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J. TAUTVYDAS

RIMTOS PADĖTIES NERIMTI PARTNERIAI
UNO pilnaties neaiškios nuotaikos ir nuomonės. Sovietinis blokas ne

rodo tendencijos mažėti. Vakariečiai defenzyvoje. Gandai del sovieĮt'inio sa
telito su žmogum nepasitvirtino. Kongo padėtis lyg ir stabilizuojasi.

Kad pasaulio politinė padėtis 
yra kraštutiniai rimta, niekas ne
bando neigti. Karinis dviejų prie
šingųjų blokų — kapitalistinio ir 
komunistinio — potencialas yra 
pasiekęs kraštutinės ribos. Gink
lavimosi rungtynės tęsiamos iki 
uždusimo. Pasaulis jau visą eilę 
metų stovi ant karo briaunos.

Ir reikėtų čia pabrėžti, kad 
karai paprasti kyla tada, kai gink- 
lavimasis pasiekia aukščiausią fa
zę ir dviejų kontragentų intere
sai įsmunka į ambicijos orbitą.

Ar šiuo metu nėra analogijos 
istorinių karų priežasčių kilmei? 
Ar nūdienis žemės rutulio gyve
nimas kasdieną ir kas valandą ne
gresia didžiulio kataklizmo ka
tastrofa ?

Tai klausimai, kurie nesunku 
atsakyti eiliniam žmogui, klausi
mai, apie kuriuos stengiamasi vi

A. L. B.
KRAŠTO TARYBA

Nedidelė mūsų Bendruomenė jun rinklia demokratiniu būdu visi 
Australijoj, tačiau, nežiūrint kai- aktyviųjų (o jais gali būti kiekvie-
kurių nepagrįstų priekaištų, ji 
yra sąmoninga, veikli ir pasiauko* 
jus lietuviškiems reikalams.

Priekaištautojai, kurių dalis yra 
individualių nuomonių bei nuo
taikų reiškėjai, kiti gi — sąmo
ningi separatistai ar, tiksliau išsi- 
reiškus, vienos ideologijos sekė
jai, kaip rodo mūsų bendruome
ninio gyvenimo praktika, neturi 
mažiausio pagrindo.

Kas seka Australijos lietuvių 
gyvenimą, tas gali su pasididžia
vimu tarti, kad Bendruomenė yra 
visapusiškai gyvas organizmas, 
kuris reiškiasi visose lietuviškojo 
gyvenimo plotmėse. Čia reikia 
pripažinti, kad spauda, kai paly
gini Bendruomenės skaitlingumo 
koeficientą, yra gal net perdidelė, 
organizacijų skaičius ir jų įvai
rumas gali lenktyniauti su žymiai 
didesnėmis bendruomenėmis, o ir 
ekonominės institucijos — savie
ji namai — yra taip pat skaitlingi 
ir našiai tarnauja lietuviškiems 
reikalams.

Ne paslaptis, kad prabėgęs pir
masis Australijos Lietuvių Ben
druomenės dešimtmetis sukūrė 
tvirtus pagrindus visai eilei seni
mo ir jaunimo organizacijų. Ir 
reikėtų tik džiaugtis, kad daugu
ma šių organizacijų šiuo metu jau 
yra įžengusios į pastovią savo 
veiklos rutiną, turinčios ilgametę 
gyvenimo praktiką ir žengiančios 
ateitin su vis augančiu ryžtingu
mu. Iš jaunimo vienetų čia ypač 
akcentuotini skautai, sportinin
kai, šviesininkai ir ateitininkai, 
neskaitant jau savaitgalio mokyk
lų ir net keleto lituanistinių kur
sų. Itin džiugina visus Australijos 
Liet. Studentų Sąjunga, kuri, 
kaip duomenys rodo, įstengia 
įjungti į savo eiles beveik visą 
•tudijuojantį jaunimą.

Taigi kaikieno manymas, kad 
praėjusis dešimtmetis yra išskėlęs 

mūsų Bendruomenėje žymias spra
gas, yra greičiausiai nepamatuo
tas ar nesąmoningas kaltinimas.

Artėjant metų pabaigai, Sydnč*

sai negalvoti ar tik prabėgomis 
juos persvarstyti. Mūsų planetos 
žmonių gyvenimas, atrodo, atsi
dūrė chaotiškiausiam ir nelogiš- 
kiausiam taške. Ir jeigu dar bent 
vienas narelis išbyrės iš žmogaus 
logikos grandies, jeigu dar žmo
giškoji ambicija labiau ir aštriau 
įsiliepsnos, tai nėra mažiausios 
abejonės, kad vieną akimirką su
griaus atominės ir hidrogeninės 
bombos.

Jau ir dabar, jei vakariečių po
litikai prarastų šaltą protą ir 
paspaustų tiksliai išvystytos karo 
mašinos mygtuką, prasidėtų pra
našautosios epokalipsės laikotar
pis, kada neliktų akmens ant ak
mens.

Pastarąją savaitę, manau, visi 
mes su dideliu dėmesiu sekėmę 
ir šiuo akimirksniu, sekame UNO 
(Jungtinių Pasaulio Tautų) 

nas) lietuvių rinktas seimelis — 
vad. Krašto Taryba. Tatai aukš
čiausias ALB-nės organas, pagal 
bendrus Pasaulio Liet. Bendruo
menės nuostatus ir įpareigojimus. 
Jam teks priimti lietuviškojo vei
kimo gaires ateičiai ir aptarti 
Bendruomenę įpareigojančias su
gestijas. Tatai rimtas ir atsakin
gas darbas, tačiau, peržiūrėjus 
spaudoj skelbtus išrinktųjų Ta- 
rybos narių sąrašus, tenka pasi
džiaugti, kad, nežiūrint kaikuriose 
vietovėse vykusių politiško pada
žo varžybų, mūsų Bendruomenės 
nariai buvo ir šiemet tiek sąmo
ningi, kad išrinko objektyvių ir 
bendruomeniškų nuotaikų atsto
vus, kurie aktingai dalyvau
ja bendruomeniniam gyvenime. 
Kaip matome iš sąrašų, į Tarybą 
yra išrinkta įvairiausio išsilavi
nimo, tačiau rimto nusiteikimo ir 
bendruomenės idėjai atsidavusie- 
ji tautiečiai. Tikėtina, kad jųjų 
tarpe tikrai mažai rasis tokių, ku
rie į Krašto Tarybos posėdžius 
atvyks su destruktyvinėmis min
timis ir nuomonėmis, o visi nuo
širdžiai ir vieningai svarstys ne 
kurios nors sektarinės grupės rei
kaliukus, bet visos Australijos 
Lietuvių Bendruomenės reikalus.

Reikalų gi virtinė gyvame tau
tos dalies organizme niekada nesi
baigia. Jei mūsų vad. senimas yra 
nuo nutautėjimo apsaugotas ne
priklausomos Lietuvos gerbūvio 
ir gražių išgyvenimų atminimo, 
tai jaunimas visdėlto reikalingas 
gal skaitlingesnės ir efektinges
nės globos ir pagalbos. Manytina, 
kad šiųmetinis Krašto Tarybos 
suvažiavimas ras galimumų daug 
ryškiau pasvarstyti mūsojo jau
nimo ir, aplamai, kultūrinio gyve
nimo klausimus, visiškai eliminuo
jant politinį aspektą, kadangi šie 
reikalai yra pirmosios svarbos, 
norint, kad ir ateityje mūsų ben
druomenės gyvenimas neįslinktų 
į stagnacijos būklę.

Taigi daug sėkmės ateinančiam 
Krašto Tarybos suvažiavimui Syd- 
nėjuj! 

asamblėjos pilnaties posėdžius, į 
kuriuos drįso susivažiuoti visi pa
saulio komunistiniai vadai ir jų 
pataikūnai, kitų Vadinami neutra
liaisiais. Suprantama, kada UNO 
posėdžiai vyksta tvarkingiausios 
ir drausmingiausios demokratijos
— Amerikos — žemėje, net ir di
džiausieji pavergėjai, žmonių kan
kintojai ir žudikai nesibijo ten 
svečiuotis tvirčiausiai tikėdami, 
kad jų niekingosios gyvybės bus 
visomis kultūringų ir žmogiškų 
įstatymų galiomis apsaugotos. Ne
reikėtų manyti, kad tokie pone
liai, kaip Chruščiovas, Castro ir 
kiti jiems panašūs, drįstų rinktis 
šalyje, pavyzdžiui Konge, kur 
šiuo metu vyksta ideologijos pa
sirinkimo eksperimentai, kur de
mokratijos šešėlis dar tik teblyk- 
čioja žmonių sąmonėse ir neturi 
ilgos patirties stiprumo bei patva
rumo.

Bet ne čia viso nūdienio politi
nio gyvenimo esmė ir svarba. 
Komunistiniai vadeivos suskrido 
į didžiausiįjį pasaulio centrą Niu
jorką ne taikos jieškodami, bet 
nešdami karo iššūkį dengiamą sa
vos galybės pajutimo ir atominių 
raketų priedangos, be to, jausda
mi demokratijų pulso nepajėgumą 
pradėti veiksmus be savo žmonių 
ar bent jų tikrųjų atstovų — par
lamentų atsiklausimo. Komunis
tinis sąmokslas puikiai suprato, 
kad vakariečiai pirmieji niekada 
nepradės kariauti, todėl jie ir ry
žosi nepažabotoms provokacijoms, 
insinuacijoms ir net asmeniškiems 
didžiųjų vakariečių užgaulioji
mams, kad susilauktų pritarimo 
iš Azijos pusbalčių ir Afrikos 
tamsiaodžių.

Gyvenimas gi ne tik žmogaus, 
bet ir tautų yra ironiškas. Pasau
lio kultūrą ir civilizaciją, puikiai 
visi žino, sukūrė baltoji ’ rasė. 
Kiek istorijos puslapiai mena, 
kultūros lobynus konservavo bal
tieji. Jie pirmieji raižė jūras, jie 
pirmieji pradėjo rašyti knygas, jie 
pirmieji statėsi patogias, audrų, 
šalčio ir lietaus nepaliečiamas, 
buveines. Jie pirmieji atrado ša
lis, kur gyvena visiškas laukinis
— pusbaltis ar visai juodas, čia 
jie pradėjo humanistinės misijo.s 
plėtimą, nežiūrėdami laukinių 
žmogėdrų siautėjimo, kraudami 
aukas civilizacijos aukuran ir neš
dami kultūrą tiems, kurie gal 
milijonus metų tebemerdėjo gy
vuliškosios prigimties panašume, 
patys nesugebėdami išsimušti j 
žmogiškojo proto vedamus kultū
ros vieškelius.

Kada tie, kuriuos dabar ko
munistiniai agentėliai vadina ko- 
lonialistais ir prievartautojais, 
dvasinių ir medžiaginių resursų 
dėka atidarė atsilikusioms tau
toms universitetus, kada iš mirti
nomis ligomis apsėstų džiunglių 
sukūrė higieniškus miestus, kada 
šiems naujiesiems savo auklėti
niams suteikė net nepriklausomo 
gyvenimo palaimą, tai tuos atsi- 
budėlius ir paragavusius kultūrin
gojo gyvenimo gerbūvio spalvotų
jų sielų indivadus apsėdo keršto 
ir neapykantos dvasia. Ir štai ge
roka jų dalis pradeda žengti ke
liu, kurį brėžia baltieji kolonija- 
listai ir okupantai — komunistai.

Todėl šiandieną UNO pilnaties 
asamblėjoje ir vyksta dviejų ideo
logijų kova: puslaukinių spalvo-

P. PILKOS “PABAIGTUVIŲ” SCENA
VEIKALAS DU KARTU STATYTAS BANKSTOWNO LIET. NAMUOSE DAINAVOJE, 

SUSILAUKĘS DIDELIO PASISEKIMO IR GERO SPAUDOS ĮVERTINIMO.

STOVYKLAVIMO LAIKUI 
ARTĖJANT

auklėjimas. Visų mūsų organiza
cijų, o taip pat ir skautų, pirmu
tinis ir pagrindinis tikslas — sa
vosios kalbos, savosios kultūros 
ir savų papročių išlaikymas. Skau
tų organizacija, stovinti mūsų 
jaunimo auklėjimo avangarde, 
turėtų imtis iniciatyvos sutraukti 
į vasaros stovyklą visą mokykli
nio amžiaus lieuviškąjį jaunimą. 
Neužtenka žiūrėti, kad stovykla
vimo metu būtų tekalbama tik lie
tuviškai, o reikia, kad gimtosios 
kalbos būtų ir mokomasi ir ski
riama dasdieną po porą valandų 
lietuvių istorijos, geografijos ir 
literatūros pamokoms. Tam tiks
lui jau iš anksto reikėtų susitarti 
su mokytojais ir sudaryti moky
mo programą. Baigiantis gi sto
vyklavimo laikui, reikėtų praves
ti atatinkamus šių dalykų kon
kursinius egzaminus.

Nepilnų dviejų savaičių stovyk
lavimo laikas yra perdėm trum-

Teliko vos keli mėnesiai iki sto
vyklavimo laiko. Reikia manyti, 
kad būsimajai skautų rajoninei 
stovyklai paruošiamieji darbai jau 
vyksta, nors spaudoje apie tai 
dar mažai yra skelbta. Laiko jau 
nedaug ir todėl verta susirūpinti, 
ar ir šių metų skautų vasaros 
stovyklos bus lygiai tokios, ko
kios buvo iki šiol.

Kaip žinome, iki šiol Australi
jos lietuvių jaunimo stovyklos 
buvo organizuojamos skautų vie
netų, kurios todėl pirmoj eilėj ir 
laikė savo pareiga auklėti jauni
mą skautiškoj dvasioj. Skautybė, 
suprantama, yra gražus ir jauni
mą auklėjąs idealas, todėl ji yra 
visų remtina.

Tačiau, deja, esamomis sąlygo
mis, kada jokių kito tipo stovyk
lų nėra, skautų vienetų ruošia
mosios stovyklos, mano manymu, 
turėtų turėti žymiai platesnę pas
kirtį, negu vien tik skautiškasis

tųjų tautų atstovai tiesia ranką 
iš padugnių iškilusiems baltie
siems komunistams ir stengiasi 
pažeminti buvusiuosius savo glo
bėjus ir gelbėtojus — Vakarų 
demokratijas. Kol kas, supranta
ma, tatai jiems tik iš dalies seka
si, nes baltasis demokratas vis 
dar lieka pranašesnis ne tik kas
dienio gyvenimo plėtotėj, bet ir 
politinių diskusijų raizginyje. 
UNO pilnatis ir jos paskiros ko
misijos bei pakomisės vis dar su
geba atremti komunistinių puoli
mų aštrumą ir pabalsuoja Vaka
rų demokratijų naudai, kas praei
tą savaitę ir įvyko nesutinkant į 
UNO priimti Raud. Kinijos ir nu
sprendžiant, kad Kongo reikalai 
nebus svarstomi UNO pilnaties 
posėdyje.

Į Jungt. Tautas, kaip žinome 
iš kasdienės spaudos pranešimų, 
suskrido ir vakariečių vadai: Di
džiosios Britanijos min. pirm. 
Macmillanas jau ten, o šiandieną 
išskrenda ir Australijos min. pir
mininkas R. Menzies. Kitą savai
tę, kaip numatoma, prasidės 
Jungt. Tautose dar karštesni de
batai, nes komunistiniai vadai, 
ypač klouniškasis jų vadovas N. 
Chruščiovas, kasdieną vis iškelia 
naujus reikalavimus, visiškai ne

suderinamus ne tik su UNO, bet 
ir apskritai su pasaulio taikos 
dvasia.

Londono laikraščiai modifikuo
ja žinias, kad sovietų naujasis 
satelitas, kuris vežęs žmogų apie 
žemę, išgyvenęs nepasisekimą. Tik 
dėlto, girdi, Chruščiovui ir nepa
vykę išlieti dar vieną propogan- 
dinio pasigyrimo tiradą. Be to, ir 
Kongo padėtis nesanti komunis
tiniams vadams džiuginanti, nes 
Kongo kariuomenės vadas esąs 
visiškas kunkuliuojančio krašto 
padėties viešpats ir jis, o ne kas 
kitas diktuojąs savo provakarie- 
tišką politikos liniją.

Dabartinė gi Kubos vyriausybė 
jau stato reikalavimus, kad ame
rikiečiai atitrauktų Kuboje esan
čią karinę bazę. Pranešama, kad 
Kubos raudonieji jau drįstą su 
sovietinio tipo lėktuvais demon
struoti tos bazės erdvėse savo pa
siryžimą prievartai, tačiau Jungt. 
Amerikos V-bių generalinis šta
bas pareiškia, kad toji bazė ir to
liau liksianti amerikiečių žinioje, 
nes ji esanti ypač svarbi strategi
niu atžvilgiu.

Kas bus rytoj ir kitą savaitę, 
vėl pamatysime šio laikraščio skil
tyse, nors šiuo tarpu dramatiškai 
rimtų pavojų dar nenumatoma. 

pas, kad būtų galima kaiką ryš
kaus atsiekti, bet, man rodos, ir 
tas neilgas laikas iki šiol būdavo 
ne visai racionaliai naudojamas, 
nes, pavyzdžiui, nuolatinis mal
kų rinkimas (man teko vienoj 
stovykloj pačiam tatai stebėti) 
virtuvei ir panašūs darbai yra 
grynas laiko gaišinimas. Virtuves 
gi galima būtų įrengti alyva ar 
kitu pigiu kuru kūrenamas, kad 
šiam darbui mažiausiai laiko 
gaištų stovyklautojai. Jau prieš 
stovyklos pradžia reikėtų turėti 
smulkiai numatytą planą, kas ir 
kada bus daroma.

Atrodo, kad nereikia aiškinti 
tėvams, kokią didelę įtaką vasa
ros stovyklos daro vaikams, nes 
jie tatai ir patys pilnai supranta 
ir jas remia. Tačiau ne paslaptis, 
kad pasigendama daugiau organi
zuotumo šiuo klausimu ir daugiau 
pranešimų spaudoje. Jei būtų iš
vystyta daugiau propogandos, tai 
vasaros stovyklos būtų pilnos jau
nimo, o ir darbo jose galima būtų 
rasti visiems, kuriems rūpi jau
nosios mūsų kartos lietuviškumas.

Matas Gailius

ĮTAMPA BERLYNE
Mirus Sov. Vokietijos (Vok. 

Demokr. Resp.) prezidentui Pikui 
(Wilhelm Pieck) š. mėn. 13 d. su
sirinkusi AukšČ. taryba nauju pre
zidentu (Tarybos pirmininku) iš
rinko Walter Ulbricht, palikusi jį 
taipogi dabartinėse Vok. Vienin
gosios Social, part, gener. sekret. 
ir kitose pareigose.

Rytų Vokietijos komunistinė 
vyriausybė tebetęsia Rytų Ber
lyno judėjimo laisvės suvaržymus. 
Vakarai ėmėsi kontrapriemonių: 
Berlyno “The Allied Combined 
Travel Board” ateityje neduos vi
zų oficialiesiems Rytų Vokietijos 
asmenims, norintiems keliauti 
Prancūzijon, Vak. Vokietijon, 
Amerikon ir į kitus Vakarų kraš
tus. Bonnos vyriausybė apeliavo 
į Vak. Vokietijos prekybininkus, 
kad šie nevyktų Rytų Vokietijon 
prekybos reikalais tol, kol Rytų 
Vokietijos vyriausybė tebetęs ju
dėjimo laisvės suvaržymus V. Ber
lyno bei V. Vokietijos gyventojų 
atžvilgiu. Tai yra atsakymas Ul- 
brichtui.

Vakarų vyriausybės yra vienin
gai pareiškusios Maskvai protestą 
dėl Berlyno judėjimo suvaržymų. 
Vakarai Berlyno klausimu yra 
vieningi.

1



2

A. ZUBRAS 1

GENKARČIŲ ĮTAMPA '
ir sintaksės susiformavimui rei-lyvavęs lietuvių organizaciniame 

gyvenime, gi antrosios vaistinin
kas dar 1-jo Pasaulinio karo me
tu buvo Sibiro lietuvių draugijos 
pirmininkas, suorganizavęs ten 
lietuvių kalbos kursus suaugu
siems, besiruošiantiems grįžti į 
Lietuvą.

Ir šiuo metu mūsų tauta krašte 
ir išeivijoj išgyvena genkarčių 
įtampą dėl politinių-socialinių ir 
kultūrinių sąlygų pakitimo. Tė
vai taip aiškiai prisimena Lietu
vos tautinį atbudimą, nepriklau
somo gyvenimo laikotarpį, indivi
dualinę ūkio sistemą; jaunimą, 
kuris šiandien net pilnametis, su 
tais laikais neberiša joks tiesio
ginis sąlytis, jokie pergyvenimai, 
o tik tėvų pasakojimai. Aišku ir 
tai, kad šiandien Lietuvoje for
muojasi kitos rūšies politinis-so- 
cialinis ir kultūrinis genkartinis 
klimatas — tai rezistencijos ko
munistinei Rusijai pagimdytas. 
Kiek rusinimas ir komunistinimas 
nėra pasiekęs jaunimo sielos gel
mių, tiek budri yra rezistencija, 
tiek yra tamprūs jaunosios kartos 
ryšiai su patriotine lietuvių tau
tos karta. Kiek tenka patirti, pa
syvios rezistencijos apraiška oku
puotos Lietuvos jaunojoj kartoj 
yra labai stipri ir būdinga dide
lei daugumai. Liūdnesnė padėtis 
yra išeivijoj, ypač angliškai kal
bančiuose kraštuose. Didelė dalis 
jaunosios kartos tiek yra pasida
vusi gyvenamojo krašto aplinkos 
asimiliaciniam vyksmui, kad su 
kiekvienais metais vis labiau tols
ta tėvų ir lietuvių kalbos. Turi
me bei greitai turėsime visai nau
ją lietuvių kilmės socialinę-kultū- 
rinę genkartę, žinančią save esant 
lietuvių kilmės, tačiau tik menkai 
bekalbančią lietuviškai, neskai
tančią lietuviškos knygos, nepa
žįstančių lietuvių literatūros ir 
istorijos, negyvenančią lietuvių 
tautos rūpesčiais.

Paryškinti tenka dar ben
drų išgyvenimų gen
kartę, kuri yra labai artima po- 
litinei-socialinei bei kultūrinei 
genkartei, bet visdėlto įžvelgtina 
kiek skirtingoje šviesoje, šia pras
me generacijon jungiasi visi tie, 
kurie sąmoningai išgyveno II-jį 
Pasaulinį karą; galima kalbėti ir 
ateities istorikai kalbės apie mus 
kaip apie ankstyvojo atomo ener
gijos amžiaus kartą, apie didžio
sios Vakarų-Rytų įtampos gen
kartę. Lietuvių tautos nariai iš
gyvena apjungiančiai generacijon 
būseną bent visi tie, kurie šiuo 
metu yra sąmoningi bolševikų ru
sų lietuvių tautai padarytos poli
tinės ir kultūrinės skriaudos, ku
rie individualiai patyrė ūkinę ne
teisybę, atėmus jiems sentėvių 
sodybas ar kitos rūšies turtą, ku
rie prarado profesijas ar užtarnau
tas pensijas, kurie prarado savo 
tėvynę. Bendrų išgyvenimų kar- 
ton jungiami visi tie, kurie jauni 
ir seni per eilę metų patyrė spig- 
liuotų vielų užtvaras Sibire, Ka
zachstane ar kitose Rusijos gilu
mos vietovėse. Tautos atitruku
sioje dalyje apjungiančiai veikia 
prisiminimai bei išgyvenimai pa
sitraukimo į Vakarus: gyvenimas 
stovyklose Vokietijoj, emigravi
mas į tolimus užjūrius, pirmieji 
žingsniai naujuose kraštuose, šios 
rūšies prisiminimai dar visai gy
vi dabar jau subrendusioje gen- 
kartėje, kuriai šiandien 25 — 30 
metų, ir tie išgyvenimai ją riša 
su senąja karta.

Svarstytina dar istorinės 
apimties generacija, ku
riai duosime epochos vardą. Tau
ta nesuvoktina tik šių dienų ap
raiškoje, bet atgal istoriniu žvil
gsniu, o ateitin vilties perspek
tyvoje. Bet šiandien sutinkamos 
tautos yra jau nuo senų laikų 
gyvenusios kontinento ar šiaip 
jau regiono kultūros ir politinių 
veiksnių komunikacijos įtakoje, 
todėl mažiau ar daugiau yra pa
tyrusios bendrus istorinius, tarp
tautinės apimties formacijos mo
mentus. Kalbame tat apie švie
čiamojo amžiaus, apie naujųjų 
žemių atradimo, apie reformaci
jos kovų, apie 19 š. mokslo sužy
dėjimo epochas. Naujų politinių 
idėjų ir, apskritai, idėjų kilimas 
ir jų išryškėjimas, naujų meno 
stilių bei formų, kalbos žodyno

II
Generacija bei genkarte laiko

me 30 — 33 metų skirtumą. Tu
rime biologinę genkar- 
tę, kurią sudaro vienų tėvų vai
kai. Bet čia kartais būna didelių 
nukrypimų, nes tarp pirmojo ir 
paskutiniojo tų pačių tėvų vaiko 
gali būti net 25 ar daugiau metų 
skirtumas. Atsitinka, kad dėdė už 
brolvaikį yra net keliais metais 
jaunesnis. Tiksliausia yra k a - 
1 e n d o r i n ė genkartė: tai 
tais pačiais metais gimusieji. Kal
bame apie 1918, 1940, 1960 metų 
genkartes. Kalendorinės genkar- 
tės, su mažais metų skirtumais, 
susitinka mokyklos suole, karinę 
prievolę atlikdami, jaunimo drau
gų būreliuose. Apytikrės kalenda* 
rinės genkartės yra šių dienų ap
raiška — bodžių ir bytnikų bū
reliai didmiesčių kavinėse ir šokių 
salėse. Mažiau jau gimimo metų 
priklausanti yra politinių 
-socialinių bei kul
tūrinių sąlygų formuota 
genkartė. Tai toje pačioje politi
nėje, ūkinėje, socialinėje ir, aps
kritai, kultūrinėje dvasioje bei 
aplinkoje išaugusi karta. Ji, pa
prastai, apjungta tos pačios ver
tybių sampratos, tų pačių tikslų 
ir estetinių idėjų, kiek viena da
lis, paprastai mažuma, nėra prie
šiškai bei revoliucionieriškai toms 
vertybėms bei idėjoms nusiteiku
si. Senimas, žinoma, ir tokioje 
gana vieningoje kultūrinėje gene
racijoje bus konservatyviškesnis 
už jaunąją genkartę. Tautos, ta
čiau, kurios džiaugiasi ilga ir pa
stovia taika, kurios gyvena be 
žymesnių sukrėtimų, kurios turi 
jei nešimtmetinį, tai gero metų 
skaičiaus tęstinės ir vienalytės 
politinės-socialinės bei kultūrinės 
kartos suvokimą, neišgyvena tos 
didelės prarajos tarp tėvų ir vai
kų, tarp senimo ir jaunimo, ko
kią sutinkame revoliucijas bei 
perversmus ar okupacijas paty
rusiose tautinėse bei valstybinėse 
bendruomenėse. Rusų tautoje šis 
reiškinys ilgą laiką buvo labai 
vaizdus, o mažesnio laipsnio ir da
bar tebėra. Didelė dalis senesnio
sios kartos, nors ir kritikuodama, 
visdėlto geru minėjo caro laikus, 
ypač po 1905 metų politinių re
formų; toji pat vyresnioji karta 
ašarą liejo dėl suvalstybinto ūkio, 
namo, įmonės bei dvaro, dėl užda
rytos bažnyčios. Dalis gi tų pačių 
tėvų jaunimo, komunistų vadų 
propagandos per mokyklas ir 
komsomolą nuteikta, iš senių šai
pėsi.

Nepriklausomoje Lietuvoje to
kį reiškinį sutikome įvedus žemės 
reformos įstatymą, kuris sunaiki
no senųjų dvarininkų ūkinę ga
lybę. Ir kaip nejauku buvo kai
mo močiutei, matant senąjį pono 
dvarą nušepus, apgriuvus ar griū
nant; poną dvarininką ne karie
ta, bet paprastu vienkinkiu veži
mėliu važiuojant, ponią daržuose 
triūsiant, dvarininkaitę už kaimo 
valstiečio nutekant. Klaipėdoje 
Lietuvos vyriausybė prievartiniu 
būdu nupirko aerodromui vokie
čio dvarą. Lietuvė senutė, žiūrė
dama per savo buto langą į dvaro 
tuopas, ašaras liejo ir plūdo did
lietuvių vyriausybę, darančią žmo
gui tokią skriaudą. Prieš I-jį Pa
saulinį karą Lietuvoje dar gana 
stipriai jautėsi lenkų kalba, nes 
ja kalbėjo didelė dalis mūsų dva
rininkų (buvo tai mados dalykas; 
tarp vokiečių ir anglų dvarinin
kų buvo paplitusi prancūzų kal
ba). Mūsų dvarininkus pamėg
džiojo ir apylinkės kaimiečiai, o 
ypač tie, kurie turėjo bajorų tei
ses. Pirmaisiais atsikūrusios, ne
priklausomos Lietuvos metais, kai 
labiau ryšku buvo kratimasis len
kų ir rusų kalbų likučių, į baž
nytkaimį nuėjo pėsčiomis kaimo 
bajorė su kaimyne valstiete. Po 
pamaldų koperatyvo krautuvėje 
jos kalbėjosi lenkiškai. Krautuvės 
vedėjas įsiterpė į jų pašnekesį: 
mažas būdamas ganydamas girdė
jęs Lietuvoje žąsis lenkiškai šne
kant. Abi kūmutės dėl tokios pas
tabos labai įsižeidė ir ilgą laiką 
tąjį įžūlumą minėjo. Šių gi abie
jų kūmučių sūnūs jau tuo laiku 
buvo lietuviams pažįstami vyrai: 
pirmosios sūnus inžinierius vėliau 
buvo universiteto profesorius, da

kalinga ilgesnio laiko, nesutam
pančio su biologiniu genkarčių 
amžiumi. Ir Lietuvos istorija kal
ba apie epochas, kurių laikas ne
sutampa su žmogaus amžiumi. Tai 
spaudos draudžiamojo laikotarpio 
epocha, kada dar nebuvo privalo
mojo pradžios mokslo, kada tiek 
mažai temokėjo skaityti, o dar 
mažiau rašyti. Tuo laiku jauna ir 
sena rišo toji pati tamsa, tie pa
tys prietarai, tasai pat akiračio 
siaurumas. Kada nors bus nagri
nėjama istorine perspektyva ko
munistinės santvarkos lietuvių 
tautos epocha ir josios genkarčių 
įtampa.

Dar kartą suglaustai grįžtant 
bendru požiūriu prie genkarčių 
problemos, pabrėžtina, kad gen
karčių įtampos normaliose tau
tos gyvenimo sąlygose niekad nė
ra buvusios pragaištingos. Iš gen
karčių įtampų dažniausiai kyla 
nauja, o su tuo ir pažanga. Lai
kas tačiau veikia išlyginančiai. 
Jaunoji genkartė, dar seniams 
esant liudininkais, subrendusi ir 
pasiekusi bent amžiaus vidurio, 
normaliose sąlygose labai supana
šėja ir priartėja tėvų kartai. Ta
čiau labai galimas daiktas, kad 
naujoji genkartė niekad nėra tas 
pat, kas buvo senoji, t.y. niekad 
nepasiekia visiško supanašėjimo. 
Tai pirmiausia dėl kintančių gy
venimo sąlygų: dėl kitokio mais
to, dėl progresuojančios ar šališ
kai nukrypstančios civilizacijos, 
dėl skirtingos kūdikystės ir jau
nystės, dėl skirtingų darbo sąly
gų, dėl pakitusių auklėjimo meto
dų ir pažiūrų, dėl skirtingų po
litinių, socialinių ir, apskritai, 
kultūrinių faktorių. Genkarčių 
palyginimas mums sunku daryti, 
nes tam reikalui mūsų amžius 
pertrumpas. Istorijos akys gene
racijas tegali apžvelgti tik labai 
paviršutiniškai, todėl tik apibrai- 
žomis.

Kad senimas nori ir siekia, kad 
vaikai būtų kuo panašesni jiems, 
tai natūralu ir suprantama. Tėvas 
ir motina džiaugiasi fiziniu vaikų 
panašumu, jie nori, kad vaikai 
gyventų tomis pačiomis vertybė
mis, kad jie tęstų jų darbą — 
plėstų ūkį bei įmonę, šiame reiš
kinyje įžvelgtina išlikimo bei pra- 
tęstinumo siekimas, tautos ribose 
— išlikimo tautai.

Mūsų tautai išlikti šios dienos 
situacija reikalinga didelių pas
tangų. Jaunimas turi jaustis esąs 
pašauktas tam uždaviniui. Mairo
nis kalbėjo ‘‘Jaunimo Giesmėj”:

— Užtrauksim naują giesmę, 
broliai,

Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosme, kaip lig šiolei:
Kitas mąstysime durnas.
Labai tiko šie žodžiai jo laiko 

Lietuvai, nes daugelis senųjų, 
ypač bajorų ir dvarininkų, buvo 
pamiršę savo lietuvišką kilmę ir 
šliejosi prie Varšuvos ar Maskvos. 
Jaunojoj, mokslus einančioj kar
toj brendo naujos lietuvių tautos 
idėjos, pagaliau prikėlusios kraš
tą vėl gyventi. Tikėkimės, kad ir 
šiandieninis mūsų tautos jauni
mas bus tas, kuris visu ryškumu 
supras pavojų tautos gyvybei ir, 
darniai susijungęs, pasipriešins 
lietuvių tautos priešams ir na
muose Lietuvoje, ir išeivijoje nu
tautėjimo bacilai. Jaunimas ir 
pritapęs prie gyvenamojo krašto, 
ir puikiai kalbėdamas pastogę su
teikusio krašto kalba, gali augš- 
tai ir reikšmingai iškelti lietuviš
ką vėliavą. Jis gali giedoti naują 
giesmę: svarbu tik, kad toji gies
mė būtų lietuviška iki sielos gel
mių.
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MŪSŲ PASTOGĖ

KITUR PABUVOJUS
skautai atgaivina pairusią tauti
nių šokių grupę. Vadovauti ėmėsi 
p. Juozas Petrašiūnas su s. v. Al
binu Savicku.

★
Vincas Kazokas, nesenai išlei

dęs į mokslus žmonelę, dabar pats 
žada stoti į universitetą. Sėkmės 
ir ištvermės. Pulgio “Rojaus Var
tais” jis sužavėtas, bet ir Putino 
nepamiršta, “šiuo metu, rikštas, 
neturiu kada prisėsti tikram dar
bui” — pastebi jis svečiui. Įsitiki
ni, kad taip yra. Vieną išleido į 
mokslus, o du dar tebeleidžia. Ir 
namų apyvoka tenka pasirūpinti. 
O Vincelis daug ką galėtų pada
ryti. Ir Plunksnos Klubas, berods, 
nuplunksnėjo?

★
Kun. Petrą Butkų visi žinom 

mišias laikant. Bet jo esama ir 
naujojo Vienažindžio: ir eiliuoja, 
ir komponuoja. Sidnejiškiai šią 
kunigo “silpnybę”, turbūt, pažįs
ta, bet kitiem tai gali būti nau
jiena. Kai sutiksite kun. dr. P. 
Bačinską, tai pasiklauskite jfc. 
Įrodymui paleis jis savo garso už
rašomąją mašiną, ir išgirsite net 
patį kun. Petrą dainuojant savą
sias dainas solo ar duetu.

★
Romualdas Cibulskis 

uoliai redaguoja “Studentų žodį”. 
Kaip ir visi išeivijos redaktoriai 
skundžiasi, kad mažai kas rašo. 
Studentų puslapių sulieti su “Jau
nimo Kviesliu” nesiryžta, nors ir 
apjungtojo redaktorium prašo
mas. Tegu, girdi, Kalėdose stu
dentai su jaunaisiais melburniš- 
kiais žurnalistais klausimą iš- 
sprendžią. Teisingai, Romualdai! 
Viešam reikalui demokratija di
delė dorybė.

★
Gytis D a n t a pasinešęs 

tikrai mokslininko keliu. Medikas 
ir gamtininkas, bet filosofuoja 
taip pat stipriai. Reta dovana, bet 
moderniajam mokslo amžiui labai 
naudinga — nuo realybės iki ab
strakcijos. Ant .stalo naujas “Met
menų” numeris ir “Liberalizmas”. 
Apsiriktumėte tačiau Gytį pava
dinę pasaulėžiūriniu liberalu, bet 
neįsprausite jo nei į kitas klasi
nes filosofavimo sistemas. Gytis 
nori eiti galvojančio sau žmogaus 
keliu. Nebūtų pagaliau jis jau

Sidnėjuj*
Nesenai teko pabuvoti kitose 

Australijos lietuvių kolonijose. 
Naudinga, nes sutinki naujus 
žmones su kitom idėjom. Pama
tai ir tuos pačius lietuviškos veik
los darbus, tik jau iš kitos per
spektyvos.

Sidnejiškiai Melburną vadina 
idealistais, kiti kovūnais. Kurie 
teisūs, tai nėra lengva atsakyti. 
Turim idealistų, turim ir kovūnų, 
turim ir tikrų darbo žmonių. Pa
galiau viskas krūvoje. Sunku, kad 
kitaip būtų. Jei ką darai, tai turi 
pats tikėti, kad darbas vertingas, 
kad esi teisus. Kai siekiama ne 
medžiaginių vertybių, tai jau ide
alizmas. Kai pastangos susikerta 
ir ginamasi, tai atsiranda ir ko- 
vūnai. Viskas gerai, kai dirbama 
kultūringai lenktyniaujant, kai 
mokama vienas kitą pagerbti, kol 
pirmoje eilėje įžvelgiama teigia
mybės, kūryba. Turim dvejis na
mus, ir kitaip kolkas vargu bus. 
Galim ir čia pamatyti gerąsias 
puses, o tada neliks kartėlio, prie
kaištų bei šmeižto. Abu juk na
mai tarnauja lietuviškam reika
lui. Tiek apie mūsų namus. O 
kaip su jūsų? Atrodo, taip pat ne
sat sužavėti dabartine padėtimi? 
Jei kaikada pabandysit siekti vie
nų, tai gal nebereikės prašytis 
latvių bei estų salių suvažiavi
mams bei nuomotis brangių patal
pų baliams? Melburnas sidnejiš- 
kius vadina verslininkais, ir todėl 
jie turėtų būti realistai. Ar lietu
vių namų reikalą esate realiai 
sprendę, tai jūs geriau žinote. 
Šiaip jau tvirtai ant kojų atsisto
jusių bei besistojančių turite aps
čiai, o tai jau gerai. Geriausiai 
tačiau, kad jūsų verslininkai ne
pamiršta ir bendro tautinio rei
kalo. Gerai, kai savi su savais, sa
vi pas savus.

*
Pas Jurgį B i s t r i c k ą 

apmatai naujam paveikslui. Šiuo 
metu, bent taip atrodo, meninin
kas visą dėmesį paskyręs garso 
technikai. Tai jo kūrinys stereo
tipinis garsintuvas. Tobulas garso 
perdavimas. Jo ir gerų plokštelių 
turima. Apie menininką Bistricką 
kalbant, būtina paminėti žūklės 
reikalams valtis. Sausumos keliais 
jis šiuo metu rieda keturiais ra
tais, todėl motociklo geriau ne
minėti.

★
Pas Vaclovą Ratą rasi ir smūt- 

kelį, ir šokėją, ir bumerangą. Ra
šytinių komentarų jo kūrybai ne
prašysi. Linijų žaismu išreikš jis 
judesį, bet idėją visdėlto atpažinsi. 
Kitam pasauly pasijausi, nuėjęs 
pas Henriką Šalkauską, čia menas 
nebebyloja formomis nei įprasti
nėmis spalvomis. Net ir labai di
delis realistas nebedrys klausti: 
“Kas čia?” Jauti, kad toks klausi
mas bergždžias. Nelogiška? Q ar 
visi sapnai logiški? Prieš sutve
riant pasaulį ar buvo kas apibrėž
to ir konkretaus? Ar Henrikas 
Šalkauskas ir daugelis su juoju 
pasiliks ten, kur juos sutinkame 
šiandien, tai, turbūt, ir jie patys 
negali pasakyti.

★
Mūsų kultūros reikalų minis

tras p. T. Reisgienė ruošiasi kalė
dinėms kultūros ir meno dienoms. 
Viena “tautos atstovų” suvažiavi
mo diena būsianti skirta tik kul
tūrinių reikalų diskusijoms. Tai 
jau nauja. Iki šiol daugiausia lai
ko praleisdavom statutų priėmi
mui bei jų pakeitimui. Kultūri
nius reikalus daugiausia tejudina 
paskiri asmenys. Gal ir galima su
rasti stipresnius organizuotus pa
matus kultūriniam reiškimuisi. 
Jieškoti, žinoma, reikia.

P-nia Saudargienė jau 1958 m. 
atspaudė 140 puslapių lietuvių 
liaudies šokio studiją su 33 šokių 
pavyzdžiais. Apie šokį su ja pasi
kalbėti tikrai įdomu. Gražu būtų, 
kad lietuvių liaudies šokis ne tik 
scenoje pasirodytų, bet būtų šo
kamas ir pasilinksminimų salėse. 
Nesenai buvau vienam skautų po
būvyje ir mačiau, kad mūsų jauni
mas lygiai užsidegęs šoka lietuviš
ką liaudies šokį kaip ir modernųjį 
amerikonišką. Poniai Saudargie- 
nei rūpi mūsų liaudies šokio po
puliarinimas. Jos džiaugsmui ga
lima pasakyti, kad Melburno

nas, jei šiandien jau sakytų, kad 
pasirinko Aristotelį ar Jaspersą 
savo vadovu.

D ž i 1 o u g e
čia kultūros reikalus tvarko 

Domas Paliulis. Rezulta
tai geri. Lietuvių kolonija, kad 
ir maža, bet yra ir kvartetas, ir 
oktetas, ir net visas choras. Tau
tos Šventės proga džilongiškiai 
gausiai susirinko į lietuvių salę 
ir dienai tinkamą programą pa
ruošė. Kvartetą ir oktetą miklina 
p. R. Narvydas, gi tik 
naujai susidariusiam mišriam cho
rui diriguoja jaunosios kartos 
atstovas Romas Zenkevi
čius, berods to paties p. R. 
Narvydo mokinys. Kad tik nepri
trūktų kantrybės, kad tik augtų 
ir klestėtų šis naujas kultūrinis 
židinys! Kliūčių, Romai, bus, bet 
pasiryžimas viską įveikia, o pagal
bininkų geram reikalui turėsi.

Algis Karpavičius 
mokytojauja, tautinių šokių gru
pei vadovauja. Nepamiršta ir 
skautų.

Visai džilongiškei lietuvių ben
druomenei vadovauja Algis 
Šimkus. Jam metų neper- 
daugiausia, dar tebelaiko egzami
nus technikos kolidže, bet energi
jos ir ryžto su kaupu. Visi jauni 
turi pakankamai ar net perdaug 
energijos, bet ne visi ją skiria 
lietuviškam reikalui. Svarbu, kad 
ir seniai klauso, ir moterys ne
purkštauja, kai įsakai joms pasi
likti ir pagaliau išsirinkti sekcijos 
valdybą. Padarė gi!

★
Pabaigai liūdna gaida. Tai dėl 

eismo nelaimės mirusio Prano 
Zenkevičiaus. Tik taip 
nesenai savo sodriu balsu juoki
no ir mus melburniškius per jau
nųjų Lipšių vestuves, o dabar jau 
nebėr tarp gyvųjų! žadėjo gi po 
Kalėdų atvažiuoti kartą per sa
vaitę į Melburną ir režisuoti sce
nos mėgėjų grupei. Mums terei
kėjo tik tokią grupę sudaryti, o 
dabar ir vėl reikia vaidybos Va
dovo jieškoti. Mirtis tačiau neiš
vengiama, todėl ir prieš ją nega
lima suklupti. Amžino atilsio pa
linkėjus, tenka dairytis naujo 
stulpo. Skausmą sutramdę, Romai 
ir Algiai, grįžkit nuo kapo į gy
venimą.

Melburniškia

POLITIKA IR KASDIENYBĖ
KONJUNKTŪRINIS 

PASTOVUMAS PRANCŪZIJOJE

Prancūzijos pramonės stovis 
šių metų pirmųjų šešių mėnesių 
bėgyje, palyginus su praėjusiais 
metais, yra 6-7 procentais aukš
tesnis.

Kad kinjunktūrinė padėtis Pran
cūzijoje anaiptol nėra stagnaci
jos stovyje, liudija tai, kad Pran
cūzijos eksportas, palyginus su 
1959 metais, padidėjo ne mažiau 
kaip 39 procentais; tuo pačiu me
tu jos importas sumažėjo 32 pro
centais. Bedarbių problemos da
bartiniu metu Prancūzijoje nėra. 
Atlyginimų pakėlimai kilo 4 — 5% 
kas metai pagal gamybos padi
dėjimą. Tuo tarpu prekių kainos 
liko nepasikeitusios. Tikimasi, kad 
1960-61 metais numatytame pla
ne Prancūzijos pramonė padidės 
7 — 8, o žemės ūkio gamyba 
3 — 4%.

FANFANI PAS DE GAULLE

š.m. rugsėjo 4 d. Italijos min. 
pirmininkas Fanfani, atvykęs pas 
de Gaulle, tarėsi ūkinio ir politi
nio apsijungimo klausimais. Ofi
cialaus šio pasikalbėjimo duome
nų pranešimo nėra; jis bus pa
skelbtas ne anksčiau, kaip apie 
rugsėjo mėn. vidurį, praėjus kon
sultacijoms tarp Prancūzijos, Bel
gijos ir Liuksemburgo.

Kol kas aišku tik tiek, kad per 
ūkinį apsijungimą siekiama soli
daus politinio apsijungimo.

Ta pačia proga reikia paminėti 
būsimą 5 dienų de Gaulle kelio
nę Bretagnėje, kurios metu jis 
pasakys 22 kalbas. Jo kalbų te
ma: NATO, Europa ir Alžyras. 
Taipgi neseniai jis yra viena pro
ga pabrėžęs, kad Europa nebijo 
rytinio komunistinio bloko.

SOVIETINIAI RADIO 
TRUKDYMAI

Rytai sustiprino “eterio karą”. 
Virš 2.000 radio trukdymo siųs
tuvų šiuo metu bando daryti vi
sa, kad Vakarų pasaulio radio 
stotys būtų negirdimos anapus 
geležinės uždangos.

šie daviniai yra, be kitko, ko
mentuoti Europos Tarybai pra
nešime, kurį patiekė Vokietijos 
parlamento narys Maxein. Šis 
pranešimas bus svarstomas pas
kutinę rugsėjo mėn. savaitę 
Strasburge, Europos Tarybos ple
numo metu.

Rytų blokas, įskaitant ir rau
donąją Kiniją, visą laiką stiprina 
savo radio transliacijas, skirtas 
užsieniui; nuo 1947 iki 1959 metų 
transliacijų valandos nuo 404 va
landų savaitėje pakilo iki 2.258 
valandų savaitėje. Tai reiškia, 
kad transliacijų valandos, skirtos 
Vakarams, pakilo 457 procentais.

JORDANAS STOVI VAKARŲ 
PUSĖJE

Po min. pirmininko Majali nu
žudymo, Jordanas yra labiau nei 
kada praeityje pasiryžęs stovėti 
griežtai Vakarų pusėje, pabrėžė 
Jordano karalius Husseinas. Jor
dano min. pirmininkas Talhuni 
pasakė, jog komunizmas yra di
džiausias Artimųjų Rytų pavojus.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI

“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU:

BOX 4558, G.P.O., 

SYDNEY, N.S.W.
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PAŽANGOS PAGRINDAS— 
TAUTU NEPRIKLAUSOMYBES

Ražo: K. Zd.

MŪSŲ MIRUSIEJI
ADELAIDĖJ PALAIDOTAS AD. VL. POŽĖLA

Antrojo Pasaulinio karo nugalė
tojai visai nesistengė atstatyti 
mažųjų valstybių, kurių nepri
klausomybės vienu ar kitu būdu 
tapo panaikintos. Matyti, per 
greitai buvo prieita klaidingos iš
vados, kad ateitis prklauso di
džiųjų plotų valstybėms, kurios 
turinčios pasidalinti pasaulio erd
ves ir valdymą, praryjant mažus 
valstybės organizmus.

Vienašali pažiūra, kad didieji 
plotai duoda didesnius ūkinio plė
tojimosi galimumus, neatitinka 
patirčiai, kuri rodo ką kita. Pa
vyzdžių tam turime. Arabų kraš
tai, kol priklausė Otomanų Im
perijai, gyveno skurdžiai ir atsili
kę, o kaip savystovios valstybės 
jos parodė žymią pažangą. Pa
baltijo valstybės, priklausydamos 
Rusijos imperijai, ekonominiai, ci
vilizaciniai ir kultūriniai žymiai 
buvo atsilikusios nuo kitų kraš
tų. Per trumpą nepriklausomybės 
laiką tos valstybės padarė nepa
lyginamai didesnę pažangą, nei 
kaimynai.

Didžiųjų plotų šalininkai yra 
jsitikinę, kad taikos kiršintojai 
yra mažos valstybės. Net ir dabar 
kyla balsai, kad Afrikoje duodant 
nepriklausomybes naujoms valsty
bėms nereikią kontinento vulka- 
nizuoti, nes tai būsią nesaugu, ir 
tos mažos valstybės galj būti karo 
priežastimi. Tuo tarpu karai leng
viau kyla, kada didieji plotai su
sidaro artimoje kaimynystėje. Ka
ras tarp Rusijos ir Vokietijos ki
lo, kai buvo padalinta Lenkija, 
pavergtos Pabaltijo valstybės, Če
koslovakija, Austrija, būtent — 
kai tos valstybės sudarė bendrą 
sieną. Didžiųjų plotų simpatikų 
nuomone, ne politiniu galvojimu, 
bet mechaniniu būdu galima tvar
kyti žmonių reikalus. Tuo tarpu 
žmonių reikalai yra labai sudė
tingi, nes Europos ar kitų konti
nentų reikalai yra tikrėi ne pa
prasti. Kultūrinė Europos rolė 
išeina iš jos geegrafinio, klima
tinio, kultūrinio ir etnografinio 
įvairumo. Europą tvėrė įvairios, 
visada gyvos ir stiprios tautinės 
tradicijos. Bendradarbiaujant ir 
lenktyniaujant karuose ir taikoje, 
augo europiškoji kultūra. Siekė 
ji, tikriau tariant, visada vienodo 
gyvenimo stiliaus, bet tuo pačiu 
metu dažėsi įvairiomis spalvomis. 
Ir kaip tik šis įvairumas ir suda
ro Europos kultūros brangenybes, 
jos tikrąją originalumo žymę. Ją 
sunaikinti, kaip dabar siekia ko
munistiškieji azijatai, reikštų atim
ti Europai jos buvimo esmę. 
Skirtingoji Europos ir joje gyve
nančių tautų idėja pasirodė nėra 
mirusi, bet pilna realaus turinio 
vertybė. Tvarkoma taip vadina
mos “demokratijos” Rytų Euro
pa neteko savo veido, nes yra aiš
kiai suvienodinta. Nei su prie
varta, nei su suvaržymais tos tau
tos niekada nesutiks. Komunis
tai, kurie varo propagandą Azijos 
ir Afrikos tautose, užsidėję jų gy

Politiniai
IŠ RYTŲ VOKIETIJOS

Tūlas Rytų Berlyno darbinin
kas buvo komunistiniame laikraš
tyje “Fortschritt” apšauktas Ju
du už tai, kad nuvykęs Vakarų 
Berlynan nusipirko keletą daiktų, 
kurių dažniausiai negalima gauti 
Rytų Berlyno krautuvėse. “Kaip 
Judas Kristų, taip šis darbininkas 
pardavė Vokietijos demokratinę 
respubliką ir kartu taiką už porą 
kelnių ir kojines”, paiškino laik
raštis.

Rytų Vokietijos laikraštis 
“Volkswacht” rašo, kad vaikams 
iki 11 metų amžiaus rastas nau
jas žaidimas: vaikai vedami į miš
kus, su tikslu rasti “grupę priešo 
agentų”, šitokiu būdu, laikraštis 
rašo, vaikai iš mažens bus įpra
tinti kovoti su antikomunistiniu 
elementu.

"rumunuos kasdienybė
Konduktorius perpildyto miesto 

susisiekimo autobuso kreipiasi į 
keleivius: “Mano ponai, prašau

nėjų kaukę, stengiasi tik jas pa
vergti, jau pavergtas — dar dau
giau išnaudoti.

Kontinentų pagrindas yra pas
kiros tautos, ir kiekvienas rea
lus politikas turi su tuo skaity
tis. Po pirmojo karo buvo klaidų 
tame, kad pagrindu buvo paimtos 
suverenės valstybės, bet nepada
rytos logiškos išvados: ne visoms 
valstybėms užtikrintos strategi
nės sienos, o palikti ginčytini sie
nų klausimai, valstybių atstaty
mas neparemtas ekonomiškai, kad 
jos galėtų atsispirti užpuolikams. 
Vietoj to buvo miliardai sukišti 
vokiečiams, kurie sunaudojo juos 
ginklavimuisi. Nors ir leido ats
tatytoms vąlstybėms gyventi, bet 
jas skriaudė, jomis nepasitikėjo 
ir bandė jomis mainykauti. 
Skirtinga padėtis yra kituose kon
tinentuose. Amerikos prezidento 
Monroe doktriną — Ameriką ame
rikiečiams pirmoje eilėje — pa
naudojo Azijos tautos, skelbda
mos Azija azijatams, o po to ir 
Afrika afrikiečiams.

Afrika apgyventa juodosios 
rasės įvairių tautų bei tautelių, 
kalbančių skirtingomis kalbomis 
ir gyvenančių įvairiais papročiais. 
Dauguma jų priklauso vadinamai 
Bantu tautų grupei. Juodasis na
cionalizmas yra potencialiniai di
delė jėga, prabudusi dideliu 
smarkumu, organizuojantis nepa
prasta ištverme ir nežiūrint jokių 
kliūčių. Šis nacionalizmas reakci
jos jėgą mato baltame žmoguje 
ir seka savo vėliavose parašytus 
žodžius: Afrika juodiesiems! Pas
kutinių metų 4 mėnesių įvykiai 
Pietų Afrikoje ir dabartiniai įvy
kiai Konge parodė, kad nežiūrint 
tai, ką baltieji mano, keliamas 
klausimas, ką juodieji padarys su 
baltaisiais. Atsakymas, rodosi, 
aiškus — išžudys visus ir tai vi
soje Afrikoje, jeigu laiku nepa
bėgs. Jei de Gaulle savo įdomiu 
experimentu duoda šiek tiek vil
ties baltiesiems, tai protestantų, 
o ypač kalvinistų kolonizacijos 
metodai vietose turi tikrai liūdnas 
perspektyvas ateičiai. Sugyvenimo 
kliūtimis čia yra segregacija, ku
ri įkvėpia dar didesnę neapykan
tą, nei vergija.

Juodųjų nacionalizmas yra toks 
vieningas, kad jei vienoje vieto
je bus padaryta jiems skriauda, 
tai jie keršys kitoje kontinento 
pusėje. Ir taip Kalvinas gali likti 
kaltas dėl nustojimo Afrikos ko
lonijų ir kontinento. Komunistų 
įtaka Afrikos tautose nėra pavo
jinga. Vyraujant nacionalizmui, 
komunistinės doktrinos neturi pa
sisekimo juodųjų tarpe, ypač kai 
nėra jų perdaug remiamos auksu 
ir pinigais.

Pasaulio galiūnai neremia ats
kirų tautų didesnių ar mažesnių 
nepriklausomybių, o palieka joms 
pačioms jas išsikovoti. Ar tai bus 
naudinga galiūnams ir žmonijai 
— parodys netolima ateitis.

įvairumai •
susispausti”. “Ne ponai — drau
gai!” užprotestavo vienas kelei
vių. ši pastaba konduktoriui ne
padarė nei mažiausio įspūdžio. 
“Prašau susispausti, mano ponai. 
Draugai perpildytais miesto auto
busais nevažinėja — jie turi liuk
susinius ZIS limuzinus”.

MAROKO — GALIMAI NAUJAS 
AFRIKOS NERAMUMŲ 

ŽIDINYS
Afrikoje vėl bręsta naujų ne

ramumų židinys, kuris nemažai 
rūpesčio atneša Prancūzijai. Tai 
ginčas, šiuo metu vykstąs tarp 
Maroko ir Mauritanijos. Marokas 
skelbia, kad Mauritanija tėra tik 
Maroko dalis. Tuo tarpu Mauri
tanija ruošiasi š.m. lapkričio mė
nesį skelbti savo nepriklausomy
bę.

Prancūzija atsidūrė keblioj pa
dėtyje. Ji nori gyventi taikoje su 
Maroku, tuo pačiu metu ji nega
li atsakyti neigiamai į Mauritani
jos nepriklausomybės reikalavimą.

TRAGIŠKA MIRTIS
š.m. rugsėjo 15 d. Geelonge 

mirė A.A. Pranas Zenkevičius, 
plačiai žinomas lietuvių visuome
nininkas, teatralas ir kultūrinin
kas.

Prans Zenkevičius gimė 1900 m. 
lapkričio 22 d. Kryklių kaime, 
Bublelių valsčiuje. Gimnaziją lan
kė Vilkaviškyje ir M. Yčo gimna
zijoje Voroneže. Įstojo į Lietuvos 
kariuomenę 7.10.1919 m. savano
riu. Baigęs Karo Mokyklą, 1921 
mt., tarnavo II-trame pėstininkų 
pulke ir minosvaidžių batalijone 
iki 1.6.1927 metų. Išėjęs į atsar
gą, buvo pasienio policijos rajono 
viršininku iki 1938 mt. 1928 m. 
vedė; šeimoje išaugo dukra ir sū
nus — Melburno Karališkojo 
Technikos Koledžo studentas, 
sportininkas, ir lietuvių choro 
Geelonge dirigentas.

Pranas Zenkevičius yra vadova
vęs Geelongo bendruomenės apy
linkei ir ne vieną kadenciją Kul
tūros Fondo Geelongo apylinkei.

Neapsiriksiu teigdamas, kad Pr. 
Zenkevičius ar būdamas, ar nebū
damas Kultūros Fondo vadovybė
je, visada buvo pagrindinis orga
nizatorius ir kultūrinio gyvenimo 
Geelonge vykdytojas.

Pranas Zenkevičius pirmininka
vo ir praėjusiajame Kultūros Fon
do suvažiavime Melburne.

Daugiausia jo pastangomis bu
vo įsteigta Geelongo savaitgalio 
mokykla .lietuvių choras ir stip
rios jo paramos susilaukė Gee
longo lietuvių namai, šakota ir 
vaisinga jo veikla įsiliejo į visų 
Australijos lietuvių kultūrinę sro
vę. Lietuvoje Pranas Zenkevičius 
svarbiausiai reiškės lietuvių teat
re. Baigęs Vaičkaus Dramos stu
diją, jis buvo Vilkolakio Teatro 
vienas iš steigėjų ir pastovus jo 
aktorius. Vėliau jis įsteigė Aly
taus Dramos Teatrą ir visą laiką 
jam vadovavo.

Tremtyje Wiirzburgo stovyklo
je, kažin ar ne jo pirmo iš visų 
gausių stovyklų buvo sukurtas 
dramos vienetas, pastatęs eilę 
scenos veikalų, jų tarpe ir “Auš
ros Sūnus” bei “Sudrumstą Ramy
bę”.

Išsikėlus gyventi Fellbachan, 
jis visą laiką ten vadovavo Lie
tuvių komitetui ir kent keliais 
atvejais surengė teatrinius paren
gimus. Dar būdmas karininku, P. 
Zenkevičius įsteigė ir vadovavo 
teatriniam vienetui pulko rėmuo
se, pastačiusiam eilę operečių ir 
šiaip spektaklių. Velionis turėjo 
giedrų būdą, gilią ir guvią mintį, 
jo veiklą vadovavo šviesus tauti
nis ir žmogiškas idealizmas. Hu
moro dovana jam padėdavo pa
kelti visuomenininko veiklos var
gus ir slenksčius. Jis sujungdavo 
žmones bendron darbo talkon. 
Bene tikriausiai bus nusakęs ve
lionio asmenybę P. Paliulis atsi
sveikinimo žodyje su juo, tarda
mas: “aštuoneris metus dirbau 
su Pranu Zenkevičium vienoje 
įmonėje, ir bemaž kasdien per
traukų metu susitikdavome ir 
kalbėdavome. Ir niekada Prano

Mirus a.a. P. ZENKEVIČIUI,

jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą

Melb. Liet. Sporto Klubas
VARPAS

Mielam Klubo nariui ROMUI ZENKEVIČIUI, 

brangiam Tėveliui mirus, taip pat p. Zenkevičienei 

ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia —

Geelongo Lietuvių Sp. Klubas “Vytis”.

Mirus a.a. P. ZENKEVIČIUI,

reiškiame giliausią užuojautą jo šeimai ir kartu 

liūdime

J. ir V. Lazauskai

A. A.
Pranas Zenkevičiui

MIRĖ 
ANTANAS VIDŽIŪNAS

Pranešama, kad š.m. rugsėjo 
22 d. Sydnėjaus ligoninėje mirė 
Antanas Vidžiūnas. Velionis gimė 
1904 m. birželio 13 d. Piesčių km., 
Gelgaudiškio valse.

Kelis metus gydėsi inkstus. 
Dirbdamas prie statybos, pasijuto 
labai silpnas ir tuojau artimųjų 
buvo pasirūpinta paguldyti ligo
ninėje. Aštuonias dienas išgulėjo 
ir paskutinės operacijos neišlai
kęs mirė.

Paliko dvi dukteris — Martiną 
Apinienę ir Vincentiną Antanai
tienę. Į Australiją atvyko 1948 m. 
lapkričio mėn. Wentworthvillėje 
turėjo 5 akrų ūkelį. 1958 m. kovo 
mėn. 25 d. mirė jo žmona Marce
lė.

Palaidotas Rockwood kapinėse. 
Kun. Butkus palydėjo ir atlaikė 
pamaldas. Lydėjo kelių dešimčių 
automobilių virtinė. Ant kapo bu
vo sukrauta daug vainikų ir gėlių.

pokalbio temoje nebuvo ko kito, 
kaip lietuvių bendruomenės, jos 
kultūrinio, meninio reiškimosi rei
kalai ir rūpesčiai.

Rugsėjo 17 d. kun. dr. Bačins- 
kas, po mišių, atsisveikinimo žo
dyje apibūdino velionio asmenį, 
gyvenimą ir darbą.

Mokslo draugų ir Australijos 
Kultūros Fondo vardu atsisveiki
no A. Mikaila, šv. Mišioms ir lai
dotuvėms buvo susirinkusi tokia 
gausybė žmonių, kokios niekad 
čia nėra buvę.

Rugsėjo 9 dienos vakarą velio
nį parbloškė automobilis, sunkiai 
sužalodamas. Gydytojai, jį opera
vę, dar teikė jo šeimai pagijimo 
vilčių, dėja, neišsipildžiusių. Stai
gios nelaimės prislėgtą jo gyveni
mo draugę ponią Zenkevičienę, jų 
sūnų, dukrą ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

A. Mikaila

Š.m. rugsėjo 21 d-, vakare Ka
rališkoj Adelaidės Ligoninėj mirė 
žymus nepriklausomybės laikų ad
vokatas ir valstybininkas Vladas 
Požėla.

Kaip jau anksčiau informavo
me, Vladui Požėlai buvo padary
ta sunki skilvio operacija, po ku
rios ligonis kasdien stiprėjo. Tiek 
gydytojai, tiek ir velionies šeima 
buvo įsitikinę, kad jis netrukus 
iš ligoninės bus išrašytas ir grįš 
sveikas namo. Net ir rugsėjo 21 
dienos popietyje jis kartu su šei
ma planavo ateities užsimojimus, 
o jį lankiusiems pažįstamiems 
reiškė pasitenkinimo vis gerėjan- 
čia sveikata. Tačiau kaip toj lie
tuviškoj išminty — žmogus šau
do, o Dievas kulkas gaudo — tos 
pat dienos 7 vai. vakare Vladas 
Požėla tyliai atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Kartu su velionies šeima, arti
maisiais ir gausiu jo prietelių bū
riu, išsisklaidžiusiu po visą pasau
lį, mes lenkiame galvą prie nau
jai supilto kapo ir giliai tikime, 
kad neilgai trukus tremties spau
da plačiai apžvelgs Vlado Požėlos 
produktyvaus ir turiningo gyve
nimo kelius.

Vladas Požėla gimė 1879 m. ba
landžio 9 d. Staugviliuose, Linku
vos v.

Gimnaziją baigė Mintaujoje, 
Filologijos fakultetą Dorpate, o 
Teisės fakultetą Maskvoje.

Buvo Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys ir vidaus reikalų minis- 
teriu Mykolo Šleževičiaus Minis- 
terių Kabinete.

Prisiekusio advokato padėjėju 
tapo Petrapilyje 1918 metais, o 
prisiekusio advokato teises gavo 

Adv. VLADUI POŽĖLAI mirus 
jo našlei

Poniai E. POŽELIENEI
giliausią užuojautą reiškia

Adelaidė* Apylinkė* Valdyba

AL Sąjungos Valdyba

Adv. VLADUI POŽĖLAI mirus,
Poniai POŽELIENEI ir Ponam* KMITAMS 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia

V. ir C. Radzevičiai

Adv. VLADUI POŽĖLAI mirus, 
jo žmonai, dukterims ir giminėms gilią užuojautą 
reiškia

Leonarda* ir Halina Karveliai, 
Bankstown, N.S.W.

Gerbiamiems
O. POŽELIENEI, KMITAMS ir DOVIDOVIČIAMS 

reiškiame gilią užuojautą dėl
V. POŽĖLOS mirties 

ir liūdime drauge su jais

O. ir C. Zamoiskiai

Netikėtai Antanui Vidžiūnui mirus, 
p.p. APYNIAMS ir ANTANAIČIAMS 

giliausią užuojautą reiškia
Staugirdų ir Vėteikių seimo*

A. A.
ANTANUI VIDŽIŪNUI mirus,

gilią užuojautą reiškiame p.p. Apynių ir Antanaičių 
šeimoms.

E. ir K. Badauskai

A. A.
ANTANUI VIDŽIŪNUI mirus, 

p.p. APYNIAMS ir ANTANAIČIAMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Giniočių šeima

Lietuvoje (Kaune) 1922 metais.
Ilgametis Prisiekusių Advoka

tų Tarybos narys. Po Mykolo Šle
ževičiaus mirties jis tapo Advo
katų Tarybos pirmininku ir juo 
išbuvo iki 1940 metų, kada su šei
ma pasitraukė į Vokietiją, kur ak
tyviai dalyvavo lietuviškoj po
grindžio veikloj.

1949 m. adv. Vladas Požėla su 
šeima atvyko į Australiją ir visą 
laiką išgyveno Adelaidėje, kur 
daug prisidėjo prie visuomeninės 
veiklos. Jo iniciatyva Adelaidėje 
buvo įsteigta Lietuvių Teisininkų 
Draugija, kuriai jis pradžioje ir 
vadovavo. Adv. Požėla taip pat 
buvo Krašto Garbės Teismo na
rys ir vienas iš Lietuvų Sąjungos 
steigėjų. Prieš Sąjungos įkūrimą 
jis vadovavo apylinkės valdybos 
paskirtai Namams Pirkti Komisi
jai.

Reikia pažymėti, kad visą savo 
gyvenimą adv. Požėla skyrė lie
tuviškai veiklai, kuri prasidėjo 
dar Mintaujos gimnazijos laikais 
ir be pertraukos buvo tęsiama 
studentavimo dienomis. Atvejų at
vejais jis buvo persekiojamas vien 
tik dėl to, kad lietuviškus reika
lus statė pirmoj vietoj.

Paskutinius kelius metus jis 
rūpestingai ruošė savo atsimini
mus, kurie turėjo būti Jungtinė
se Amerikis Valstybėse išleisti 
dviem tomais. Tačiau kaip dabar 
mes gauname žinių iš velionies 
šeimos, atsiminimai nebuvo spėta 
galutinai užbaigti. Reikia tikėtis, 
kad kas nors tuos atsiminimus 
perims į savo rankas ir paskelbs 
bent tiek, kiek velionis jų spėjo 
parengti. Kiekvienu atveju jis 
jau buvo juos, kaip pats sakėsi, 
visai bebaigiąs.

“A.L.Ž.”
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GAUSUS BENDRUOMENES SUSIRINKIMAS 
MELBURNE

Šiais metais, renkant Krašto 
Tarybos atstovus, i šv. Jono pa
rapijos salę susirinko labai dide
lis būrys tautiečių. Susirinkimui 
prasidedant vien tik turinčių tei
sę balsuoti buvo 316 asmenų. Iš
rinkus dienos pirmininką Joną 
Meiliūną, (212 balsų) siū
lomi buvo kandidatai. Ponas J. 
Kalnėnas, J. Petrašiūnas ir V. 
Savaitis pasiūlė 14 kandidatų, ki
tus 14 pasiūlė p. Br. Zumeris. Su
sirinkimas išrinko į Krašto Tary
bos atstovus trejetuko pasiūlytus 
(Jų pavardės buvo praeitam M.P. 
numeryje).

Einamuose reikaluose p. P. 
švambarys pastebėjo, kad vienas 
renkamasis esąs mandatų komisi
joje. Pirm. p. J. Meiliūnas krei
pėsi j mandatų komisiją ir teira
vosi, ar taip iš tikrųjų yra. Ka
dangi to nebuvo, tai pirmininkas 
negavo jokio atsakymo. Nuosta
bu, kad p. Br. Zumeris šį kalti
nimą, pats buvęs susirinkime, lei
do atspausti savo redaguojamam 
laikraštyje. Jei p. redaktorius bū
tų bent kiek apdairesnis buvęs, 
tai būtų pamatęs, kad mandatų 
komisijoje buvo bendruomenės 
narys su ta pačia pavarde, bet su 
kitu krikšto vardu.

Einamuose reikaluose p. L. Bur
kus griovė p. Br. Zumerio kandi
datų lapelyje įrašytą kaltinimą 
krašto valdyboms dėl neįregistra- 
vimo Lietuvių Bendruomenės val
džios įstaigose. To negalima pa
daryti, nes priešinga Lietuvių 
Chartai. Kun. Pr. Vaseris paste
bėjo, kad Vokietijoj Lietuvių 
Bendruomenės skyrius esąs regis
truotas, nes valdąs turtą, pav. 
lietuvių gimnazijos namus. P. A. 
Zubras parėmė p. L. Barkaus ar
gumentą. Pagal Australijos įsta
tymus mūsų Bendruomenė galėtų 
būti užregistruota tik atskirose 
valstijose, bet ne federalinė je 
plotmėje, nes nėra federalinio 
draugijų įstatymo. Kiekvienos 
valstijos draugijų įstatymas nu
mato narių priėmimą ir pašalini
mą. Lietuvių Bendruomenė yra 
kito pobūdžio organizacija, nes 
nėra ir negali būti nei narių pri
ėmimo nei pašalinimo. Mūsų Ben
druomenės, lygiai kaip tautos na
rių gimstama ir liekama iki mir
ties, nežiūrint ar nario mokestis 
užsimokama ar ne.

Toliau p. A. Zubras iškėlė M.

L. Klubo reikalą, kuris per kelis 
paskutiniuosius metus kaikunų
M. L.B. skyriaus valdybų įvairiais 
būdais buvo stengiamasi apjuo
dinti. Savo žodžius jis patiekė 
raštu (turbūt dėl patyrimo, nes 
patiektos raštu mintys negali būti 
iškreipiamos). Čia to rašto turi
nys:

Iki šiol per paskutiniu* kelius 
metus kaikurios apylinkės valdy
bos yra parodžiusios savotišką, 
reikia sakyti priešišką, nusistaty
mą Lietuvių Klubo nupirktų Lie
tuvių namų atžvilgiu.

šis susirinkimas nori atkreipti 
apylinkės valdybos dėmesį, kad 
toks laikymasis neatatinka Mel
burno Lietuvių Bendruomenės 
dvasiai ir valiai, šios rūšies reiš
kinys neprisideda prie normalių 
ir širdingų santykių atstatymo 
mūsų bendruomenėje. O jie rei
kalingi, ydant visi jaustumėmės 
broliai ir sesės vienos ir to* pa
čio* vargstančio* lietuvių tautos.

Šių žodžių autorius pabrėžė, 
kad jis nesiūlo jokios valdybą 
įpareigojančios rezoliucijos, bet 
pareiškia savo mintis ir prašo pa
kelti rankas tų, kas taip pat gal
voja kaip ir jis. Poną A. Zubrą 
parėmė p. E. žižienė, pabrėžda
ma, kad ir ji ir jos vaikai randa 
malonią pastogę Lietuvių namuo
se ir yra labai patenkinta. Stebisi 
tais, kurie juos puola. Lietuvių 
Klubas nėra vienos kurios nors 
srovės junginys, nes pagal jo įs
tatus kiekvienas gali būti Klubo 
narys. Ponas P. švambarys: “O 
kodėl aš buvau išmestas iš Klu
bo? Deja, susirinkime niekas jo 
klausimo neatsakė. Ką kitą Klu
bo Taryba galėjo daryti, jei p. 
P. švambarys parašė Tarybai raš
tą, pareikšdamas, kad jis nepripa
žįsta įregistruotų klubo įstatų. 
Kas nesutinka su įstatais, tas 
pats išsibraukia iš registruotos or
ganizacijos. Jam todėl taip raš
tu buvo atsakyta ir pinigai grą
žinti.

Pono A. Zubro pareiškimą pa
rėmė dar p. A. Mikaila. Jis nu
sistebėjo, kad kaikurios Melbur
no apylinkės valdybos rado reika
lą pulti vieną pačių stipriausių 
apylinkės ribose veikiančių orga
nizacijų, kuri savo atdaromis du
rimis talkina visokiam kultūri
niam ir socialiniam lietuviškam 
darbui. Tuo pačiu reikalu prita

riamai p. A. Zubrui kalbėjo ir 
I. Alekna.

Prieš p. A. Zubro minčių patik
rinimą balsavimo keliu kalbėjo 
apylinkės pirmininkas p. J. Pet
raitis, p. A. Grigaitis, p. Zdana
vičius ir keletas kitų. Pora kalbė
tojų ta proga išliejo tulžį prieš 
M.L. Klubą. Klubo Tarybos pir
mininkas inž. Z. Budrikis atsakė, 
kad M.L. Klubas krizės laikus yra 
išgyvenęs, o užmetimai yra be 
pagrindo. Lietuvių namai, jei šie 
nėra visai tinkami, gali būti par
duoti ir nupirkti kiti, jei namų 
reikalą visi širdingai rems.

Prieita prie pareiškimo nubalsa- 
vimo. Už pareiškimą sutinkamai 
su p. A. Zubro mintimis balsavo 
133, susilaikė 12, prieš nebuvo 
pakelta nė viena ranka. Tenka 
pastebėti, kad balsavimo metu su
sirinkimas nebeturėjo pradinio 
dalyvių skaičiaus, nes dalis, tik 
pabalsavę už Krašto Tarybos kan
didatus, buvo jau išvažinėję.

Apylinkės pirmininkas p. J. 
Petraitis pareiškė protestą prieš 
balsavimą. Labai nuostabu, nes 
kiekvienai valdybai opiais ben
druomenei klausimais turėtų būti 
įdomu išgirsti narių nuomonę. 
Nubalsavimas, žinoma, nėra sais
tantis, jis mažiausiai liečia da
bartinę valdybą, bet vis dėlto yra 
įspėjimas. Klubas buvo ir į teis
mą paduotas, ir kaikurioj spaudoj 
prieš jį buvusių valdybų pirmi
ninkų karčių žodžių prirašyta, ir 
teismo sprendimas sukritikuota. 
Byla ir dabar, atrodo, nelaikoma 
užbaigta. Apylinkės valdybos, 
vietoj kovojusios su M.L. Klubu, 
geriau padarytų remdamos jį ir 
ragindamos bendruomenės narius 
jį remti. Demokratiniu būdu su
šauktas susirinkimas daugumos 
balsais valdybai kelią yra nuro
dęs. Stebėtoja*

★ J. Vaičeliūna* yra parašęs 
naują knygą — “Antrasis pasau
linis karas” ir atidavęs “žiburių” 
spaustuvei Toronte. Tai jau tre
čioji autoriaus knyga Kanadoje. 
Pirmoji buvo “Tėvynės sargybo
je”, antroji “Žymieji karo vadai”. 
Naujoji knyga numatoma išleisti 
apie Kalėdas.

★ “Lietuvių Literatūra” IV d., 
parašyta Juozo Masilionio, jau 
išleista. Ji apima naujosios liet, 
literatūros laikotarpį. Gaunama 
Vadovėlių Leidimo Komisijoj, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago 36, Ill., U.S.A.

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Kr. Donelaičio "Metu*” čekų 

kalba išleido Čekoslovakijos ir 
Sov. Sąj. draugystės d-jos “Sviet 
Sovietou” žurnalo leidykla Praho
je. Vertė Kana Jechova.

★ Prof. Mykolą* Biržiška yra 
parašę* atsiminimu* iš Vilniau* 
laikų. Knygą, pavadintą “Dėl 
mūsų sostinės”, leidžia Nidos 
Knygų Klubas Londone.

★ Vinca* Ramona*, skaitančiai 
publikai daugiausiai pažįstama* iš 
norelių rinkinio “Dailininkas Rau- 
ba” ir iš tremtyje sukurtų “Kry
žių” ir “Dulkės raudonam sau
lėleidyje”, pateikė naują kūrinį 
— apysakų knygą “Miglotas ry
tas”. Visos apysakos iš kaimo 
buities.

Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas, Amerikoj. 166 pusi., kaina 
2 dol.

★ Vinco Krovės raštų I tomas 
jau išėjo iš spaudos. Išleido Lie
tuvių Enciklipedijos leidykla. Jį 
redagavo Vincas Maciūnas. Šis 
tomas turi 413 puslapių, ši me
džiaga buvo 1921 m. išspausdinta 
kaip Krėvės raštų I tomas ir čia 
surinkti jo įvairūs kūriniai, pasi
rodę “Vaivorykštėje”, “Lietuvos 
Aide”, "Skaitymuose” ir kituose 
periodiniuose leidiniuose.

šalia eilės mažesnių dalykų, 
šiame tome telpa ir “Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai” 
bei eilė pasakų, kaip — Lakštin
gala, Gegutė, Karvelis, Kregždė, 
Gandras, Bitės, Aitvaras, Gražuo
lio nuotykiai, Burtininkas, Šarū
nas, Liškiava.

★ “Soviet Policy Toward the 
Baltic State* 1918-1940” — tokiu 
pavadinimu 1959 m. buvo išleista 
dr. A. Tarulio knyga Notre Da
me Press leidyklos. Ji turi 275 
psl., kuriuose labai kruopščiai at
skleista Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tragedija. Kritikų ji buvo 
labai gerai įvertinta. Dr. P. Ma
čiulis, dirbęs Lietuvos užsienių 
r. ministerijoje, pastebi, kad dr. 
A. Tarulis surinkęs labai retos 
medžiagos, kuri buvusi neprieina
ma Lietuvoje. Esą ji buvo rasta 
daugiausia JAV Kongreso biblio
tekoje, kuri turinti ir vokiečių 
Reicho archyvus.

★ Pr. Alšėno “Maži žodžiai apie 
dideliu* dalyku*” jau išėjo iŠ 
spaudos. Leidinys yra mažo for
mato, su aplanku, pieštu dail. T. 
Valiaus, ir autoriaus atvaizdu. 
Jame surinkti svarbesnieji žur
nalisto straipsniai, pasirodę įvai
riuose laikraščiuose per pastarąjį 
dešimtmetį.

★ Broliai Mekai, lietuviai rašy
tojai, jau pradėjo savo bendrovės 
“FC Film Unit” pirmojo filmo 
sukimą. “The Variety“, Amerikos 
filmo ir televizijos pramonės laik
raštis, pavadino Joną Meką “nau
jojo Amerikos kino” judėjimo vie
nu pagrindinių kalbėtojų. Jonas 
Mekas redaguoja ir leidžia nepe
riodinį žurnalą “Film Culture”.

★ Jonynu domiai New Yorko 
spauda. Vytautą* K. Jonynas, lie
tuvis grafikas, vitražistas, akva- 
relistas ir pedagogas, neseniai bu
vo aprašytas plačiausiai skaito
mam Amerikoj “NY Daily News” 
sekmadienio laidoj.

* Knygą apie Žalgirio mūšį iš
leido Kario žurnolo leidykla. O.

A. C. T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

I

NAUJAS LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

Country Club Hotel
BATHURSTE, N.S.W.

Savininkai: Birutė ir Juozas Jablonskiai

Visų rūšių gėrimai, puikū* kambariai, vi*i patogumai

Mielai laukiami tautiečiai.

Hansa Trading Co.
MELBOURNE — 197 Flemington Rd., N.I., Tel. 30-3347
ADELAIDE — 18 Torrens Ave, Fullerton, Tel. U-3626

GEELONG — 38 Walsgott Street, Geelong North.
MOE — 12 George Street, Moe, Vic.

• MES PERSIUNČIAME JŪSŲ PAČIŲ PA
RUOŠTUS SIUNTINIUS Į 
GĄ IR KITUS EUROPOS 
IKI 44 SVARŲ.

DĖMESIO! siuntiniai iki 11 
mi paštu kasdien.

• TAIP PAT PRIIMAMI UŽSAKYMAI:
maisto, medikamentų ir kitų dalykų aiun- 
tiniams. Užsakymai išpildomi per 3 — 5 

savaite*.

SOV. SĄJUN- 
KRASTUS —

svarų išsiunčia-

DARBO VALANDOS MELBOURNE: ka.dien nuo 10 ligi 7.30 
šeštadieniai* 9 vai. — 3 vai.

Urbono veikalą “1410 metų karas 
su kryžiuočiais ir Žalgirio mū
šis”, knygą 94 pusi, teksto ir 16 
pusi, iliustracijų (kreidiniame po- 
pieryje), išleido Žalgirio pergalės 
550 metų sukakčiai paminėti.

Iliustracijų tarpe matome ir 6 
Žalgirio mūšio scenas, kurias pa
ruošė L. Bileris. Knygą spaudai 
parengė Z. Laurynaitis, o kalbą 
taisė K. Kepalas. Spaudos darbus 
atliko Tėvų Pranciškonų spaustu
vė, Brooklyne, N.Y.

— Sulamita, sakyk, kaip tu čia 
atsiradai? — klausia Karolis.

— Bet aš tikrai netikėjau tave 
čia sutikti! — atsako jinai. Ir dar 
po tiek laiko! Prisimeni?

Ji įsikabina jo rankos ir žiūri 
savo pavargusiomis didelėmis aki
mis, kurios lyg katės akys ima 
keistis, ir staiga pasirodo tokios 
žavios, ir žvilgsnis tas pats, kaip 
anuomet...

Karolis stebi Sulamitą > ji nė 
kiek nepasikeitusi, nepasenusi, vis 
toji pat viskam abejinga ir ciniš
ka. Ir jam taip įdomu būtų pa
klausti, kiek jau meilužių ji per 
tuos keturioliką metų turėjo?! 
Keista, bet jo akyse moterys vi
sos panašios į ją — be sielos, o 
tik gražaus kūno. Jų nuomonės 
bene abiejų panašios, jiedu nie
kada sau galvos nesukdavo dėl 
bet kokių moralės ar religinių dės
nių. Siela juk nematoma, mažai 
ja ir tesidomima, kūnui turi būti 
teikiamas žemėje malonumas. Jis 
daugiausiai kenčia, jis turi teisę 
ir malonumamais naudotis, tai 
toks žmogaus atpildas pagal jų
dviejų nuomonę.

★
Sulamitos jaunystė buvo aud

ringa. Našlaite išaugo pas laisvų 
pažiūrų turtingą dėdę. Būdama 
begalo graži, buvo anksti išpai
kinta, pasidarė lengvabūdė, ir tar
tum peteliškė skraidė nuo vieno

E. RATAISKIENĖ

(Tęsinys iš “M.P.” 39 Nr.)
žiedo prie kito, jieškodama tik 
malonumų. Pagaliau, suvyliota 
lordo turtų, išteka už jo, bet lai
mės nesuranda. Jame ji randa tik 
neišsemiamą turto šaltinį, bet jo 
širdis ledinė, priklausanti pinigui 
ir pilna tuščios garbės. Sulamita 
naudojasi jo turtais, jo titulu, bet 
jiedu viens kitam svetimi, it ne
pažįstami. Ji visur drauge su juo 
keliauja, kad nepažeistų jo aukš
to vardo, bet ne kaip žmona, o 
lyg kokia graži reklaminė paly
dovė, ir ji visur j ieško savo ma
lonumų, ko jis jai ir nedraudžia. 
Ir dabar, lankydamas savo plan
tacijas Indijoje, jis vežasi ją sy
kiu kaip gražų paveikslą, savo pa
sididžiavimą prieš kitus. O jinai 
džiūsta ir keikia jį savo širdyje 
Toks baisus nuobodulys kamuoja 
ją čia, lyg maras. Ir karštis ne
žmoniškas, ir tas milžiniškas lau
kinės jėgos ir paslapčių pilnas 
kraštas jau per kelias dienas iki 
gyvo kaulo įgriso. Nori ji grįžti 
Europon, nori grįžti į senąsias sa
vo gyvenimo vėžes — vieną dieną 
Casino, kitą dieną — bulių kau
tynės, toreodorai, artistai, tur
tuoliai.

O čia? Keistos būtybės tie in
dai! Rausva sausa žemė ir beri
bis nuobodulys. Negali ji atsiste
bėti, kaip Karolis Čia tiek ilgai 
ištveria, nejaugi jis pamiršo ar 
idealistu pasidarė?

★
Grįžęs namo Karolis išgeria dar 

stiklą visky, kad nuplautų tą kar
tėlį, kuris liko po susitikimo su 
Sulamita. Taip, tai tik gražus ir 
nesenstantis jos kūnas, kurį ji ir 
saugo lyg brangakmenį...

Sekantį rytą nuvykęs ligoninėn 
randa jis daug naujų ligonių; vi
durių šiltinė visu smarkumu pra
deda siausti aplink. Darbo ir 
abiems daktarams ir slaugėms iki 
kaklo.

Ligoninėj ir dar tokioj darby- 
metėj užmiršta Karolis ir Sula
mitą ir vakarykštę avantiūrą.

Sulamita nuobodžiauja ir širs
ta, o lordas Tidas nutaria pratęsti 
savo vizitą, tikėdamasis dar savo 
kapitalą padidinti — nupirkti dar 
porą plantacijų. Sulamita lieka 
čia, o jis išvyksta, nebodamas nė 
nepakeliamo karščio, biznio rei
kalų tvarkyti. Ji siunčia žinią Ka
roliui, jog ji viena ir nuobodžiau
ja, kad jis atvyktų pas ją. Bet 
Karolis, perskaitęs laiškutį, tie
siog įširsta ir ant jos ir savęs. Ir 
kokių velnių ji čia atvažiavo? 
Pikčiausia jam, kad laiške užsi
mena apie jaunąjį maharadžą, 
klausdama, ar negalįs sudaryti jai 
progos arčiau su juo susipažinti: 
norinti pažinti ir šios nuobodžio- 
sios tautos atstovų... Nejaugi tai 
pavydas tulžim išsilieja? — ste
bisi pats savim Karolis. Ir ko jam 
pavydėti? Ne, jis nepavydi, bet 
jam koktu daros, kad ji baisi aki
plėša. Suplėšo laišką, visai jokio 
atsakymo neduodamas.

Ir lauke ir viduje nepernešamas 
karštis. Kažin ar nuo to dieną ir 
naktį kamuojamo karščio ar šiaip, 
bet Karolis jaučia kažkokį neri

mą, tarsi viduję baimę. Pasižiūri 
per langą — dangus pietų pusė
je apsitraukęs pūkuota marška, 
kas žada pagaliau tropinį lietų. 
Lietaus, lietaus, rodos, girdi ir 
žemę, ir žmones, ir patį dangų 
šaukiant. Net vynuogių šakos ne
gyvos kabo paliai įkaitusią mūro 
sieną, o po jomis slepias nuo sau
lės driežai, kurių nė vabalai, nė 
uodai nebevilioja. Gėlės nuleipę 
ir nuvytusiais lapais, lyg mirti
ninkų palatos pageltę ir suvytę 
kūnai. Staiga lauke pradeda tem
ti ir dangų ima raižyti milžiniš
ki fioletiniai žaibai, švysčiodami 
ir kryžiuodamiesi kapoja jie tam
sią padangę, kur akimirksnį lyg 
maišas pratrūksta ir tvaskančio
mis kaskadomis ima piltis lietus. 
Perdžiūvusi ir įkaitusi žemė, ro
dos, springsta vandeniu. Pakyla 
spiečiai uodų, kurie iki šiol slė
pėsi tamsiuose kampuose, jų įky
rus zvimbimas maišosi su kurti
nančiais griaustinio aidais. Lauke 
darosi dar karščiau ir tvankiau, 
nes lietus pilasi lyg ant įkaitintų 
akmenų. Greit viskas ims žaliuoti, 
ir gyvybė ims knibždėte knibždė
ti aplink. Pasilies žiedai, augme
nija bematant visu šuoliu pasi
stieps aukštyn. Privis gyvačių ir 
roplių, ir jie drąsiai ims lysti iš 
visų pašalių.

Karolis stovi prie lango ir ste
bi gaivalingą tropinę audrą. Ko
kia jėga ir galybė, kokia mistika 
tie tropiniai lietūs! Jie neša gy
vybę žemei, bet kartais ir pražū
tį.. .

★
Baigęs savo paskutinį vizitą ir 

perdavęs visus nurodymus sese
riai, daktaras Karolis ruošiasi na
mo. Norėdamas atsigaivinti ir 

pailsėti, išeina pėsčias. Eina ne
skubėdamas, o lietus vilgo pavar
gusį ir įkaitusį kūną, čiurkšlėmis 
varva nuo plaukų ir drabužių 
vanduo.

Lauke, nors dar ne vėlu, tačiau 
jau visai tamsu, tik žaibai lyg 
prožektoriai tvyska ir gęsta viens 
po kito. Priėjęs savo namus nei-’ 
na tiesiai vidun, bet suka į kiemą, 
kur tamsūs medžiai ir krūmai go
džiai geria lietų. Įėjęs verandon 
nusirengia ir numeta šlapius rū
bus ir pamato miegamajame de
gančią šviesą. Nejaugi tarnas tik 
dabar dar tvarko, o gal jis pamir
šo užgesinti. Eina prie lango, žiū
ri — sėdi moteris nugara į lan
gą apsisiautus lietpalčiu. Karo
lis persirengia ir visai neskambi
nęs tarnui eina tiesiai vidun. O 
ji, išgirdusi darant duris, atsi
grįžta. Karolį nudiegia pyktis ir 
aštriai paklausia jos, ko ji tokiu 
metu iš jo norinti. Sulamita ko
ketiškai pasižiūri į jį ir nusišyp
so savo gerai išpraktikuota šyp
sena, kuri nuginkluoja visus, net 
ir tariamus priešus.

— Man be galo nuobodu toje 
skylėje čia. Norėjau jau rytoj 
dingti iš čia, bet vyras užsispyrė 
dar porai dienų likti savo biznio 
reikalais. Vakar galėjai mirti nuo 
karščio ir tvankumo, šiandien be
protiškas lietus — dar blogiau. 
Kvaila buvau, kad vykau į tą pra
keiktą kraštą. Maniau, čia nuos
tabiai gražu ir akiai neįprasta, 
tikėjausi naujų vaizdų, naujų 
pergyvenimų. O dabar — turiu 
lindėti tvankiame kambary, klau
sytis jų kvailų filosofijų ir aiš
kiai parodomos antipatijos mums 
— baltiesiems, tik pridengtos šal
to mandagumo skraiste. Fui, kaip 

baisiai nuobodu ir neįdomu! Ne
sulaukdama tavo atsakymo, pati 
nutariau pas tave užsukti, tikiu, 
tavo vardui tuo nepakenksiu, — 
pašaipiai baigia Sulamita.

— Nieko geresnio ir negalėjai 
sugalvoti! atšauna Karolis. — 
Tikrai aš nesuprantu, ko tu va
žiavai čia?! Ne tau šitas kraštas! 
Nei tu jo suprasi, nei pamilsi; 
jis tavęs taip pat nesupras...

— O vis dėlto geriau sugalvojau 
ateidama pas tave! Vis įdomiau, 
galiu bent pasiginčyti su tavimi, o 
ne su tais kvailais indais, kūne 
man kvaršina galvą savo kasdie
niais reikalais, savo idėjomis ir 
politika. Fui, nenoriu nė girdėti, 
nė matyti. Sakyk, ar ir tas ma
haradža toks pat laukinis? Jis tu
ri įdomias akis ir be galo švel
nius ir gražius veido bruožus. Ar 
tu negalėtum jo pasikviesti? Kiek 
pastebėjau, tavo su juo labai ar
timi santykiai?

— Prašau, Sulamita, pataupyk 
savo avantiūras europiečiams ir 
palik ramybėj šiuos žmones. Tu 
jų nesuprasi ir jie ne tau! Sakyk, 
kuo galiu tau patarnauti? Gal 
kokią knygą duoti tau pasiskaity
ti, kad perdaug nenuobodžiautum, 
kol vyras grįš?

— Pasilaikyk sau, mielas Karo
li, savo knygas ir patarimus! Kaip 
matau, tu vis kietas riešutas, kas 
mane anksčiau ir domino...

★

Sulamita atsistoja ir velka že
myn apsiaustą, šviesiai melsvas 
rūbas dengia jos alebastrinius pe
čius, akys didelės ir lyg neklauža
dos vaiko žiūri į Karolį ir su pa
juoka šypsosi. (Bus daugiau)

4
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Melburne
VARPAS I — KODAK 37-42
Varpas pusfinaly susitiko gana 

pajėgią Kodak komandą. Pirmąjį 
puslaikį Varpas baigia 18-15 savo 
naudai, bet antrame Kodak iš
vysto didessį tempą ir Varpo gy
nimas sušlubuoja. Varpui teko pa
sitenkinti 4-ta vieta A klasės žie
mos pirmenybėse. Taškai: š. Ur
bonas 15, A. Vaišutis 8, J. Kun- 
caitis 6, V. Soha 4 ir R. Vaišu
tis 2.

buvęs Europos jaunių meisteris 
ir taip pat Australijos meisteris. 
Jo susitikimas turnyro baigmėje 
su Jennings, buvusiu Australijos 
meisteriu, neatnešė publikai lauk
tos kovos, nes V. Hirsh lengvai 
nugalėjo 3-0 skirtumu.

Moterų turnyro čempionė Ja- 
vor, kuri jau antri metai negali 
susirasti rimtesnės priešininkės, 
yra vengrė, atvykusi Australijon 
po 1956 metų nelaimingo vengrų 
sukilimo.

V.B.

VYTIS III — PIRATES 
35-21 (14-10)

Nors ir buvo žaista be šios ko
mandos “žvaigždės*' Daugalio, ta
čiau geros pastangos užtikrino 
laimėjimą. Jeigu būtų stengtasi 
daugiau perdavinėti sviedinį tar
pusavyje, tai rezultatas galėjo 
būti dar geresnis. Taškai: Stan
kevičius, V. 9, Morkūnas 8, Rud- 
zenskas, Stankevičius, R. ir Ba
kaitis po 6.

ko žemoki. Taškai: M. Kelertai- 
tė 12, L. Radzevičiūtė 4, Andriu- 
šytė su D. Radzevičiūte po 3 ir 
Kitienė su šiukšteryte po 2.

VYTIS II MERGAIČIŲ —
SABRES 17-25 (12-13)

Jaunės daro pažangą, nors iki 
laimėjimo dar nepajėgia prisi- 
krapštyti. šį sykį taškus pelnė: 
Baškutė 8, Šulcaitė su Mainelyte 
po 4 ir Kapočiūnaitė 1.

ŽEMIAU NURODYTU ADRESU PASIRINKITE 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS MEDŽIAGAS 

SAU IR SIUNTIMUI Į LIETUVĄ.

VARPAS I — MONTAQUE 
(A klasė* Rezervą*) — 33-47 
Šias rungtynes Varpas sužaidė 

blogai ir pralaimėjo silpnesniems. 
Taškai: A. Plečkauskas 15, V. So
ha 7, A. Vaišutis 6, G. Žvinakis 
3 ir A. Vaišutis 2.

VARPAS II — MALLEYS 30-28
Po gana sunkios ir atkaklios 

kovos Varpui pavyko mažu skir
tumu laimėti šias pusfinalines 
rungtynes. Varpas II turi vilties 
laimėti B klasės pirmenybes. Taš
kai: A. Jomantas 9, A. Kazlaus
kas 9, J. Valiukevičius 5, V. Kun- 
caitis 4, L. Vaišutis 2, ir G. Žvi
nakis .

VARPAS (mot.) — DIAMONDS 
27-25

A. Kalvaitytės tikslesni mėty
mai išgelbėjo Varpą nuo pralai
mėjimo. Tenka pasidžiaugti, kad 
N. Grincevičiūtė įsijungė į krep
šininkių eiles, tuo sustiprindama 
Varpo komandą. Taškai: A. Kal
vaitytė 12, G. Kalvaitytė 9, N. 
Grincevičiūtė 3, D. Urbonaitė 3 
ir A. šilvaitė 0.

Įvykusiame Melburno lietuvių 
klubo “Varpas“ stalo teniso tur
nyre dalyvavo 14 vyrų ir 3 mote
rys.

Kaip ir buvo laukta, moterų 
turnyrą laimėjo N. Grincevičiūtė, 
lengvai nugalėdama dvi priešinin
kes: D. Grigaitytę ir Vingrytę. 
1. N. Grincevičiūtė, 2. D. Grigai- 
tytė, 3. Vingrytė.

Vyrų turnyre gerai pasirodė V. 
Zdanavičius, kuris pralaimėjo 
antrame susitikime V. Sirjatavi- 
čiui. Tenka pastebėti naują Mel
burno klubo žaidėją, kuris tik at
vyko iš Anglijos ir neblogai valdo 
raketę. Vietomis pasiskirstė: 1. V. 
Sirjatavičius, 2. V. Zdanavičius, 
3. Jurelis (atvykęs iš Anglijos).

Vietų laimėtojams-oms klubas 
įteikė dovanas — lietuviškas kny
gas. Tai puikios dovanos mūsų 
jaunimui ir linkėtina, kad tai pa
sidarytų tradicija.

Adelaidėje
VYTIS I — A.L.S. 63-60 (31-28)

Vytiečiai padarė didelę staig
meną, nugalėdami vadovaujančią 
latvių komandą. Jau seniai latviai 
patyrė pralaimėjimą su lietuviais 
Mūsų komanda žaidė kovingai ir 
labai darniai. Labai gerai buvo 
dengiami priešininkai, tik nepa
jėgta uždengti aukštūgį Dancį. 
Visi mūsiškiai žaidė gerai ir tik 
Ignatavičius išsiskyrė savo pui
kiais mėtymais iš visų pozicijų. 
Jeigu neskaityti keleto nedovano- 
jamų prametimų iš po lentos, tai 
žaista buvo be klaidų, šis laimė
jimas prieš pirmoje vietoje sto
vinčią žiemos turnyre komandą 
parodė, jog vytiečiai yra lygia
verčiai priešai geriausioms P. 
Australijos krepšinio komandoms. 
Taškai: Ignatavičius 29, Gumbys 
11, Petkūnas 10, Lapšys 9 ir Al- 
kevičius 4.

VYTIS I — TORRENS 
35-52 (11-31)

Po eilės puikių laimėjimų, pas
kutines sezono rungtynes vytie
čiai sužaidė labai prastai. Pirma
me puslaikyje, priešui parodžius 
didesnį kovingumą ir veržlumą, 
vietoje, kad atsakytų tuo pačiu, 
vytiečiai aikštėje atrodė bėgioją 
be aiškaus tikslo. Pirmo puslaikio 
rezultatas užtikrino priešui laimė
jimą. Antras puslaikis buvo ge
riau sukovotas ir laimėtas, bet ta
tai negalėjo išpirkti pirmo pus
laikio klaidų ir pasyvumo. Taš
kai: Ignatavičius 15, Gumbys 8, 
Visockis 4, Lapšys su Alkevičium 
po 3 ir Petkūnas 2.

VYTIS II — TORRENS 
47-59 (22-28)

Perėję iš zoninės į individuali
nę gynybą, antros komandos žai
dėjai žaidžia geriau, bet dar rei
kia pasitempti, kad pasiektų lai
mėjimų. šį sykį taškus pelnė: 
Merūnas su Gudeliu po 19, Ra- 
monaitis 6, Rakauskas 2 ir R. Ur
monas 1.

VYTIS I (merg.) — SOUTH 
11-26 (6-13)

Pasibaigus žiemos turnyrui, dar 
buvo suruoštas draugiškas trijų 
rungtynių turnyras. Mūsų mergai
tėms gerai žaidus žiemos turnyre, 
rungtynės buvo skirtos su stip
riausiomis komandomis. Į pirmas 
rungtynes, gaila, nesusirinko pil
na mūsų komanda ir reikėjo sko
lintis žaidėjų pas australus. Vie
na mūsų žaidėja sirgo ir dvi savo 
asmens reikalus pastatė aukščiau 
klubo, nes nuvyko į šokius...

VYTIS I MERGAIČIŲ — NORTH
ADELAIDE 26-22 (16-11)

Priešininkių komanda yra buvu
si kelis metus iš eilės P. Austra
lijos čempionė ir šiame turnyre 
stovi antroje vietoje, šį kartą 
mūsų komanda žaidė pilname sąs
tate. Pradžioje rungtynių vytie- 
tės atsiplėšia keliais metimais į 
priekį. Rungtynėms einant į pa
baigą, priešininkės daro dideles 
pastangas ir rezultatą pajėgia iš
lyginti. Rungtynės baigiamos 21- 
21 rezultatu. Po pratęsimo, M. Ke- 
lertaitė daro du staigius prasiver
žimus, kuriuos užbaigia metimais 
ir vėliau dar pelno baudą. Prieši
ninkės tepajėgia pelnyti per pra
tęsimą tik vieną tašką. Mūsų žai
dėjos žaidė nepaprastai kovingai 
ir gerai dengė priešininkes. Rung
tynės buvo žaistos gana šiurkšto
kai ir abidvi pusės pasižymėjo ge
ra gynyba, dėlto ir rezultatai 11-

VYTIS II MERGAIČIŲ —
POSTAL 13-22 (7-7) ....

Pirmaujanti komanda turėjo 
vargo iki privertė mūsų jaunes 
antrame puslaikyje pralaimėti. 
Pirmame varžybų rate šiai ko
mandai buvo pralaimėta 51-8 re
zultatu. Taškai: Baškutė 4, Po- 
wierza 3, Šulcaitė, Kuncaitytė ir 
Trusz po 2.

Hali i . Bargain

AUSTRALIJOS STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Melburne įvukusiame Australi
jos stalo teniso turnyre pirmą 
vietą iškovojo austras V. Hirsh, 
kuris tik prieš keletą savaičių 
grįžo iš Anglijos. V. Hirsh yra

VYTIS III — RHINOS 
25-31 (12-11)

Silpnas žaidimas antrame pus
laikyje nulėmė žaidimą mūsų ne
naudai. Taškai: Daugalis 20 ir 
Kapočiūnas 5.

GERA NAUJIENA! • GERA NAUJIENA!
JAU DABAR JOS GALITE SIŲSTI SAVO SIUNTINIUS 

TIESIAI Į USSR.

SPORTO NAUJIENOS
* Lietuvos krepšini* šiuo metu 

yra kiek nusmukę* ir šių metų 
SSSR rinktinėje nėra nei vieno 
lietuvio krepšininko, kai tuo tar
pu latviai turi net tris ir jų ASK 
jau keletą metų yra ne tik SSSR 
bet ir Europos komandinis meis
teris. žinomas krepšininkas Ston
kus, važinėdamas po Lietuvą, su
rinko apie 40 “dvimetrinių” ža
liūkų, juos atgabeno į Kauną ir 
ten, specialioje mokykloje, moki
na krepšinio meno. Lietuvoje 
manoma, kad greitu laiku lietu
viai ir vėl iškils į pirmaujančias 
vietas, šiuo metu .Vilniaus ESG 
pateko į SSSR “B” klasę. Jie da
bar važinėja po Lenkiją ir krau
na lenkams krepšius.

* Europos šokimo j vandenį 
čempionė A. Pipynienė priešolim- 
pinėse varžybose Maskvoje turėjo 
didelę nesėkmę ir surengtame 
tarptautiniame turnyre telaimėjo 
vos 7-tą vietą, kas jai ir atėmė 
teisę dalyvauti Romoje.

CRYSTAL PALACE ARCADE

590 GEORGE STREET • SYDNEY

GALIMA UŽSISAKYTI IR LAIŠKAIS

ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo siuntiniu* į USSR ir j Pabaltijį.

Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos 
nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN,

100 metų senumo ir patyrimo firma.
44 1b. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už 
persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
Australijos skyrius:

56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31*3335.
Noriai pasiunčiame paštu katalogu* susipažinimui.

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

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

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

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

t EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

SIUNČIANT SIUNTINIUS TIESIAI IS AUSTRALIJOS YRA 
PIGIAUSIAS IR TIKRIAUSIAS KELIAS.

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS.
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

T.L UJ 5727
Kain. — 24/-

yra AUTORIZUOTA FIRMA siųsti siuntinius 11-22 *v. svorio 
TIESIAI iš Australijos j USSR kraštus.
Susinėkite su:

Newaustral Co., 487 Hay Street, Perth, W.A.
Agentai: Handly Store, 29 Burgoyne Str., Northern, W.A.
Newaustral Co., 135 Hindley Street, Adelaide, S.A.
Newaustral Co., 46 Elizabeth Str., 5th floor, Rooms 505 & 
506, Melbourne, Vic.
Newaustral Co., 165 Elizabeth Street, Brisbane, Qld.

B i

LAFITTE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausias, patikima* ir garantuota* 
patarnavimai, aukščiausio* rūšie* prekės 

už žemiausią kainą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.

MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS.

Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios mašinėlės, 
motociklams ir dviračiams dalys, įvairios lempos 

sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausio* atsiskaitymo sąlygos.

Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.

Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

I
 Jei norite pirkti CANBERROJE i

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

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS |
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. 
Telef. J 4785 privatus J 2943

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

646 George St, Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 21 4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) j

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon- j 
traktą su Inturistu, kuri tari teitą siųsti siuntiniu* | 

TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS j 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

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- I 
kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už š svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija. į

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, t 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes priaiun- j 
čia m e paštu Jums katalogus. I

AGENTS:
SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Bd,
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Store*, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwoo.d Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. | 
Bankstown Trading Co.r 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 
K. A N. Disposal*, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372 
Gringila Disposal*, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 . 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’* Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. T«L: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St, Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
PERTH. W.A.: S. A L. Furnishers, 229 Newcastle St, Perth, | 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. A M. Eica*, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon
J 2829
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Mtaų PASTOGĖ
HOBARTAS

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko rugsėjo 10 d., 
kurį, susirinkus palyginamai skait
lingam būriui lietuvių, atidarė 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
L. Simanauskas, trumpu žodžiu 
pabrėždamas lietuvių kalbos ir 
vienybės svarbą tautiškumui išlai
kyti. Kviesdamas visus gerbti sa
vo gimtąją kalbą, jis paprašė A. 
Munčelį paskaitai.

A. Munčelis, gerai pažįstamas 
Hobarto lietuvių visuomenei kaip 
beveik nuolatinis paskaitininkas, 
šį kartą minėjimo dalyvius nukė
lė į Lietuvos senovę, iš kurios in
dų išminčiaus žodžiais kvietė sem
tis stiprumo, patirties ir ištver
mės dabartiniam ir ateities gyve
nimui. Kalbėtojas ypatingai daug 
dėmesio pašventė Mindaugui ir jo 
laikams.

Daageliui jau beužsimirštanti 
didinga Lietuvos istorija, pirma
sis valstybės vlenytojas ir kara
lius, vėl iškilo tartum gyvas. Mū
sų protėvių ir dabartinių mūsų 
brolių ir seserų kova dėl tautos 
ir valstybės laisvės tapo supran
tamos ir reikšmingos. Istorijos 
pasikartojimai amžių eigoje, di
delių žmonių atmintis bei kilnios 
ir gražios tautos tradicijos buvo 
baigiamosios mintys išsamios ir 
turiningos paskaitos.

Minėjimą paįvairino keletas 
jaunųjų ir gražiai atgijęs, kaž
kada buvęs gana garsus, Hobar
to senųjų dainininkų pulkelis. Gal 
jau ir nebetaip švelniai, kaip se
niau, visdėlto dar labai stipriai 
mūsų vyresnieji — K. Maslaus- 
kas, B. Bukevičius, V. Kalytis, 
S. Domkus ir B. šikšnius — su
dainavo keletą gražių lietuviškų 
dainų. Jaunasis Rainius šikšnius, 
neapsileisdamas savo tėvui, labai 

' gražiai ir jautriai dainavo “Lietu- 
' va brangi”, pritariant pianinu J. 

Kantvilaitei, ir dar keletą daine
lių. Pabaigai Jūratė, Dalia ir Gin
taras Kantvilai padeklamavo po 
eilėraštį, gi ponia ž. Simanaus- 
kienė, pritardama pianinu, padai
navo žemaitišką liaudies dainelę.

Minėjimas buvo užbaigtas Tau
tos Himnu. Tada Valdybos pir
mininkas pakvietė visus pasilikti 
lietuviškam linksmavakariui.

Mat šiais metais Apylinkės Val
dyba pabandė truputį pakeisti mi
nėjimų nuotaiką norėdama sudo
minti daugiau žmonių, padaryda
ma šokius ir pasilinksminimą tuoj 
po minėjimo toj pačioj salėje. 
Bandymas parodė ir geras, ir 
blogas puses. Valdyba, nesigailė
dama darbo ir laiko, padarė vis
ką, kad minėjimas praeitų ir pa
kilioje tautinės šventės dvasioje 
ir linksmoje draugiškoje nuotai
koje. Pasirodė čia visi paslėpti ta
lentai groti visokiais muzikos 
instrumentais (ir groti visai gra
žiai). Kai kas parodė vis dėlto 
“talentą” ir rėkti bei dūkti. 
Linksmavakaris sutraukė daugiau 
žmonių, nei įdomi ir reikšminga 
paskaita ar mūsų pačių kultūri
nis pasireiškimas.

Būtų labai sveikintina, kad ir 
ateityje Valdyba duotų progos 
pasireikšti ir kultūrininkams, ir 
muzikantams, ir dainininkams, pa- 
sisaugojant per greito ir per anks
taus persilinksminimo.

d.,

vos Universitete įgytą daktaro 
specialybę, ją gilina naujaisiais 
tos srities atsiekimais ir Kultū
ros Fondo vadovybės prašomas 
maloniai sutiko tuo pasidalinti su 
savais tautiečiais.

Prieš pačią paskaitą įžanginį 
žodį tarė L.K. Fondo Apygardos 
pirmininkas p. Antanas Mikaila, 
paprašydamas paskaitos dalyvius 
susikaupimo minute pagerbti mi
rusį L.K.F. Gelongo skyriaus vei
kėją a.a. P. Zenkevičių.

Dr. Iz. Kaunas savo paskaitoje 
išsamiai palietė tas ligas ir jų gy
dymo ar prieš jas apsisaugojimo 
būdus, kurios šiame kontinente 
dažniausiai sutinkamos ir nuo ku
rių ne vienas mūsų tautietis pa
tiria kančių ar yra didesnis pa
vojus ir kitiems tomis ligomis su 
sirgti.

Daugiausia dr. Kaunas palietė: 
a) širdies ligas ir jų modernų 
operacinį gydymą bei atsiektus 
rezultatus, b) vėžio ligas (ypač 
plaučių vėžio), tos ligos papliti
mą, suteikdamas daug statistinės 
medžiagos iš J. Amerikos Valsty
bėse darytų toje srityje tyrimų 
ir pasiektų ten išvadų ir c) reu
matinius susirgimus, jų sukėlėjus, 
bei būdus juos gydyti ar jų apsi
saugoti.

Paskaitą baigęs dr. Iz. Kaunas 
atsakinėjo į paklausimus ir davė 
naudingų bei įsidėmėtinų patari
mų.

Dr. Iz. Kaunui klausytojų var
du padėkojo A. Mikaila.

Maloniu sutapimu Dr. Iz. Kau
no paskaita buvo tuoj po Melbur
no Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos D-jos metinio susirinkimo. 
Mūsų ponios ne tik papildė pas
kaitos klausytojų skaičių, bet lie
tuvišku vaišingumu pakvietė visus 
prie stalų pasistiprinti tradicine 
posusirinkimine kavute.

Rima* Vėtra

Susirinkimas, išklausęs Namų 
Tarybos ir Rev. Komisijos pra
nešimus, juos užgyrė, nes Sydn. 
Liet. Namai šiuo metu jau yra 
pilnai išmokėti iš namus naudo
jant susidaranių įplaukų. Ateity
je jie jau teneš tik pelną, kuris, 
kaikurių susirinkimo dalyvių nuo
mone, galėsiąs būti naudojamas 
namų plėtimui bei gražinimui. Bu
vo priimta ir ateities darbų sa- 
mata.

Naujojon Namų Tarybon pagal 
balsų daugumą buvo išrinkta:

E. Kolakauskas, Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba, P. Grosas, P. Alek
na, P. Mikalauskas, M. Petronis, 
Augustinavičius, V. Danta, A. 
Kaminskas, A. Jasaitis, V. Sim- 
niškis, Sydnėjaus Sporto Klubas 
“Kovas’, H. Stošius J. šopys ir 
M. Boreikienė.

Revizijos Komisijon išrinkta 
A. Danta, A. Venclova ir inž. 
Adomėnas. M.P.I.

MIRĖ PETRAS BUROKAS
Praeitą sekmadienį staiga mirė 

bankstowniskis lietuvis Petras 
Burokas.

Velionis buvo 57 metų amžiaus, 
kilęs iš Utenos ir aktyviai daly
vaudavo lietuvių veikloje.

Liko našlė žmona, duktė Ona 
ir sūnus Vytautas. Cabramattos 
Liet. Laidotuvių Biuras palaidojo 
jj Rockwoodo kapinėse.

J amžino poilsio vietą palydėjo 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus ir būrys artimųjų.

M.P.I.

Mielam nariui VYT. BUROKUI, 

jo tėveliui Petrui Burokui staiga mirus, 

giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Sydnėjaus Ateitininkų Kuopa

N.K.P.

MELBURNAS
“MECHANIZACIJA 

ŽEMĖS CK Y J E”
Tokia tema inž. J. Pelenauskas 

skaitys paskaitą apie šių dienų 
moderniausias žemės ūkio maši
nas. Paskaita bus papildoma 
spalvuota filmą, šia tema inž. J. 
Pelenauskas yra rašęs australų 
žurnale “POWER FARMING” ir 
yra gavęs ne tik apčiuopiamą ho
norarą, bet ir susilaukęs gausių 
komentarų.

Kviečiame Melburno Lietuvių 
visuomenę pamatyti dabartinių 
laikų moderniausias žemės ūkio 
apdirbimo priemones.

Paskaita įvyks š.m. spalio 15 d. 
5 vai. vak. Melburno Lietuvių 
Klubo namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos (PLIAS) 
Melburno skyriaus nariams daly
vavimas yra būtinas. Skyriaus 
nariai renkasi 4 vai. vak. minėtu 
adresu eiliniam susirinkimui, o 5 
vai. vak. paskaita. Po paskaitos 
diskusijos ir kavutė.

PLIAS Melburno Skyriaus 
Valdyba

DR. 1Z. KAUNO PASKAITA
Lietuvių Kultūros Fondo orga

nizuojamų Lietuvių Namuose pas
kaitų ciklo antrąją paskaitą “Mo
dernioji medicina” skaitė dr. Iz. 
Kaunas. Malonus faktas, kad dr. 
Kaunas, čia atgavęs dar Lietu-

LATROBE VALLEY, 
VIC.

PADĖKA
Už pagalbą organizuojant lietu

vių bendruomenės seniūniją Lat
robe Valley, Vic. ir už prisidėjimą 
prie įvairių parengimų reiškiu vie
šą, nuoširdžią, lietuvišką padėką 
p. G. Baleišai, p. V. Koženiauskie- 
nei, p. Z. šabrinskienei, p. A. šab- 
rinskui, p. J. Kovūnui, p. Br. Um
brasui ir p. Serv. šabrinskui, su 
viltim, kad pradėtas darbas bus 
plečiamas ir sėkmingai tęsiamas 
toliau tėvų žemės labui ir lietuvy
bės išlaikymui šiame krašte.

K. Kunca — Kuncevičius

SYDNEJUS
IŠRINKTA NAUJA LIET.

NAMŲ TARYBA
Jau keli metai, kai Sydnėjaus 

lietuviai įsigijo savo klubui namus 
gerame susisiekimo atžvilgiu Red- 
ferno priemiestyje, visiškai neto
li nuo Sydnėjaus Centrinės sto
ties.

Redfernas, kai žinome, yra vie
nas iš seniausių Sydnėjaus rajo
nų, šiuo metu planuojamas nu
griauti, kad jo vietoje būtų pra
plėstas Sydnėjaus City. Namų pir
kėjų apdairumo dėka, Lietuvių 
Namai neįtraukti į griaunamųjų 
pastatų sąrašą, todėl šiuo metu, 
o ir netolimoj ateityje Lietuvių 
Klubo vertė bus kylanti.

Š. m. rugsėjo 25 d. buvo šaukia
mas Sydnėjaus Liet. Namų akci
ninkų susirinkimas, kad išrinktų 
sekančiai kadencijai naują Namų 
Tarybą. Susirinkimui pirmininka
vo inž. V. Grudzinskas.

Diskusijų metu iškilo sydnėjiš- 
kiams lietuviams itin opus klausi
mas — vienų lietuviškų namų įsi
gijimo reikalas. Dabar, kaip žino
me, čia jau turima dveji namai 
— Sydnėjaus centriniai ir Ban- 
kstowno, be to, girdėti kad ir 
Cabramatiškiai lietuviai nori sta
tydintis kuklias patalpas savie
siems reikalams, šitoks skyrioji- 
masis, nors jis, suprantama, ir tu
ri teigiamumų nuotolių mažėjimo 
atžvilgiu, tačiau bendriesiems 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
reikalams kaikuriais atžvilgiais 
yra ir nepatogus. Keli namai nė
ra blogas reikalas, bet nedidžiau- 
sias lietuvių skaičius nepajėgia tų 
kelių namų padaryti tokiais, ku
rie bendrųjų švenčių ar pobūvių 
reikalams būtų pakankamai erd
vūs ir talpūs. Todėl visi metiniai 
minėjimai ar pobūviai turi būti 
rengiami ne lietuviškose, o nuo
mojamose salėse.

Taigi klausimo kėlimas — su
jungti dabar esančius dvejus Syd
nėjaus namus — yra teigiamas 
reiškinys. Priimtoji Centr. Liet. 
Namų susirinkimo rezoliucija, 
įgaliojanti naująją Tarybą jieško- 
ti sąlyčio su bankstowniškiais dėl 
abiejų namų sujungimo, atrodo, Į 
yra sveikintinas mūsų visuomeni-1 
nio gyvenimo poreiškis. 1

PIRMOJI KOMUNIJA
Jau šį šeštadienį — spalio 8

— susirinkti visiems į Camper
down 3 vai. po pietų — paskuti
niam pasiruošimui. 4 vai. išpažin
tis vaikučiams ir jų tėveliams. Yra 
pakviestas ir svečias kun. St. Gai* 
delis, S.J. Kviečiami ir kiti šia 
proga atlikti šv. Išpažintį.

Sekmadienį — spalio 9 d. — 
Pirmosios Komunijos iškilmės per 
lietuvių pamaldas Camperdown 
(12 vai.).

Kadangi tai yra antrasis sek
madienis — tai ir vaikučių mėne
sinė komunija. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 10 vai. 30 min. (Sve
čias kunigas bus tik šeštadienį 
4-5 vai. p.p.)

Maloniai kviečiami visi kuo 
skaitlingiau tose iškilmėse daly
vauti.

Cabramattos lietuviams šį sek
madienį (spalio 9 d.) pamaldų ne
bus.

d.

K.P.B.

KVIEČIAMI ABITURIENTŲ 
TĖVAI

Dar kartą pranešame Sydnėjaus 
lietuvių abiturijentų (šiais me
tais baigiančių gimnazijos) tėvų, 
žiniai, kad sudarytas specialus ko
mitetas abiturijentų išleistuvių 
baliui rengti.

Abiturijentų tėvai prašomi š.m. 
spalio 9 d. 1 v. p.p. (tuoj po pa
maldų) susirinkti prie Camper- 
downo bažnyčios, kur bus aptar
tos - * * ” • • •
tos

išleistuvių vietos, laiko ir ki- 
smulkmenos.

Abiturientams Pagerbti 
Komitetą*

"DAINOS” CHORAS 
TARPTAUTINIAM KONCERTE 

Pranešama, kad Sydnėjaus liet. 
“Dainos” choras, vad. muz. K. 
Kavaliausko, yra pakviestas ir 
dainuos visų tautų bendrame kon
certe, kuris įvyks š.m. spalio 9 
d. Civic Hall salėje, Cabramatto- 
je.

Mūsų choro didelę nuotrauką 
šio mėn. 21 d. numeryje įsidėjo 
vakarinių Sydnėjaus priemiesčių 
didžiausias australų laikraštis 
“The Biz”.

PRANESIMAS STUDENTAMS
Pranešama Australijos studen

tų žiniai, kad Stud. Centrinės 
Valdybos sekretoriaus Kęsto Pro
to naujas adresas yra šis: 71 Mor
gan Str., Kingsgrove, N.S.W., 
tel. LY 4462.

EGZILŲ SKAUTŲ BALIUS
Spalio 14 d. 7,30 vakaro Sydnė

jaus egzilai skautai Marrickville 
Town Hall salėje rengia prašmat
nų balių, kuriame prašomi daly
vauti lietuvių skautai ir visuome
nė.

Bilietus galima gauti pas “Auš
ros” tunto tuntininką A. Dudai- 
tį, adresu — 126 Gladstone St., 
Cabramatta ir Kęstą Protą — tel. 
LY 4462.

NEWCASTELIS
ŽAIDIMAI SALPOS _ 

REIKALAMS
Š.m. rugsėjo 30 d. vyko New- 

castelio Savišalpos Komiteto p- 
kės p. M. Andriūnienės organi
zuoti Adamstown Soccer Club pa
talpose loto žaidimai.

Mūsų tautiečiai, kurie šiuose 
žaidimuose dalyvauja, ne tik įdo
miai praleidžia laiką ir laimi pui
kių prizų, bet tuo pačiu paremia 
ir lietuviškuosius šalpos reika
lus.

šių žaidimų antroji serija bus 
kartojama tose pačiose patalpose 
spalio 14 d. 7,30 vakarą. Važiuoti 
reikėtų autobusu iki Adamstown 
Šviesų, paskui eiti pėsčiom Glebe 
Rd., keliu į Merewether pusę.

Mot. S*višp. sekretorė

★ Vyt. Tamulaičio "Svirplio 
muzikanto kelionės” jau atspaus
dinta. Tai “Eglutės” dešimtmečio 
leidinys — labai įdomi knyga 
vaikams.

raštininkas, šiemet sulaukė 60 m. 
amžiaus. Yra kilęs iš Pužų dv., 
Nemakščių valse., Raseinių apskr. 
Gimnazijos kursą ėjo Šiauliuose 
ir Rževe (Rusijoje), universitetą 
— Kaune. Ilgą laiką išbuvęs ka
rininku. Nuo Nuo 1935 m. atsi
dėjo kūrybai. Jo pirmasis roma
nas — “Dienos ir naktys” — ke
lia visuomenines ir psichologines 
problemas. Toliau davė keletą ro
manų istorinėmis temomis: “Blaš
komos liepsnos”, “Erškėčiai” (iš 
1831 m. sukilimo), “Gulbių šaka” 
(iš Žygimanto Augusto ir Bar
boros Radvilaitės laikų). Išėjo jo 
novelės ir apysakaitės “Palaimin
tas juokas”, apysakos “Dienovy- 
džio sutemos”. Yra davęs daug 
vertimų, kaip Reymonto “Kaimie
čiai”, Wallace “Ben-Huras”, Tols
tojaus “Anna. Karenina”, Orvellio 
“Gyvulių ūkis” ir kt. Aktyviai 
bendradarbiauja periodinėje spau
doje. Gyvena Anglijoje, Londone.

★ Metraštį šiemetinės Kanados 
Lietuvių Dienos redaguoja dr. A. 
Šapoka. Jame sutelkta vertingų 
straipsnių ir apsčiai informacijų 
iš Kanados lietuvių gyvenimo. Jis 
yra renkamas “žiburių” spaustu
vėje ir netrukus bus perduotas 
“Time Press” sav. Danaičiui — 
Sinkevičiui atspausti.

PAJIEŠKOJIMAS
* Pajieškomas Jonas Rakaus

kas. Jis pats arba žinantieji apie 
jį praneša Mikui Apiniui, 654 
Merrylands Rd., Wentworthville, 
N.S.W.

MANUKA SALĖJE, CANBERROJE,

BENDRUOMENĖS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO

BALIUS
Programoje:

★ Iš Sydnėjaus A. Pluko “Rožyčių” dvigubas kvartetas,

★ Gros puiki kapela,

★ Pigiomis kainomis stiprieji gėrimai,

★ Geras maistas ir

★ “Paroda iš Imigranto gyvenimo — šaržuose”.

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME IR LAUKIAME.

CANBERROS APYL. VALDYBA

Buv. A.L.B. Krašto Garbės Teismo nariui

advokatui VLADUI POŽĖLAI

mirus, jo žmonai, dukterims ir jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškia

A.L.B. Krašto Garbės Teismas

L.T.D. nariui, kolegai

advok. VLADUI POŽĖLAI

mirus, jo žmoną, dukreles bei jų seimas 

nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Teisininkų Draugijos
Australijos Skyriaus Valdyba

P.p. V.P. ANTANAIČIAMS 
ir

M.M. APINIAMS, 
jų mielam tėveliui — uošviui mirus, 

liūdesio valandoje, 
gilios užuojautos reiškia

S.J. Sviderskai 
J.M. Radinai 
S.M. Paulauskai 
A. Reisgys

P.p. APINIAMS ir ANTANAIČIAMS, 

jų mylimam tėveliui ir uošviui a.a. Antanui Vidžiūnui 

mirus, reiškiame gilią užuojautą

 Griškaičių ir Jarmalavičių šeimos

PRANUI ZENKEVIČIUI netikėtai mirus, 
jo šeimai ir giminėms giliausią užuojautą reiškia 

Juozas Kapočius, 
Sydnėjus, N.S.W.

Pasidarysit sau ir vaikams džiaugsmo, 
pirkdami

HEINZELMAN DESSERT 
visose gerosiose delikatesų parduotuvėse. 
Kepimui vartokite: Heinzelman vanilijos 

cukrų ir kepimo miltelius.

..........
J HOUSEHOLDER BENEFITS PTY. LTD.
J 582 Parramatta Rd., Petersham, tel. LM 4414 — LM 4415

GENERALINIS ATSTOVAS

j ALEKSANDRAS JASAITIS
$ siūlo įvairių firmų šaldytuvus, plovimo mašinas, televizijos 
J aparatus, žolių piovimo mašinas, dulkių siurblius, elektrines ir 
:*• gazines krosnis, kambarių vėsinimo aparatus ir t.t.

►j LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS — LIETUVIAMS 
J SPECIALI NUOLAIDA.

% Užskaitoma (trade-in) Jūsų turimi elektriniai dalykai, vis- 
kas demonstruojama Jūsų namuose. Galima gauti ir vartotų 
reikmenių.

J Kreiptis adresu: 1 STANLEY STR., E. SYDNEY, vakarais 
> skambinti telefonu FA 3261.o:

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depositą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

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

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

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

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tel.: 75 7094), for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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