Ministerija su
darė susisiekimo komitetą, kurio 
rūpestis — turistų susisiekimas ir 
viešbučiai. Šiuo metu veikia tu
rizmo biurai visuose didžiuosiuose 
miestuose: Delhi, Kalkutoj, Bom
bėjuj, Madrase. Turizmo įstaigų, 
degalų stočių ir remonto dirbtu
vių tinklas jau labai praplėstas. 
Yra išleista tinkamų kelių žemė
lapių, pristatyta visame krašte 
bungalų turistams apsistoti.

Iš tikrųjų, Indija yra tikras tu
ristų rojus. Ji turi viską, kuo ga
lima sudominti svetimšalį. Ji turi 
daug ankstybojo meno ir kultūros 
paminklų gausybę. Ji turi nemaža 
moderniškų technikos institucijų 
bei neaprėpiamą augmenijos ir 
gyvūnijos įvairumą. Jos grožis, 
skirtingumas ir malonios vietovės 
paatenkina keliautojo skonį. Ke
liautojai atneša nemaža užsienio 
valiutos besikuriančiai valstybei 
ir patarnauja tarptautiniam susi
pratimui. Yra pagaminta iš kelio
nių po Indiją spalvotų filmų ne
komerciniams tikslams, būtent: 
Delhi, Agra, Jaipur, Kashmir, Ku- 
lu, Spiti. Atspausdinta nemaža 
spalvotų atviručių, vaizduojančių 
įvairias gražiąsias Indijos vieto
ves. Kasmet Indijon turistų skai
čius po keletą tūkstančių auga. 
1953 metais atsilankė Indijon tu
ristų 28.060 iš 58 skirtingų kraš
tų. Jų tarpe 7845 atvyko iš> Ang
lijos ir 6206 iš Amerikos. Nemaža 
keleivių atsilanko į kalnuotas sri
tis Himalajų papėdėje. Jų 1952 
metais per 13 tūkstančių.

Šiaurės Indijoje namai yra sta
tomi iš dailaus akmens, durys dai
liai dekoruotos gėlių raštais, prie
angiai išgrįsti. Namus ir kiemą 
stengiamasi švariai užlaikyti, kad 
deivė Lakshmi laimintų šeimos ži
dinį. Žemės ūkio darbininkai ap
mokami menkai. Miesto darbinin
kas gauna žymiai augštesnį atly
ginimą, o ypač valstybės tarnau
tojas. Iki šiol šlavikai, ir odinin
kai buvo laikomi beluomiais, že
mais žmonėmis.

Batai Indijoje rečiau dėvimi. 
Kaimuose vaikščiojama su med- 
padžiais arba sandalais, o dauge
lis vaikščioja visai basi. Buvusie
ji beluomiai gyventojai gyveno 
miesto pakraščiuose, tam tikruose 
priemiesčiuose, lyg gheto. Apy
rankės ir kiti papuošalai labai 
mėgiami moterų. Karoliai dažnai 
padaromi iš monetų. Tam tikros 
genties moterys be ausikarų dėvi 
dar ir nosikarus. (b.d.)

KITI APIE MUS
SKIRIA LIETUVĄ NUO 

SOVIETŲ SĄJUNGOS
“Neue Wuerttembergischc Zeit- 

ung” (Ulme) ir eilė kitų vokie
čių laikraščių birželio viduryje 
ryšium su Vokietijos sovietinės 
zonos 1953 m. sukilimo sukaktim 
įsidėjo Vokietijos žemėlapį, ku
riame atžymėtos ir kai kurios Ry
tų sienos. Lietuva atžymėta ats
kirai nuo Sovietų Sąjungos. Tai 
verta pažymėti dėl to, kad pasau
lio spaudoje ne kartą skelbiami 
žemėlapiai, kuriuose Pabaltijo 
kraštai nežymimi atskirai nuo So
vietų Sąjungos.

VAKARAI ANUOMET 
NESUTIKO PARDUOTI 

PABALTIJO
RIAS radijo (Berlyne) komen

tatorius Friederich Noppert bir
želio 16 d. transliacijoje, kuri bu
vo dar ii- pakartota, su simpati
ja pabaltiečių tautoms paminėjo 
tų tautų pavergimo dvidešimties 
metų sukaktį.

įžangoje pabrėžė, kad toji su
kaktis supuola ir su Vokietijos 
sovietinės zonos ir Rytų Berlyno 
sukilimo 7 metų sukaktįm. Esą 
svarbu atsiminti saitus tarp tų 
dviejų sukakčių. Nebūtų gera, 
minėti vokiečių birželio 17 dienos 
įvykius, neprisiminus ir Pabalti
jo tautų likimo.

Komentataorius priminė, kad 
kai kurios Pabaltijo pavergimo 
smulkmenos paaiškėjo tik po ka
ro. “Tik po karo patyrėme, kad 
Vakarų alijantų derybos su Mask
va prieš pat karą nutrūko t.k. 
dėl to, kad Vakarų valstybės ne
sutiko su Stalino reikalavimu 
perleisti jam Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Bet čia pat atsirado kitas 
agresorius, kuris sutiko tąją kai
ną Maskvai mokėti: Hitleris”.

Pasidalinant Pabaltijo kraštais, 
vienas agresorius kitu nepasitikė
jo. Kaip žinoma, pirmuoju slap
tu susitarimu tarp Ribentropo ir 
Molotovo Latvija ir Estija turėjo 
tekti Sovietų Sąjungai, o Lietuva 
pereiti Vokietijos įtakos sferon. 
Antruoju slaptu susitarimu ir 
Lietuva atiteko Sovietų Sąjun
gai. Komentatoriaus pastebėjimu, 
esą būdinga, kad Stalinas, kai 
Hitleris taip greit ir taip leng
vai sutiko ii- Lietuvą Maskvai ati
duoti, pasakęs: “Tas jo sutikimas 

reiškia karą”. Tas spėjimas už 
metų ir išsipildė. Toks tokį pa
žino.

Tas pats Molotovas, kuris jau 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais 
pats buvo pasirašęs slaptus susi
tarimus Pabaltijui pasiglemžti, ir 
pilnai žinodamas Kremliaus pla
nus, nesidrovėjo sovietų aukš
čiausioje taryboje pareikšti, kad 
visos kalbos apie būsimą tų kraš
tų sovietizaciją esą tik šmeižtas. 
Sovietai nė nemaną į tų kraštų 
vidaus reikalus įsikišti. Tačiau — 
netrukus Pabaltijo kraštai buvo 
okupuoti, su jų tautomis buvo el
giamasi negirdėtu žiaurumu. Bet 
Chruščiovas nė žodeliu nėra pa
smerkęs tuos Stalino veiksmus. 
Pabaltijo likimas esąs ne tik įspė
jimas Vakarams, bet ir raginimas 
daryti tam tikras išvadas.

"TEGU LEIDŽIA APSISPRĘSTI 
VISOMS TAUTOMS”

Vak. Vokietijos radijo stotys 
birželio 17 d. visos pertransliavo 
Bonnoje, parlamento rūmuose, 
vykusį iškilmingą aktą ryšium su 
“Birželio septynioliktosios” su
kaktim. Vicekancleris prof. Ehr- 
hardas savo prakalboje pabrėžė 
kiekvienos tautos teisę pačiai ap
sispręsti. Sovietų Sąjungos vadai 
ne kartą prasitarią apie tautų ap
sisprendimo teisę, bet nesuteikia 
tos teisės tautoms, esančioms jos 
valdžioje.

“NAMŲ DARBAS”

Užsienio spauda skelbia, kad 
Amerikoj 17 metų amžiaus vaiki
nas namuose pasigaminęs raketą, 
joje iššovęs gyvą peliūkštę į pen
kių mylių aukštį ir raketą vėl su
sigrąžinęs žemėn.

Tas sudominęs Amerikos moks
lininkus, kurie šį reikalą atydžki 
tirią.

PIGIAI PARDAVĖ
Vienas kunigaikštis 133į karatų 

deimantą, esą, nusipirko tik už 
100.000 dolerių, kuris dabar ver
tas esąs jau 1 mil. dolerių. Ne
pažįstamasis pardavęs jį kunigai
kščiui taip pigiai todėl, kad jį 
pirkęs iš Florentine gatvės pre
kybininko tik už 12 amerikoniš
kų centų. 1 , —ab—•

Senieji Laikai
Paparčio žiedas šių dienų lie

tuvių kalboje yra laimės simbo
lis. Senesnieji yra vienokią ar 
kitokią laimę suradę ar ja nusi
vylę, jaunimas tikisi surasti, net 
jei tikroji laimė būtų tokia reta, 
kaip mitologinis paparčio žiedas. 
Nagi ir jieškota paparčio žiedo 
Joninių išvakarėse, kai Lietuvo
je saulė pačiame zenite, kai il
giausios dienos, o sutema tokia 
trumpa, kai pats vidurvasaris. 
Tada dar tiek gražių vasaros ir 
ankstyvojo rudens dienų prieš 
akis! Ir jaunystei gyvenimas ro
dos nesibaigiąs — ruduo ir žie
ma už kalnų ir marių. Joninės 
tat jaunimo šventė. Jaunimo pul
kai senųjų laikų Lietuvoje Joni
nių išvakarėse patraukdavo su 
dainomis į pievas ir miškus: Pie
vose kupoliuodami rinko senie
siems gydomąsias žoles, bet jau
nos mergelės bei bernaičiai su
rasdavo ir tokių žolynėlių, kad 
pamėgtasis bernelis ar mergelė 
pamiltų. Joninių naktį niekas 
jaunųjų nemiegodavo, o susikūrę 
pamiškėje laužą žaisdavo, šokda
vo ir dainuodavo, tai vėl būriais 
miške paparčio žiedo jieškodavo. 
Tai kas, kad tikrojo paparčio žie
do nerasdavo — papartis gi nie
kad nežydi, bet jauniems laimės 
bei džiaugsmo nestigdavo. Apie 
jaunystę dainuoja Adomas Micke
vičius:

— O, duok, jaunyste, man 
sparnus 1

Viri žemės negyvos, lig pat 
židrynės,
Pakilsiu rojun, j kraštus,

A. ZUBRAS

Kur įkvėpimas kuria stebuklus, 
Kur puošia jis žiedais nau

jovę, —
Tenai viltis — jo palydovė!
Jaunystė nėra uolų ir slenks

čių, nes gyslose verda karštas 
kraujas, nes vilties žvaigždė tokia 
žavi. Jei ko trūksta, Joninės žada. 
Išsimaudyk tą naktį ir būsi svei
kas ir gražus. Joninių saulei ne
patekėjus, išsivoliok nuogas raso
je, ir pranyks visokie išbėrimai 
bei skauduliai. Jei nori sužinoti, 
kuris bernelis ar kuri mergelė ta
ve pamils, tai nupink iš žiedų vai
nikus ir leisk juos į vandenį. Jei 
upėje susiglaus Jonelio ir Birutės 
vainikai, tai jie ir gyventi sueis 
poron. Kai mergelės norėdavo su
žinoti, už kiek metų jos ištekės, 
tai nuo galvų nuėmusios vainikus, 
atsisukdavo nugara į medį ir per 
petį mesdavo vainiką. Iš kelinto 
karto vainikas pakibdavo ant ša
kos, už tiek metų bernelis pak
vies ją į savo namus. Jei kuri po
relė susidraugauja Joninių naktį, 
tai vedybos beveik tikras dalykas. 
Kuriai porai nepasiseka per lau
žą peršokti, tai tais metais liks 
dar nevedę. Tai kas, kad tu varg
šas beturtis, bet Joninių naktį ga
li surasti paparčio žiedą ir tada 
visi žemėje pakasti lobiai tavo. 
Tada tu būsi turtingas ir visa ži
nąs.

Vyresnieji mažiau tetikėdavo 
surasti papartį žydint, todėl dau
giau savo rankų darbu pasikliau
davo. Joninėms laukai pasėti, net 
ir lino sėmuo jau bringsta žemė
je. Dabar tik rūpestis, kad dangus 
būtų palankus, kad būtų pakan

kamai šilumos ir drėgmės, kad le
dai pasėlių neišmuštų, kad pikt
žolės javo želmenų nenustelbtų, 
kad rūdys bei kiti parazitai dirvų 
neužpultų. Dangui palenkti, o 
svarbiausia — piktosioms dva
sioms išvaikyti kurdavo tat ir se
niai laužus, keldavo ant karčių 
ar į medžius padegtas smalos bač
kutes ar senas ratų stebules. Kai 
Joninių vakarą nuo liepsnų nu
švisdavo visi laukai, tai piktosios 
dvasios bėgte bėgdavo į krūmus 
ir miškus, į priešo žemes. Tada 
jau galėjai tikėtis, kad rudenį 
bus pilni aruodai, kad žiema bus 
soti. Jei dar geriau nori užsitik
rinti, tai Joninių laužo pelenais 
pabarstyk laukus, nuodėgulius su- 
smaistyk į dirvas. Gerai yra šei
mininkui, apsižergus medžio šaką, 
apjoti savo lauką — tada jo nie
kas neapkrės. Dar geriau nuogam 
šeimininkui apibėgti naktį savo 
dirvą.

Tai vis senoji Lietuva, iš amžių 
glūdumos mus tepasiekianti tik 
pasakų bei padavimų nuotrupo
mis ir tik kaikur, šiandien jau 
pirminės prasmės netekusiais, pa
pročiais. Naujasis krikščionių 
Dievas atėmė Joninių ugniai šven
tumo aureolę. Dabar laukais rū
pinasi šventasis Izidorius, nuo 
gaisro saugoja šventoji Agota, 
pamestus daiktus grąžina šventa
sis Antanas. Ir senųjų laikų Joni
nių laužai negi buvo kuriami 
šventojo Jono Krikštytojo garbei, 
o tik laikas sutampa, sena susilie
ja su nauju. Kokia mūsų sentėvių 
antgamtinė būtybė turėta šios ug
nies šventės proga galvoje, lieka 
paslaptis. Gal tiesiog saulės gar
bei tas daryta, o gal, kaip mano 
latvių mitologijos tyrinėtojai, tu
rėta mūsų sentėvių vasaros die
vaitis Lygas, kuris kiek panašus 
galėjo, būti graikų Apolonui.

Naujieji Laikai
Rambyne, tai toje dalyje Lie

tuvos, kur per 500 metų nei ka
rai, nei marai, nei vokiečiai oku
pantai neįstengė lietuvių išnai
kinti, dar tik 1811 m. vokiečiai 
pašalino akmenį, ant kurio mūsų 
sentėviai kūrendavo šventąją ug
nį Dangaus garbei. Rambynas tai 
kalnas prie Nemuno, čia pat ne
toli Bitėnų kaimas, kur gimė ir 
gyveno Martynas Jankus. Tai vie
nas ryškiausių Prūsų Lietuvos 
laisvės lietuviams kovotoju, kuris 
Bitėnuose įsitaisęs spaustuvę, lei
do lietuviškas knygas', laikraš
čius, vienu laiku redagavo mūsų 
pirmąjį tautinį laikraštį “Aušrą”. 
Visi tie leidiniai slapta tuo metu 
plaukdavo per Rusų imperijos sie
ną į jos okupuotą Lietuvą. Po 
Pirmojo Pasaulinio karo Jankus 
vadovavo lietuviškam judėjimui 
iki tol, kol 1923 m. bent vadina
masis Klaipėdos kraštas prisijun
gė prie Lietuvos. Lietuvių tauta 
užtat Martyną Jankų pavadino 
Mažosios Lietuvos patriarchu.

Tai Martynas Jankus su ūki
ninku Zauniumi naujaisiais lai
kais užkūrė pirmą kartą 1884 m. 
Rambyno kalne Joninių laužą. Vė
liau čia Joninėms suvažiuodavo 
iš plačiausių apylinkių vokiečių 
valdomi lietuviai, čia dainuoda
vo Vydūno Giedotojų draugijos 
choras, čia buvo vaidinama Vydū
no parašyti dramos veikalai ir 
veikalėliai. Tai vis tos ugnelės, 
kurios palaikydavo visais būdais 
vokietinamų lietuvių tautinę są
monę. Rambynui grįžus prie Lie
tuvos, ten kasmet buvo kuriamas 
Joninių laužas, į kurį suvažiuo
davo svečių iš visos Lietuvos, 
įdegdavo laužą, paprastai, Marty
nas Jankus. Laužą ruošdavo šau
liai arba Klaipėdos krašto jauni
mo “Santaros” organizacija. Tai 

Lietuva Joninėse siųsdavo ženklą 
anoj pusėj Nemuno gyvenantiems 
lietuviams, kuriuos tebevaldė vo
kiečiai, kurie ėjo į vokiečių mo
kyklas, į vokiečių pobūvius. Ženk
las pasitikėjimo, kas išlikę sveti
mų valdomi 500 metų lietuviais, 
išliks ir toliau, kada nors sugrįš 
prie kendrojo savo tautos kamie
no.

Prisimenu tokį vieną laužą 
Rambyne, kai ir man teko atida
rant nuo jo prabilti, žavu ir šiur
pulinga. Ten tolumoje vokiečių 
valdomoje Ragainėje mirguliuoja 
elektros šviesos. Tai toji Ragainė, 
kur “Aušra” pradėta spausti, kad. 
pažadintų naujam sąmoningam 
gyvenimui lietuvių tautą. Žinai, 
kad dar toliau yra Tilžė, iš kur 
spaudos draudimo metu plaukė 
Lietuvon rusų persekiojamos lie
tuviškosios knygos, dėl .kurių dau
gelis ir Sibiran pateko.

O čia Rambyne dega Joninių 
laužas, aplink medžiai ir taip 
tamsu. Ir rodos tau, kad visos se
nosios Lietuvos tikėtos dvasios 
čia susirinko. Tik tada jas kry
žiuočiai persekiojo, o dabar jos 
ramiai gali pasišildyti prie Ram
byno Joninių laužo. Joms gi nie
kas kitas ir neliko: be pagarbos, 
pažemintos, niekieno netikimos 
ir nebijomos, jokių aukų nebesu
laukiančios. Ir visdėlto esančios, 
nes praeityje žmonių sąmonėje 
buvusios, taigi tik praeities žmėk- 
los.

Lietuvių. Tautos Dvasia
Joninių naktį sunkiais tautos 

gyvenimo laikais išeina paparčio 
žiedo jieskoti ir lietuvių tautos 
dvasia, šypsotės ir vadinate tai 
fikcija bei prasimanymu. Klysta
te tačiau. Sutikime su Adomu 
Mickevičių:

— Nuojauta ir tikėjimas giliau 
prabyla man,

Nei ,mokslinčiaus akis ir padi
dinamasis stiklas.

Kalbame apie prancūzų, anglų, 
rusų tautos dvasią ir jaučiame ją 
esant, nors sunkiai ji duodasi žo
džiais nusakyti etnografui ar psi
chologui. Kalbame ir aiškiai jau
čiame esant laiko dvasią, su kuria 
dažniausiai jaunimas eina, o se
nimas jos atsilieka. Yra tat ir lie
tuvių tautos dvasia. Ne tiek dėl 
fizinės tautos agzistencijos, kiek 
dėl jos dvasios okupantas niršta, 
kovoja, siekia asimiliacijos. Bet 
lietuvių tauta visais priespaudos 
laikais susirasdavo paparčio žie
dą. Pirmosios rusų okupacijos 
metais gražiausią žiedą ji surado 
dr. Jono Basanavičiaus asmenyje, 
ir tai emigracijoje, net 25 metus 
trukusioje: 1879 m. palikęs Lie
tuvą, jis į ją vėl grįžo pirminin
kauti 1905 Vilniaus seimui. Ir 
grįžo kaip kovotojas didvyris, lei
dęs “Aušrą” ir žadinęs miegan
čiuosius, rašęs šiaip įvairių studi
jų ir jieškojęs lietuvių praeities 
tolimoje trakų žemėje. Tarp Ame
rikos emigrantų lietuvių tautos 
dvasia susirado skaisčius žiedus 
Juozo Balučio asmenyje, kurs iš 
Lietuvos buvo pabėgęs 1905 m. 
Jis buvo žymiausias I-jo Pasauli- 
nii karo lietuviškųjų reikalų ko
votojas, taikos konferencijų da
lyvis, o šimtai amerikiečių lietu
vių tiems reikalams aukojo, tas 
pastangas rėmė. Ir dr. Jonas Šliu
pas yra Amerikos lietuvis, kuris 
ir “Aušrą” redagavo ir kitais bū
dais dėl lietuviškųjų reikalų ko
vojo.

Ir šiandien lietuvių tauta su
siranda ir susiras ateityje tikrųjų 
paparčio žiedų. Tai tie, kurie kur
sto lietuvybės ugnelę, tai tie, ku
rie dabar dar mokosi, bet uoliai 
dalyvauja lietuviškam gyvenime. 
Ne vienas jų paseks Basanavi
čiaus, Kudirkos bei Balučio pėdo
mis.
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DALYVAUKIME BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Adelaidės universiteto mecha

nikos fakultete vyko du semina
rai tėma: “Studentai ir visuome
nė”. Vienas buvo vadovaujamas 
dr. Mannam, o kitas — prof. H. 
Davies.

Juose buvo iškelta daug sveikų 
minčių, todėl norėčiau jomis pa
sidalyti ir su Australijos lietu
viais studentais.

Pagrindinė kalbėtojų mintis, 
kad akademikas netik turi, bet ir 
privalo dalyvauti visuomenėje, 
nes jo pareiga yra išeiti iš savo 
siaurų t.y. profesinių ribų j pla
čiąją viešumą. Buvo nurodyta, 
kad kiekvienas akademikas turi 
moralinę pareigą dalyvauti poli
tiniame, savivaldybiniame ir ki
tokiomis formomis pasireiškian- 
čiame gyvenime. Kiekvienas galįs 
rasti sau tinkamą visuomeninės 
veiklos plotmę.

Akademikas turįs būti apsiskai
tęs ir gilintis netik į savo profe
sijos knygas, bet taip pat ir kitų 
sričių. Be to, buvo ypač užakcen
tuota svetimų kalbų mokymosi 
reikalas. Paskutinių metų kurso 
studentams kai kurios viešo po
būdžio paskaitos yra privalomos.

Jeigu australų studentams yra 
privaloma lankyti kai kurias vie
šo pobūdžio paskaitas, tai many
čiau, kad lietuviams nemažiau 
svarbu lankyti lietuviškus paren
gimus ir pagal' išgales įsijungti į 
visuomeninę lietuvių veiklą. Tie
sa, dalis jau yra įsijungusi ir dir
bs su skautais, sportuoja ir kt. 
Tačiau tokių tėra tik maža dalis.

Kur gi kiti!? Ar daug stu
dentų moka lietuvių kalbą?

Čia turiu galvoje jaunesniuo
sius. Kai paskaitai jų parašytus 
laiškus, tai, net nejauku pasidaro. 
Ar nereikėtų patiems studentams 
mokslo metų pradžioje suruošti

Skoitylojoi kolbo...
Kodėl Sydnėjaus universiteto 

lietuviai studentai taip išsibarstę 
ii mažai kada susieina draugėn?
Anksčiau jie kasdien per pietų 

pertrauką susirinkdavo, pasikal
bėdavo ir būdavo smagūs. Dabar 
gi jie tik pripuolamai mato vie
nas kitą.

R.R.
★

Puiku, kad "Studentų Žodis” 
dažniau pasirodo “Mūsų Pastogė
je”. Gal tik daugiau studentams 
reikėtų paliesti lietuviškąją tema
tiką ir susirūpinti savo tautos ak- 
toalomis problemomis, nes visa 
eilė mūsų studentų tiesiog vaikiš
ką supratmą turi apie lietuvišką
ją kultūrą ir tautinę sampratą.

G.P.
★

Pageidaučiau, kad “St. Žodyje” 
kartais rodytųs tokios temos, ku
rias atstovauja Honi Soit. Vyriš
kumo ir kitos panašios proble
mos, jei jos būtų keliamos, man 
būtų itin įdomios.

R.Š.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
"20 Years of Soviet oppression 

in Estonia, Latvia and Lituania” 
— tatai propogandinio turinio 
kvietimas į ruošiamą Aucklande 
pabaltiečių minėjimą, atžymint 
šių tautų trėmimo į Sibirą sukak
tį. Iš jo puikiai matosi, ką N. Ze
landijos pabaltiečiai studentai vei
kia mūsų tautų laisvinamo jo j ak
cijoj. šis ilgokų keturių puslapių 
propogandinis kvietimas redaguo
tas N. Zelandijos Baltų Klubo. 

lietuvių kalbos kursus? Jeigu ra
ginami visi studentai mokytis sve
timų kalbų, tai lietuviams stu
dentams tkrai yra privalu mokėti 
savo gimtąją arba tėvų kalbą. Ši
to atsikalbinėjimas dėl laiko sto
kos yra nepateisinamas. Puikiau
sias pavyzdys yra tie, kurie jau 
įsijungę į lietuvių veiklą. Jie ran
da laiko. Su studentais dar gali
ma sutikti, kad trūksta laiko, ta
čiau baigusieji jo turi pakanka
mai. O kiek gi jų yra įsijungę į 
visuomeninę veiklą? Labai ma
žai. Kur kiti? Gal jie, V. Kudir
kos žodžiais tariant, pražuvo “dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto”?

Kiekvienas Australijos studen
tas semestro pradžioje privalo 
patiekti vad. pažangos raportą, 
kuriame, be privalomų dalykų, 
yra dar papildomi klausimai bū
tent:

Kiek esi perskaitęs ne savo sri
ties knygų? (3 perskaitytos kny
gos yra 100%); ar dalyvauji uni
versiteto bendroje veikloje arba 
sporte? Ar priklausai kokiems 
nors klubams, sąjungoms ir 1.1.?

Kur priklausai, nereikalinga 
nurodyti. Aš paklausiau, ar už
skaitomos perskaitytos lietuviškos 
knygos ir ar užskaitomas priklau
somumas lietuviškoms organiza
cijoms ir gavau atsakymą, kad 
TAIP. Taigi matote, kad univer
sitetas ne tik ragina dalyvauti vi
suomeninėje veikloje, bet užskai- 
to dalyvavimą ir lietuviškoje veik
loje. Todėl, mieli studentai lietu
viai, ar neverta pagalvoti, susi
mąstyti ir paklausti savęs, o ko
dėl aš blogesnis už kitus! Lietu
viškos veiklos dirva yra plati ir 
šakota, ir kiekvienas, turįs bent 
mažą dalelę noro, gali pasirinkti 
ją pagal savo polinkius. Choras,

DŽIUDO
Pereitame “St. žodyje” buvo 

rašyta, kad du lietuviai studen
tai išrinkti į tarpuniversitetines 
džiudo varžybas Brisbanėje. Čia 
aprašoma jų atsiekimai.

Iš penkių dalyvavusių u-tų, Syd
nėjaus, kaip tikėtasi, be pralai
mėjimų iškovojo pirmą vietą. In
dividualiose varžybose meistru ta
po S.U. komandos kapitonas.

Abu lietuviai pasirodė šauniai. 
R. Daukus iš keturių susitikimų 
laimėjo tris. M. Mauragis, nors 
vyko tik kaip pirmojo rezervo na
rys, dalyvavo vienose varžybose 
ir jas laimėjo.

Šiose varžybose neteko susitik
ti su kitais lietuviais. Taip pat 
nežinoma, ar kas iš Brisbanės lie
tuvių j varžybas atsilankė.

Tarpe ir po varžybų laikas bu
vo praleistas linksmai: apžiūrėtas 
miestas ir net visai dienai auto
busu vykta į Surfer’s Paradise. 
Kelionė lėktuvu į Brisbaną ir at
gal dalyviams nieko nekainavo.

— x —
Birželio 11 d. Sydnėjuje prasi

dėjo N.S.W. džiudo komandinis 
turnyras. Jį sudaro dvi klasės — 
A ir B. Sydn. u-tas išstatė ko
mandas į abi klases. R. Daukus 
dalyvauja A klasėj, o pereitų me
tų fuksas M. Mauragis išsikovojo 
teisę į B klasės komandą.

Minėtą dieną jau turėta šio tur
nyro pirmas rundas. (Turnyras 
užsitęs keletą mėnesių). Pirmame 
runde A komanda turėjo vienas 
sėkmingas rungtynes. R. Daukus 
savo susitikimą laimėjo. B ko
manda kažkodėl turėjo dvejas 
rungtynes, bet irgi sėkmingas. M. 
Mauragis vieną susitikimą laimė
jo, kito — ne.

Aras 

sportas, skautai, bendruomenės 
veikla ir kitos organizacijos yra 
atdaros ir laukia Jūsų.

Manau, kad aš nieko ypatingo 
neiškėliau, o pakartojau tik uni
versiteto raginimą, ką yra jau ne 
vienas mūsiškių girdėjęs iš savo 
profesorių.

J.R.

STUDEHTIŠKOII KRONIKA
BEN-HURAS

Žiupsnelis įspūdžių, aplankius išgarsintų šio vardo 
filmų

■« Š.m. gegužio 29 d. Canberros 
liet, studentai buvo surengę kol. 
T. Žilinsko namuose seminarą, 
vadovautą kun. dr. Bačinsko. Te
ma: “Kodėl turime išlaikyti lietu
vybę?” Buvo gyvų diskusijų. Po 
to gerb. Prelegentas pademon
stravo šviesinę filmą iš N. Zelan
dijos gyvenimo ir Melburno skau
tų akademikų savaitgalio. Vaka
ras praėjo įdomiai ir naudingai.

ft Gražina Biveinytė išlaikė tei
sės egzaminus su trečiojo laips
nio honours. Ta proga ją pasvei
kino teis. min. Garfield Barwick.

ft Mes, canberriškiai studentai, 
ėmėm ir aktyviai įsijungėme į 
vietinį lietuvių sporto klubą Li- 
tuanians. Priežasčių yra keletas, 
tačiau bene svarbiausios šios: sa
vaitgaliais neturime kas daryti ir 
norime sumažinti savo pilvukų 
augimą...

ft Canberriškiai kolegos nekan
triai laukia Sydnėjaus kolegų sa
vaitgalio, kuriame dalis mūsiškių 
tikrai pasirodys tame “beatnikų” 
vakare.

V.M.

ft Danos Bajalytės rugsėjo mėn. 
laukiama iš Newcastelio pasiro
dant Sydnėjuje. Ji yra gavusi Mo
kytojų Kolidžo stipendiją ir žada 
studijuoti.

A Girdėjome, kad ykol. Dakta
ras paskutiniu metu intensyviai 
dirba, baigdamas antrąjį “Gyvo
sios lietuvybės” tomą. Pirmajam 
jau pasirodžius spaudoj ir susi
laukus daug karštų atsiliepimų, 
jis pradėjęs stropiai ruošti ant-

ft Aucklando universitete studi
juoja 4 lietuviai, tai ir viskas vi
soje N. Zelandijoje, kurioje iš vi
so tepriskaitoma apie, 300 lietu
vių. Pas mus nėra jokios žurnalis
tikos kursų. Kolegos žurnalistikos 
srityje, galima sakyti, yra “ne
raštingi”, tatai tačiau visai ne
nuostabu, nes ir Australijoj yra 
panašių individų.

A Aucklando universiteto Stu
dent’s International organizacija 
rengia tarptautinį studentų kon
certą. Jame dalyvauti yra pakvies
ti ir lietuviai studentai. Nors te
same tik keturiese, tačiau, pasi
prašę talkon lietuvaites gimna
zistes, pademonstruosime lietu
vių liaudies šokius šiame kon
certe.

A Aucklando Baltų Klubas, ku
riam vadovauja lietuvis studentas, 
yra aktyvus ir veiklus. Jo pastan
gomis š.m. birželio 12 d. buvo at
žymėta 20 metų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užgrobimo sukak
tis. Ta proga Baltų klubas dideliu 
tiražu išleido brošiūrą anglų kal
ba: “Kaip mes turime vertinti ko
munistus, pagal jų kalbas ir dar
bus?”.

Šio klubo vardu buvo išsiunti
nėta eilė informacijų įvairių kraš
tų spaudai apie, sovietų vykdomą 
terorą Pabaltijo kraštuose. Daug 
šių laiškų Australijos ir kitų val
stybių dienraščiuose buvo patal
pinta.

G.P.

A Liepos 15 d. baigiasi lietuvių 
studentų ženkliukui suprojektuo
ti konkurso terminas. Jury komi
siją sudaro ALSS centrinės Val
dybos nariai.

“St. žodžio” redakcija nugirdo, 
kad šį konkursą laimėti pasišo
vęs Staska. Dabokite jį!

A Paskutiniu metu kol. R. įlau
žė vis kažkodėl pakliūva į Honi 
Soit. Dažnokai pasiskundžia: kar
tą jam piniginę nušvilpę, kitą

KAS RAŠO ?
Canberros suvažiavimas “Stu

dentų žodžiui” daug pagelbėjo. 
Naujai įvesta vad. “kolektyvinė 
sistema” padažnino “St. Ž.” pasi
rodymą. Per š.m. pirmąjį pusme
tį “St. Ž.” išeina jau šeštą kar
tą, vadinasi — kas mėnesį. Per
nai iš viso jį matėme tik tris 
kartus.

šių metų “Studentų Žodis” ir 
įdomesnis, nes dar nė vienas nu
meris neišleistas tik vieno A.L. 
S.S. skyriaus, šiame numeryje, 
kaip matome, yra korespondenci
jų net iš Naujosios Zealandijos.

Kalkuliuojant “M.P.” skiltimis, 
savo medžiaga per penkis š.m. 
“Studentų žodžio” numerius Syd- 
nėjus užpildė 12į skilčių, Melbur
nas — 11, Adelaidė — 8, Canber
ra — 5, N. Zealandija su New- 
casteliu po 1.

Iš Pertho ir Brisbanės nieko 
nesusilaukta, bet ten tikriausiai 
lietuvių studentų nei nėra.

Red.

kartą ką kita, o jis pats stipriai 
reiškiąsis SRC posėdžiuose...

A Praėjusiai atostogas S. Grin- 
ccvičius praleido Melburne. Syd
nėjaus kolegoms ne visai aišku: ar 
jis aplankė ten tik seserį ar ir ki
tas studentes?

A šių metų liet, studentų sa
vaitgalis, kuris patapo kasmetine 
tradicija, tikrai įvyks rugpjūčio 
20 —,21 dienomis.

Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos “M.P.” vėliau.

A Kol. V. Martišius išrinktas į 
Canberros u-to teisininkų d-jos 
valdybą, kur eina sekretoriaus pa
reigas. Kadangi jis tikrai aktin
gai dalyvauja socialiniame gyve
nime, sporte ir t.t., tai, girdi, 
mokslui laiko labai mažai tepa- 
lieką.

žodžiu, kol. Viktoras laiko sa
ve užimtu...

A D. Katauskas visus savo pa
žįstamus informuoja, kad jau pra
dėjo studijuoti.

Pereitą trimestrą, teisinasi, ko- 
lidže f Uksams nebuvę ramybės...

R.C.

KREPŠINIO KARNAVALAS

Gegužio 23-28 d.d. vyko Aus
tralijos universitetų krepšinio 
varžybos — karnavalas. Jame da
lyvavo 7 universitetų krepšinio 
komandos, kuriose radosi ir trys 
lietuviai: R. Pocius iš Adelaidės 
universiteto ir krepšininkas D. 
Kriaucevičius su komandos vado
vu'K. Moru iš NSW universiteto.

Mes, sydnėjiškiai, nuvykome 
į varžybų vietovę —. Southporte 
jau išvakarėmis ir apsistojom dai
liame “Pacific Hotel”. Sekmadie
nio rytą susiradom sau paskirą 
namą ir dalyvavome oficialaus 
atidarymo proga rengtame kok
teilių pobūvyje, čia begirkšnoda- 
mi alutį susitikom ir Adelaidės 
kol. R. Pocių.

Pirmadienį prasidėjo krepšinio 
varžybos, kurias oficialia kalba 
atidarė Gold Cost apylinkės bur
mistras p. Harley.

Dieną vis rungtyniavome, o va
karais vis naujose vietose buvo 
rengiami pasilinksminimai. NSW 
komanda visas rungtynes žengė 
be pralaimėjimų ir tik paskutinę 
dieną (šeštadienį) prakišo Syd
nėjaus universitetui.

Čia dar primintina, kad penk
tadienio vakarą viename pobūvy
je susitikom ir su Sydnėjaus džiu
do komanda, kur turėjome ma
lonios progos matytis ir su kole
gomis lietuviais džiudistais.

K. Morai

IŠVYKSTA AMERIKON

K. Moras su tėvais išvyksta 
Amerikon, kur apsigyvenš pas sa
vo seserį Rockforde. Jie išskren
da lėktuvu iš Mascoto areodro- 
mo š.m. liepos 21 d. 5 vai. vak.

Kol. K. Moras studijavo gamtą 
— matematiką NSW universite
te. čia jis aktyviai reiškėsi lietu
vių ir australų studentų organiza
cijose. Amerikoj žada tęsti studi
jas Čikagos universitete.

R.C.

EDVARDAS VYGANDAS LIŪGĄ

DAIVA
Nuskamba daina pavakaryje: 
Jos melodija tokia žavi!
Ir nuovargio, ir nuliūdimo
Prislėgta krūtinė , ’
Atsipalaiduoja nuo kančių...

Tada lyg tyro rytmečio orę, įkvepi... 
Lyg saulė • tekanti sušildo 
Šaltus ir nuobodžius namus, 
Kviesdama ramiam poilsiui...

Taip malonu ir gera tada čia būti, 
Kaip niekur, niekur jaukiau 
Nepasieks net mintis.
1960.6.26, Tighe’s Hill.

Daug pinigo išleista, daug laiko 
prabėgo, o vis dar daug žmonių 
eina pamatyti Wyler pastatytą 
Ben-Hurą. Šiame filme žydų prin
cas Beh-Hur atsikeršija savo jau
nystės draugui romėnų tribūnui 
Messala dėl to, kad jo motiną ir 
seserį neteisingai uždarė į kalėji
mą ir jį patį ištrėmė vergauti. 
Šie įvykiai vyksta tarp 26-30 
Kristaus eros metų. Filmo prolo
ge parodomas ir Kristaus gimi
mas.

Daūgkas šį filmą giria, daug 
premijų jis yra laimėjęs, bet at
rodo, kad už tuos pinigus ir su
gaištą laiką daug geresnis jis ga
lėtų būti. Apskritai, Ben-Huras 
yra įdomus filmas, bet vaikams 
vis dėlto per žiaurus.

Aktorių vaidyba pakenčiama. 
Charlton Hęston sunkią ir ilgą 
paties Ben-Huro rolę išpildo ge
rai; kiti savo vaidmenyse yra 
silpnesni, nors ir čia, žinoma, iš
imčių yra. Arabų šeikas kiekvieną 
minutę žiūrovui įdomus. Stephen 
Boyd, kaip Messala, tik filmui 
gerokai įpusėjus kaip reikiant 
pradeda vaidinti. Pradžioj jo vai
dyba silpnoka. Susitikęs su savo 
senu draugu Ben-Huru, jis žo
džius kartoja kaip papūga. Esther 
(Haya Harareet), ta pati, kurią 
visi gyrė kaip gražuolę, vaidina 
pakenčiamai, o jos akių žvairu
mas, tikriausiai, bus kameros kal
tė. Jack Hawkins mėgino, kiek 
galėjo, atlikti Romos konsulo 
Quintus Arrius vaidmenį, bet ne 
jam vaidinti romėną. Kariškoj 
uniformoj jis atrodo kaip vaikas, 
įlindęs į “erdvių tyrinėtojo dra
bužį”. Jei aktorius netinka cha
rakteriui, tai manikėnas netinka 
filmui. Minios pasirodymai būtų 
efektingesni, jei rimtuose mo
mentuose aktoriai nesišypsotų ar 
be reikalo nežiūrėtų į filmuoto- 
ją, o susikaupę perduotų rimtos 
akimirkos išgyvenimą. Gerai, kad 
nors ne visi minios pasirodymai 
buvo tuo būdu sugadinti.

Vienas kitas garso defektas 
jautrų klausytoją tikriausiai er
zina. Garso kaitaliojimas, akto
riams intymiai kalbant, ar jo ne- 
pritaikymas lūpų judesiams, at
rodo, turėjo būti sutvarkytas dar 
prieš filmos rodymą.

Pats filmavimas atliktas gerai, 
bet netvarkingai. Jei tik keletą 
kartų ten buvo galima pastebėti 
vieną vaizdą dar kitam neišnykus 
ar kitą vaizdą, sutrukdytą pavė
luotu filmos sujungimu, tai įro
do, kad vis dėlto galėjo visi su
jungimai būti sklandus ir tikslūs.

Spalvos filmą padarė įspūdin
gesnį, nors kaikur trūko realumo. 
Filmo prologe pavaizduotas Kū
čių Vakaras atrodė panašesnis į 
tapytą paveikslą, nei į filmą. Prie 
St. James teatro iškabintasis 
Kristaus gimimo paveikslas įspū
dingiau atrodo, negu pačiame fil
me. šiaip spalvos filmui daug pa
dėjo, daug daugiau, kaip, pavyz
džiui, tie svaiginantys kaitalioji
mai South Pacific’e.

Ben-Huras be muzikos blogiau 
atrodytų, nei Ben-Huras be spal
vų. Muzika ištisai teikė stiprų fo

Svogūnas Svogūnaitis

ną ir prikergė dramatiškesni, vie
tomis net tarsi sprogstantį efektą 
(irkluojant laivu).

W. Wylex1 geriausiai pavyko pa
vaizduoti žiaurius momentus. 
Kiekvienas pripažins, kad karietų 
lenktynės atrodė lyg tikros. Daly
viai, iškritę iš savo karietų, jei 
nespėjo pasitraukti iš kelio, buvo 
arklių sutrypti ir kitų karietų su
važinėti. Karietų lenktyniavimas 
laikomas filmo kulminaciniu taš
ku, tačiau W. Wyler neišryškįna, 
kodėl Ben-Huras tame lenktynia
vime dalyvavo. Ben-Huras juk bu
vo prieš lenktyniavimą nusistatęs. 
Ben-Huras jieškojo savo motinos 
ir sesers, kurias Messala buvo 
rūsy uždaręs. Ben-Huras buvo 
pasiryžęs už tai Messala’i atker
šyti, atimdamas jam gyvybę. O 
kas atsitiko, kai Esther sumela
vo ir Ben-Huras patikėjo, kad jo 
motina ir sesuo kalėjime mirė? 
Esther nenorėjo Ben-Hurui išsi
tarti, kad jo motina ir sesuo yra 
raupsuotos. Kas atsitiko? Ben- 
Huras išlėkė iš savo namų tarsi 
išprotėjęs. Kur? Užmušti Messa- 
lą? Tačiau to nepadarė, o pradėjo 
su juo karietomis lenktyniauti?

Ben-Huras lenktynes laimėjo, 
bet konfliktą su Messala, iš tik
rųjų, prakišo. Smarkiai sužeistas, 
Messala paskutiniu atsidūsėjimu 
tarė Ben-Hurui, kad jis dar ne
laimėjo, nes jo motina ir sesuo 
gyvos ir raupsuotos. Filmas čia 
logiškai turėtų jau baigtis. Liku
si dalis — Kristaus nukryžiavi
mas — panašesnė į epilogą, kas 
žinoma, išbalansuoja šio filmo 
prologą, šitame “epiloge” išsiryš
kina Ben-Huro triumfas, bet Mes
sala jau negyvas ir triumfo ne- 
liūdija.

Įdomu dar priminti, kad filme 
buvo vartojami kontrastingi kal
bos akcentai. Jei leistina filme 
naudoti skirtingus artistų akcen
tus, tai bent juos reikėtų pritai
kyti vietovėmis, pavyzdžiui: žy
dai turėtų naudoti vieną ąkcen- 
tą, romėnai — kitą, arabai — tre- . 
čią. Bet čia tiesiai keistas efek
tas susidarė, kai jankių akcentu 
kalbėjo žydų princas, o naujos 
australės — žydaitė. Keistokai 
atrodė ir šukuosenos. Nesakyčiau, 
kad vyrai buvo panašūs į “beat
nikus”, nors kaikurie plaukų ne- 
kirpo ir barzdos neskuto, bet ga- ' 
Įima buvo pastebėti, kad per arti 
foto aparato buvo-prileisti vyrai 
su bodžiškomis šukuosenomis. 
Beatnikai dar gal ir tiko, bet bo- 
džiai — tai jau tikras anochroniz- 
mas.

Pirmą kartą pamačius Ben-Hu
rą, galima pastebėti eilę erzinan
čių smulkmenų, tačiau visumoje 
žiūrovui pasilieka stiprus įspūdis, 
kuris greit neišdils. 1

PASTABA:
ši aštroka Ben-Huro filmo kri

tika gal ir neatatiks visų skaity
tojų nuomonei, tačiau ji yra ti
piška studentiško stiliaus recen
zija. Antrą kartą pamačius tą 
patį dalyką, šis studento pasisa
kymas gali net Ir pasikeisti.

Red.

3



4

hr; '

JAUNYSTĖ
' jsi

Malonu pavasaryje, kai saulė 
žeria kaitrius spindulius žemėn, 
kai gamta, nusikračiusi žiemos 
vergija, paskelbia džiaugsmo šven
tę; kai gėlės ir medžiai pasipuo
šia savo išeiginiais rūbais ir pasi
rodo visame savo didingume ir 
grožyje. Tada kiekviena gėlelė 
trykšta grožiu, kiekvienas lapelis 
kvėpuoja gyvybės jėga ir energi
ja. Visi veržiasi gyveniman, vyks
ta žūtbūtinė kova dėl drėgmės, 
dirvos, saulės šviesos. Miškai ir 
laukai skamba paukščių giesmių 
aidais.

Žmogaus gyvenimas irgi yra pa
našus, tarkime, j gėlės ar kurio 
kito augalo gyvenimą. Pažvelkime 
tiktai į krykštaujantį kūdikį, jo 
nekaltas akis, iš kurių trykšta gy
vybė, pasiryžimas, noras gyventi, 
kovoti, augti ir tobulėti. Tatai 
dygstanti gėlė, tai pumpuras, ku
ris po daugelio metų duos gerą ar 
blogą vaisių, žiūrint į tai, kaip 
jis bus auginamas, auklėjamas ir 
mokomas.

Žmogus jau gimdamas turi sa
vyje gerų ir blogų polinkių, gabu
mų ir būdingų charakterio pradų. 
Tačiau jo būdas, išsiauklėjimas,

• žmoniškumas ir asmenybė dau
giausia pareina nuo aplinkos, ku
rioje jis auga, nuo tėvų auklėji
mo, nuo žmonių, su kuriais jis 
bendrauja, nuo visuomenės, kurios 
neišskiriama dalimi jis esti. Pati 
pagrindinė institucija, formuojan
ti vaiko asmenybę, yra šeima, tė
vų duodamas vaikui pavyzdys ir

1 auklėjimo metodai. Kiekvienas 
vaikas yra žaliava, iš kurios gali
ma padaryti gerą ar blogą žmogų. 
Gipsas ar plastelinas yra papras
tos medžiagos, bet menininkas iš 
jų padaro puikiausias statulas, pa
minklus, kurie žavi kiekvieną. 
Tinkamas žmogaus auklėjimas, ge
ra aplinka, neduodanti blogų pa
vyzdžių ir įspūdžių, atitinkama 
gyvenimo tvarka ir drausmė gali 
blogiausių polinkių turintį vaiką 
pakreipti tinkama kryptimi ir pa
daryti naudingu visuomenės ir tau
tos nariu. Ir atvirkščiai — dideli 
įgimti gabumai, geri polinkiai ir 
geras būdas lieka gyvenime berfei- 
kšmiais, jeigu jie nėra ugdomi, la
vinami ir tobulinami žmonijos su
kurtais dorovės, auklėjimo ir mo
kslinimo metodais. Kiek daug su 
gabumais, puikia prigimtimi, ge
rais polinkiais asmenų, pakliuvę 
blogon aplinkon, be tinkamos 
priežiūros, susideda su į gyveni
mo šunkelius nuklydusiais drau
gais, pasineria žemės purvuose, 
pamina po kojų visa, kas yra kil
nu, gražu ir garbinga. Tokie as
menys, vietoj to, kad ką nors pa
siektų gyvenime, prisidėtų prie 
kūrybos darbo, užkasa žemėn sa
vo talentą ir lieka pastumdėliais, 
visuomenės našta, net bastūnais ir 
valkatomis. Ir mūsų laikams daž
nai tinka senovės graikų filosofo 
Diogeno pasakymas, kai jis ėjo 
dienos metu per miesto gatves su 
žiburiu rankoje ir buvo paklaus
tas: “Ko jieškai?” Jis atsakęs: 
“Jieškau žmogaus!” Kai jam pa
reiškė, kad žmonių nereikia jieš- 
koti, nes jų yra pilnos gatvės, tai 
jis atsakė: “Yra žmonių, bet nėra 
žmogaus!”

, šis pasakymas tiko prieš porą 
tūkstančių metų, bet jis ne mažiau 
tinka ir mūsų laikams, nes ir da- 
dabar dar reikia pajieškoti žmo
gaus žmonių skruzdėlyne.

Kiekvienas žmogus jaunystėje 
turi labai daug energijos, veiklu
mo, judrumo, įvairiausių polinkių 
ir norų. Tatai mus skatina moky
tis, siekti geresnės ateities, kur
ti, pasiruošti būsimam gyvenimui. 
Kiekvienas žmogus yra savo lai
mės kalvis, sako priežodis. Tai yra 
tikra tiesa, nes kiekvieno žmogaus 
likimas dažniausiai yra jo paties 
rankose. Kad neliktume gyvenime 
pastumdėliais, paskutiniais bei 
blogiausiais visuomenės nariais, 
turime tinkamai sunaudoti turimą
ją jaunystės energiją, lavindamie
si, tobulindami savo būdą, siekda
mi kas kilnu ir gera, mokindamie- 
si, kas tik yra prieinama ir gali
ma. Kokį darbą mums tenka dirb
ti, visuomet jį atlikime gerai, grei
tai ir pavyzdingai, nes blogai at
likdami, mes kenkiame patys sau, 
parodydami savo asmens menkys
tę. s

- GYVENIMO
B.R. LAISVŪNAS

PAVASARIS
Kiekvieno jaunuolio ateitis pri

klauso nuo jo pasiruošimo gyveni
mui jaunystėje, nuo jo valios už- 
grūdinimo būsimiems vargams ir 
sunkenybėms, kurios jį visą amžių 
slėgs ir blaškys. Gyvenimas yra 
geras tiktai drąsuoliams, nežinan
tiems, kas yra neveiklumas ir ne
ryžtingumas. Protingas, apsukrus 
jaunuolis visada ras išeitį kaip su
sitvarkyti, pasiruošti gyvenimui, 
kad užtikrintų savo ateitį ir pra
gyvenimą. Jis niekuomet nebus 
visuomenei našta, bet bus naudin
gas šeimai, tautai ir valstybei. Jis 
vis suras būdą, kaip pakilti aukš
čiau kasdieniškumo, aukščiau tų 
žmonių, kurie pasitenkina gyveni
mo trupiniais, likučiais.

Jeigu mes pažvelgiame į didžių
jų pasaulio dailininkų, rašytojų, 
politikų, muzikų ir kitų žymesnių
jų žmonių gyvenimą, tai pamaty
sime, kad jie prasimušė pasaulin 
ir įsigijo amžinos garbės ir laurų 
vainikus tiktai būdami nepaprasto 
darbštumo, griežto nusistatymo ir 
tvirčiausio pasiryžimo savo užsi
brėžtų tikslų siekdami. Garsusis 
vokiečių poetas Goethe pasakė: 
“Kas nori šį tą reikšti gyvenime, 
turi dirbti ir kankintis”. Darbas 
yra mūsų išganymas.

Kas yra brangiausio pasaulyje?

ADELAIDES STUDENTAI
AKTYVŪS

Kartais čionykštėje lietuvių 
spaudoje užtinkamos žinutės, kad 
Australijos lietuviai studentai per 
mažai reiškiasi vsuomeniniame 
gyvenime. Stebėdamas Adelaidės 
lietuvius studentus, priėjau išva
dos, kad tokios ar panašios žinu
tės ne visai atatinka tikrenybei, 
nes Adelaidėje per 40% lietuvių 
studentų aktyviai reiškiasi ben
druomenėje ir dirba visuomeninį 
darbą. Pagalvokime, kokis gi pro
centas ne studentų lietuvių daly
vauja visuomeniniame gyvenime?

Kalbėdamas apie studentų veik
lą, turiu čia priminti, kad kolegos 
— Janina, Daina ir Stasys — dai
nuoja “Lithuania” chore, kol. 
Stasys, be to, dar treniruoja vy- 
tietes krepšininkes; kolegos Re
nata, Virgis, Donatas- ir Jonas 
dirba su skautais Vilniaus tunto 
vadovybėje; kolegos Antanas, 
Leonas, 'Romas, Eugenijus ir Jo
nas žaidžia krepšinį “Vyties” 
sporto klube, o kol. Aldona ir Bi
rutė žaidžia stalo tenisą.

Tatai jau gana gražus' veiklių
jų studentų būrelis. Paskutiniame 
ALB Adelaidės Apyl. visuotinia
me metiniame susirinkime mačiau 
dalyvaujant visą dešimtį studen
tų, iš kurių kol. Renata buvo iš
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Vieni į šį klausimą atsakys, kad 
auksas, kiti — platina, deimantai 
ir kita. Bet nė vienas iš tų atsa
kymų, nebus teisingas. Didžiausia 
brangenybė yra atvira, jautri, be 
vyliaus, keršto, be jokių užpaka
linių minčių žmogaus širdis.

Kiekvienas jaunuolis turi ži
noti, kad didžiausia jo brangeny
bė ir turtas jo asmens garbė, 
skaisti siela, tvirta valia ir suge
bėjimas atsiriboti nuo šio gyveni
mo negerovių. Goethe pasakė : 
“Turto nustojai, nedaug nustojai, 
nes dirbdamas jį -vėl įsigysi; drą
sos nustojai, labai daug nustojai 
ir nieko gero gyvenime nepasiek
si; garbės nustojai — visko nusto
jai, geriau kad tu nebūtum gi
męs”.

Kokį darbą imamės dirbti, įdė
kime į jį visą savo sugebėjimą ir 
meilę. Visuomet stenkimės būti 
pirmutiniais, kelio skynėjais, pa
vyzdžiu kitiems, kad mus sektų, 
bet niekuomet nemėgdžiokime 
kitų.

Su atbundančia gamta, pavasa
riška -energija ženkime pirmyn į 
kilnesnį, gražesnį gyvenimą ir švie
sesnę ateitį. Būkime jauni dvasia 
ir širdim, kad pritrauktume ir ki
tus prie savo idėjų ir siekių.

rinkta į mandatų komisiją. Pro- 
centualiai imant, 25% visų Ade
laidės liet, studentų dalyvavo ta
me susirinkime.

Universitetus baigusieji taip 
pat gana aktyviai reiškiasi lietu
viškoj veikloj. Štai jie: kol. Le
onardas buvo “Vyties” klubo sek
retorium (dabar nutūpęs Kana- 
don), kol. Irvis reiškiasi Sydnė- 
jaus padangėje, o kol. Romas — 
Hobarte. Kolegė Stasė dirba skau
tų tėvų komitete, kol. Martynas 
yra Adelaidės Apyl. sekretorium 
ir šachmatų sekcijos vadovu. Kdl. 
Stasys eina atsakingas Krašto 
Garbės Teismo nario pareigas ir 
yra išbuvęs net dvi kadencijas 
Adelaidės Apyl. Valdybos pirmi
ninku. Kol. Antanas šiuo metu 
lektoriauja Adelaidės Lituanisti
niuose Kursuose.

Tatai peržvelgus, aiškiai ma
tosi, kad aktyviai besireiškią ben
druomenės veikloje studentai vis- 
dėlto viršija baigusiuosius, o šis 
santykis, atrodo, turėtų būti at
virkščias, nes baigusieji tikrai tu
ri daugiau laiko, kad bent keletą 
valandų savaitėje pašvęstų lietu
viškajai adelaidiškių veiklai.

J.R.

MOŠŲ PASTOGĖ

KULTŪRINĖ KRONIKA
LIETUVOJE IŠLEISTOS 

KNYGOS
Valstybinė Politinės ir Moksli

nės Literatūros Leidykla Vilniuje 
pastaruoju metu išleido šiuos lei
dinius:

L. Kitra ir Subačiuvienė: “Mū
sų butas” 210 psl. su iliustr., 
1959 m.;

A. Laigonaitis: “Literatūrinės 
laboratorijos praktika” 371 p. su 
iliustracijomis, 1959 m.;

T. Mončiunskas: “Rudipinkų 
girios partizanai” 344 psl., 1959 
m.; “Pasakojimas apie pušaitę”, 
O. Kirmaitės iliustracijos, 76 psl.,
1959 m.; .

Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla Vilniuje pastaruoju me
tu yra išleidusi šiuos leidinius:

K. Ambrasas: “Laiko tiesa”, 
291 psl., 1960 m.;

A. Baranauskas: “Anykščių ši
lelis’’. Poema. Iliustracijos V. Va
liaus, 31 psl., 1959 m.;

A. Gricius: “Žmonės”, apsaky
mai, 431 psl., 1960 m.;

K. Jakubėnas: “Grybai, paukš
čiai ir žvėreliai”. Piešiniai B. 
Žvilytės, 79 psl., 1960 m.; (

“Kaimo biblioteka”. Kaimo bi
bliotekininko vadovas, 325 psl.,
1960 m.;

Stasys Anglickas: “Po atviru 
dangumi”, eilėraščiai;

Juozas Gaisras: “Gyvenimo 
žingsniai”, apybraižos knyga.

★ Vaizdų knygą apie istorinę 
ir nepriklausomą Lietuvą spaus
dina VI. Vijeikis. Knyga didelio 
formato, turės apie 450 pusi. Skir
ta jaunimui. Tai lyg albumas su 
daugybe paveikslų: miestų her
bai, Laisvės Varpas, nepriklauso
mybės atstatymas, Aušros Vartai. 
Šv. Kazimieras, priešistorinės Lie
tuvos liekanųs, Lietuvos valdo
vai, piliakalniai, pilys, knygnešiai, 
partizanai, kariai. Darius ir Gi
rėnas, liaudies menas, dailė, dai
nos, muzika ir t.t.

★ Leidiniai apie chemiją. Liau
dies ūkio taryba ir Vilniaus Uni
versiteto Mokslinė Biblioteka iš
leido beveik 200 puslapių biblio
grafinę rodyklę: “Chemija ir che
miniai procesai T. Lietuvos liau
dies ūkyje”. Čia suregistruotos 
tos srities mokslinės knygos ir 
straipsniai, pasirodę po karo Lie
tuvoje.

★ Aleksandryno I tomas jau iš
spausdintas. Belieka įrišti ir už
dėti viršelius. Spausdina M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje. Knyga 
turės arti 500 pusi.

★ Vi. Ramojus ruošia spaudai 
knygą iš pokario nuotykių — 
“Pavasaris už apkasų”.

★ K. Žeromskis yra sukūręs ei
lę naujų peisažų; porą jo pavei
kslų nupirko dr. Hagentornas.

★ Kultūros Kongresas, Lietu
vių Bendruomenės nutarimu, or
ganizuojamas Čikagoje. JAV Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondo Valdyba paprašyta iki 
birž. 1 d. sudaryti II-jo Kultūros 
Kongreso Komitetą.

k Valentinas Ramonaitis, 22 
metų jaunuolis, garsėja kaip ka
rikatūristas. Dirba didelės Sears 
bendrovės meno departamente Či
kagoje. čia dirba nemaža ir kitų 
lietuvių.

k Romualdas Kisielius, jaunas 
poetas, išleido pirmąjį poezijos 
rinkinį, pavadintą — 1 “Pirmoji 
sėja”. Knyga turi 52 pusi., gra
žiai iliustruota dail. J. Totilaitės. 
Kaina $1.50. Leidinys sukrautas 
pas autorių: R. Kisielius, 1722 
Grove St., Brooklyn 37, N.Y.

★ Anykščių Šilelis, nauja laida 
vysk. A. Baranausko kūrinio, pa
ruoštas spaudai M. Morkūno 
spaustuvėje Čikagoje. Turtingai 
iliustruotas dail. Pr. Lapės.

k Vyt. Mačernio poezijos rin
kinys, dail. P. Augiaus iliustruo
tas, jau yra spausdinamas M. 
Morkūno spaustuvėje. Knyga tu
rės 240 pusi.

k Stasys Goštautas Bogotoje, 
Kolumbijos sostinėje, birželio 
mėn. pabaigoje atidavė į spaudą 
pirmą dalį savo knygos apie Ko

lumbijos meną — “Arte Colom
bian©”.

★ Viesulas — “vienas geriau
sių"... “The Studio”, vadovau
jantis britų meno žurnalas, lei
džiamas Londone, straipsnyje 
“American Prints Today”, rašo: 
“Gabiausiais spalvotos litografijos 
dailininkais šiandieninėj Ameri
koje laikytini Caro Z. Antresian, 
June Wayne, Max Kahn, Romas 
Viesulas ir Jack Perlamuter”.

k Pulk. V. Steponaičio biblio
teką Lietuvoje perėmė Respubli
kinė biblioteka. Šalia kitų knygų 
rastos 1914 m. lietuvių dailės 
draugijos programos, išleistos 
1914 m. Kaune įvykusios dailės 
parodos proga.

★ Lietuviški metai — skaitymai 
kiekvienai metų savaitei apie tos 
savaitės svarbųjį lietuviams įvykį 
jau surinkta VI. Vijeikio spaustu
vėje Čikagoje. Knyga turės 120 
pusi. Spaudai paruošė Jurgis 
Mantas. Leidinys gausiai ilius
truotas. Iš spaudos išeis dar šią 
vasarą.

k Dail. V.K. Jonynas su dviem 
darbais dalyvauja tarptautinėje 
grafikų parodoje, kuri vyksta Va
karų Berlyne. Parodoje Ameriką 
atstotvauja 17 dailininkų, jų tar
pe ir V.K. Jonynas. Parodoj da
lyvauja: Argentinos, Belgijos, Da
nijos, Vokietijos, Anglijos, Suo
mijos, Graikijos, Olandijos, Izrae
lio, Italijos, Japonijos, Jugoslavi
jos, Meksikos, Australijos, Lenki
jos, Šveicarijos, Švedijos, Pietų 
Afrikos ir Amerikos rinktiniai 
dailininkai.

Parodą organizavo ir dailinin
kus parinko tarptautinė grafikų 
Sąjunga, kurios centras yra Švei
carijoje.

Fordhamo Universitetas, susi
pažinęs su dail. V.K. Jonyno išei
tu aukštuoju mokslu Europoje, jį 
įtraukė į profesūros sąrašą ir jo 
išeitą mokslą prilygino amerikie
tiškam standartui su Ph. D. laips
niu.

Šio laipsnio uniformoje daili
ninkas su kitais universiteto pro
fesūros nariais dalyvavo Univer
siteto statomų naujų rūmų kerti
nio akmens šventinimo iškilmėse 
š.m. gegužio mėn. 3 d. New Yor
ke.

Dail. V.K. Jonynas dėsto meną 
Fordhamo Universitete nuo 1956 
m. rudens semestro. D.I.

k Vladas Jakubėnas pakviestas 
diriguoti Verdi operas “Rigolet- 
to” ir "Traviatą”, kurias stato 
The American Opera Co.
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GERIAUSIOS ROSIES KONTINENTALINIAI

DELIKATESAI pas

N. & M. PĖKIC
143 CABRAMATTA RD., CABRAMAT^A. 

(Prie kino teatro)

GERIAUSIA ESPRESSO KAVA

BAMBOO kavinėje 
John Str., Cabramatta

Atidaryta ir sekmadienių popietėmis.
Kalbama vokiškai.
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Pigiausia

DELIKATESŲ IR MĖSOS GAMINIŲ 
PARDUOTUVĖ

ARTI KINO TEATRO CABRAMATTOJ

BAYPLA PTY. LTD
Kalbama vokiškai ir kitomis kalbomis.

I960 m. liepos 8 d.

ĮVAIRU ir 
įdomu
I

MAŽĖJA NIUJORKO 
GYVENTOJAI

Š.m. JAV-bių gyventojų sura
šinėjimas parodė, kad Niujorke 
tebegyvena tik 7.700.000 asmenų. 
Per trejus pastaruosius metus gy
ventojų skaičius tame didmiesty 
sumažėjęs 100.000 žmonių.

GYVENS ŠEIMOS PIETŲ 
AŠIGALYJE

Šiuo metu Pietų Ašigalyje yra 
daugelio tautų mokslininkai tyri
nėjimo tikslais. Skelbiama, kad 
dešimties metų laikotarpyje P. 
Ašigalyje bus įrengti visi kAsdie- 
nio gyvenimo patogumai: gyvena
mieji namai, mokyklos, ligoninės 
ir t.t., į kur galės atsikelti moks
lininkų šeimos net ir su vaikais.

RUOŠIASI VIZITUOTI RUSIJĄ

Ateinančių metų gegužyje Mas
kvoje bus atidaryta D. Britanijos 
pramonės paroda.

Manoma, kad tos parodos ofi
cialiai atidaryti vyks Anglijos ka
ralienės vyras princas Phillip.

IŠGELBĖJO BANGINIAI

1333 metais Airijos sostinei 
Dublinui grėsė badas. Nevilties 
akimirką Liffey upėn suplaukę 
apie 200 didžiulių banginių, kurie 
negalėjo išplaukti atgal į vande
nyną ir buvo sugaudyti badaujan
čio miesto gyventojams. Jų mėsa 
išgelbėjo miestą nuo bado mirties 
iki sekančio derliaus nuėjnimo.

Tatai vienintėlis istorijoj žino
mas įvykis, kad banginiai, kurie 
niekados neapleidžia jūros vande
nų, suplaukė į upę.

VYRAS, PAMĖGĘS VEDYBAS
San Franciške (Amerikoj) mies

to policijai pagaliau pasisekė pa
sigauti bigamistą Frank Gratto, 
39 metų amžiaus, kuris buvo ve
dęs vienuoliką kartų ir nebuvo 
išsiskyręs nė su viena žmona.
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| BALTIC STORES LTD.
’’ 421 Hackney Road
:: - LONDON, E.2. ENGLAND. . “

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
“ MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusyilnonės, 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 RŪSIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
«’ Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- 

lo rėžtukai ir kt.

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIAI GERIAUSIA!
444*4444444444444444 4 4-444-4-44-44-44 44 44444444 4-4444444444 4-44-ė++4-4 4* )

4



1960 m. liepos 8 d. ' MOŠŲ PASTOGĖ

/POPTALj
Redaguoja: Antanai Laukaitis

Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W. Tel. 72-4864

DAR DEL RINKTINIŲ

Adelaidėje
VYTIS I — WEST 51-58 (23-19)

Jau kelintas rungtynes vytiečiai 
pralaimi paskutinėse minutėse, šį 
sykį vytiečiai vedė visą laiką 5-7 
taškų skirtumu. Likus žaisti trims 
minutėms, dar buvo 49-49. Gum- 
biui su Statnicku surinkuš po 
penkias baudas ir nesant pamai
nų, likę keturi žaidėjai turėjo nu
silenkti priešui. Taškai: Gumbys 
17, Petkūnas 12, Visockis 10, Stat
nickas 8 ir Lapšys 4. L. Urmonas 
žaidė, bet taškų nepelnė.

LIETUVOS 
FUTBOLAS

Šis mano atsakymas gerb. Ju- 
Rai bus paskutinis. Aš neturiu 
noro pilstyti iš tuščio į tuščią, 
be to, nenoriu ginčytis su asme
niu, kuris slepiasi po slapyvarde 
ir neturi drąsos pasirašyti po sa
vo rašiniu tikra pavarde. Taip 
pat nesinorėtų, jog šiaip labai ku
klų mūsų Sporto Skyrių užimtų 
tušti ginčai ir šmeižtai. r

Ju-Ra savo rašinyje M.P. Nr. 
26 (š.m. birželio 24 'dieną) nieko 
nauja nepasako, tik grasina, kad 
kai kurie studentai nedalyvaus 
Sporto šventėje, užpilia tepalo 
mano antrašu ir pasigiria, kad 
1935 irt. dalyvavo “dziudo” treni
ruotėse.

Geri lietuviai ir sportininkai 
Šventėje dalyvaus, nesvarbu, ko
kią programą šeimininkai pateiks.

Prieš tokių rinktinių sudarymą 
pasisakydamas, aš turėjau rimtą 
priežastį (tas liečia ir džiudo). 
Kaikurie studentai nenori ir ne
žaidžia už savus lietuviškus spor
to klubus, nors tie klubai padėjo 
jiems eiti pirmus žingsnius jų 
sportinėje karjeroje. Tokie asme
nys turi įvairių savanaudiškų pa
siteisinimų ir kaltę suvarčia spor
to klubams. Prieinama kaikur li
gi to, jog keli asmens pradeda 
diktuoti klubams, aišku, težiūrė
dami tik savo asmeniškos nau
dos. Mūsų čia nėra tiek daug, kad 
galėtume įsteigti atskirus klubus 
studentams ir ne studentams. Vi
sų pareiga priklausyti esamiems 
lietuviškiems sporto klubams tu
ri būti statoma pirmoje eilėje. 
Mums yra džiugu, kada mūsų žai
dėjus studentus pakviečia univer
sitetai atstovauti savas rinktines, 
bet dažnai universitetai sudaro 
savo rinktines labai neteisingai. 
Šiais metais puikūs Adelaidės 
krepšinio žaidėjai — Lapšys, Ur
monas ir M. Statnickas — nebu
vo pakviesti žaisti už universite
to rinktinę, kai tuo tarpu latviai, 
kaikurie jų daug silpnesni ir ne
žaidžiu už universiteto komandas, 
buvo pakviesti žaisti už rinktinę.

Rinktinės negalima sudaryti 
vien dėlto, kad Ju-Ra siūlo, jog 
už studentų rinktinę žaistų ir tie 
studentai, kurie nežaidžia už sa
vus lietuviškus klubus. Jeigu to
kie studentai savo asmeniškus 
reikalus ir ambicijas laiko pirmo
je vietoje ir lietuviški sporto kiū
to yra jiems visiškai nesvarbūs, 
Ui nėra reikalo jiems pataikau
ti. Daug studentų yra puikūs 
sportininkai ir jaunimas juos lai
ko autoritetu, tik gaila, kad yra 
ir tokių, kurie nėra joks pavyz
dys ir autoritetas mūsų sportinin
kams ir bendrai visam jaunimui. 
Iš studentų reikia reikalauti dau
giau, ir jų negalima garbinti 
vien už tai, kad jie yra studentai.

Sporto klubai neturėtų niekam 
pataikauti, nes tik tuo būdu nie
kas negalės ir jiems nieko pri
kišti. Geriau yra palikti visiškai 
su viena kurios nors sporto šakos 
komanda, negu daryti kam nors 
nuolaidas. Dabartinės Sporto 
šventės yra akstinu daugeliui 
sportininkų ir kas tik nori, jose 
gali dalyvauti, tačiau jeigu įsi- 
.leisime j kurį klubą ■ nors vieną 
asmenį, nežaidžiantį už jį, tai mes 
patys sau užnersime kilpą ant 
kaklo.

Dėl man taikomų asmeninių 
priekaištų galiu pasakyti, kad aš 
niekuomet nepretendavau į gar
saus, kaip Ju-Ra, sportininko var
dą. Aš augau skirtingoje aplin
koje ir skirtingu laiku ir negalė
jau, ar neturėjau galimybių ats
tovauti garsių klubų. Aš negal
voju čia duoti savo gyvenimo apy
skaitą, visdėlto Ju-Ros žiniai pra
nešu, kad aš praktikavau kaiku- 
rias sporto šakas ir dar dabar 
gali mane Ju-Ra pamatyti tinkli
nio aikštėje, mėtant į krepšį, ga
liu ir šachmatais pažaisti, galiu 
ir j ringą išeiti... Kada atsiras 
geresnį patyrimą turintieji ir jie

sąvokos 
kad per 
tos “są- 
išdirbau

VYTIS III — PIRATES 
30-17 (2-6) 

Rezultatas šių 
mažas. Kadangi 
priešo komanda, 

pilnas laikas.
10, Ružinskas su Kapočiūnu 
8 ir Morkūnas su Rudzensku 

2.

yra

kaip Ju-Ra,

bus sportininkų išrinkti, aš tik
rai be širdgėlos turimą poziciją 
užleisiu ir, gal būt, tai įvyks dar 
ir anksčiau, nei Ju-Ra tikisi.

Kas liečia sportininko 
supratimą, tai matyti, 
klaidą ir nesuprasdamas 
vckos”, čia, Australijoje
kartu su sportininkais kelis me
tus, atsisakydamas savo laisvalai
kių, nežiūrėdamas į išlaidas ir 
burnojimą tokių,
sporto “žaigždžių”. Ar tas mano 
darbas buvo našus, tegul spren
džia šių dienų sportininkai, jų 
treneriai ir vadovai, bet tik ne 
Jūs, p. Ju-Ra. Jūs gyvenate savo 
atskirą gyvenimą 20 metų atgal... 
Jūs nėjote su šių dienų jaunimu 
(sportininkais ir studentais), bet 
kariavote popieriniais kardais su 
kitų pažiūrų asmenimis. Per tą 
laikotarpį, Jums dirbant tariamai 
“svarbų” visuomeninį darbą, jau
nimas atitolo nuo Jūsų, o Jūs dar 
toliau nuo jaunimo. Patarčiau pa
miršti, kas buvote 20 metų atgal, 
dirbti toliau, bet ne įsakinėti jau
nimui, o geriau suprasti jaunimo 
galvoseną. Šią karčią tiesą kas 
nors turėjo pasakyti ne tik Jums, 
bet ir visiems, kurie gyvena 20 
metų prabėgusiais sapnais. Nerei
kia kaltinti jaunimo, kad jis ne
supranta anų laikų dvasios.
Yra žmonių, kurie ir prieš 20 me
tų buvo sportininkai, gal būt ne- 
blogesni kaip Jūs, p. Ju-Ra, bet 
jie ir šiandieną dirba su jaunimu 
ir juos jaunimas gerbia, nors aš 
beveik nemačiau spaudoje jų 
žygdarbių. Tie asmens tikrai myli 
sportą ir savą lietuvišką, kad ir 
silpnokai lietuviškai (ne dėl savo 
kaltės) kalbantį jaunimą.

Aš nemėgstu ginčų per spaudą 
ir daugiau nesiginčysiu, bet gi ne
gali žmogus praeiti pro šalį, ka
da beveik tikrai spėji, kas slepia
si po slapyvarde. Patarčiau aš 
Jums ateityje rašyti tikrą savo 
pavardę, kad sportininkai žinotų 
su kuo turi reikalą. O gal būt bus 
geriausiai, kad paliksite sportinin- 
kuss vienus: jie iki šiol tikrai 
neturėjo jokių kivirčų savo tarpe. 
Sporto Skyriuje taip pat nebuvo 
tokių ginčų, nors ten ir parašy
davo tokie kaip aš, atseit — ne 
sportininkai.

Rinktinių sudarymas priklausys 
nuo šventės rengėjų sydnėjiškių, 
todėl šis klausimas išsispręs sa
vaime ir be pašalinių įtakų.

E. Nemeika

PASTABA:
Sp. Sk. Redaktorius šiuo raši

niu baigia šį gana nemalonų gin
čą ir daugiau šiuo klausimu ne
bus talpinama jokie straipsniai ir 
laiškai. Norėdamas tiksliau pain
formuoti skaitytojus, Sp. Sk. 
Red. kreipėsi į busimosios šven
tės rengėjus — Kovo valdybą, ku
rios pirmininkas p. V. Augustina- 
vičius pareiškė, kad studentų ir 
ne studentų rinktinių krepšinio 
rungtynėms ir “džiudo” parodo
mosioms rungtynėms atidarymo 
dieną yra labai didelis susidomė
jimas Studentų Centrinėje ir Syd- 
nėjaus skyr. valdybose, o taip pat 
ir kitų sportininkų bei žiūrovų 
tarpe, todėl šios rungtynės ren
gėjų ir bus pravestos. Smulkes
nę programą sutars rengėjai ir 
ALFAS valdyba.

Sp. Sk. Redaktorius

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway
•I MELBOURNE
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rungtynių 
labai pasivėlino 
tai nebuvo žais- 
Taškai: Dauga-

VYTIS I (mergaičių) — 
PANTHERS 24-17 (20-5)

Mergaitės žaidė gerai pirmą 
puslaikį, antrame puslaikyje vi
siškai buvo užmigta ir laimėjimą 
užtikrino tik pirmo puslaikio pel
nyti taškai. Mums taškus pelnė: 
M. Kelertaitė 9, D. Radzevičiūtė 
8, Andriušytė 4, šiukšterytė 2 ir 
Pečiulytė 1.

LAIŠKAS SP. SK. 
REDAKTORIUI

GERB. p. REDAKTORIAU,
“Mūsų Pastogės” Nr. 26 Spor

to Skyriuje tilpęs Ju-Ra straips
nis vardu “Rinktinės”, mano nuo
mone, yra nevertas kritikos, bet, 
kadangi aš nesu kritikas, o tik 
aktyvus sportininkas, todėl atsa
kysiu į kelis sportininkus liečian
čius klausimus.

1. Ju-Ra savo straipsnyje kaip 
tik pabrėžė, kad yra nesvarbu 
rinktinės, bet svarbu yra paski
rų sportininkų dalyvavimas. Ka
dangi man teko ir organizuoti, ir 
dalyvauti sporto šventėse, tai aš 
priėjau išvados, kad Ju-Ros pa
siūlytas būdas “dalyvauti” tiktų 
tik gegužinei, bet ne sporto šven
tei.

2. Žmogus, gyvenąs Australijo
je ir galįs išsireikšti, kad B. Ne
meika niekada nėra buvęs tikru 
sportininku ir nesupranta kas yra 
sportas, aiškiai parodo, kad jis 
šių dienų mūsų sportiniu gyveni
mu labai mažai ar net visai nesi
domi. Aš tikras, kad Ju-Ra nebu
vo 10-čio šventėje Adelaidėje ir 
negirdėjo šimtų sportininkų bei 
žiūrovų sukeliant B. 
Ovacijas, kai jis priėjo 
siakalbio. Šios ovacijos 
keltos jam už jo tikrą
dvasią ir nenuilstamą darbą lie
tuviškam sportui tremtyje.

Su pagarba
V. Binkis

Nemeikai 
prie gar- 
buvo su- 
sportišką

šiuo laiku futbolas Lietuvoje 
yra labai išpopuliarėjęs, nors 
aukšto lygio ir neatsiekiama. Ta
tai galima spręsti iš Vilniaus 
Spartako pasirodymų.

SSSR futbolas yra padalytas j 
dvi aukščiausias grupes, kurios 
sudarytos taip, kad būtų galima 
patogiau komandoms susitikti tar
pusavyje. Anksčiau šiose pirme
nybėse dalyvavo tik Maskvos ir 
kitų didžiųjų miestų komandos, 
bet dabar prie jų yra prijungta 
ir po vieną iš mažesnių respub
likų. Taip vadinamą I-ją ir II-ją 
grupę sudaro po 11 komandų. Lie
tuvos Vilniaus Spartakas, kuria
me žaidžia beveik visi geriausi 
respublikos žaidėjai, yra Il-je 
grupėje. Po 9-nių sužaistų rung
tynių Spartakas turi 3 taškus ir 
stovi paskutinėje vietoje. Kiek ge
riau sekasi rezervinei komandai, 
kuri turi 10 taškų iš 10 rungty
nių ir laiko 5-ją vietą. Ji yra 
atsilikusi nuo pirmaujančios ko
mandos tik trimis taškais.

Mūsų kaimynų latvių Dauguva 
I-je grupėje stovi 3-5-je vietoje, 
kai estų Kelevas irgi paskutinėje.

Kauno Banga dalyvauja SSSR 
“B” klasės pirmenybėse. Iš 16 
komandų' po 7 rungtynių lietuviai 
turi 7 taškus ir stovi 10-je vieto
je. Liepojos latviai yra 9-je vie
toje, o estai — 16-toje.

Lietuvos futbolas yra suskirs
tytas į dvi pagrindines “A” ir 
“B” grupes. “A” grupę sudaro 
geriausios krašto komandos ir čia 
savo žodį yra tarę provincijos vie
netai, kai sostinės ir Kauno ko
mandoms laimėti yra labai sunku. 
Šiuo metu abi grupės sudaro po 
12 komandų. “A” grupėje po 17 
rungtynių su 24 taškais pirmauja 
Šiaulių odos fabriko komanda El
nias. Su tiek pat taškų antruoju 
eina Plungės Linų Audiniai, kai 
trečia — su 23 tšk. — yra Vil
niaus Raudonoji žvaigždė. Sosti
nės Spartakas turi 22 taškus. To
liau seka Kauno Inkaras, Kauno 
Kūno Kultūros Institutas, Kretin
gos Melatorius, Panevėžio MSK, 
Kapsuko CF. šiais metais labai 
žemai smuko klaipėdiečiai. Prieš 
karą šiame vieninteliame Lietu
vos uostamiestyje buvo dvi ko
mandos ir jos abi ne kartą buvo 
Lietuvos meisteriais, kai dabar 
Klaipėdos Baltija teturi tik 11 
taškų. Lentelės gale yra Kauno 
Lima ir Šiaulių Statybininkai.

“B” grupėje pirmauja Kauno 
Pedagogisis Inst. su 26 tšk. Antri 
yra Kėdainių EAG — 25 tšk. Pa
žymėtina, jog niekur nesimato 
Kybartų komandos, kuri Neprikl. 
Lietuvoje buvo viena iš pirmau
jančių ir išaugindavo daug gerų 
žaidėjų.

A.M.

MERGINOS PERŠASI 
JAUNIKIAMS

lie-Gal ir keistoka, bet faktas 
ka faktu, kad Belgijos miestelyje 
Ec Aussines merginos peršasi vy
rams, norėdamos ištekėti. Jos j tą 
miestelį susivažiuoja pirmosios ir 
savo lėšomis surengia vad. “vedy
bų festivalį”. Merginos turi būti 
belgų kilmės, tačiau vaikinai gali 
atvažiuoti iš visų pasviečių.

Kai ateina jaunikaičių trauki
niai, Jai merginos stotyje jau jų 
laukia ir pasirenka sau partne
rius. Po to seka pasivaikščiojimas

v

fii
$

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ
ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

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

poromis vad. “meilės tunelyje”. 
Tie vyrukai, kurie praėję “mei
lės tunelį” dar neapsisprendžia 
savajai suteikti vedybinės laimės, 
privalo ristele prabėgti centrinę 
miestelio gatvę, kad į juos pasi
žiūrėtų nuviltosios.

šias iškilmes paprastai organi
zuoja miestelio senmergės, nes, 
jų manymu, vyrai tokiuose reika
luose yra perdaug nedrąsūs. Ra
šoma, kad šiais metais šioms ko
miškoms piršlyboms buvo susirin
kę per 500 merginų ir dar dau
giau vedybinio gyvenimo ištroš
kusių jaunikaičių. —ab—

LAFITTE

M. PETRONIS,

a i II
J I 
j:|

IŠIMTINA 12” ILGIO GROJIMO PLOKŠTELE 
IŠ U.S.A.
Kaina £2.17.6.

MF.305. LIETUVIŲ DAINOS IR ŠOKIAI.
Piršlio Polka, Arė arė bernužėlis — Vai šėriau šėriau — 
Kubilas — Lakštingalą negali čiulbėt — Per girią girelę 
— I mano kambarį seni draugai — Džigūnas — Tu svoteli 
— Koksai lengvas poilsėlis — Gaidjrs — Mano mergužėlė — 
Kas bernelio sumislyta? — Tu giruže — Aš atsikėliau anks
ti rytelį —* Subatėlė,
Išpildyta žymiausių lietuvių solistų, pritariant orkestrui. 

Tik ribotas skaičius šių plokštelių teturima ir jos gaunamos tik 
CARIN1A, 18 Rawson Place, Sydney arba vietoje arba prašant iš
siųsti paštu.

PUIKI VIETINE ILGO GROJIMO 
7” PLOKŠTELE

33-LPIZ. 5039. IŠ RYTŲ ŠALELĖS...
Sėjau rūtą — Kur bakūžė samanota — Sakė mane šiokią — 
Ne margi sakalėliai — Dul dul dūdelė — Pas močiutę au
gau — Apynėlis — Išauš pavasaris.
įdainuota ALICE STEPHENS CHORO.

ši plokštelė galima pirkti arba CARINIA arba kitose plokštelių par
duotuvėse. Užsisakant paštu, prašoma siųsti plokštelių mokestį.

AR JAU IŠSIUNTEI “MŪSŲ PASTOGES” 
PRENUMERATĄ?

g CABRAMATTOS DELIKATESŲ KRAUTUVĖS g

I “RŪTA” |
(: (priešais geležinkelio stotį!) g
g nauji savininkai Jums žada (t

geriausius produktus ir malonų patarnavimų.
I ,

;\WAV.WAWA\\W.,.\\\V.W>V1WAY.V1WAV.W>

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

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

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

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 948 vai., 
šeštad. 9-13 vai. x
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

X

3 
3 
S 
3 
S
3 
3 
3 
3 
3
3 
3 
3 
3 
3
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3
3 
3 
3 3 
3
3 
3 
3 
3 
3
3 
3 3 
3

^••*««^«*^«e*s*^*«*e**oe**»**o*o«*ee*«e**»*o**e<^a«*oe*ee*ee*es*««*«»*ee*«»*o«*oe*oe*oo*ee*oe*ee*o«*oe*ea*oe*oe*eo*eo*oe*oojso2»42*e****oe2»  

Jei norite pirkti CANBERROJE Ž

NAMUS arba BIZNĮ, |
Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins ‘t*

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS |
•S

GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T.
Telef. J 4785 privalus J 2943

❖

MURRAY’S

ir 
ir

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 nustatė 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 — 2i 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 Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Benkstown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: 
UY 5328.
N. S.W. K. & N. Disposals 107 Wentworth St., Port Kembla. 
Tel.: J 1372.
N.S.W. Gringila Disposals 5 Hand St., Gringiia. Tel.: J 1372. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VTC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 

2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.
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MVSU PASTOGE
SYDNEJUS ADELAIDE

ŽALGIRIO MŪŠIO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

550 metų Žalgirio mūšio minė
jimo sukaktis šiais metais ruo
šiamasi atžymėti liepos mėn. 24‘ 
d. 5 v.v. Bankstowno liet. “Dai
navos” salėje.

Progai pritaikytų paskatų skai
tys rašyt. Almis Jūragis.

Po paskaitos —‘ dainos, muzi
ka ir šokiai.

Bus turtingas bufetas.
L.V.S. Ramovė

Sydnėjaus skyr. valdyba

DAINININKĖ 
G. VASILIAUSKIENĖ PER

Š.m. liepos 28 d. 9 v. 30 min. 
per Valstybinę Pietų Australijos 
TV stotį (Chanel 2) duos lietu
viškų dainų koncertų populiari 
mūsų solistė G. Vasiliauskienė. 
Dainininkė savo koncertui žada 
pasipuošti tautiškais rūbais.

Prieš kiek laiko, būtent, liepos 
5 d. ta pati solistė yra davusi 
savo dainų koncertų per Valsty
binę Pietų Australijos radio sto
tį 5AN.

TV

SIDABRINIO JUBILĖJAUS 
SUKAKTIS

Gyvenant atominiame amžiuje, 
neretas atsitikimas, kad šeimos 
neperdaug patvarios.’ Skyrybos ir 
lietuvių, ypač jaunųjų, tarpe ga
na dažnas dalykas.

Taigi, kai sulaukiama 25 metai 
darnaus vedybinio gyvenimo, su
kaktis paprastai draugų ir pažįs
tamųjų yra švenčiama.

Šį kartų liepos 2 d. sidabrinį 
jungtuvių jubilėjų savo bičiulių 
tarpe atšventė sydnėjiškiai Vil
helmina ir Jonas Ramanauskai. 
Buvo gražiai pasilinksminta, pa
dainuota ir palinkėta ilgiausių bei 
gražiausių metų.

P.p. Ramanauskų duktė ir sū
nus studijuoja Sydnėjaus univer
sitete. tn.z.

PRAŠO ŽINIŲ APIE LIGONIS
Adelaidės Moterų Sekcija pra

šo informuoti jų apie visus lie
tuvius ligonis, sergančius Pietų 
Australijoj. Sekcija stengiasi 
kiekvienų ligonį aplankyti, tačiau 
nevisada sekcijai pavyksta patir
ti, kas ir kur serga. Taip pat Sek
cija bus dėkinga už pranešimus 
apie naujagimius, kurie taip pat 
aplankomi.

TRIJŲ MILŽINŲ BALIUS
Tradicini savo balių, kuris įvyks

ta Lietuvių Namuose š.m. liepos 
mėn. 30 d., Adelaidės Moterų 
Sekcija pavadino Trijų Milžinų 
balium. Pavadinimui atitinkančias 
dekoracijas ruošia dailininkas S. 
Neliubšis, kuris paskutiniu laiku 
energingai reiškiasi vietos visuo
meniniam gyvenime.

šia visuomenei literatūros ir kito
kių menų vakarus, sulaukusius 
visų gero vertinimo ir šilto prita
rimo.

Šiais jubiliejiniais Ateitininki- 
jos metais, švenčiant organizaci
jos 50 metų sukaktį, Adelaidės 
ateitininkai liepos 24 d. Lietuvių 
Namuose ruošia tikrai įvairų ir 
įdomų LITERATŪROS, DAINOS 
ir MUZIKOS VAKARĄ, kurio pro
gramoje savo kūrybų skaitys lau
reatas Pulgis Andriušis, režisie
rius Juozas Gučius ir Pranas Pus- 
dešris. Dainų atstovaus žinomi so
listai Genovaitė Vasiliauskienė ir 
Paulius Rūtenis. Muzikinėje pro
gramos dalyje girdėsime smuiki
ninkų Pranų Matiukų ir dar du 
Adelaidėje besiskleidžiančius nau
jus talentus — pianistę Rūtų 
Švambarytę ir smuikininkų Jonų 
Pocių. Abu yra gabūs instrumen
talistai, šiuo metu bebaigiu Ade
laidės konservatorijų.

Šion sekmadienio Meno Popie- 
tėn kviečiami visi lietuviai. Pa
kvietimai platinami Spaudos Kios
ke šv. Juozapo bažnyčios salėje 
prieš ir po liet, pamaldų ir kitų 
platintojų. Kaina: suaugusiems 5 
šil., jaunimui iki 14 metų am
žiaus — 2 šil. Vakaro pradžia 
4 vai. p.p.

ALB-NĖS KRAŠTO VALDYBOS
PRANEŠIMAS

Pranešame bendruomenės ži
niai, kad š.m. liepos 17 d. (sekma
dienį), 12 v. Camperdowno parapi
jos bažnyčioje, Sydnėjuje, bus at
laikytos šv. Mišios už a.a. velionį 
Jurgį Kalakonį — Kalakauskų, 
buv. “Mūsų Pastogės” redaktorių.

Tų pačių dienų tuoj po pamal
dų (maždaug apie 2 v. p.p.) Syd
nėjaus Rockwoodo kapinėse, 20 
katalikų sekcijoj, bus pašventin
tas Austi-, liet, bendr. aukomis 
pastatytas velioniui paminklas.

Nuoširdžiai kviečiami bendruo
menės nariai ir pamaldose, ir pa
minklo šventinimo iškilmėse juo 
skatlingiau dalyvauti.

ALB Krašto Valdyba

DOVANINIUS SIUNTINIUS
— PAČIŲ PŪKUOTUS AR STANDARTINIUS — 

SIŲSKITE I USSR PER FIRMĄ

NYMAN & SCHULTZ
Ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar 

atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W.
Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne

primoka.
MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir 

Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per 
Švedijų arba užsakyti standartinius iš Švedijos.

Informacijų prašoma kreiptis adresu:
NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hills, N.S.W.

PRENUMERUOKITE “MŪSŲ PASTOGĘ

Valdyba

ADELAIDĖS LIET. SĄJUNGOS
PRANEŠIMAS

PADĖKA

Iš ATEITININKŲ VEIKLOS
Š.m. birželio 23 d. pirm. J. Za- 

karauskaitės bute Sydnėjaus atei
tininkų valdyba buvo susirinkusi 
posėdžio.

Tarp visos eilės kitų klausimų, 
buvo tartasi ir šių metų pabaigo
je ateitininkų sųskrydžio Sydnė
juje reikalu. Kadangi šiemet su
eina 50 metų, kai ateitininkija 
įsisteigė, tai ne tik Australijos 
ateitininkai, bet ir kitų kraštų 
(Amerikos, Kanados ir.t.t.) ren
giasi šių sukaktį juo iškilmingiau 
atžymėti. Amerikos ateitininkai 
jau rugsėjo mėn. net kelioms die
noms susivažiuos šios sukakties 
minėjimui.

šia pačia proga buvo nutarta, 
kad š.m. liepos 16 d. 7 v.v. Centri
niuose Liet. Namuose Redferne 
bus ateitininkams ir plačiajai Syd
nėjaus liet, visuomenei demon
struojamas gautas iš Amerikos 
filmas apie buv. ateitininkų veik
lų Lietuvoje ir kt.

Manytina, kad daugeliui bus 
įdomu pasekti filme praeities gy
venimo vaizdus, o, be to, po kul
tūrinės pobūvio dalies seks dar 
lietuviškas pasilinksminimas: mu
zika, dainos ir šokiai.

Valdyba

PRANEŠIMAS IR PADĖKA
Pranešame tautiečiams, kad 

nuo š.m. liepos 17 dienos Lietu
vių Namuose Redferne pradės 
veikti A.L.B. Sydnėjaus Apylin
kės skaitykla — biblioteka.

Bibliotekoje yra virš 500 ver
tingų knygų, kurios bus duoda
mos skaityti į namus. Ateityje 
biblioteka ir skaitykla veiks kiek
vienų sekmadienį nuo 2 vai. p.p. 
iki 8 vai. vak. Skaityklos darbo 
valandomis bus galima ten pat 
susimokėti už laikraščių prenu
meratų bei pasiskaityti lietuviškų 
laikraščių, išeinančių Ąmerikoje.

Pinigų rinkimo vajus Vasario 
16-tos Gimnazijai jau yra baigtas. 
Aukų surinkta £ 26.12.0, kurios 
perduotos Krašto Valdybai per
siuntimui gimnazijai. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

VAKARAS PAS BEATNIKUS
Pagal įprastų tradiciją, studen

tai ir “šviesos’’ sambūris ir šiais 
metais rengia boheminį vakarų. 
Šiemet vakaro veiksmas nukelia
mas į pačius moderniausius lai
kus jr parengimas pavadintas: 
“Vakaras pas beatnikus”.
. Vakaras, kaip ir kasmet, įvyks 

. Anthony Dougherty salėje, san
kryžoje Collins ir Crown gatvių, 
Surry Hills, liepos 16 d. (šešta
dienį) 7 v. v.

Numatyta įdomi programa ir 
tikimasi geros nuotaikos. Svečiai 
gali ateiti ir be kaklaraiščių.

Kviečiame studentus, “šviesos” 
narius ir jų svečius skaitlingai 
dalyvauti. Rengėjai

Pajieškojimas
★ Bučys Vincas, gyv. 70 Gre

nadier Rd., Toronto 3, Ont., Ca
nada, j ieško savo sūnaus Vytau
to, kurio paskutinis adresas buvo: 
43 Vale Str., Moe, Vic., Austra
lia.

Žinantieji jo dabartinį adresų, 
maloniai prašomi pranešti man. 
Nuoširdžiai atsilyginsiu.

V.R.

METŲŽALGIRIO MŪŠIO 500 
SUKAKTIS

Apylinkės Valdyba, 
kaujant Lituania chorui, 
lietuviams menininkams, 
Ramovei ir kitoms organizaci
joms bei pavieniams asmenims, šį 
minėjimų su atitinkama programa 
organizuoja š.m. liepos 17 d. Lie
tuvių namuose. Po paskaitos ir 
meninės dalies Moterų Sekcija 
rengia arbatėlę. Scenų dekoruoja 
dailininkas S. Neliubšys.

talkinin-
, vietos

Karių

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Š.m. liepos 17 d., sekmadienį, 
vai. p.p. Lietuvių Namuose2 

šaukia visuotinį nepaprastą S-gos 
narių susirinkimą. Kviečiami 
sirinkime dalyvauti ir visi kiti 
tuvių bendruomenės nariai.

su- 
lie-

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 

Prezidiumo sudarymas; 3. A.L.S- 
gos Valdybos pranešimas namo, 
esančio Eastry St. No. 4, pirkimo 
reikalais; 4. įgaliojimas A.L.S-gos 
Valdybai minėtų namų pirkti; 5. 
įgaliojimas A.L.S-gos Valdybai 
užtraukti tam tikslui reikiamų pa
skolų ir 6. Klausimai ir sumany
mai.

A.L.S-gos nariai prašomi atsi
nešti 1960 metų nario korteles. 
Jos bus reikalingos balsuojant. 
Kas negali atvykti — gali įga
lioti kitų narį už jį balsuoti, bet 
niekas negali turėti daugiau vieno 
įgaliojimo.

Visų narių dalyvavimas būtinas.
A.L.S-gos Valdyba

LITERATŪROS, DAINOS IR 
MUZIKOS VAKARAS

Jau ne pirmų kartų Adelaidės 
Ateitininkai Sendraugiai suruo-

f
S

S

Sf

Šie Adelaidės Lietuvių Namų 
vajaus talkininkaĮ — įgaliotiniai 
š.m. liepos-rugpjūčio mėnesiais 
stengsis aplankyti tautiečius, gy
venančius žemiau išminėtuose ra
jonuose :

1. V. Dumčius — Kensington, 
Kensingtos Gardens, Kensington 
Park, Rosslyn Park, Wattle Park, 
Erindale;

2. A. Galatiltis — Maylands, 
Tranmere, Rostrevor, Magill, Fir- 
le, Payneham, Glynde, Hector- 
ville;

3. L. Garbaliauskas — Marry- 
atville, Toorak, Tusmore;

4. B. Jurgelionis — Hendon, 
Albert Park, Royal Park, Queens
town, Cheltenham, Seaton Park, 
Woodville West;

5. Jonas Lapšys — Kent Town, 
Norwood, Stepney, Hackney, Roy
ston Park, Walkerville, Gilberton;

6. A. Morkūnas ir M. Pocius — 
Taperoo, Osborne;

7. Jonas Pyragius 
Brompton, Bowden, 
Devon Park, Laurel

8. V. Radzevičius
Park, Edwardstown, 
Morphettville, Plympton, Camden, 
Netley;

9. J. Rapševičius ir S. Nelibšys
— Prospect, Kilburn, 
Greenacres, Hampstead, 
view, Windsor, Hillcrest, Gilles 
Plains, Klemzig;

10. S. Reivytis — Rosewater, 
Yatala, Finsbury, Ottoway, Chel
tenham Gardens, Beverley, Wood
ville South;

11. J. Riauba — Marion, Oak
lands, Warradale, Brighton, Sea- 
combe;

12. S. Rudzenskienė — North 
Adelaide, Medindie, Woodville;

13. B. Straukas — Unley, Mit
cham, Hyde Park, Fullarton, Mal
vern, Glen Osmond, Kingswood, 
Parkside, Col. Light Gardens;

14. P. Šatkus — Pt. Adelaide, 
Semaphore, Largs, Rosewater;

15. V. Šulcai — Hindmarsh,

— Croydon, 
Croydon Pk, 
Park;
— Clarence 
Ascot Park,

Enfield, 
Broad-
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Mano sidabrinio kunigystės ju- mo dalyviams: Geelongo sporto 
bilėjaus šventė buvo suruošta di
dingai ir pravesta labai sėkmin
gai. Tai buvo padaryta sutartino
mis pastangomis daugelio mano 
parapijiečių ir svečių. Šiuo viešu 
raštu noriu iš visos širdies padė
koti už įdėtų darbų ir pasišven
timų.

Pirmiausia nuoširdžiai dėkoju 
broliams kunigams už atvykimų 
į šventę nepaisant didelių nuoto
lių ir kitokių nepatogumų: kun. 
Butkui už pamokslų, sveikinimus 
ir dovanas, kun. Kungiui už klau
symų išpažinčių, sveikinimus ir 
dovanas, kun.- Petrauskui už asi
stavimų per šv. Mišias ir dainas, 
kun. Vaseriui už sveikinimus, kun. 
Jaroškai už asistavimų per šv. Mi
šias, kun. Perkins už visokeriopų 
pagelbų ir leidimų be užmokesčio 
pasinaudoti St. Peters et Pauls 
sale bei sveikinimus, kun. O. Rou- 
ke už syeikinimus ir dovanas, kun. 
Fitzpatrick už dovanas, kun. Mac- 
arty už ledimų pasinaudoti St. 
John’s bažnyčia.

Nuoširdžiai dėkoju jufyįlėjaus 
šventės organizatoriams: Geelon
go Bažnytinio Komiteti nariams 
— Stagiui, Steponavičiui, Slavic
kui, Raškauskui, Papreckui, Janu
liui, Šutui, Garalevičiui; Hobar
to Bažnytinio Komiteto Mąršal- 
koms: Kantvilui, Beržanskui, Ga
šlūnui, Domkui, Vaičiulevičiui; 
Launceitino Bendruomenės Apyl. 
Valdybai: Krutuliui, Stepšiui,
Stikliui; Canberros Apyl. Valdy
bai: Aly tai, Budzinauskui, Lauri- 
noniui; Salės lietuvių seniūnui 
Drungilui; Moei Lietuvių Komi
tetui: Kuncai-Kuncevičiui, Bu
čiui, Koženiauskienei, ir bažnyti
niam maršalkai Baleišai; Alburio 
Apyl. Valdybai: Valiui, Vinevi- 
čiui, Leitonui; Beechworth lietu
vių seniūnui Biretai; Morningto
no lietuvių seniūnui Kairiui.

Nuiširdžiai dėkoju iškilmingo 
sutikimo prie bažnyčios organiza
toriams: Davalgai, Normantienei, 
Karpavičiui; Organizuoto sutiki-

Thebarton, Findon, Flinders Pk., 
Mile End, Hilton, Keswick, Lock- 
leys, Fulham, Henley Beach, 
Grange;

16. M. Urbonai — Woodville, 
Woodville Gardens, Woodville 
Park, Kilkenny ir

17. K. Valinčius — Adelaide 
(City).

Be to, A.L. S-gos Valdybos na
riai ir visi talkininkai priiminės 
aukas ir nario mokestį ir iš kitų, 
ne jų rajonuose gyvenančių tau
tiečių.

A.L. S-gos Valdyba
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LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI į PAŠTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrines geležinkelio stoties

rengiamas TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGES”

SPAUDOS BALIUS
• Šių metų Spaudos Baliaus salė nepaprastai puiki ir erdvi;
• Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai;
• Parkavimo vieta saugi ir pakankama;
• Turtingų j į bufetų ir šiemet rengia Sydnėjaus Mot. Soc. Globos Draugija;
• Baliuje bus ypatinga ir nepaprasta programa;
• Gros dešimties žmonių muzikos kapela;
• M. Petronis aprūpins svečius geriausių rūšių gėrimais;

IR VISI BALIAUS MALONUMAI TEKAŠTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.

klubui “Vytis”, Skautų “Šatri
jos” vietininkijai, Geelongo sa
vaitgalio mokyklai ir gėlių bars- 
tytojoms — E. Vaicekauskaitei, 
M. Varankaitei, R. Vaicekauskai
tei, N. Muščinskaitei, A. Turner, 
L. Luckaitei, Lil. Luckaitei, R. 
Šilerytei, J. Milkauskaitei, 
Žvirblytei, A. Žvirblytei, 
Breiberg, R. Milkauskaitei, 
Milkauskaitei; Normantienei 
gėlių barstyto jų paruošimų.

Geelongo Bažnytiniam Chorui 
ir jo vadovui R. Zenkevičiui taip 
pat G. Vasiliauskienei už giedoji
mų bažnyčioje širdingas ačiū.

Dėkoju p.p. Šutams už paruoši
mų pusryčių kunigams.

Širdingai dėkoju menininkams 
svečiams iš taip toli atvykusioms 
ir puikiai išpildžiusiems pasirink
tus dalykus: G. Vasiliauskienei, 
J. Krutuliui, D. Vildovui, R. Ur
banavičiui, J. Valytei ir Melbur
no vyrų oktetui — Dranginiu:, 
Lazauskui, Mieldažiui, Galiniui, 
P. Vaičaičiui, Bosikiui, Virbylai; 
okteto vadovui P. Morkūnui ir 
Miss Fitzgerald — akomponistei.

Dėkoju Geelongo savaitgalio 
mokyklos mokinėms už lietuviš
kų šokį: A. Turnerytei, L. Volod- 
kaitei, R. Šilerytei, V. Manikaus- 
kaitei, R. Žvirblytei, N. Muščins
kaitei, Chr. Breiberg, J. Milkaus
kaitei ir vadovui A. Karpavičiui.

Nuoširdžiai dėkoju geelongiš- 
kėms dainininkėms: St. Lipšienei 
ir A. Lipšytei už duetų ir L. Šim
kutei už akomponimentų.

Ypatingai dėkoju jubilėjinių 
pietų organizatoriui Stagiui, vy
riausiai šeimininkei Brazdžionie
nei ir ponioms, pagaminusioms 
valgius ir paruošusioms bei aptar
navusioms stalus: Pisarskienei, 
Každailienei, Steponavičienei, J. 
Valadkienei, Obeliūnienei, Šim
kienei, Bertašiūtei, Ivaškevičie
nei, Gailienei, Venckuvienei, Jan- 
kienei.

Dėkoju vyrams, padėjusioms pa
ruošti salę: C. Volodkai, Každai- 
liui, Asiukevičiui, Speičiui, Ma
čiuliu!, P. Šimkui, Grybui, Dar- 
gvainiui.

Nuoširdžiai dėkoju už patarna
vimų susisiekimo priemonėmis: A. 
Uknevičiui, Miliauskui, Mačiuliui, 
č. Volodkai, P. šileriui ir kitiems, 
kurių pavardžių neteko sužinoti. 
Nuoširdi padėka Jūratei Norman- 
taitei už dekoravimų salės. Nuo
širdi padėka V. Ivaškevičiui už 
šventės pravedimų sveikinimų me
tu ir per pietus, St. Lipšienei už 
koncerti pravedimų ir K. Starins- 
kui už pranešimus pietų metu

R.
Chr.

V.
už

V. Zelenkevičiui — už puikų dro
žinį — tautinį kryžių, Nekrašie- 
nei ir Šimkutei už gražius rank
darbius.

Ypatinga padėka atvykusioms 
specialiai pasveikinti ir įteikti 
dovanas: J. Krutuliui, Launcesto- 
no ir Hobarto lietuvių vardu, Ba- 
leišai, Latrobe Valey ir Moes lie
tuvių vardu, St. Valiui, Alburio 
ir Wodongos lietuvių vardu, A. 
Bakaičiui, Morningtono lietuvių 
vardu, T. Seliokienei, Melburno 
Katalikių Moterų varddu, A. Šim
kui, Geelongo lietuvių vardu, E. 
žižienei ir dr. Kaunui, Melburno 
prietelių vardu, A. 
Geelongo skautų ir 
mokyklos vardu.

Nuoširdžiai dėkoju 
mus ir dovanas: 
Hobarto, Salės, Latrobe Valey, 
Alburio — Wodongos, Beech
worth, Morningtono, Canberros, 
Sydnėjaus ir Geelongo lietuviams.

Gili padėka už atskirus sveiki
nimus ir dovanas: J. Voveriui 
(Canberra), Strimaičiui, Heyton 

ir Vaičiulevičiams (Hobart), Stro- 
liams (Hobart), Varaniams, Vai
tiekūnams, J. Petraičiams, P. Pet- 
raaičiams, Seliokams, Uknevi- 
čiams, Sisters of Mercy, žižiams, 
Kaunams, šemetams, Statkams, 
Marengolcams, Tamošaičiams, 
Pankevičiams, Markoniams, Žvi- 
nakiams, Plečkauskams, Eidim- 
tienei, Urbonams, Aniuliams, SiJ 
mankevičiams, Butkūnui, Mačiu- 
laičiams, Gabams, Ramanaus
kams, Adomavičiams, Cininains, 
Klimams, Šalkūnams, Čižauskams, 
šiuškui, Medžiausienei (Melbur
nas), Valuckienei (Hobart), Jū
ratei, Daliai ir Gintarui (Hobart), 
Butkams (Canberra), Vikniams 
(Hobart), Laukaičiams (Sydney), 
Slavėnams (Sydney), Pužams 
(Sydney), Levickiams (Adelaide), 
Baltrūnui (Geelong), Pankevičie- 
nei (Melburnas).

Nuoširdi padėka p.p. Uknevi- 
čiams už paruošimų vakarienės 
menininkams, p.p. Seliokams už 
apnakvydinimų svečių iš Adelai
dės.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo prie 
mano sidabrinio kunigystės jubi- 
lėjaus šventės. Ypač dėkoju vi
siems už maldas ir kitas religines 
praktikas mano intencija. Prašau 
atleisti, jeigu ko nors esu nepa
minėjęs. Visa garbė ir pagerbi
mas, parodytas šioje šventėje, te
būna gilesniam kunigystės supra
timui ir įvertinimui, o kartu ir 
paskatinimui jaunimui rinktis 
dvasiškio luomų.

Nuoširdžiai visiems dėkingas ir 
nuolatos prisimenantis savo mal
dose,

Karpavičiui, 
savaitgalio

už sveikini- 
Launcestono,

Kun. dr. P. Bačinskas

GIFT PARCEL SERVICE

S
92 BROOMFIELD ST., II AUKŠTAS, 3 KAMB. (DEŠINĖJ) 

Telefonas: 72-4651, po darbo valandų — UB 3987

MALONIAI PRANEŠU GERBIAMIEMS SAVO KLIJEN- 3 
TAMS, KAD PAČIŲ PŪKUOTUS SIUNTINIUS IKI 44 SV. 
SVORIO PRIIMU KIEKVIENĄ DIENĄ (IŠSKYRUS SEKMA- x 
DIENIUS) I LIETUVĄ IR USSR. >'

— Be to, persiunčiu pinigus ir standartinius siuntinius į Len- ;«f 
kijų ir Punsko kraštų.
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Kadangi jau yra žinių, kad į š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi
jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus rengėjai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi
sakiusieji, gaus geriausius ir patogiausius staliukus.

Vietos užsisakomos telefonais: Inž. Iz. Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas — 86 5431, 
Vyt. Simniškis — MX 2120, B. Stašionis — YX 9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Vetei- 
kis — UB 3680.
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WB 1758), for the Publisher Australian — Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTOR1AI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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