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BRITAI ATSISAKĖ IŠDUOTI PABALTIEMS
Sovietu Notos Australijai smulkmenos „

Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoj reikalu ***

VASARIO 16-tosios ATGARSIAIS
ĮSPŪDINGAS PRIĖMIMAS LIE TUVOS PASIUNTINYBĖJE VA
ŠINGTONE DALYVAUJANT AMERIKOS VYRIAUSYBĖS ATS
TOVAMS.

Londono radijo BBC žiniomis, 
britų vyriausybė vasario antroje 
pusėje pranešė sovietų vyriausy
bei, kad ji atsisako išduoti sovie
tų teisingumo organams estų, so
vietų vadinamą “karo nusikaltė
lį”. Estas, sovietų tvirtinimu, ka
ro metu Estijoje vadovavęs dali
niams, kurie Estijoje nužudę 
daug sovietinių piliečių. Maskvos 
reikalavimas išduoti Anglijoje gy
venantį estą buvo Londonui įteik
tas jau pereitą rudenį, bet britų 
vyriausybė reikalą tik neseniai iš
sprendė.

Britų vyriausybės motyvuose 
tarp kitko pasakyta, kad po mi
nėtų įvykių yra jau praėję 15 
metų. Britų vyriausybė jau tuoj 
po karo savo alijantams patariu- 
si įteikti Londonui jų žinonmų 
karo nusikaltėlių sąrašus. Tuose 
sąrašuose to esto nesą.

Britų vyriausybės sprendimas 
tuo klausimu turi nemažos prin
cipinės reikšmės. Jis sunkins Mas
kvai siekti savo tikshj kituose bri
tų imperijos kraštuose, kaip štai 
Kanadoje, Australijoje, ir kitur. 
Dar pažymėtina, kad britų vy
riausybė ta proga pabrėžė, jog 
Did. Britanija niekad nepripaži
no Pabaltijo įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Kaip tik tomis dienomis, kai 
britų vyriausybė Maskvai įteikė 
neigiamą atsakymą dėl Anglijoje 
gyvenančio esto “karo nusikaltė
lio” išdavimo, Kremlius australų 
ambasadoriui Maskvoje įteikė il
gą notą, kurioje, kaip jau buvo 
“M.P.” rašyta, reikalauja Aus
tralijoje (Sydnėjuje — Lidcom- 
be) gyvenantį estą Erviną Richar
dą Viksą išduoti sovietų įstai
goms. Sovietų jis kaltinamas ka
ro metu Estijoje buvęs koncent
racijos stovyklos viršininko pa
vaduotojas, vėliau politinės poli
cijos ir saugumo įstaigų viršinin
kas. Jo tarnybos metu buvę iš
žudyta dešimtys tūkstančių “ta
rybinių piliečių”. Notoje atkrei
piamas australų vyriausybės dė
mesys į tai, kad ji karo metu ir 
po karo pati prisidėjo prie susi
tarimų, kuriais buvo nutarta karo 
nusikaltėlius išduoti tam kraštui, 
kuriame nusikaltimai buvo įvyk
dyti. Notoje cituojamas t.k. JAV, 
Didžiosios Britanijos ir Sovietų 
Sąjungos susitarimas iš 1943 m. 
spalio 30 d. Susitarimas buvęs pa
tvirtintas dar 1945 m. rugp. 8 
d. Prie to susitarimo viena iš pir
mųjų prisidėjusi ir Australija. O 
Jungt. — Tautų generalinė asam
blėja 1946 m. vasario 13 d. taip 
pat priėmė nutarimą dėl karo 
nusikaltėlių, jų išdavimo ir nu
baudimo. Tasai principas asamb
lėjos buvęs patvirtintas dar iki 
1947 m. spalio 31 d. rezoliucijoje, 
sakoma sovietinėje notoje.

Kaip jau minėta, yra visai tik
rų žinių, kad Australijos Fede
ralinė vyriausybė šį nepagrįstą 
sovietų reikalavimą taip pat at
mes ar jau atmetė.

*
Apie Pabaltijo valstybių pasiun

tinybių likimą Brazilijoje galuti
nio sprendimo dar nėra. Tuo tar
pu gaunama žinių iš Įvairių lie
tuvių kolonijų pasaulyje apie 
gausų skaičių telegramų brazilų 
vyriausybei ir prezidentui Quad- 
ros, kuriose prašoma ir toliau ne
pripažinti sovietinės okupacijos 

Pabaltijyje ir minėtų valstybių 
atstovybėms leisti toliau veikti. 
Iš kitos pusės atsiliepė ir Vil
niaus komunistiniai propagandi
ninkai. “Tiesos” 43-me numery
je žinomas komunistinis propa
gandininkas Stasys Laurinaitis 
parašė straipsnelį “Gaivesni vė
jai”, patenkintas gautomis iš Bra
zilijos pirmomis žiniomis apie 
ketinimą uždaryti Pabaltijo val
stybių atstovybes. Laurinaitis ne
iškentė nesuklastojęs prezidento

SOVIETU PRESTIŽAS JT 
I

DAR SUMAŽĖJO
Net Afrikos ir Azijos tautu delegatų dauguma 

neremia sovietų pasiūlymų. Naujųjų valstybių dele
gatai vis daugiau supranta sovietinio režimo Pabal
tijyje kolonialini pobūdį.

Sovietai ryšium su Kongo po
litiko Lumumbos nužudymu buvo 
užsimoję nepaprastai dideliems 
žygiams. Jie reikalavo (tai buvo 
jų rezoliucijos turinys): 1.) kad 
Jungtinės Tautos pasmerktų Bel
giją, kaip tariamai atsakingą už 
tą nužudymą ir paskelbtų jai san
kcijas, 2) Kongo kariuomenės va
dą Mobutų ir Katangos premje
rą čiombę suimti ir pasmerkti. 
Visi tų dviejų vadų vadovauja
mi kariniai daliniai turi būti nu
ginkluoti, taip pat ir visi belgai, 
kurie dar yra Kongo krašte; 3) 
Vieno mėnesio laikotarpyje rei
kia užbaigti visas Jungtinių Tau
tų operacijas Kongo krašte ir 
atitraukti iš tos šalies visas sveti
mas karines pajėgas; 4) JT gene
ralinis sekretorius Dag Hammat- 
skjoeld, kaip “žudikų bendrinin
kas ir nužudymo organizatorius”, 
turi būti tuoj iš paerigų atleistas; 
5) Visos laisvę mylinčios šalys tu
ri paremti Lumumbos įpėdinio 
Gizengos režimą.

Kaip žinoma, dėl Lumumbos nu
žudymo įvairiuose pasaulio kraš
tuose įvyko komunistų suorgani
zuotos demonstracijos “už Lu- 
mumbą”. Daugelis stebėjo, kaip 
laikysis šį kartą Afrikos ir Azi
jos delegatai Jungtinėse Tautose. 
Ir pasirodė nuostabus reiškinys: 
Maskvos ir Pekino kurstymai ry
šium su Lumumbos nužudymu so
vietiniam blokui nedavė tų vai
sių, kurių jis laukė. Jungt. Ara
bų Respublika (Egiptas), Ceilo- 
nas ir Liberija įnešė į JT Saugu
mo tarybą tuo reikalu reoliuciją, 
kuri labai žymiai skyrėsi nuo so
vietinės rezoliucijos. Šitų Azijos 
ir Afrikos tautų patiektoje rezo
liucijoje nebuvo jau bemaž nė 
vieno reikalavimo, kuris būtų pa
našus į sovietinę rezoliuciją. Azi- 
jiečių-afrikiečių rezoliucijoje ne
tik kad nesiūloma baigti Jungti
nių Tautų akciją Kongo šalyje, 
bet ją dar žymiai sustiprinti, pri
reikus net jėga priversti tarpu
savyje besiginčyjančias grupes 
Konge taikiai sugyventi. Netie
sioginiai tuo JT generaliniam sek
retoriui suteikiamos dar didesnės 
negu iki šiol teisės. Tiesa, ir šio
je rezoliucijoje pasisakoma už 
tai, kad iš Kongo būtų pašalinti 
svetimi kariniai daliniai, jei jie 
nėra JT kontrolėje, bet tai liečia 
jau visus, netik belgus.

Kai po ilgų debatų Saugumo 

žinomo rašto. Jis cituoja, kad pre
zidentas nutaręs nutraukti diplo
matinius santykius “su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos buržuaziniais 
nacionalistais”. To prezidentas 
Quadros iki šiol nei rašė, nei sa
kė.

Lietuviškosios organizacijos, in
stitucijos ir pavieniai tautiečiai 
prvalėtų vis dar rašyti Brazilijos 
užs. reikalų ministeriui protestus 
— memorandumus praeitoje “M. 
P.” laidoje nurodytu adresu.

taryboje priėjo prie atskirų re
zoliucijų balsavimo, pasirodė, kad 
tik viena Sovietų Sąjunga bal
savo už savo rezoliuciją, 8 dele
gatai balsavo prieš, o trys nuo 
balsavimo, susilaikė. Po tokio smū
gio Maskvai sovietų delegatas Zo
rinas liko lyg be galvos. Kai bal
savo Egipto, Ceilono ir Liberijos 
nuosaikią rezoliuciją, net 9 balsai 
pasisakė už ją, ir tik du delega
tai susilaikė (Sovietų ir Prancū
zijos — žinoma skirtingais sume
timais), tuo būdu Zorinas jau nė 
veto prieš tą rezoliuciją nepas
kelbė. Nuo to naujo pralaimėjimo 
Kremlius ne taip greit atsikvėps. 
Toks Sovietų Sąjungos izoliavi
mas Jungtinių Tautų aukščiausio
je organizacijoje gali būti lem
tingas ir ateityje, sprendžiant 
klausimus, susijusius su paverg
tų tautų reikalu.

DŽIUGUS PABALTIEČIAMS 
REIŠKINYS

“Eltos Informacijos” patiria iš 
pabaltiečių politinių sluoksnių 
New Yorke, kad ir Azijos ir Af
rikos tautose bei jų delegacijose 
New Yorke vis daugiau įsisąmo
ninama, kad dabartinis sovietinis 
režimas Pabaltijo kraštuose yra 
ne kas kita kaip sovietinio pobū
džio kolonializmas, su visomis ko
lonializmo ypatybėmis: asmeni
nės laisvės užgniaužimu, medžia
giniu išnaudojimu. Tai paaiškėjo 
pabaltiečių veiksnių žmonėms as
meniškai pasikalbėjus pastaruoju 
metu su eile Azijos ir Afrikos 
tautų delegatais. Jie, tie delega
tai, t.k. pareiškė, kad jie. tautų 
apsisprendimo teisę pripažįsta ir 
Pabaltijo valstybėms ir laiko, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra tik
rai sovietų kolonijos, Maskvos 
valdomos, tai yra svetimųjų, kaip 
anksčiau ir afrikiečius valdė ko- 
lonialiniai kraštai.

* Palengvins emigraciją į Ame
riką? Atstovų rūmų atst. Ema
nuel Celler (demokr.) įnešė į rū
mus įstatymo projektą, kuriuo, 
jei jis įsigaliotų, žymiai būtų pa
lengvinta emigracija į JAV. įs
tatymo projektu siūloma ikšiolinę 
tautinių kvotų sistemą visiškai 
panaikinti, vieton jos nustatyti, 
kad per metus iš viso galima įsi
leisti 250.000 ateivių (iki šiol bu
vo 150.000).

Papildomai iš Vašingtono pra
nešama, kad vasario 16 d. priė
mime Lietuvos Pasiuntinybėje su
sirinko visa eilė žymių asmenų; 
Amerikos vyriausybės ir kongre
so atstovų, daug diplomatinio ir 
konsularinio korpuso narių, žy
mių dvasiškių, žurnalistų ir kitų 
visuomenininkų. Iš JAV Valsty
bės Departamento (užsienio rei
kalų ministerijos) atvykęs sveiki
no laisvąją Lietuvą ambasadorius 
E. Bohlen (specialus Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas), Valsty
bės sekretoriaus padėjėjas Koh
ler, protokolo šefo pavaduotojas 
Clement E. Conger, Rytų sky
riaus direktorius H.C. Vedeler, 
Baltijos skyriaus pareigūnai War
ren sen. ir jr., R.W. Tims, R. Sel
by, daugiausia su poniomis. Iš se
natorių ir kongresmanų kvietimus 
buvo priėmę Th. J. Dodd, K.B. 
Keating, McGormack, William T. 
Murphy, J. Flood, M. Feighan, 
E. Kelly, J. Grove-Fulton, V. 
Scranton. Toliau dalyvavo Ceilo
no, Vienamo, Kinijos, Saudi Ara
bijos, Liberijos, Libano, Haiti, 
Jordano, Kolumbijos, Airijos, Is
landijos ir Kambodžo ambasado
riai, Pabaltijo, Laoso, Kanados, 
Vokietijos, Ispanijos atstovybių 
atstovai, Vašingtono arkivysku
pas P.A. O’Boile, vyskupas Hanan 
ir eilė kitų aukštų dvasiškių. Čia 
ne visi dalyvavusieji išvardinti. 
Gausiai dalyvavo ir lietuvių visuo
menės atstovai.

Jau tas faktas, kad aukšti Ame
rikos vyriausybės ir parlamento 
pareigūnai ir tarptautinio diplo
matinio ir konsularinio korpuso 
atstovai taip gausiai susirinko 
Lietuvą pagerbti ii- lietuvių' tau
tos troškimus moraliai paremti — 
rodo, jog laisvoji Lietuva nepai
sant stiprios sovietinės propagan
dos turi pasaulyje daug draugų. 
Tai aiškėja ir iš sekančių prane
šimų.

Amerikos lietuvių laikraščiai 
plačiai praneša apie ilgą eilę pa
rengimų ryšium su Vasario še
šioliktąja. Visur buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lams. Tuo tautiečiai parodė savo 
solidarumą ir su savąja tauta ir 
su laisvinimo reikalu.

IR PIETŲ AMERIKOJE 
PAREIKŠTA LIETUVAI 

SIMPATIJŲ

“Eltos Informacijų” bendra
darbio pranešimu iš Urugvajaus, 
ten Vasario 16 dienos proga visa 
eilė radijo stočių transliavo pro
gramą lietuvių ir ispanų kalba. 
Kalbas per radiją pasakė min. dr. 
K. Graužinis, spaudos atache K. 
Čibiras, ištikimas lietuvių drau
gas J.P. Martinez Bersetche ir 
kiti.

Priėmime Lietuvos Pasiuntiny
bėje Montevideo pagerbė Lietuvą 
savo atvykimu keturi aukšti Uru
gvajaus užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnai, sveikindami už
sienio reikalų ministerio ir vy
riausybės vardu, žinoma, priėmi
me dalyvavo ir daug lietuvių ko
lonijos veikėjų.

Gražiai Lietuvai pasitarnavo 
urugvajiečių spauda. Oficiozinis 
dienraštis “El Debate” pabrėžė, 
kad Lietuvai vėl kada nors užte
kės laisvės saulėtekis. Valdžiai 
artimi dienraščiai “El Pais” ir 

“El Plata”, be to, didysis dien
raštis “EI Dia” ir kiti taip pat 
įsidėjo Lietuvos laisvės reikalui 
palankius straipsnius.

Lietuvių visuomenės masinis 
aktas įvyko dar atskirai, vasario 
18 d. naktį (dėl dienos karščių), 
čia kalbėjo min. dr. K. Grauži
nis, T.J. Bružikas, F.J. Martinez 
Bersetche, Urugvajaus Liet. Kul
tūros draugijos p-kas J. Jazaus- 
kas, latvis Bergmanis. Buvo pa
skaityta laisvės deklaracija, iš
pildyta meninė programa. Sukak
ties proga įvyko dvi specialios pa
maldos.

KĄ PAREIŠKĖ TARPTAUTINIS 
POLITIKAS DIDŽ. BRITANIJOS 

LIETUVIAMS

Lietuvių priėmime Vasario še
šioliktosios proga Londone Lietu
vos pasiuntinį min. K.B. Balutį 
sveikino ir perdavė Lietuvai lin
kėjimus ne tik gausus skaičius lie
tuvių veikėjų, bet ir kitų tautų 
atstovų. Pažymėtina, kad dalyva
vo ir Aukštųjų rūmų atst. lordas 
Bedfington-Berens.

Jaukų įspūdį sudarė Socialistų 
Internacionalo gen. sekretoriaus 
Albert Carthy sveikinimo raštas, 
įteiktas Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos p-kui inž. J. Vilčins
kui Vasario 16-sios proga. Rašte 
buvo t.k. pasakyta:

“Šiais laikais, kai Sovietų Są
junga dažnai taip veidmainiškai 
pasisako apie senojo tipo kolonia
lizmą, pravartu prisiminti, kad 
Jūsų kraštas (Lietuva) buvo vie
nas pirmųjų aukų naujojo tipo 
kolonializmo, kurį įvedė Sovietų 
Sąjunga. Jūsų kraštas taip pat 
vienas pirmųjų patyrė išdavas 
rusų politikos naikinti tautas, ne
norėjusias pasiduoti Stalino ko
munizmui... Mes esame įsitikinę, 
kad dabai- vykstančios titaniškos 
grumtynės išsispręs taikiu būdu 
ir kietomis derybomis. Jūs gali
te būti tikri, kad demokratinis 
socializmas tvirtai laikysis tiek 
tautų laisvės atstatymo dėsnio, 
tiek žmogaus teisių principų”.

Šitas pareiškimas rodo, kad ir 
tarptautinio masto politikai šian
dien jau yra aiškiai įsisąmoninę, 
jog Lietuva ir kitos Pabaltijo ša
lys negali amžinai likti svetimoje 
valdžioje, čia verta pažymėti, kad 
ir kitų tarptautinių politinių są
jūdžių veikėjai ne kartą yra pa
sireiškę už Pabaltijo tautų lais
vę (krikšč. demokratų, liberalų 
ir kt.). E.

SKUNDŽIASI 3 MILIJONŲ 
ŽYDŲ PADĖTIM SOVIETŲ

SĄJUNGOJ ,

Žydų pasaulinio kongreso pir
mininkas Nahum Goldman parei
škė šiomis dienomis Paryžiuje, 
kad 3 milijonai žydų Sovietų Są
jungoje esą neteisingai traktuo
jami, nors jų “įnašas į sovietų 
kultūrą yra žymus”. Maskva žy
dus skriaudžianti, neduodanti 
jiems nė tiek teisių, kaip kitoms 
religinėms ir tautinėms grupėms. 
Jis sutinkąs savo lėšomis vykti į 
Sovietų Sąjungą ir tirti žydų pa
dėtį, jei sovietų įstaigos duos jam 
garantiją, kad jis galėsiąs tartis 
su atsakingais vyriausybės asme
nimis. E.

POLITIKA
IR KASDIENYBĖ

IR NAUJASIS VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTAS YRA APIE

LIETUVĄ VISAPUSIŠKAI 
INFORMUOTAS

Lietuvių politiniuose sluoks
niuose Vašingtone su pasitenki
nimu pabrėžiama, kad naujieji 
JAV Valstybės Departamento 
(užsienio reikalų ministerijos) 
pareigūnai, kuriems yra pavesti 
Rytų Europos reikalai, jau per 
trumpą laiką spėjo plačiai susi
pažinti su Lietuvos ir kitų Pa
baltijo tautų gyvybiniais reika
lais. Tuo turėjo progos įsitikinti 
ir VLIKo pirmininkas dr. A. Tri
makas, kuris neseniai lankėsi Val
stybės Departamente ir ten turė
jo ilgus pasikalbėjimus. Be abe
jo, tie pareigūnai tuo dar nesi
tenkins Ir ras progos ateityje Pa
baltijo klausimais dar daugiau 
informuotis.

NUKENTĖJUSIEMS NUO 
NACIŲ REGISTRACIJA

J. Tautų Aukštasis Komisaras 
Pabėgėlių reikalams yra susita
ręs su V. Vokietijos vyirausybe, 
kad per jį bus skiriamos kom
pensacijos — pašalpos tiems nuo 
nacių nukentėjusioms asmenims, 
kurie pensijų ar pašalpų dėl to 
nėra gavę ir negauna iš vokiečių 
vyriausybės. Tam reikalui Komi
saras yra gavęs 45 milijonus mar
kių.

Dabar pradedama tų nukentė
jusiųjų registracija. įsiregistruo
ti reikia ne vėliau kaip 1961 m. 
gruodžio 31 d. Registruojantis 
reikia užpildyti atitinkamas an
ketas, kurios gaunamos Aukšto
jo Komisaro įstaigoje ar jo įga
liotinių įstaigose.

D. Britanijoje anketų blankus 
galima gauti ir Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjungoje. Norintieji 
gauti blankus, apmoka susiraši
nėjimo išlaidas.

Jeigu kuriame krašte nebūtų 
kas imasi patarpininkauti lietu
viams, jie gali taip pat kreiptis į 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
gą. (Adresas: Lithuanian Asso
ciation in Great Britain, 1 Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.).

O tokias anketas gali užpildyti 
visi lietuviai, kurie yra pabėgę iš 
savo krašto ne vėliau kaip 1953 
m. spalio 1 d. ir kuriuos vokiečių 
nacionalsocialistinis režimas yra 
persekiojęs dėl jų tautybės, nesi
skaitydamas su žmogaus teise. 
Persekiojimo pobūdis nėra smul
kiai aptartas, bet jį reikia supras
ti, kaip suėmimą, įkalinimą, iš
gabenimą iš savo krašto, žodžiu, 
panaudojimą prievartos prieš 
žmogų.

Tokios pašalpos gali prašyti 
taip pat persekioto žuvusio ar 
mirusio asmens šeimos nariai 
(žmona, tėvai ir pilnų metų dar 
nesukakusieji vaikai), jei gyvas 
jis išlaikydavo juos...

★ Baltų Draugijos ir Vokiečių 
-Lietuvių Susivienijimo metiniai 
susirinkimai, šeštadienį kovo 11 
d. 17 vai. Bad Pyrmonte, “Ost- 
heim” patalpose, įvyko Vokiečių- 
Lietuvių Susivienijimo metinis 
narių susirinkimas. Be praneši
mų, buvo renkama valdyba ir de
legatai į Baltų Draugiją. — Toje 
pačioje patalpose sekmadienį ko
vo 12 d. 13,30 vai. įvyko Baltų 
Draugijos Vokietijoje darbo po
sėdis, kuriame be delegatų gali 
dalyvauti (patariamuoju balsu) 
ir atskirų tautinių draugijų na
riai.
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KLASINIS KOLONIALIZMAS IR 
NAUJASIS RUSŲ KOLONIALIZMAS
Straipsnis tilpęs Ii Giornale d’Italja 1960.11.16. Nr. 40 vedamuoju

KAJETONAS (Gaetano) MAR
TINO, g. 1900.X 1.25. Metines 
Universiteto rektorius ir ordina
rinis Fiziologijos profesorius. Ko
mos Universiteto Fiziologijos fa
kulteto dekanas. Daugelio Itali
jos ir užsienio mokslo akademi
jų narys, autorius daugelio me
dicinos veikalų. Italijos Liberalų 
partijos šulas, nuolatinis Parla
mento atstovas bei šiuometinis jo 
vicepirmininkas, buvęs švietimo ir 
užsienio reikalų ministeris, įvai
rių parlamento komisijų pirmi
ninkas bei narys, šiuometinis ypa
tingos italų atstovybės Jungtinė
se Tautose pirmininkas, žymus 
publicistas. Pagrindinis Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo Ko
moje kalbėtojas. Jo straipsnį čia 
talpiname.

Jau keturiasdešimt treji metai 
lietuviai švenčia vasario 16-ją 
kaip savo šalies nepriklausomybės 
dieną: nepriklausomybės, atgau
tos po pirmojo pasaulinio karo, 
laikantis Wilsono teritorijų pagal 
tautybes paskirstymo principo. 
Tačiau paskutiniaisiais 20 metų, 
t.y. nuo to laiko, kada komunis
tų kariuomenė užėmė tris Pabal
tijo kraštus ir įjungė juos į socia
listinių sovietų respublikų Sąjun
gų, šis minėjimas tebuvo daro
mas tik užsienyje lietuvių emi
grantų ir tremtinių pastangomis.

Sovietiškoji Lietuvos okupacija 
pasižymėjo prievarta, persekioji
mais, išvežimais, areštais ir žu

dynėmis, kurių kultūringasis pa
saulis negali užmiršti, tai metodai 
žiauriausio ir pasibaisėtiniauso 
pavergimo. Lietuvos priespauda 
tat yra būdingas pavyzdys nau
jojo rusų kolonializmo, piktesnio 
dėl to, kad taip skaudžiai palie
čia tautas, jau įsijungusias į 
krikščioniškųjų Vakarų kultūrų ir 
jų skleidžiančias.

Pasakiau: naujasis rusų kolo
nializmas. šį išsireiškimų pateisi
na reikalas atskirti jį nuo klasi
nio kolonializmo, t.y. nuo Euro
pos atliktojo darbo Afrikoje ir 
Azijoje. Panašiai išsireiškė ir 
Ceylono ministeris pirmininkas 
garsioje Bandungo konferencijo
je, pasiūlydamas įsigilinti į šį 
reiškinį ir apsvarstyti priemones 
jam pašalinti (nauja Rytų Euro
pos kolonializmo rūšis, sovietinis 
kolonializmas). Tačiau iš tikrųjų 
šis išsireiškimas nėra pateisina
mas: rusų kolonializmas, ta nau
joji Rytų Europos kolonializmo 
rūšis, nėra naujas dalykas. Apie 
jį kalbėjo įvairiomis progomis, jį 
iškėlė eilėje savo raštų jau Leni
nas. “Rusų darbininkai negali ir 
neprivalo užmiršti”, yra jis pasa
kęs, kad daugelis milijonų tų, 
kurie priklauso mažumoms ir gy
vena Rusijoje, kenčia tautinės’ 
priespaudos jungų”. Be kitko ir 
"Mažoji Sovietų Enciklopedija” 
dar 1931 m. ties žodžiais “kolo- 
nialiniai karai” tvirtino: “Rusų 
kariuomenės žygiai Kaukaze, Cen
trinėje Azijoje ir Tolimuosiuose 
Rytuose gali būti pavadinti kolo- 

nialiniais karais”.
Lietuvos nepriklausomybės mi

nėjimas negali nesužadinti liūd
nų minčių tuo metu, kai esame 
liudininkai atkaklios kovos prieš 
Vakarų kolonializmų, kurį su to
kiu užsispyrimu, su tokiu užside
gimu ir su tokiu begėdiškumu 
veda politiniai Sovietų vadai, jų 
sekėjai garbintojai bei pataikū
nai Vakaruose.

Tiesa, Vakarų kolonializmas ne
buvo be klaidų ir be kalčių. Ta
čiau negalima nepripažinti, kad 
— nors ir nusikalsiant ir darant 
klaidas — jis atliko kilnų kultūri
nimo uždavinį, nes pasitarnavo 
paskleisti anose tolimose ir ap
leistose šalyse tas mintis bei nuo
taikas, kuriomis yra būdinga Va
karų kultūra. Pagrindinis šios kul
tūros bruožas — tai pagarba 
'žmogui: negalima nematyti kolo
nijų tautose šio bruožo kaip tik 
dėl to, kad jos sugebėjo, kartais 
net prieš Vakarų norų — tai ne
svarbu — išsikovoti sau teisę į 
laisvę ir nepriklausomybę. Euro
pos kolonializmo vyksmas — kad 
ir per nusikaltimus ir klaidas — 
nuostabiai išplėtė Vakarų kultū
ros ribas, taip, kad net dvylika 
Azijos ir dvidešimt septynios Af
rikos tautos su beveik aštuoniais 
šimtais milijonų gyventojų jau 
galėjo po šio karo pasiekti au
tonomijos ir nepriklausomybės. 
Su pagrindu tvirtina Wilhelmas 
Roepke, kad reikia kalbėti ne 
apie sutemas, bet apie aušrų, 
prisimenant, kų Vakarai padarė

Afrikoje ir Azijoje.
Ar galima tų patį pasakyti apie 

rusų kolonializmų? Vakarų kolo
nizacijai atvedant tautas į nepri
klausomybę, Sovietų Sųjungos 
kolonizavimo vyksmas priveda 
jas prie tautiškumo priespaudos, 
prie netekimo nepriklausomybės, 
prie kultūrinio nuosmukio iki 
barbariškumo, čia negalima kal
bėti apie aušrų ir per maža būtų 
pasakyti — prietemas; reikia kal
bėti apie tamsių naktį — kaip 
Mackbeto — kuriai ,atrodo, lyg 
būtų skirta tęstis nesibaigiamai 
ir niekad nesulaukti naujos die
nos apyaušrio.

štai mintys, kurias neatspiria- 
mai sužadina Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas.

Europos kolonializmas jau ga
lutinai baigia savo dienas, ir ne
trukus visos, be jokios išimties, 
buvusios kolonialinės tautos bus 
pasiekę nepriklausomybės. Bet vi
si tie, kurie antikolonializmų yra 
įrašę į savo programas ir pasi
rinkę sau vėliava, visi, kurie 
energingai kovoja už tautų lais
vę, negali ir neprivalo, ieškodami 
sau ramaus gyvenimo, užsirišti 
akis prieš sovietiškųjį kolonializ
mų ir nematyti to, kas vyksta Ry
tuose, žiūrint tik į Vakarus. Rei
kia šitai pasakyti, nes, deja, tai 
kaip tik vyksta mūsų dienomis, 
šiandien daugelis vengia kalbėti 
apie galingą Rytų diktatorių, kaip 
kad kadaise buvo politinio man
dagumo reikalavimas senųjų ab
soliutinių, teokratiškų vyriausy
bių valdiniams: ‘Nihil de Prince, 
parum de Deo’ (Nieko apie val
dovų, mažai apie Dievų). Kolo
nializmą reikia pasmerkti, bet jį 
reikia pasmerkti visur, Rytuose 
lygiai kaip ir Vakaruose, jei kas 
politikoje nori vadovautis dėsniu: 
ugnis degina kaip sakė senoliai 
— Persijoje kaip ir Graikijoje.

> NIDOS KNYGŲ KLUBAS KREIPIASI

( DIDŽIAI GERBIAMIEJI ir MALONŪS BIČIULIAI — “EUROPOS 
Z LIETUVIO”, NIDOS KNYGŲ KLUBO LEIDINIŲ, “RINKTINĖS”
> IR KALENDORIAUS PRENUMERATORIAI IR SKAITYTOJAI!

I Mūsų suminėtųjų leidinių rūpintojas — leidėjas yra Lietuvių 
Z Namų Akc. Bendrovė Londone. Kaip mes besvarstytumėm, o vis tiek, 
Z tur būt, niekas nesistengs nuginčyti, kad tų visokių leidinių pristaty- 
/ mas lietuviškajai skaitančiajai visuomenei yra ir reikalingas ir tie-
> siog būtinas. Be lietuviškos knygos, be laikraščio, be lietuvišką iš- 
\ blaškytą medžiagą kaupiančios “Rinktinės” ar kiekvienai dienai šį 
(, tų lietuviškai pasiskaityti duodančio kalendoriaus būtų žymiai nykiau 
( negu mes silpnumo minutę net pagalvotumėm! Vadinas, tie dalykai 
( turi būti leidžiami.
Z Bet leidėjas nėra koks nors turtuolis. Lietuvių Namų Akc. Ben- 
Z drovų spaudžia didelės skolos, už kurias mokami taip pat dideli pro- 
? centai. Jos leidinius skaitančiuosius bičiulius dėl to prašome visa- 
S da turėti tai golvoje ir pagelbėti jai. O kaip reikėtų pagelbėti?
\ Reikalas toks, kad šiuo metu už “Europos Lietuvį” D. Brita-
( nijoje gyvenantieji tautiečiai yra skolingi 193.5.0 sv., kituose kraš- 
/ tuose 61.6.6 sv., už Nidos Knygų Klubo leidinius D.' Britanijoje
> 263.15.0 sv., Australijoje ir kt. 281.3.4 sv., Kanadoje 638 dol., Ame- 

rikoje 1306 dol.
\ Tai sumos, kuriomis Bendrovė negali pasinaudoti, nors pati, kaip 
( jau minėjome, yra priversta mokėti didelius procentus už pasisko- 
( lintuosius pinigus.
f Dėl to būtų didelė pagalba, jei už jos leidinius teiktųsi nedels- 
Z darni susimokėti visi, kurie tik kiek nors yra skolingi. Bendrovė tUOS 
Z pinigus juk vėl panaudos popieriui pirkti, laikraščiui, naujoms kny-
> goms leisti, o visa tai iš»is mūsų pačių lietuviškam gerui.
S Su pagarba minime visus tuos, kurie tvarkingai ir laiku už viską 
k sumoka. Jie tikrai pagelbsti, o kai kurie net ir su kaupu, arba iš 
! anksto susimokėdami, arba net ir pridėdami daugiau negu prašo- 
( ma, skatinami supratimo, kad lietuviškas spausdintasis žodis šian- 
[ dien eina nelengvų kelią.
Z Be kito ko, yra tokių asmenų, kurie dar tik dabar praneša,
ž kad jie nenori 1959 ar 1960 metų kalendoriaus. Jei kas iš tiesų 

nelinkęs palaikyti senų tradiciją ir turėti vis kasdien kų nors lie- 
\ tuviškai paskaityti net iš kalendoraus, būtų gera, kad praneštų 
< laiku.
i Sekantis Nidos Knygų Klubo leidinys bus Alės Rūtos romanas 
( “Į saulėtekį” iš maro laikų Lietuvoje. Jo kaina bus senoji (5 šil., 
' arba 1 dol., arba 3 DM), nors knyga ir vėl išeis apie 300 puslapių 
' didumo.
ž Nidos Klubo adresas:
> 1, Ladbroke Gardens, London, W 11, Great Britain.
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Dirba fabrike, o naktimis 
privačiai

Atvykęs neseniai iš Lietuvos 
į Vakarus G. Dragūnas toliau pa
sakoja, kad amatininkai verčiasi 
dirbdami dviem pamainom. Ama
tininkai užsiima netik remontu, 
bet gamina ir naujus gaminius: 
gamina vaikų vežimėlius, siuvėjai 
siuva slaptai drabužius, batsiu
viai ir kiti amatininkai taip pat 
iš šalies uždarbiauja. Moterys pa
našiai uždarbiauja “nelegaliai”. 
Pagauti "slapti” amatininkai ap- 
dedami didelėmis baudomis, bet 
tas padėties nepakeičia. Gyventi 
reikia, reguliarinio uždarbio pra
gyvenimui nepakanka, būtinai 
reikia iš šalies pridurti. Eilinis 
žmogus geresnio drabužio nusi
pirkti negali, nes geresnio kostiu
mo ar palto medžiagos metras 
kaštuoja apie 350 rublių (senais 
rubliais), tai jau yra kai kurių 
žmonių vieno mėnesio uždarbis. 
Tad suprantama, kad daugelis pa
prastų žmonių vaikščioja labai 
prastai apsirengę.

Tij “paprastų žmonių'’ 
yra labai daug

Kiemsargiai, naktiniai sargai, 
kūrikai, moterys valytojos ir kt. 
gaudavo atlyginimo 300 rublių į 
mėnesį. Buvo žadėję į 1960 metų 
galą atlyginimą pakelti iki 500 
rublių, bet praktikoje išėjo taip, 
kad bemaž pusę tų darbininkų 
atleido ir likusieji turėjo daug 
daugiau darbo atlikti, taip kad 
uždarbio pakėlimas buvo surištas 
su darbo normos padidinimu.

Mokyklose mokiniai irgi išnau
dojami. Jiems uždėta pareiga pa
tiems patalpas valyti. Net atosto
gų matu mokiniai įkinkomi į dar
bą. Jie kartu su mokytojais pri
valo patys remontuoti pastatus ir 
įrengimus ir pan., nes statybos ir 
remonto trestų pagalbos negali
ma prisišaukti.

Praeities paminklus ir įrašus 
stengiamasi kiek galint išnaikin
ti. Taip atsitiko Karo muziejaus 
sodelyje. Buvo užsimota nuimti 
sakralinius biustus, įmūrytus prie 
buv. “Saulės” namų. Buvo bandy
ta biustus iškapoti, bet cementas 
pasirodė toks kietas, kad užsi
mojimas nepavyko, nors buvo dir

bta tris dienas. Praeiviai keikda
vo darbininkus: “Kad Jus perkū
nas nutrenktų!”

Kartais mokyklose skaitomos 
politinės, komunistinės paskaitos. 
Būna, kad vaikai pro langus iššo
ka ir išsibėgioja, nenorėdami to
kių paskaitų klausytis. Pro duris 
išeiti negali, nes čia budi moky
tojai.

Labai nenoriai jaunimas 
eina Į komjaunimo 

organizaciją
Bet kai veikia intensyvus spau

dimas, jaunuoliai yra priversti 
stoti. Kitaip jiems trukdomas ir 
mokymas ir darbas.

Kauno Žaliakalnyje, kur anks
čiau buvo Kauno radijo stotis, da
bar stovi trys radijo aukšti bokš
tai Vakarų transliacijoms truk
dyti. Kai šita trukdymo stotis 
veikia, Kauno mieste nei Ame
rikos Balso nei kitos Vakarų sto
ties negalima girdėti. Geresnis 
Vakarų radijo girdimumas yra 
maždaug 100 km. atokiau. Kai
muose žmonės laisvojo pasaulio 
lietuviškas transliacijas gerai gir
di. Tiesa, trukdymo stotys nėra 
vien Kaune, jų yra ir . kitose Lie
tuvos vietovėse ir prie stambes
nių sovietinių įgulų, nors tos sto
tys yra kiek silpnesnės. Apie 27 
km nuo Kauno, Babtų link, jau 
nepriklausomybės laikais buvo 
statoma radijo storis. Dabar ten 
yra galinga sovietinė stotis su 
daugeliu bokštų, kuri pertrans
liuoja į Vakarus ir Maskvos pro
gramas.

Prisikėlimo b a ž n y čio j e
— radijo fabrikas

Toji bažnyčia buvo pastatyta 
prieš karą, bet dar nebaigta ir ne
pašventinta. Kurį laiką po karo 
buvo čia sandėliai, lentpjūvė ir 
kita. Prieš porą metų iš bažnyčios 
padarytas 6 aukštų pastatas pra
monės reikalams ir jau ilgoką lai
ką čia veikia radijo fabrikas, ku
ris išleidžia radijo priimtuvus 
“Daina”, "Neringa”. Bet daugiau
sia čia esą statomi kariški priim
tuvai*. Žaliavos ir lempos jiems 
gaunami iš Rusijos. Darbininkus 
priimant daroma kruopšti atran

ka. Ne bet kas priimamas. Turi 
būti sovietinių ir partinių įstai
gų rekomenduotas. Išeinant iš 
fabriko darbininkai griežtai kon
troliuojami, kad neišsineštų nė 
mažiausios gaminių dalelės. Jei 
pagauna, baudžia 3 metais, o kar
tais net 12 metų.

Svetainių Kaune mažiau
— bet girtybė didėja

Kauno mieste uždaryta visa ei
lė alinių, restoranų ir kitokių 
svetainių. Bet už tai krautuvėse 
žmonės gali gauti alkoholinių gė
rimų iki vėlyvo vakaro. Ypač 
prieš uždarant krautuves susida
ro ištisos eilės perkančių alko
holinius gėrimus.

Duoiia blogos kokybės
Visą laiką gyventojai tuo pik

tinasi, o gydytojai irgi viešai per 
spaudą reikalavo tuo reikalu val
džios žygių. Duona esanti su įvai
riomis priemaišomis ir blogai iš
kepta, gyventojai dažnai suserga 
nuo jos skilvio ligomis.

Maisto Lietuvoje yra pakanka
mai, tik viskas labai brangu.

Lietuvoje daug visokiu 
ligų

Daug žmonių serga nervų ligo
mis (karo ir pokario pergyveni
mų padariniai) ir džiova. Po karo 
atsirado plaučių vėžys ir kraujo 
vėžys, kuris nuvaro tūkstančius 
žmonių be laiko į kapus. Vaistų 
nėra, kiek reiktų. Vis dar didele 
paklausa užsienietiškų vaistų, už 
kuriuos mokamos aukštos kainos.

Už stovim;], vietą eilėje
— 100 rublią

Jonavoje jau nepriklausomybės 
laikais buvo stambi baldų pramo
nė. Dabar ten toje pramonėje 
dirba apie du tūkstančiu darbi
ninkų. Gaminami ir gana moder
niški baldai — deja, daugumoje 
jie išvežami į Rusiją ir kitas 
“broliškas” respublikas. Tik maža 
dalis Lietuvoje pagamintų baidų 
palieka pačiame krašte. Yra baldų 
krautuvių. Kai atveža į jas nau
jų baldų, prie jų stovi minios 
žmonių. Čia prisirenka ir įvairių 
spekuliantų. Jie stovi eilėse netoli 
krautuvės durų, tad turi šansų 
dar gauti baldų. Interesantams 
jie savo stovimą vietą eilėse par
duoda už 100 rublių..,.

Apie ekskunigą 
Ragauską ir jo dabartinę I 

veiklą
žinomas ekskunigas Ragauskas I 

dabar važinėja po visą Lietuvą Į 
su ateistinėmis paskaitomis. Kar- į 
tą Kaune į paskaitą susirinko i 
daugiausia mokinės mergaitės, j 
Ragauskui kalbant, jos prirašinė- j 
jo daug raštelių su įvairiais klau- | 
simais jam. Jo sekretorė raštelius ! 
skirstė ir jis atsakė tik į tuos j 
klausimus, kurie jam buvo pato- Į 
gūs. Viena mergaitė parašė ant į 
raštelio: “Tu tarnavai Dievui, j 
prisiekei jam, dabar viską pamy-1 
nei po kojom ir komunistams par- s 
sidavęs tarnauji velniui. Kuo tai | 
nori pateisinti?” Žinoma, į tą! 
raštelį Ragauskas neatsakė. Šiaip I 
jau Ragauskas darąs gerą įspūdį, į 
jis stengiasi išlaikyti taktą ir visa j 
moksliškai pagrįsti. Žmonės daž- j 
nai į jį žiūri ne tiek su neapy- | 
kanta, kiek su užuojauta, lyg gal-1 
vodami: Šitas žmogus bolševikams! 
bus reikalingas tik laikinai. Bet J 
koks bus jo likimas, kai jis jiems į 
jau nebus reikalingas?

I

Dėl ko neberodė Griciaus!
filmo “Kalakutai”

Filmų gamyba Lietuvoje gana į 
intensyvi. Pagaminama ir neblogų i 
filmų, bet apskritai visa sujauk- i 
ta su tendencija. Buržuazinei i 
Lietuvai atvaizduoti, ypač dvasiš-j 
kijai pajuokti prieš keletą metų = 
buvo pastatytas Griciaus sukur-! 
tas filmas “Kalakutai”. Tame f ii -1 
me buvo scenų, kaip kunigai ap- Į 
link stalą veja gaspadines ir pan. Į 
Filmas tačiau pasisekimo neturė-j 
jo. Net rusai stebėjosi, kodėl lie- j 
tuviai taip išjuokia savo tikybos į 
dvasiškius. Po poros parodymų! 
filmas buvo išimtas iš apyvartos.! 
Kitas filmas, “Adomas nori tapti į 
žmogumi”, atvaizdavo masinę emi- Į 
graciją iš Lietuvos į Braziliją. į 
Ir šitas filmas Lietuvoje ne labai i 
prigijo. Sovietai jį siunčia į už- j 
sienius. Žiūrovams jau seniai nu-1 
sibodo matyti kino apžvalgose vis! 
tuos pačius kolchozų ir sovehozų » 
bei fabrikų vaizdus. Kai dėl mi- i 
neto emigracinio filmo, tai vienas | 
kitas filme vaizduojamų emigran- j 
tų, sovietiniu laiku sugrįžęs iš i 
Brazilijos ar Argentinos, jaučiasi 
skaudžiai apsivylęs, kai pastebi, 
kad geležinė uždanga prieš jį jau Į 
visam jo amžiui nusileidusi. I

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. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

-- LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE y

I A.C.T. Builders Pty. Ltd. b
” Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia
y planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. X
y Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. " 
y Telef. J 4094. ::

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

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

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

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

MODERNI KONTINENTALINĖ MOTERŲ KIRPYKLA s
K ( LYDIA O
v sŪ Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, pusmetinė šukuo- 
ft sena ir nuspalvinimas. tį

Adresas: Frisina Chambers, 359 Chapel Road, Bankstown. Į:
Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis kalbomis. g

| CABRAMATTA HOTEL |
4 Tel. UB 1619 £
••• moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto.
£ Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- £
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X

gera muzika. J

:Š MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! *:

L. PAUKŠ
MONUMENTAL MASON,

::;Į: 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — $

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :į:
:•:■ jam giminaičiui ar draugui pagerbti. <
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TARPTAUTINIS
UNIVERSITETAS

Neprabėgo dar nė dešimts mė
nesių, kai Chruščiovas savo kal

boje Indonezijos universitete Dja- 
kartoje pranešė pasauliui apie 
naują sovietų projektą steigti 
vad. “Tarptautinį Draugystės 
Universitetą” Maskvoje, kuris 
priims studentus iš Afrikos, Azi
jos ir Pietų Amerikos. Tuo laiku 
jis pabrėžė, kad ši schema ne
santi sovietų sugalvota, bet buvo 
įkurta tik dėlto, kad atsilikusios 
šalys maldavusios jų pagelbos, 
būtent — paruošti įvairių sričių 
specialistus.

Norėtas universitetas buvo 
įsteigtas tuoj po Chruščiovo kal
bos ir studentija ėmė prašytis į 
jį priimama. Rusų spauda prane
ša, kad net 43.000 kandidatų pa
davę prašymus ir iš šio didelio 
skaičiaus tik 500 buvę iki šiol pri
imti. Per sekančius tris metus, 
tikimasi, šį skaičių padidinti iki 
4,000. Charakteringa, kad atrin
kimas studentų šiam universitetui 
yra daromas ne tų valstybių, ku
rių jie yra siunčiami, bet pačių 
rusų.

Pagal rusų žinias, šiame uni
versitete veiks beveik visi pilno 
universiteto fakultetai. Studentai, 
kurie bus priimti, gaus nemažas 
stipendijas, taip pat neapmokamą 
medicinos priežiūrą ir apgyvendi
nimą. Kelionės išlaidos į Maskvą 
ir atgal irgi bus rusų valdžios 
padengtos.

Nors išoriai skelbiama, kad šis 
universitetas būsiąs nepriklauso
mas nuo komunistų ideologinės 
iniciatyvos, tiesiogis tačiau sieki
mas yra vistiek įsunkti socialis
tinių idėjų į jame auklėjamą in
teligentiją. Norima, kad jie, grį
žę atgal į savo kraštus, dirbtų 
abiems tikslams — ir savo kraš
tui ir komunizmui. Ši indoktrina- 
cija yra vienas iš rusų iš anksto 
apmąstytų planų, kaip be karo 
užvaldyti pasaulį. Politinis šio 
universiteto charakteris buvo aiš
kiai apibūdintas vieno studento 
iš Kubos, kuris šiais žodžiais iš
reiškė ten studijuojančių nuomo
nę:

“Mes naudosime priemones, 
kurias šis universitetas mums su
teiks, kad galėtume, grįžę į savo 
kraštus, kurti juose gerovę ir 
progresą. Mes puikiai žinome, 
kad mokslas, kurį čia įsigysime, 
pagelbės mums lemiamai kovoti 
prieš imperializmą”.

V.M.

SOSTINĖS STUDENTIJA
Nors ir nesu studentas, bet gir

dėdamas monotonišku reguliaru
mu kaikuriuos žmones kritikuo
jant šią šaunią mūsų jaunimo gru
pę, kad jie niekur nesireiškiu, 
niekur nesirodą, jaučiu moralinę 
pareigą juos pateisinti. Aišku 
kaip diena, kad visi jie smarkiai 
mokosi, bet pasirodo, kad turi 
ir kitų “bėdų” bei užsiėmimų. 
Apie tai ir jų ateities tikslus no
riu painformuoti bendruomenę.

★ Balsytė Gina — studijuoja 
humanitarinius mokslus ir kartu 
dirba knygyne, ši graži panelė 
galvoja, kad australų vyrai yra 
daug “vyriškesni”, nors sunku esą 
vyrą išsirinkti. Nepasiduokite 
kanberiškiai!

★ Biveinytė Gražina — baigė 
su aukštais atžymėjimais. Bijo 
daugiau ką nors studijuoti, nes 
galės kilti reikalas importuotis 
lygaus išsilavinimo vyrą.

★ Jerašius Brunonas — baigė 
humanitarinius mokslus ir rengia
si studijuoti ekonomiką. Daug 
veikia ir norėtų dar daugiau

V.M.

KRITIMAS EGZAMINUOSE
Neperseniausiai prof. H. Mes- 

sel — dekanas Sydnėjaus Univer
siteto Fizikos Fakulteto — sukė
lė labai daug ginčų, kai jis pareiš
kė, kad aukštas procentinis kriti
mas egzaminuose įvyksta dau
giausia dėl tinginystės. Šitą prof. 
Messel protavimą nelabai galinu; 
priimti kaip dogmą, nes proble
ma, dėlko tiek daug krenta egza
minuose, yra daug painesnė, negu 
jis išsivaizduoja. Sutikti, kad tin
ginystė yra didžiausia priežastis 
egzaminų neišlaikymo, yra tiesiog 
absurdiška, čia todėl ir noriu iš
dėstyti tuos faktorius, kurie šiuo 
atžvilgiu yra daug reikšmingesni.

Svarbiausia egzaminų neišlai
kymo priežastis yra neužtenka
mas parengimas mokinių gimna
zijose. Jose yra koncentruojama 
mokinio sąmonė, kaip iškalti dės
tomą dalyką, o ne kaip galvoti. 
Dėl to fuksui yra labai sunku 
persilaužti per šią ribą, nes be
veik visuose U-to fakultetuose šio 
iškalimo nepakanka; studentui 
reikia mokėti pareikšti individua
linį samprotavimą.

Beveik visi Australijos univer
sitetai yra perpildyti, klasės par- 
didelės, ypač pirmuose metuose. 
Todėl atsiranda būtinumo “kirs
ti” — mažinti skaičių, kad ki
tiems būtų vietos.

Pastebima, kad universitetuose 
yra labai didelis trūkumas pir
mos klasės akademikų lektorių. 
Vis galvojau, kad tik Canberros 
universitete yra toks žemas lek- 
toriavimo lygis, bet pasirodo, kad 
šis trūkumas yra aktualus visuo
se universitetuose. Tatai turi la-

INFORMACIJŲ BIURAS KALBA
Pradėjus naujus studijų metus, 

reikėtų palinkėti sydnėjiškiams 
studentams geresnės sėkmės eg
zaminuose, nei jie pernai turėjo. 
Kitiems, ypač melburniškiams, 
deja, sėkmės nereikia linkėti — 
pas juos nekrentamą pagal tra
diciją.

★

Paskutiniame Sydnėjaus suva
žiavime studentai buvo slapta su
sitarę sugauti Svogūnėlį su stu
dentėmis ir pačiupus suregistruo- 

veikti, bet: “vyrai, ką žmona pa
sakys?”

A Juodvalkis Balys — gilinasi 
gamtos matematikos moksluose 
— jau antri metai. Tatai vienin
telis Canberros “beatnikas”. Sa
vo barzda jis žavi fukses.

★ Katauskas Romas — diplo
muotas inžinierius. Mama liepė 
jau ligi sekančių metų parsivežti 
marčią, bet šį įsakymą jis per 
daug lėtai ir šaltai vykdo.

★ Kovalskis Juras — dar vis 
studijuoja ekonomiją. Labai daž
nai pradėjo važinėti į Sydnėjų. 
Neaišku tik, ar jis mėgsta taip 
savo automobiliu važinėtis ar yra 
tam gilesnė priežastis?

+ Martišius Viktoras — įpusė
jęs teisės moksluose. Kaip visada 
jis nežino, ko nori. Paskutinieji 
prasimanymai (kurie dažnai kei
čiasi) : filosofijos diskutavimas 
viešbučių sodeliuose ir vėžiavi
mas.

★ Miniotas Romas — studijuoja 
ekonomiją, bet pokery smarkiai 
konkuruoja Lord Keynes. Dar 

bai demoralizuojančios reikšmės 
studentams, kai jie jaučia, kad 
nieko Konkretaus nepasemia iš 
paskaitos ir todėl nutaria, kad 
tai gaišinimas laiko. Yra tikrai 
nuostabu, kad daug yra akademi
kų, kurie nemoka perduoti inten
syviųjų savo žinių ir sudominti 
studentus.

Dažniauia įvyksta įžvelgiamas 
psichologinis keitimasis, kai gim
nazistas pameta savo uniformą ir 
pasiekia universitetą. Šičia jis yra 
laikomas kaip suaugęs, nėra stu
miamas mokytojų nei tėvų. Fuk
sas užsiduria labai opios proble
mos -— subrendimo. Atsiranda 
nauji interesai, kaip: muzika, 
drama, veikimas įvairiose organi
zacijose, diskusijose, pasimaty
mai ir t.t., atseit — viskas, kas 
sudaro žmogaus asmenybę, suku
ria jo pasaulėžiūrą, šitai yra la
bai svarbu studentui, jeigu jis no
ri turėti platesnį akiratį, kai baigs 
universitetą. Studentai, kurie pra
leidžia savo metus universitete 
tik prie knygų, dažniausiai išsi
vysto į labai nuobodžius charak
terius. Žinoma, turi būti balan
suojami minėti užsiėmimai.

Baigdamas noriu pareikšti, kad 
prof. Messel nuomonė, jog stu
dentas, kuris krenta pirmuose 
universiteto studijų metuose tu
rėtų jau būti išmestas, arba gim
nazistas, kuris nepasižymėjo bran
dos egzaminuose neturėtų iš vi
so būti priimtas Į universitetą, 
— yra nesąmonė. Daug tokių daž
nai pasidaro žymiai geresniais in
teligentais ir baigia geriau uni
versitetą, negu tie, kurie pasižy
mi gimnazijoje.

ti smulkmenas studentų spaudoj. 
Tačiau nekaltam niekada nieko 
neprikiši...

★

Stasys Grincevičius nesenai 
darbe patruko ir buvo operuotas. 
Akademiniame Savaitgalyje jau 
jautėsi neblogai, nors rokenrolo 
dar negalėjo šokti.

★

Antanas Fišeris, “Jaunimo 
Kvieslio” bendradarbis, dar iki 
šiol nerašęs “Studentų Žodyje”, 
žada pradėti bendradarbiauti. 
Pirmieji žingsniai, žinoma, nedrą
sūs. Gali juk redaktorius neat
spausti? Gal geriau pasiųsti kur 
kitur? Mielas kolega, žinok, kad 
pro “St. Ž.” cenzūrą pralenda 
daugiau pusės gautos medžiagos., 
taigi ir Tau nėra ko bijoti.

*
Kol. Daiva Labutytė dažnai bū

na susirūpinus “S.Ž.” turiniu. Ko 
dėl, girdi, tą aprašė, o to ne? Ko
dėl tas buvo, o to nebuvo? Man, 
kaip korespondentui, atrodo, kad 
dėl to rūpintis neapsimoka. Už 
turinį atsako redakcija, ne stu
dentų valdyba. Jei koks įvykis ar 
paskiras studentas nepatenka į 
“St. Žd.” skiltis, tai rodo, kad pa
tys studentai yra apsileidę, nes 
redaktoriai visų įvykių aprašyti, 
suprantama, negali. Kiekvieno 
studento pareiga ir yra rašyti į 
“Studentų žodį”, informuoti re
dakciją įvairiais klausimais, o 

kartą bando naująją mašiną išlai
kyti sveiką.

★ Žilinskas Tadas — antrus 
metus studijuoja humanitarinius 
mokslus. Skundžiasi, kad graži 
žmona ir du lyg gyvsidabriai vai
kai drumsčia jam ramybę ir gadi
na sveikatą.

— X —

AKADEMINIS
SAVAITGALIS GYDYTOJAS IRVIS VENCLOVAS

Melburno lietuviai studentai 
kiekvieni metai ruošia Akademini 
Savaitgalį ir metinis iškylautojų 
skaičius didėja. Šiais metais j 
Waldheim farmą, prie Bayswa
ter, sugūžėjo per 60 — tiek, kiek 
per ketvirtąjį ALSS suvažiavimą 
Canberroj. Iš šio skaičiaus atsi
rado daug norinčiųjų savaitgalį 
aprašyti, bet šiam “Studentų žo
džiui”, deja, redakcijos joks 
straipsnis nepasiekė. Tikėkimės, 
kad sekančiame “St. Ž.” skaity
sime žadėtą satyrinį aprašymą iš 
Melburno, šiam kartui pasiten
kinsime keletą informacinių žinu
čių.

Studentų savaitgalyje matėsi iš 
visur: pradedant nuo Adelaidės ir 
baigiant Niukasteliu. Jų tarpe 
buvo ne vien jaunų studenčiokų, 
bet ir atstovų iš vyresniosios kar
tos. Visą laiką su mumis išbuvo ir 
lituanistas p. Zubras, o studentų 
tėvai ir vyresnieji lankėsi kas- 
diehą.

Nors aiškiai matėsi, kad buvo 
studentų, suvažiavusių tik dėl 
malonaus laiko praleidimo, tačiau 
paskaitose bei rimtesniuose užsi
ėmimuose visi dalyvavo skaitlin
gai. šeštadienį, nesulaukę p. Vai
čaičio paskaitos, aktyviai dalyva
vome p. Zubro vedamose diskusi
jose apie meną. Po pietų, kiek 
Melburno oras leido, žaista buvo 
— kriketas. Nugirdau vieną iš 
vyresniųjų pareiškiant: “Aš to 
žaidimo nesuprantu”. Tuo tarpu 
jaunieji akademikai sudarė West 
Indians ir lietuvių komandas ii' 
neaprašoma įtampa ir gyvu užsi
degimu jį žaidė.

Vakarą buvo šokiai, pradėti per 
anksti, todėl pasibaigė ne laiku. 
Jau dešimtą valandą didysis val
gomasis buvo tuščias. Visi susi
metė į kelis atskirus namukus, 
protarpiais vieni pas kitus užsuk
dami, ir taip bendraudami. Buvo 
ir nakties žaidimų (kriaušių ir 
obuolių skaniai prisvalgėme), o 
lietuviškos dainos ir kitos melodi
jos skambėjo iki ankstyvo ryto.

Sekmadienį, per pamaldas įdo
mų pamokslą pasakė kun. P. Va- 
seris.

Po pusryčių išklausėm ilgą ir 
įdomią p. žižienės paskaitą apie 
Goetės Faustą. Stebėtina, kad net 
fuksai įtemptai klausėsi.

Papietavę ir dar, pasportavę, 
pradėjom pokuotis. Atsilyginom 
su iždininku Pranu, atsisveikinom 
su šeimininku Kaziu ir dar vie
nam, kitam, anksčiau nepastebė
tam, labas ir sudiev pasakėm.

Savaitgalis buvo maloniai pra
leistas. Kai kurie važiavom šim
tus mylių, kad nors vienai aki
mirkai galėtumėm vėl pamatyti 
melburniškių bei kitų vietovių 
kolegių skaisčius, meilius veide
lius... O žinote ką viena iš tų 
brangiųjų pasakė: “Jūs visi esat 
... (St. Ž. cenzūros išbraukta), 
kad ilgą kelią atpylėte, paprastam 
savaitgaliui”.

Svogūnas Svogūnaitis

nekaltinti mūsų pirmininkės ar 
redakcijos, kad to ar to “S.Ž.” 
nebuvo.

★

I mokytojų kolidžą Bathurstan 
nuvyko sydnėjiškis fuksas Vytas 
Skirka. žinodamas Vytauto darbš
tumą, tikiuos jį pamatysim už 
dviejų metų su mokytojo diplo
mu. Vėliau jis žada gilinti studi
jas humanitarinių mokslų fakul
tete.

*
Sydnėjaus un-to Sancta Sophia 

mergaičių kolidže vėl atsirado lie
tuvaitė (čia gyveno prieš porą 
metų Angonita Grincevičiūtė ir 
Elvyra Stankevičiūtė). Naujoj: 
kolidžo gyventoja yra aukšta, 
tamsiaplaukė fuksė Jūratė Pet
rauskaitė, sėkmingai baigusi Rose 
Bay gimnaziją. Ji pradėjo studi
juoti mediciną.

*
Artėja metinis Initiumas. Kovo 

18 d. Dainavos salė Bankstowne 
bus perkimšta, staliukų nebus 
galima gauti, žmonės grūsis ir 
lips vieni kitiems per galvas, kad 
galėtų nors akimirką pažvelgti 
į krikštijamas fukses. Visi susi
pratę žmonės patrauks į Melbur
ną, kur jaukioj namų atmosferoj 
galės patogiai matyti krikšto ce-

Džiaugiamės, kad mūių jauni
mą* gana skaitlingai baigia gim
nazijas, bet dar maloniau patir
ti, kad kasmet iš jų susilaukiame 
savųjų ir su aukštojo mokslo dip
lomais.

Iškilmingose Sydney universite
to ceremonijose 1961 m. sausio 
25 dieną vienas iš jaunosios kar
tos atstovų — Irvis Venclovas — 
po 6 metų sėkmingų medicinos 
mokslo studijų gavo gydytojo dip-

lomą (Bachelor of Medicine & 
Bachelor of Surgery). Per visus 
savo studijų metus I. Venclovas 
yra pirmaujančių eilėse ir bai
giamuosius egzaminus išlaiko iu 
antrojo laipsnio “honours”, užim
damas 8-tą vietą iš apie 200 šie
met baigusių naujų gydytojų. I. 
Venclovas yra pirmasis lietuvis iš 
mūsų jaunimo, baigęs Sydney 
Universiteto Medicinos fakultetą. 
Nuo šių metų sausio 9 d. jis yra 
paskirtas į vieną iš Sydney di
džiųjų mokomųjų ligoninių (Ro
yal Prince1 Alfred), kur atlieka 
privalomą vienų metų gydytojo 
praktiką.

Jaunasis gydytojas I. Venclo
vas gimė Kaune 1938-XII-5 d. 
Lietuvą apleido su tėvai* 1944 m. 
liepos mėn. Pradžios mokyklą 
pradėjo lankyti 1915 m. 1950 me
tais palieka IV-tą Schwaebisch 
Gmuend lietuvių gimnazijos klasę 
ir išemigruoja Australijon. .Čia 
1950 m. rugpiūčio mėn. įstoja į 
Mary’s Cathedral High School 
Sydney pirmąją klasę. Po 2 metų 
persikelia į St. Patrick’* College, 
Strathfield^ baigdamas jį 1951 
pirmuoju iš 90 abiturijentų ir 
gaudama* “Dux of College” var
dą.

remonijų intymiausius momentus 
per tiesioginės televizijos sistemą 
iš Sydnėjaus, jei tokia realybėj 
bus.

*
Po vienį metų humanitarinių 

mokslų, studentė Ramunė Šid
lauskaitė jau mokytojauja naujoj 
šv. Uršulės mergaičių gimnazijoj 
Kingsgrove. Pirmoj klasėj ji dėsto 
įvairius dalykus, o ketvirtoj — 
senovės istoriją.

★

Iš gausaus būrelio lietuvaičių 
fuksių, atrodo, bus gražus skai
čius humanitarių. Berods, studi
juoti humanitarinius mokslus jau 
pradėjo Lidija Juodaitė, Judita 
Kolakauskaitė ir Irena Meškaus- 
kaitė. Fuksė Rita Glionertaitė ne
mėgsta prisipažinti, kad ji taip 
pat humanitarinių mokslų stu
dentė. Visiems ji sako, kad studi
juojanti archeologiją.

*
Šiais metais studentų eiles Syd- 

nėjuj papildė gausus fuksų-ių bū
relis. Kai reikės valdybą rinkti, 
nebus problemos, o tik malonu

mas. Išstatysim kandidatėmis fuk
ses, ir kas gi tada nebalsuos?...

Inocentas

Nors medicinos studijos yra ne
lengvos, bet Irvis Venclovas ran
da laiko prisidėti ir prie veiklos. 
Jį matome ir Studentų Sąjungos 
valdyboje, ir skaitantį referatus 
studentų studijų vakaruose, ir 
vaidinantį beveik visuose studen
tiškuose pasirodymuose. Jam ne
svetimi ir platesni bendruomeni
niai reikalai. Jis yra Sambūrio 
“šviesa” narys, kur irgi matome 
jį pasireiškiantį viešumai. I960 

gruodžio 28-30 .dienomis įvyku
siame ALB Krašto Tarybos suva
žiavime jaunasis medikas skaito 
referatą "Jaunimas Bendruome
ninėje Veikloje”.

Bet mėgiamiausias I. Venclovo 
laisvalaikio užsiėmimas yra šach
matai. Jau 1956 m. jis dalyvauja 
Australijos jaunių pirmenybėse, 
iškovodama* antrą vietą. Kovojo 
jis ir Sydney Uni-tcto A klasės 
šachmatų komandos sudėtyje, o 
dabar yra Sydney Sporto Klubo 
“Kovas” narys ir sėkmingai kovo
ja prieš australus ir pabaltiečius.

Jaunasis daktaras nežada pasi. 
tenkinti atsiektais mokslo vai
siai*, bet pasiryžęs ir toliau gi
linti* medicinos srityje. Jis dar 
numato vykti užsienin, įsigyti 
daugiau mokslo laipsnių ir pasi
daryti gydytoju specialistu.

Linkime mūsų naujajam gydy
tojui daug sėkmės jo ateities dar
buose, kad diagnozo nustatymas 
būtų lygiai lengvai nugalimas, 
kaip padėtie* įvertinimas šachma
tų lentoje, o taipogi linkime, kad 
lietuviški reikalai ir toliau pasi
liktų jam artimi ir mieli.

V P.

Ir nuosavus namelius pa
sistatę gyvena neramiai

Net ir propagandoje užsienio 
lietuviams buvo giriamasi, kaip 
uoliai Lietuvos miestu gyventojai 
statosi sau privačius, nuosavus 
namelius. Didelė statyba buvo ir 
Kaune ir dar vis statoma. Ypač 
priemiesčiuose. Žmonės iš pasku
tinių stengiasi statyti namelius, 
nes butų stoka labai didelė. De
dasi kelios šeimos ir statosi, vie
nai šeimai būtų sunku už tokį mū
rinį namelį 150.000 rublių (nau
jais: 15.000 rb.) sukrapštyti. Na
mų nuosavybė kartais užrašoma 
senom bobutėm ar šiaip giminėms 
paskirstoma, kad nekristų per
daug j akis turtas. Vis dėlto nuo 
1960 metų jau veikia patvarky
mai, kad vykdomieji komitetai 
gali imti tyrinėti, iš kur namų 
statytojas ėmė lėšas, gavo staty
binę medžiagą ir pan. Gali parei
kalauti dokumentų. Tai jau ne
normalūs tardymai. Ir kas po to 
gali sekti? Namų konfiskavimas, 
gyventojų — namų savininkų — 
iškraustymas.

3



MŪSŲ PASTOGĖ

f'
1961 m. kovo 10 d,

SYDNĖJAUS UNIVERSITETE ANKSTA
Sydnėjaus universitetas per

pildytas. Patys studentai protes
tuoja, kad klasės prikimštos, kas 
kenkia studijoms. Universiteto 
senatas pradėjo varžyti fuksų re
gistravimų. Jau dalis ir lietuviu 
abiturijientų nukentėjo, nes kai- 
kurie is jų, neblogai išlaikę bran
dos egzaminus, negali studijuoti 
kų norėtų — fakultetai jau per- 
pilni ir nepriima. Skaudžiausiai 
paliesti buvo tie, kurie norėjo 
studijuoti fizioterapijų.

Studentai jau ilgesnį laikų pro
paguoja, kad valdžia statytų tre
čių universitetų Sydnėjaus apy
linkėse, norėdama išvengti per- 
sigrūdimo. Vienas laikraštis iš
kritikavo šį pageidavimų, kaip 
nebūtinų. Sako, kad Sydnėjaus 
universitetas turi 27 paskaitų sa
vaites metuose. Taigi universite
tas dirbus tik pusę metų. Jeigu, 
girdi, jis dirbtų ir kitų pusę, tai 
būtų galimos dvi kursų paskaitos 
per metus ir studijuoti galėtų 
dvigubai tiek studentų. Tada bent 
laikinai būtų išvengta persigrūdi- 
mo ir ilgesnį laikų Sydnėjus ap- 
seitų nestatęs trečio un-to.

Šis pasiūlymas būtų tikslingas 
dabartinei krašto ekonominei pa
dėčiai ir, gal būt, turi pliusų, ta
čiau atrodo nepraktiškas. Studen
tai juk pusę metų lanko paskai
tas, o likusį laikų turi praleisti

JUOZAS MIKšTAS

SKARDINEI
PASTOGĖLEI

Tu saugai mane nuo lietaus, 
Tu saugai mane nuo akių 
Žmogaus, nuo pasaulio plataus, 
Kurio tik suktybėms tikiu...

Tu saugai mane nuo audros, 
Nuo saulės kaitrių spindulių.
Ne kartų čia laukta aušros 
Su ilgesiu dienai giliu.

O dantračiai staugia karšti, 
O švilpia mašinos diržai, 
šios žemės nykiam pakrašty 
Perdaug saulės ir ... permažai.

Bėgs metai, ir augs nežinia, — 
Kur jie nugabens dar mane? 
Tik tu, pastogėle skardos, 
Man būsi minty visados.

Yallourno angį, kasyklos,
1958.1.16. 

besiruošiant egzaminams. Tie, 
kurie sųžiningai nedirba, egzami
nų neišlaiko. Sutrumpinti akade
minius metus būtų netikslu, nes 
problema liktų neišspręsta.

Padėtį palengvinti gali tik tre
čiasis universitetas, bet kol val
džia prisirengs jį statyti, atrodo, 
kad jau verkiančiai bus reikalin
gas ir ketvirtas, nes studijuojan
čių skaičius kasmet pašoksta geo
metrine progresija. Sydnėjaus 
katalikai buvo užpirkę ir, berods, 
dar tebeturi didelį sklypų specia
liai universitetui, bet valdžia pa
sipriešino ir universiteto statyti 
neleido. Normalaus žmogaus aki
mis žiūrint, tatai absurdiškas pa
sielgimas. Nesvarbu čia katalikai 
ar nekatalikai: jeigu nori ir su
tinka patys universitetų statyti, 
ko valdžia neįstengia padaryti, tai 
reikėtų tik džiaugtis ir padėti.

Kol Sydnėjus vargs su tik 
dviems un-tais, bus kasmet sun
kiau siekti aukštųjų mokslų. Abi- 
turjientų tėvai turės griežtai pri
žiūrėti, kaip jų vaikai mokosi. 
Jau Sydnėjuj atėjo ta valanda, 
kad nepakanka vien brandos ates
tato, o reikia jau įsigyti jį su 
aukštesniais atžymėjimais, nes 
su silpnesniais pažymiais nesi ga
rantuotas, kad universitetas pri
ims.

R. Cibas (jr).

LIETUVOS 
PARTIZANŲ 

DAINA
Kai atėjo šiltas pavasarėlis, 
Tu, partizane, kur pradingai? 
Ar nusibodo tėvynę ginti? 
Saldų miegelį tu užmigai?

Pervėrė širdį švino kulkelė, 
Mirtis užmerkė melsvas akis. 
Buvai didvyris tu, partizane; 
Liūdi lietuvių visų širdis. /

Sustingo lūpos, kurios kalbėjo, 
Kur sudie sakė broliams visiems. 
Ėjai ieškoti laisvės tėvynės — 
Bet susitiko mirtis baisi.

Guli ant lauko kaip ųžuolėlis, 
O šalia stovi kraujageriai.
N’ateina tėvas, nei motinėlė;
Nei tavo broliai, narsūs arai.

Tave paguldė ant akmenėlių, 
Niekas nepuošė baltai lentos. 
Tave paleido į Nemunėlį, 
Nes pagailėjo žemės juodos.

SOFIJA LUKAUSKAITĖ - JASAITIENĖ
(60 m. amžiaus sukakčiai paminėti.)

“Tiktai meilėje tų, kurie 
netarnauja jokiam tavo tiks
lui, prasideda tikroji meilė.”

E. Fromm.

Sugebu mylėti žmonės šiandie
nų tėra išimtys. Ir ne dėlto, kad 
žmogaus mylinčioji prigimtis bū
tų išnykusi, bet kad ypač šiuo 
metu, mus supančioji bendruo
menės sistema eliminuoja tą žmo
gaus socialių, mylinčių prigimtį 
iš jo buities. Tolstojus, Albertas 
Šveiceris, krikščionių vienuoliai, 
nekalbant apie Išganymo Armi
jos karius, yra tos keistos asme
nybės, kuriuos jau ir nebežinau, 
kuriam kraštutinumui priskirti. 
Kad eilinis žmogus galėtų vėl 
mylėti, jam turi būti sugrąžinta 

jo žmogiškoji vertė, kuri mūsų 
laikais iš jo vulgariai plėšiama.

Pasitaiko tačiau individualių 
išimčių, stiprinančių tikėjimą, 
jog meilė gali išplisti iki sociali
nio fenomeno. Jaspersas sako: 
“Nors individas yra visiškai men
kas tarp faktorių, kuriančių isto
riją, jis visvien yra faktorius. 
Taip, kaip mažas lašas rašalo nu
dažo vandenį stiklinėje, taip ir 

patsai kukliausias iš žmonių, vyk
dydamas savo laisvos valios pasi
rinkimų, įtaigoja istorijos kryp
tį-”

* * *

Šio jubiliejaus proga kalbama 
apie meilę tik dėlto, kad lietu
viškoje visuomenėje, ypač poka
rio metais, Sofijos Lukauskaitės 
— Jasaitienės ir meilės vardai 
daug kam yra sinonimai. Gimusi 
1901 m. kovo 29 d. Šiauliuose vi
suomenininko advokato Lukausko 
šeimoje, nuostabiai ji. perėmė sa
vo tėvo (žiūr. prof. St. Kairio 
“Lietuva budo”) šviesios asmeny
bės bruožus. Baigusi Berlyno Ž. 
Ūkio aukštąją m-lą, gyvulinin
kystės ir kooperacijos studijas tę
susi Danijoje, nuo 1925 m. Šiau
liuose dirbo savo srityje, joje, ta

čiau, neužsidarydama nei studijų, 
nei profesinės praktikos metu. 
Dar 1919 m. mes Jubiliatę randa
me Šiaulių partizanų štabe, vė
liau Berlyne liet, studentų socia
listų d-jos pirmininke, o nuo 1926 
m. iki 1940 m. — Lietuvos Vaiko 
d-jos Šiaulių sk. vice-pirmininke, 
pirmininke ir centro v-bos nare. 
Vokietijoje 1947-1950 m. ji buvo 
Liet. Raud. Kryžiaus Vyr. Mote

rų K-to steigėja ir pirmininkė. 
Kaip tik šiame laikotarpyje bu
vau privilegijuota Jubiliatei tal
kinti individualinės socialinės glo
bos srityje, tad apie jį būsiu au
tentiška kalbėti.

Jau anksčiau atsikūręs Liet. 
Raud. Kryžiaus ir pokarinio chao
so sąlygomis darydamas ką gali, 
nepajėgė pats vienas užgriebti ir 
individualios globos sričių. S. Ja
saitienė ypač šį triukšmų matė 
ir suprato, kad dėl jo nukentė
davo tie, kurie labiausiai Raud. 
Kryžiaus pagelbos reikalingi — 
tai ligoniai, belaisviai, legionie
riai, apsuptieji Berlyno lietuviai, 
laukiančios motinos, — trumpai, 
tie, kurie nei sveikatos, nei akių 
neturėjo, kad plėšytus ir konku 
ruotų su pačiais įžūliausiais “vaiz
būnais” dėl skyriui prisiųsto rū
bų ar maisto kontingento.

Kiniečių priežodis sako: “Ge
riau uždegti bent mažą žvakelę, 
nei nuolatos bambėti ir skųstis, 
kad tamsu”. Kaip tik šiuo ryžtu
S. Jasaitienė kukliai ir tyliai pra
vėrė L. Raiid. Kryžiaus duris. Su
organizavusi Vyr. Moterų K-tą, 
o vėliau ir jo skyrius prie Raud. 
Kryžiaus padalinių, jais pasiekė 
net Romą ii' Paryžių. Dabar jau 
ne kukliai ir ne tyliai statė rei
kalavimus ir gynė teises į dides
nę ir geresnę normą aukščiau iš
minėtų kategorijų asmenims. Ne 
tik organizuota, administruota, 
vadovauta skyrių tinklui, bet ir 
praktiškai vykdyta individuali so
cialinė globa prancūzų zonos li
gonių tarpe, palaikyta labai as
meniška korespondencija su be
laisvių likučiais Prancūzijoje, at
sektas netgi legionierių likimas 
Indokinijoje, koresponduojant, 
siunčiant knygas, kurių tarpe 
kiekvienam išsiųsta po Šv. Rašto 
egzempliorių. Nelaikau uždaviniu 
apžvelgti visų Vyr. Mot. K-to, 
tiksliau S. Jasaitienės darbų R. 
Kryžiaus veikloje, viliuosi, jog 
tai atliks jei ne mūsų istorikai, 
tai bent kronikininkai. Mano rū
pestis yra čia perduoti Jubiliatės 
žmogiškasis priėjimas prie kiek
vieno asmens problemos; tas iš
jungimas jo iš kategorinės ben
drybės, ištrynimas jo numerio, 
išgriovimas klasės bei pasaulėžiū
ros sienų; toji pastanga prabilti 
iš širdies į širdį; tas motiniškas 
sugebėjimas susikoncentruoti ties 
šiuo metu rūpinamojo — kaip 
paties svarbiausio, paties reika- 
lingiausio — grąžinimu gyveni- 
man, pusiausvyrom Kiek tasai rū

pestis gilumas siekė, tiek jis ir 
platumas apglėbdavo. Iš Borde- 
aux vynuogynų grįžęs belaisvis, 
prisisvajojęs ilgoje vienumoje 
apie susitikimą su broliais tautie
čiais ir atsitrenkęs į uždaras sto. 
vykių duris, buv. draugų nebe, 
norimas atpažinti, vėliau rašė:' 
“Jei ne p. Jasaitienės asmenyje 
patirtoji šiluma, patarimai ir pa- 
gelba, šiandieną būčiau depresi
joje...” Kai pabaltiečių stovyk
los Danijoj jų globėjų buvo be- 
paverčiamos į konceentracijos la
gerius, p. Jasaitienė, kaip buvusi 
to krašto studentė, skubėjo ape
liuoti į jų širdis: “Ar gali būti 
tas pats danas, tasai geraširdis 
žmogus, kuris žiemos speiguose 
neiškultų rugių pėdomis gelbsti 
šąlančius žvirblius!1?

Atsakomybės jausmas, rūpini
masis, respektas ir pažinimas — 
šie keturi meilės elementai — 
nebuvo jos meilės sampratoje iš
skirti, ir tik todėl šitokia meili 
buvo kuriančioji, vertybes ug
dančioji, bet ne griaunančioji, 
kaip kartais pas mus, rodos, ir 
labai mylinčius, įvyksta.

Lietuviškoje plotmėje sociali
nės globos supratimas kaip tik So
fijos Pasaitienės darbavimosi me
tais, pergyveno lūžį tarp tradi
ciniai įprasto labdaros supratimo 
(iš pilnos kišenės dalį perpilti į 
tuščiąją) ir naujojo — padėti 
žmogui sau pačiam pagelbėti. Ma
ži bandymai šia prasme tradici
niai nusiteikusioje visuomenėje 
gal ir ne visuomet buvo teisingai 
suprasti.

Negalima užmiršti Jubiliatės- 
sugebėjimų ir organizacinėje sri
tyje. į posėdžius suėjusios narės: 
medicinos bei tiksliųjų mokslų ri
tės, prityrusios visuomenininkės, 
na, ir jaunesnės (o kaip tik dėlto 
norinčios kuo nors nauju užimpo
nuoti), po pirmininkės pranešimo 
apie kalnais išaugusias problemas, 
nebeturėjo jokio reikalo pridėti 
savo sugestijų — taip apgalvotai, 
rūpestingai, realiai čia pat jos 
pačios buvo nurodomi ir keliai, 
ir priemonės, ir būdai kiekvienam 
individualiam atvejui geriausiai 
padėti.

Mums čia Australijoje paminė
ti arba net pirmą kartą sužinoti 
apie agr. S. Jasaitienę dera jau 
vien dėlto, kad čia esančių ir ne
vieną meilės žiedą išskleidusių 
Socialinės Globos d-jų atsiradi
mas neapsiėjo be tiesioginės ar 
netiesioginės Jubiliatės įtakos. 
Sugebėjimas įsisavinti Jos meilės 
sampratą, paremiant ją naujųjų 
sociologijos mokslų atsiąkimais, 
Sofiją Lukauskaitę — Jasaitienę 
geriausiai pasveikintų.

D. Simankevičienė

GERALD KERŠU

Slaptos Paslaugos
(Tęsinys iš “M.P.” 9 nr.)

★

įsikinkiau į darbą ir už keleto 
dienų pono Peperio rūbai buvo 
susiaurinti strateginiuose taškuo
se, nepaliečiant bendros išvaiz
dos. Gražioji poniutė sumokėjo 
man pinigus ir išsinešė juos na
mo. Jos “Galantine” atrodė ne 
šio pasaulio. Toks jis jau buvo 
skanus. Tą^vakarą negalėjau nė 
pasižiūrėt į žmonos paduotą va
karienę. Pasiaiškinau, kad blogas 
biznis atėmęs apetitą. Apie už
dirbtus 60 dolerių nutylėjau...

Tačiau mano sąžinė nebuvo ra
mi. Pagaliau vistiek priėjau išva
dą, kad ne mano reikalas rūpin
tis kokia tai Peperių šeima.

Gal už kokios poros savaičių, 
orui rudeniop atvėsus, apie pietų 
metą į mano siuvyklą įėjo augš- 
tas ir stambus vyras. Jis įėjo lyg 
ir šonu, kaip kartais vyrai slaps
tydamiesi įslenka j smukles. Jo 
matavimai buvo 45 — 47 — 49.

Iš karto jį pažinau, net ne
žvelgdamas j jo nešamus lagami
nus. Iš tikrųjų, jis buvo storas.

Ne tai, kad jis būtų buvęs nu
tukęs: jis atrodė taip, tartum ko
kie nemokšos skulptoriai būtų 
uždrėbę vaško ant jo stambios fi
gūros, ir tasai vaškas, saulės su
šildytas, būtų nutekėjęs žemyn — 
nuo galvos ant krūtinės, nuo krū

tinės ant juosmens ir taip toliau. 
Jo veidas nebuvo ištižęs, bet at
rodė netvarkingas, suglamžytas, 
lyg jis būtų ką tik saldžiai ant jo 
miegojęs.

Jis padėjo lagaminus ant stalo 
ir tarė tyliu balsu: .

— Ai' galite padaryti greitą 
darbą, ir apie tai niekam nepra
sižioti. Paslaptis, suprantate. Aš 
noriu, kad jūs išleistumėt mano 
keturias eilutes ir vieną žieminį 
paltą.

Prisiminiau savo pažadus poniai 
Peperienei, ir todėl nujaučiau 
galimą komplikaciją. T$4ėl jam 
šiurkščiai atrėžiau:

— Ar aš koks gangsterių plas
tikos chirurgas ar ką? Ką jūs 
galvojate sakydami “neprasižio
ti”, "paslaptis”? Išdėstykite savo 
reikalą atvirai arba apleiskite 
mano dirbtuvę.

— Atleiskite, — pasakė jis švel
niai, siūlydamas man cigarą. — 
Matot, čia tokie dalykai...

Ir jis ėmė dėstyti. Jo vardas 
esąs Robertas Peperis (lyg aš 
to nežinočiau). Jis esąs elektro
nų inžinierius. Esąs vedęs ir my
lįs savo Eleną Beatričę, kuri 
esanti gražiausia moteris ir ge
riausia virėja visame pasauly. 
Jaunystėje Idaho valstijoje jis 
mito mėsa ir bulvėmis, ir, tik ve

dęs Beatričę, sužinojo, ką reiškia 
gerai ir skaniai pagamintas val
gis. Nežmonišku apetitu jis me
tėsi ant žmonos pagamintų pa
tiekalų ir... nutuko. Jo žmona 
jam pasakė, kad nemylinti nutu
kusių vyrų, ir jis pats jų neken
čiąs. Jis pažadėjo žmonai susilai
kyti nuo persivalgymo, bet kaip 
koks narkotikas kartas nuo kar
to neišlaiko ir slenka į kokį res
toraną papildomų pietų. Jis žino 
negerai darąs, bet neįstengia su
sitvarkyti.

Aš jam sakau:
— Matau, kad jūs nutukęs. O 

aš kuo galiu padėti? Gal paruoš
ti turkišką pirtį?..

— O, ne! Bet matote, šį rytą 
įlindau į savo vieną vilnonę ei
lutę, ir ji pasirodė sieksniais per 
ankšta. Pavasarį ji man tiko. Bi
jau apie tai prasižioti žmonai. 
Aišku, ji man “neužkurs praga
ro”, bet tik atitinkamai į mane 
pasižiūrės. Verčiau jau peilis po 
kaklu, negu jos tas žvilgsnis. Ta
rytum ji sakytų: “Darai kaip 
kiaulė ir atrodai kaip kiaulė”. 
Dabar kaip tik mano žmona yra 
išvykusi pas savo seserį į Cape 
May vienai savaitei laiko. Aš 
prašyčiau jus išleisti mano rūbus 
kiek galint greičiau ir plačiau. 
Vadinkite tai niekšišku darbu ar 
dar kitaip, bet aš tai darau vien 
tik iš meilės jai. Tuo aš ne tik 
negadinsiu jai nervų, bet ir iš
vengsiu jos to žvilgsnio.

Jis užsivilko vieną savo švar
kų, ir jis ištikrųjų atrodė juo
kingas. Betrūko tik mažytės šiau
dinės skrybėlaitės, ii' jis būtų ti

kęs klounu į cirką.
— Aš nežinau, — jam sakau, 

ar aš čia galėčiau sutikti.
Maniau, kad jau vien iš grynai 

etinių motyvų turėčiau atsisaky
ti jo pasiūlijimo. Bet aš pagalvo
jau apie savo jau senai melancho
lija sergančią žmoną, kuri regu
liariai kas dvi savaitės puola į is
teriškus priepuolius (žinoma, 
prieš mane). Pagalvojau ii' apie 
savo jauniausiąjį sūnų, kuris ap
dovanotas tokiais išradingumo ga
limumais, kad šį rytą net išardė 
šaldytuvą, norėdamas surasti, 
kaip jis sakė, iš kui' šaltis eina.

Kokių velnių — pagalvojau — 
tu čia sėdi: ar tam, kad apsau
goti svetimų žmonių vedybas, ar 
kelnes lopyti ?

“O.K.” — sakau jam, — bet 
tatai kainuos jums 60 dolerių.

— Puikiausia! Bet aš turiu jū
sų garbės žodį?

— Garbės žodis, pone Reperi,
— sakau.

Tokiu būdu aš išardžiau pir
miau susiūtąsias siūles ir išleidau 
rūbus kuo plačiausiai. Laimei 
buvo daug atsargos: matyt, buvo 
gero siuvėjo siūta.

Po trijų dienų, Peperiui vėl 
pas mane atsiradus, jo rūbai bu
vo gatavi ir vaizdžiai per platūs.

— Tai Bea džiaugsis! — pasa
kė jis, — ji pagalvos, kad aš ke
lionės metu visą laiką badavau, 
ir vėl pagamins “chicken caecio- 
tore”. Pasakysiu jums atvirai: tai
— svajonė, o ne viščiukas. Atne
šiu jums dubenėlį už slaptą pas
laugą.

Jam dingus, pagalvojau: Paga
liau atsikračiau ponų Peperių.

Tačiau aš klydau...
★

Praslinkus vos savaitei, kaip 
tik tuo metu, kai aš suvedžiau 
savo pajamas — išlaidas ir su
kau sau galvą, kaip čia apstatyti 
mokesčių įstaigą, durys atsidarė 
ir įžengė ponas ir ponia Repe
riai. Ponas Peperis nešėsi abu 
man pažįstamus lagaminus.

Viskas, ką aš įstengiau ištar
ti, buvo:

— Hm?..
Ji sustojo priešaky. Jos lūpos 

susiformavo į vos girdimą “ša”. 
Jis stovėjo už jos ir laikė savo 
dešinės rankos rodomąjį pirštą 
priešais lūpas, nuolat kraipyda
mas galvą. Buvo panašus į par
davinėjamus kinietiškus dievukus.

Aš vis dar tebetylėjau.
Ponia Peperienė tarė:
— Aš manau, jūs taisote vy

riškus rūbus...
— Madam, jūs teisingai pers

kaitėte mano iškabą.
— Mano vyras laikėsi dietos, 

ir todėl, atrodo, yra reikalinga 
mažutėliai susiaurinti jo rūbus.

Jis nerviškai įsiterpė:
— Aš tai galiu vienas atlikti, 

brangioji. Tu galėtum tuo tarpu 
apsipirkti, o aš tavęs palaukčiau 
ties Gamtos Muziejum.

— Visa tai juk neilgai truks, 
meiluti, — atsakė žavi poniutė.

Pretenduodamas apžiūrėti at
neštus rūbus, aš iš padilbų žvilg
terėjau į ją. Ji žiūrėjo į savo 
vyrą tokiu atsidavimu, kad gali

ma buvo laukti, jog štai dar ši 
akimirksnį ji atsiklaups prieš jį.

Išmatavau jį — jis tebebuvo 
45 — 47 — 49, bet jis kitaip at
rodė. Skirtumo, aišku, reikėjo 
jieškoti jo laikysenoje.

Ar jums kada nors teko matyti 
darbininką prieš ir po to, kai jis 
gavo pągyrimą iš savo boso. Jo 
svoris ir matavimai lieka tie pa
tys, bet jis atrodo didesnis ir 
gražesnis: jis, galima sakyti, ga
vo tam tikros rūšies moralinį 
maistą, kuris jį ir iškėlė iš įpras
tos aplinkos, šitaip atrodė dabar 
ir ponas Peperis.

Man betriūsiant apie rūbus, iš
girdau bučkius, kuriuos ponia Pe
perienė teikė savo vyrui. Mane 
nukrėtė. Gal pavydas? Iš savo 
žmonos, tarp mūsų kalbant, aš te- 
gaunu tik atsakinius bučinius.

Aš tariau:
— Darbas jums kainuos 60 do

lerių.
Ji linktelėjo galvą. Buvo pa

tenkinta, laiminga, o to kaltinin
kas buvau aš. Jie abu išėjo, nu
sinešdami kiekvienas savo paslap
tį. Aš gi sėdau prie darbo ir su
siaurinau rūbus iki pirmykščių 
išmatavimų 45 — 47 —- 49.

Ponas Peperis atėjo jų atsiim
ti.

Jam pasakiau:
— Gana tų komedijų. Siūlės ne

išlaikys.
— Dabar viskas vėl gerai, — 

jis atsakė ir pridėjo man 10 do
lerių magaryčių. Aš jų atsisa
kiau.

(Bus daugiau)
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Šachmatu Kampelis

Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croyddn, N.S.W. Tel.: UJ 1898

SPORTAS LIETUVOJE
RANKINIS

Lietuvoje gan populiarus yra 
rankinis. Jis skiriasi j mažąjį 
(žaidžia 7 žaidėjai ir dažniausiai 
salėse) ir didįjį, kur žaidžia 11 
žaidėjų futbolo aikštėse. Mažoje 
rankinio S. S-gos meisteriu tapo 
Kauno “Žalgirio” moterys.

Europoje šis žaidimas yra labai 
mėgiamas ir šiais metais vyksta 
Europos geriausių komandų pir
menybės. “Žalgirio” moterys su
sitiko pusfinalyje pirmose rung
tynėse Bukaršte su rumunėmis 
ir visai netikėtai gavo pylos net 
12:4. Tikimasi tačiau Kauno ha
lėje atsirevanšuoti. Lietuvaitės, 
norėdamos žaisti toliau, turi nu
galėti rumunes net 9 įvarčių skir
tumu. Ar tatai pavyks, matysime 
vėliau.

PLAUKIMAS
Iš visų sportų Lietuvoje plau- 

mas žengia lėčiausiu žingsniu. 
Nežiūrint, kad Kaune, Vilniuje 
ir Marijampolėje buvo pastatyti 
žiemos baseinai, j plaukimų jau
nimas kreipia mažiausių dėmesį. 
Kuomet vasaros baseinuose vyk
davo treniruotės, jos sutraukda
vo daug jaunimo, bet žiemos ba
seinus jaunuoliai vengia lankyti, 
kadangi vanduo yra per šaltas, 
neturima pakankamai šiltų dušų, 
rūbinių ir t.t. Pav., Kauno šiltuo
sius dušus “okupuoja” futboli
ninkai, kurie su purvinais bucais, 
esą, “maudosi”.

Sakoma, kad iš 20 jaunuolių 
(8-io metų) grupės telieka 3 ar
ba nė vieno, kada jiems tenka 
praustis su “purvinaisiais”.

Be to, nusiskundžiama ir tre
neriais, kurie neatliekų savo pa
reigų, o daugiau kreipiu dėmesį j 
“gurkšnojimų”.

Nežiūrint įvairių vargų, Lietu
vos plaukikai kasmet gerina sa
vo sporto pasekmes, tačiau jiems 
dar toli priartėti net prie S. S- 
gos rekordų, nekalbant jau apie 
pasaulinio masto rezultatus.

Gal ne vienam tautiečiui, Aus
tralijoj gyvenančiam, būtų įdo
mu pažvelgti į dabartinės Lietu
vos geriausius plauko sporto re
zultatus:

Vyrai: 110 m. laisvu stilium 
1:01.0; 400 m. l.s. 4:49.8; 1500 l.s. 
19:38.6; 200 m. delfinu 2:42.8; 
100 m. nugara 1:10.0; 200 m. 
krūtine 2:41.9.

Moterys: 100 m. 1. stil. 1:12.3; 
400 m. l.s. 5:45.0; 200 m. krūtine 
3:12.5; 100 m. delfinu 1.27.3 ir 
100 m. nugara 1:19.8.

★Bokso rungtynės tarp Rygos 
ir Kauno kūno kultūros institu
to boksininkų (Kaune) baigėsi 
šeimininkų laimėjimu 6:3. Pernai 
tokį susitikimą irgi buvo laimėję 
kauniečiai (5:4).

★ Tradicinėse krepšinio rung
tynėse Kaunas — Vilnius dau
giausia laimėjimų pelnė kaunie
čiai, o Vilnius sugriebė tik 1 per
galę. Kaunas laimęjo jaunių su
sitikimą 91:82, moterų 38:35, ve
teranų 39:34, vyrų 100:57. Vil
nius išėjo laimėtoju merginų su
sitikime 54:51 (po pratęsimo). 
Žiūrovus daugiausia domino ve
teranų rungtynės, kuriose pasi
rodė žinomi vardai. Už Kauną 
žaidė: Butautas (17 tšk.), Lagu- 
navičius — 2, Vilimas — 10, Lu- 
košaitis — 0, Arlauskas — 3, 
Dzieis — 1, Ivaškevičius — 2, Bi
rulis — 0. Vilnių — V. Saunoris 
(11 tšk.), Kilšauskas — 4, Grin
bergas — 2, Vygintas — 9, Bur- 
neika —■ 6, Paberžis — 0, Litvi
nas — 2.

★ Lietuvos stalo teniso rinkti
nė, viešėjusi čekosolvakijoje, pa
siekė puikių pergalių. Be konian- 
dinių laimėjimų, A. Saunoris lai
mėjo I vietų turnyre, kuriame 
dalyvavo apie 150 Čekoslovakijos 
tenisininkų. Jis baigmėje įveikė

S. Miko 3:2 (21:16, 16:21, 15.21, 
21:17, 21:12). Pas moteris I vietą 
iškovojo Nijolė Ramanauskaitė, 
baigmėje sukūlusi čekę Hilikovą 
3:1 (21:18, 21:11, 18:21, 21:16).

SPORTAS PASAULYJE
★ Buvusiam Ispanijos futbolo 

rinktinės treneriui išvykus į Is
paniją, rimčiausiu kandidatu j šį 
postą yra numatytas buv. žy
miausias pasaulio vartininkas R. 
Zamora, šiuo metu Ispanijos fut
bolas pergyvena krizę ir jos rink
tinė neseniai du kartus pralaimė
jo (anglams ir austrams).

★ Amerikos negrė sportininkė 
W. Rudolph, trijų olimpinių me 
dalių laimėtoja gavo 1 vietą V. 
Vokietijos sporto agentūros ISK 
goriausiems metų sportininkams 
rinkti konkurse, šiame konkurse 
dalyvavo įvairių valstybių (24) 
sporto redakcijų nariai. Dešimt- 
kovės laimėtojas — negras R. 
Johnsonas užėmė IV-tą vietą.

★ Kijeve įvykusiose bokso 
rungtynėse Sov. Sąjungos II-ji 
rinktinė nugalėjo V. Vokietijos 
boksininkus 18:2.

★ JAV lauko tenisininkai tarp- 
zoninių Davis Cup žaidimų baig
mėje turėjo nusileisti Italijai 2:3. 
Tokiu būdu dėl šios taurės kovos 
Italija ir Australija. Europiečiai 
į baigmę iškopė pirmu kart nuo 
1937 metų. Šiaip čia rimčiausiais 
varžovais būdavo australai ir 
amerikiečiai.

★ Į 1961 metų pasaulio ledo ru
tulio pirmenybes, kurios įvyks 
kovo mėn. 2 — 12 d.d. Šveicari
joje, yra užsiregistravusios 21 
komanda. Tai yra rekordinis skai
čius. Iki šioliai daugiausia daly
vių sutraukė 1959 m. pirmenybės 
— 15.

★ Eliminacinėse rungtynėse dėl 
teisės žaisti pasaulio futbolo pir
menybių baigminėje grupėje V. 
Vokietijos rinktinė sukūlė bulga
rus 2:1.

Kaip ir kiekvienais metais, už
sibaigiant vasaros sezonui, prasi
deda šachmatų tarpklubiniai tur
nyrai, žinomi kaipo “Grading 
match”.

Iki šiol, komandinę sudėtį su
darė 5 žaidėjai. Šiais metais N.S. 
W. Chess Ass. nutarė žaidėjų 
skaičių padidinti sekančiai: “A” 
klasėje — 7 žaidėjai — “A” re
zerve — 6.

Savaime suprantama, kad klu
bams augant ir didėjant žaidėjų 
skaičiui, šį Chess Ass. nutarimą 
negalima smerkti, tačiau reikia 
konstatuoti faktas, kad nebuvo 
palankiai atsižvelgta j mažesnius 
klubus.

Kada klubai įstengia sudaryti 
po kelias komandas su rezervu 
net keliose klasėse, kas lieka da
ryti mažesniems klubams, kurie 
išviso teturi 10 žaidėjų ar pan.?

Kaip pasirinkti klasę, kurioje 
žaisti? Praktika parodė, kad “A” 
klasės žaidėjui nuostolinga žaisti 
žemesnėje klasėje, nes nukenčia 
“graidingas” (metinis žaidimo 
lygio išvedimas). Žaidimas aukš
tesnėje klasėje susilpnina koman
dos rezultatus, kadangi koman
dos sudėtis, papildyta žemesnės 
klasės žaidėjais, nesurenka: per
daug taškų.

Šis naujas pakeitimas ypač nei
giamai liečia mūsų (pabaltiečių) 
klubus — lietuvių, latvių ir esti:.

Tenka jiekoti išeities, kurių su
rasti sunku. Būtų labai nemalo
nu, kad mes nebegalėtume šiame 
turnyre dalyvauti dėl aukščiau 
minėtų priežasčių. Aktyvieji žai
dėjai, be abejo, jieškos prieglau
dos svetimuose klubuose ir kels 
jų vardų.

Tad ar neverta sukviesti lat
vių ir estų šachmatų vadovus ir 
bendromis jėgomis surasti išeitį? 
Kodėl nesudaryti iš dviejų ko
mandų pav. “A” ir “A” rezervo 
klasėse su pajėgiais žaidėjais ir 
duoti naują vardą, pav. “BAL
TIC” ar pan.

ši mano mintis nėra nauja idė
ja, tuo labiau, kad mes turime 
prisitaikyti prie esamų sąlygų. 
Sudarius Sydnėjuje pabaltiečių 
komandų žaidėjų: Liūgą, Pata
šius, Venclova, Koženiauskas, Po- 
der, Kepper, Orav, Jurisson Straz- 
dins, Peics, Smiltnieks ir pan., tu
rėtume “A” klasės komandą, su 
kuria turėtų skaitytis ir patys 
stiprieji klubai.

“A” rezervo komandų būtų dar 
lengviau sudaryti, kadangi “A” 
klasės žaidėjai, reikalui esant, 
gali žaisti ir už “A” rezervų.

Šis reikalas yra svarbus ir sku
bus. Geriau australams išryškin
ti pabaltiečių vardą stipriu “BAL
TIC” vardo klubu, negu leisti 
užmiršti, kad mes iš vise egzis
tuojame. A.D.

BUVUSI “R Ū T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 
PRODUKTUS.

Užsakymai pristatomi j namus.

ĮVAIRŪS GRINDŲ UŽTIESALAI

(LINOLEUMAS, KILIMAI, KILIMĖLIAI) p a s

John Graliam
CABRAMATTA RD. IR ARCADE SANKRYŽA,

CABRAMATTA

Be to, veneciškos užuolaidos, sklaistytuvai, aliumininės užuo
laidos nuo saulės ir skalbinių džiovyklos (Hills Hoists).

SOV. SĄJUNGOS STALO 
TENISININKAI AMERIKOJE
Sov. Sąjungos jaunių stalo te

niso rinktinė, kuri neseniai vie
šėjo J.A. Valstybėse, laimėjo vi
sus susitikimus. Mums yra žino
mos dviejų rungtynių pasekmės: 
New Yorke jie pasiekė 8:1 perga
lę, o Baltimorėje 9:0.

New Yorko rungtynėse, nors 
amerikiečiai pasirodė nekaip, bei 
iškovojo vieną pažymėtinų laimė
jimų. Ronnie Hobson, 13 m. am
žiaus jaunuolis iš Newport, Va. 
sukūlė vieną iš geriausiųjų Sov. 
Sąjungos pagrindinės rinktinės 
(šalia A. Saunorio ir R. Paškevi
čiaus: dalyvių — rusų Averiną 
3:0 (21:18, 21:23, 21:12).

Susitikimas Baltimorėje ameri
kiečiams nedavė nė vienos perga
lės. čia Sov. Sąjungos atstovai: 
Averin (18 m. amžiaus), Zigmund 
Kalninš (17 m. — latvis), Niko
lai Novikov (15 m.) sausai sudo
rojo amerikiečius — Bill Keim, 
Clarke Goldstein, Jim Blommer.

Kaip pažymėjo The New York 
Times, rusų komandos treneris 
ypatingai iškėlė Novikovą, kuris 
treniruojasi 5 dienas savaitėje po 
kelias valandas kas dieną.

Buvo pranešta, kad kartu su 
Sov. Sąjungos tenisininkais atvy
ko ir lietuvis H. Lysinas, tačiau 
apie jį vėliau niekur nebuvo ra
šyta. Matyti, jis buvo laikomas 
atsarginiu žaidėju.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS" 

PRENUMERATĄ ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ TIESIAI Iš AUSTRALIJOS

COSMOS TRADING CO.,
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC., Tel. FX 2325 

Agentai visose valstijose.
IEŠKOME DAR JUDRAUS AGENTO SYDNĖJUJE 

APTARNAUTI ESANČIĄ KLIJENTŪRĄ!

BALIAMS SALĖ (BALROOM)

RUOŠKITE SAVO JUNGTUVES IR POBŪVIUS

PUIKIAUSIOJ APLINKOJ IR MODERNIAUSIOJ SALĖJE

SYDNĖJUJE.

TEIRAUKITĖS SKAMBINDAMI: TEL. UB 1693

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

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

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

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon
traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 

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

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 Ibs SVORIO.
Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 

visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 

Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.
Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie

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

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

SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibubkii, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Quality 
Tel.: UY 8089.
K. & N. Disposals, 
Gringila Disposals,
NEWCASTLE, N.S.W. 
Newcastle, N.S.W. Tel. 
MELBOURNE, VIC.: 
bourne MF 8498 arba 63-8498. 
BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red 
Brisbane, Queensland.

PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., 
BA 7842 
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Tel.: J 2879.

Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown

107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372
5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 

: Fry’» Delicatessen, 557 Hunter Street, 
.: B 3596.
CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel-

Hill,

Perth,
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X Nauja vadovybė — savininkas vokietis ESPRESSO KAVINĖJ

Arizona
X the ARCADE, CABRAMATTA, NSW.
X Geriausios rūšies kava, puikus valgis, penktadieniais, šeštadie- 

niais ir sekmadieniais šokiai iki vidurnakčio. Servuojami svaig.
X gėrimai.
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SI
GERIAUSIOJE VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PARDUOTUVĖJE § 

šalia Commonwealth Banko (John Street), Cabramattoj. ff
Veltui pridatoma į namus. f:

APSILANKYKITE PAS

GERIAUSIA MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PARDUOTUVĖ

Baypla Pty. Ltd.
CABRAMATTA RD., PRIE CABRAMATTOS KINO TEATRO

Kalbama vokiškai ir kitomis Europos kalbomis.

VELYKOMS UŽSISAKYKITE: rūkytus kumpius (išverdama 
veltui), keptą veršiukų inkstų vyniotinį, keptų ir virtą paukš
tienų ir įvairiausias rūkytų mėsų rūšis tikrai pigiomis kai
nomis.

SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR
Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį 

ar paties supirktų siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą, 
tai kreipkis į:

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS
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M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. g 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. kovo 10 d.

H(lSU PASTOGE
SYDNĖJUS

LIETUVIAI DAILININKAI 
PARODOJE

Contemporary Art Society ru
deninėje parodoje, atidarytoje ko- 
,vo 8 d. David Jones galerijoje, 
dalyvauja mūsų dailininkai E'. 
Kubbos, V. Ratas ir H. Šalkaus
kas.

Didžiausio Sydnėjaus dienraš
čio "The Morning Herald” meno 
kritikas pripažįsta, kad šioje pa
rodoje tik keletas tapybos ir gra
fikos darbų yra reikiamo lygio.

Smagu tačiau yra priminti, kad 
tas kritikas E. Kubbos ir H. Šal
kausko darbuose mato gijų užtik
rintos jėgos.

Paroda tęsis iki kovo 21 dienos.
Stebėtojai

CAMPERDOWN MOKYKLA
Po ilgokų atostogų ir Camper

downo sekmadienio mokykla pra
deda darbų š.m. kovo 19 d. — sek
madienį.

Kviečiami visi artimesnių apy
linkių vaikučiai, o taip pat ir iš 
toliau, kure vykdami į lietuviškas 
pamaldas gali kartu atsivežti ir 
savo vaikučius. Pamokos vyks 
kas sekmadienį nuo 10 vai. mo
kyklos klasėje. Numatoma ir jau
nučių grupė nuo 5 — 6 metų.

Pirmų sekmadienį (19 d.) su
sirinkti 11 vai. suregistravimui ir 
paskirstymui, o tėveliai kviečiami 
pasitarimui. Po to, visi dalyvau
ja pamaldose 12 vai. Tik visi au- 
kodamies, lietuvybę išlaikysim.

K.P.B.

"ŽIDINYS” DĖMESIO!
Metinė Sydnėjaus Sen. Skautų 

“Židinio” sueiga — piknikas 
įvyks š.m. kovo 19 d. (sekmadie
nį) 2 v. p.p. East Hills, prie 
George’s River maudymosi basei
no.

Važiuoti — iki East Hills sto
ties ir apie C min. nueiti iki Geor
ge’s River.

Prašome visus skaitlingai daly
vauti. T. Vingilienė, Kancleris

PRA NEŠ IMAS STUDENTAMS
Kaip jau anksčiau skelbta “M. 

P.” Sydnėjaus lietuvių studentų 
Initiumas vyks šio mėn. 18 d. 7 
v.v. Dainavos salėje Bankstowne.

Kviečiami visi studentai, fuk- 
sai ir jų svečiai. Vaidyba

PERTVARKOMI 
LIETUVIŲ NAMAI

Sydnėjaus Centriniai Lietuvių 
Namai greitu laiku bus pertvar
komi, padidinant salę — prista
tant naujų priestatų. Naujam 
priestatui planų paruošė inž. P. 
Dirkis, pagal kurį jau yra gauta 
paskola.. Dalis namo, kur seniau 
buvo virtuyė, bus nugriauta.

Statyba vyks ne talkos būdu, 
bet darbas bus atiduotas kon- 
traktoriams.

Užbaigus numatytų statybų nu
matoma Krašto Valdybos ir Apy
linkės skaityklų perkelti į naujas 
patalpas. Statyba prasidės šio mė
nesio pabaigoje. V.A.

PRANEŠIMAS
Kovo 18 d. (šeštadienį) 5.30 v. 

p.p. Centriniuose Lietuvių Na
muose — Alexandria, 18-20 Bo
tany Rd. šaukiamas Ramovės S- 
gos Sydnėjaus Skyriaus narių me
tinis susirinkimas.

Darbiotvarkėjeę Susirinkimo 
atidarymas, prezidiumo rinkimas, 
skyriaus pirmininko pranešimas, 
iždininko pranešimas, revizijos 
komsijos pranešimas, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai ir sumanymai bei pageida
vimai.

Susirinkime dalyvauti kviečia
mi visi Ramovėnai ir jų bičiuliai, 
o taip pat ponios ir panelės, nes 
čia bus aptartas “BIRUTĖS” 
Seklyčios steigimo reikalai. Su
sirinkimui pasibaigus, vyks drau
giškas pobūvis.

Skyriaus Valdyba

BANKSTOWN AS
KAZIUKO MUGĖ

Kaip ir pernai, taip ir šiais 
metais Katalikų Kultūros Draugi
ja, gelbstint jaunimo organizaci
joms, suruošė Kaziuko Mugę, Pra
džių padarė kun. P. Butkus šv. 
Mišiomis ir pamokslu šv. Felikso 
bažnyčioje Bankstowne. Po pa
maldų tautiečiai susirinko Daina
vos salėn, kur įvairios organiza
cijos bei lietuviai verslininkai bu
vo išstatę įvairius “pinigų siurb
lius" ar kitus papuošimus. Pel
nas, kurio tikimasi turėti per £70, 
skirtas įrengti sporto aikštelę ša
lia Dainavos salės.

Oras pasitaikė palankus: vidu
je linksminosi senimas, o lauke 
sportavo jaunimas. Buvo išloštos 
ir praloštos rungtynės, laimėti ir 
pralaimėti loterijų ir kitokių įvai
rių žaidimų prizai.

Matėsi, kad mugės pasisekimu 
labai sielojosi dr. A. Mauragis, 
kuris jau ne pirmi metai atsidė
jęs dirba Bankstowno lietuvių 
namų patobulinimui. Jam talkavo 
kitų organizacijų atstovai. Ypač 
čia j akį krito dirbančios unifor
muotos skautės. R.C.J.

ROŽYTĖS RUOŠIASI 
PASIRODYTI

Po atostogų Rožytės jau vėl ku
rį laikų pradėjo dirbti, šis dvigu
bas kvartetas intensyviai ruošiasi 
savam pasirodymui, kuris įvyks 
š.m. balandžio mėn. 22 d. Daina
vos salėje Bankstowne. čia Ro
žytės pademonstruos eilę naujų 
dainų ir kitokių pokštų. Rožy
tėms vadovauja Algis Plukas. Šis 
vakaras bus skirtingas nuo kitų, 
nes šokių metu svečius aptarnaus 
pačios Rožytės, šio vakaro pelnas 
bus skiriamas sporto aikštelių 
įrengimui šalia Bankstowno “Dai
navos” salės.

Iš anksto kviečiame plačiųjų 
Sydnėjaus visuomenę juo skait- 
lingiau į rengiamųjį vakarų atsi
lankyti. Dėl vietų prašome iš 
anksto kreiptis pas bet kurį Ro
žyčių dainininkų. “ROŽYTĖS"

PERTHAS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Minėjimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis, kurias atlaikė 
kun. L. Kemėšis, pasakydamas 
tai dienai pritaikintų pamokslų. 
Pamaldose dalyvavo Pertho vys
kupas Rev. John Roffesty, kuris 
sveikino lietuvius Nepriklausomy
bės minėjimo dienų ir pareiškė, 
jog šių šventę jis drauge išgyve
na, nes jis yra airis ir jo tauta 
prieš anglus dėl nepriklausomy
bės kovojo 500 metų. Po pamaldų 
šventoriuje vyskupas ranka svei
kino visus lietuvius. Esant kraš
tam orui, čia pat prie bažnyčios 
medžių pavėsyje Apyl. Valdyba 
paruošė tautiniais ornamentais ir 
tautine vėliava papuoštų stalų ir 
daugybę kėdžių. Publikai vietas 
užėmus, buvo pradėtas minėjimas.

Įvedamojoj kalboj H. Kiemai
tis priminė, kad 1918 m. Vasario 
16 d. D.L. Kunigaikščio Gedimi
no mieste Lietuvos sostinėje Vil
niuje, suvažiavę iš visų Lietuvos 
kampelių patriotai lietuviai, pasi
vadino Lietuvos Taryba ir paskel
bė pasauliui pasirašytų Lietuvos 
Nepriklausomybės aktų. Prisime
nant, kad tų didvyrių, taip daug 
nusipelniusių mūsų Valstybei ir 
visai tautai, jau visai mažai yra 
gyvųjų tarpe, pagerbti jie minu
tės atsistojimu. Sekantis kalbėjo 
Kęstas Miliauskas. Jis neužtęsė 
savo kalbos gilinimąsi į praeities 
istorijų, o tik kalbėjo aktualiai
siais mūsų gyvenimo reikalais. 
Baigdamas kalbų, K. Miliauskas 
kvietė tautiečius juo daugiau 
skleisti žinių laisvojo pasaulio 
žmonėms apie pagrobtų mūsų tė
vynę Lietuvų ir kas ten vyksta 
dabar.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. A.K.

MELBURNAS
MARGUČIŲ POBŪVIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Gerai žinome, kad didžiosios 
šventės, metų laikai ar nekasdie
niai darbai turėjo savo palydo
vus — papročius.

Argi galime galvoti apie Ka
lėdas be šienu padengto kūčių sta
lo, plotkelės, eglutės ar Kalėdų 
senelio?

Ar galime galvoti apie Jonines 
be degančių laužų, plukdomų vai
nikų, paparčio žiedo jieškojimų?

Ar galime belaukdami Velykų 
švenčių pamiršti margučius?

Margutis puošia vaišių stalų, 
margutis rieda pagal žemę, mar
gutis tvirtas, net “ugnį skelia”...

Tu gražių papročių ir prisimi
nimų paskatinta M.L.K. Parengi
mų Komisija š.m. balandžio mėn. 
8 d. (šeštadienį prieš Atvelykį) 
Lietuvių Namuose rengia margu
čių pobūvį, čia išbandysim savo 
laimę ridendami margučius, pa
tikrinsim jų tvirtumų, o taip pat 
jvertinsim kieno margutis pats 
gražiausias.

Čia galėsim pasivaišinti alučiu; 
Čia mes šoksim — linksmi bū
sim. ..

Kadangi Lietuvių Namuose ri
botas vietų skaičius, tai nedel
siant reikia jas užsisakyti pas 
M.L.K. Tarybos narius.

Dešimties šilingų aukų su dė
kingumu priimsime.

M.L.K. Parengimų Komisija
PADĖKA

L.k.s. "Ramovė” Melbourne 
skyrius paskyrė £10 aukų Lietu
vių Namų remonto reikalams.
M.L.K. Taryba, priimdama šių pa
ramų, ne tik jaučia pareigų viešai 
padėkoti L.V. S-jungai “Ramo
vė”, bet taip pat patikinti, kad

REKOLEKCIJOS SYDNEY LIETUVIAMS
Jau baigiasi gavėnia, o gal dar nespėjome pajusti nė jos pras

mės, nė jos atgailos dvasios. Užtai' visus nuoširdžiai kviečiu į dvasi
nį susikaupimų — rekolekcijas, kurios įvyks Verbų savaitgaly — 
kovo 24, 25, 26 d.d. — Camperdowne ir kurias praves Melbourne ka
pelionas kun. Pr. Vaseris — pirmų kartų Sydnėjaus lietuviams.

Kovo 24 d. — penktadienį Camperdowne 7 vai. vak. rekolekcijų 
pradžia: pirmoji Konferencija, palaiminimas su Šv. Sakramentu ir 
išpažintys. Labai prašau kuo daugiau dalyvauti šį pirmųjį vakarą 
bei atlikti išpažintį, kad netektų ilgai laukti šeštadienį, o ypač sek
madienį.

Kovo 25 d. — šeštadienį nuo 9 vai. ryto St. Felix’s bažn. Banks
towne (ant kalno), visiems mokyklinio amžiaus Sydney vaikučiams 
išpažintys. Šia proga gali pasinaudoti ir tie jų tėveliai, kurie negalė
tų vakarais dalyvauti. 10 vai. šv. Mišios, pamokslėlis ir šv. Komunija.

Kovo 25 d. — šeštadienio vakare vėl Camperdowne nuo 6 vai. 
Konferencija, palaiminimas ir vėl išpažintys — iki visi einantieji iš
pažinties bus išklausyti.

Kovo 26 d. — Verbų sekmadienį išpažintys nuo 8 vai. ryto. 12 vai. 
šv. Mišios, rekolekcijų pamokslas ir bendra šv. Komunija (3 vai. ne
valgius). Prašoma visų kartu eiti šiose Mišiose Komunijos ir palauk
ti užbaigiamosios Konferencijos ir palaiminimo, kurie seks po trum
pos pertraukos.

Atidėję visus darbus, rūpesčius, o ypač namų pobūvius ar išky
las — nuoširdžiai ir susikaupę atlikime šias rekolekcijas — maldose 
atmindami persekiojamų Bažnyčių ir brolius Tėvynėje, nes tik prisi
kėlę dvasioje galėsime tikrai džiaugtis ir Kristaus Prisikėlimu Ve- 
lykose. , K.P.B.

M.L.K. Taryba dėjo ir dės visas 
pastangas, jog Lietuvių Namai 
būtų tinkama pastogė visų Mel
bourne lietuvių ir jų organizacijų 
kultūriniams, organizaciniams ir 
pramoginiams reikalams.

M.L.K. Taryba

ADELAIDĖ
PADĖKA

A. L. S-lio Mokyklos Tėvų Ko
mitetas, baigdamas savo metinę 
kadencijų, visų tėvų vardu reiškia 
nuoširdžių padėkų visiems asme
nims ir organizacijoms, visoke
riopai rėmusiems lietuviškų sa
vaitgalio mokyklų.

Gili mūsų visų padėka priklau
so:

Šios mokyklos vedėjui p-ui V. 
Statnickui ir visiems mokytojams 
už nenuilstamų lietuvybės ugdy
mų, mokymų ir auklėjimų mūsų 
vaikų krikščioniškoje-katalikiško- 
je-lietuviškoje dvasioje;

A.L.B. Moterų Sekcijai už nuo
latinę paramą ir gausias vaišes 
vaikučiams šių mokslo metų už
baigimo proga;

A.L. Sąjungai už patalpas ir 
talk<^ mokyklos patobulinimui;

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui 
už finansinę paramų mokslo metų 
užbaigimo proga;

p-ui Radzevičiui už techniškų 
A.L. S-lio M. programų paruoši
mų;

p-nui J. Lapšiui už programų 
ir pakvietimų išspausdinimą mo
kslo metų užbaigimų atžymėti;

Visiems tėvams, nuoširdžiai tal
kininkavusiems A.L. S-lio Mok. 
vaidinimo “PELENĖ" pastatymo, 
techniško scenos ir dekoracijų 
paruošimo ir išpildymo darbams;

A.L.S-lio ’mokyklos Tėvų komi
tetas ta pačia proga reiškia pa
dėkų visiems tėvams, talkinin
kams ir ponioms, gausiai prisidė- 
jusiems-sioms prie tėvų komiteto 
suruošto Metinio Baliaus pasise
kimo ir pelno, kuris buvo sunau
dotas mokyklos reikalams; p-nui 
Janulioniui už baliaus pakvietimų 
nemokamų atspausdinimų; dail. S. 
Neliubšiui už salės dekoravimą; 
kun. J. Kungiui už T. komiteto 
skelbimų talpinimų “Šv. Balse”.

Nuoširdus ačiū “Adei. Liet. 
Žinių” redakcijai už visų A.L. 
S-lio M. Tėvų komiteto skelbimų 
talpinimų Jūsų redaguojamame 
laikraštyje.

Reiškiame padėkų ir pagarbų 
visiems tėvams už išreikštą pasi
tikėjimą ir moralinę paramą Tėvų 
komitetui 4-3-60 — 4-3-61 kaden
cijos metu.

Linkime sėkmės visiems geros 
valios tautiečiams, kurie moraliai 
bei materijaliai rėmė mūsų lietu
vybės ždinį — A.L.S-lio Mokyk
lų.

A.L.S-lio Mok. Tėvų 
Komitetas

Adelaide, 28.2.61

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
Nepriklausomybės paskelbimo 

minėjimas Adelaidėje šiais metais 
buvo atšvęstas sekmadienį, vasa
rio 19 d.

Apylinkės Valdybos suorgani
zuotas minėjimas buvo pravestas 
Lietuvių Namuose. Po atidaromo
jo žodžio Pulgis Andriušis skaitė 
paskaitą apie Lietuvos suverenu
mų. Remdamasis tarptautinės tei
sės žinovų paskelbtom tezėm, pre
legentas įrodinėjo, kad jėga už
grobtos Lietuvos suverenumas nė
ra panaikintas ir kad Lietuva 
tarptautinės teisės prasme tebė
ra suvereni valstybė, kurios tik

PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS 
CHORISTAMS

š.m. kovo mėn. 17 d. (penk
tadienį) 7,30 vai. v. Centriniuose 
Liet. Namuose Redferne šaukia
ma “Dainos” choro repeticija.

Kadangi bus naujas įdomus re
pertuaras, tai kviečiami ir nauji 
dainininkai. Dirigentai

veikimas laikinai apribotas.
Meninę minėjimo dalį pradėjo 

Lituania choras, vadovaujamas 
muziko V. Šimkaus. Dviem išsto
jimais choras sudainavo šešias 
dainas (Už jūrių marių, Oi žiba 
žiburėlis, Linelį raunu, šią nakte
lę, Tu, berželi ir Vėjo dukra).

Zita Petkūnaitė — Janonienė 
ir Janina Maželienė duetu sudai
navo E. Laumenskienės Remunė- 
les ir J. Gaubos Lopšinę. Po to 
Janonienė sudainavo St. Šimkaus 
Lopšinę, Fr. Chopino Lietuvišką 
dainų ir V. Kerbelio Burės nak
ties jūroj. Solisčių programą už
baigė J. Maželienė, padainuoda
ma J. Tallat-Kelpšos Ne margi 
sakalėliai ir Al. Kačanausko Vai 
gražu. Prie piano D. Oldham.

Tautinių šokių grupė,* vadovau
jama Bronės Lapšienės, pašoko 
Mikitienę, Malūnų, Kubilų ir šus- 
tų. Akordeonu A. Ruzinskas.

Minėjimui buvo prisirinkus pil
na Lietuvių Namų salė.

Pasimelsti Vasario 16-tosios 
proga adelaidiškiai buvo susirin
kę dviejose vietose: šv. Kazimie
ro koplyčioj ir Katedroj.

“A.L.Ž.” redakcijos pastaba: 
Tų liūdną faktų, kad adelaidiškiai 
šiandien jau nebegali melstis vie
noje vietoje, kiekvienas nuosai
kus tiek koplyčioj, tiek katedroj 
besimeldžiąs lietuvis pergyvena 
su kartėliu. Prie to privedė ne
skrupulingai pradėtas ir dar ne- 
skrupulingiau gilinamas Adelai
dės bendruomenės skaldymas. An
ksčiau visi buvo geri lietuviai ir 
geri katalikai. Dabar gi skaldymo 
meistrai suskirstė adelaidiškius į 
blogus ir gerus. Anot jų, tik tie 
yra geri lietuviai ir geri katali
kai, kurie klauso jų išminties, o 
vjsi tie, kurie kitaip galvoja, ar
ba iš viso dar galvoja, yra kata
likybės ir lietuvybės priešai. Tuo 
matu matuodami gyvenimą, parti
nėj spaudoj jie šmeižia ir nieki
na lietuviškas institucijas ar ats
kirus asmenis. Įsismaginus pri
eita net prie to, kad parapijiečių 
tarpe buvo pradėta ieškoti Mas
kvos agentų. Ir kai po viso to sa
ve gerbiu lietuviai, nenorėdami 
didinti kartėlio, vengia susitikti 
su kolonijos skaldytojais ir ieško 
tylios vietos savo maldai, jie vėl 
nusikalsta. Neteiskite, kad nebū
tumėt teisiami.

DARBINGAS ADELAIDĖS LIET.
SĄJUNGOS METINIS 

SUSIRINKIMAS
š.m. vasario 26 d. Lietuvių Na

muose įvyko visuotinis metinis 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos su
sirinkimas, kuris paskyrė to sek
madienio popietę gausiems, nuo
latos besiplečiantiems Sąjungos 
reikalams aptarti. Kaip susirinki
me buvo skaičiais įrodyta, Ade
laidės Lietuvių Sųjunga šeštai
siais savo gyvavimo metais jau 
apjungia, labai kukliai skaičiuo
jant, nemažiau pusės visų Adelai
dėje gyvenančių lietuvių.

Gausus susirinkimas išklausė 
visų pranešimų, užtvirtino ir už- 
gyrė valdybos veiklą, dviems na
riams suteikė Garbės Nario titu
lų, pakeitė vienų Sąjungos įstatų 
straipsnį, išrinko vykdomąjį or
ganų — Sąjungos valdybą ir ap
žvelgė Sąjungos užsimojimus a- 
teinantiems metams.

Į Sąjungos valdybų išrinkti: V. 
Raginis, pirmininku, K. Reisonas 
ir V. Petkūnas, vicepirmininkais,
L. Martinkus, I-ju sekretorium,
M. Urbonas, Il-ju sekretorium, 
M. Rudzenskas, iždininku, A. Mi- 
keliūnas, H-ju iždininku ir B. 
Jurgelionis, Turto globėju.

A. A.
Bankstowno Namų rėmėjui
JUOZUI KURUI MIRUS, 

jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia
BLN “Dainavos” Valdyba

A. A.

JUOZUI KURUI MIRUS,

liūdinčių žmoną ir dukreles — Gailutę ir Aldutę —
užjaučia Lašaičių, Juraičių ir Braželių šeimos

A. A.
Tėvui ir giminaičiui •

JUOZUI KURUI MIRUS,
p-lei Gailai Kuraitei ir p. Antanui Kramiliui 

gilią užuojautą reiškia
“DAINOS” choras

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

DIDŽIAI GERBIAMAS
REDAKTORIAU, 

prašau malonėti paskelbti “Mūsų 
Pastogėje” šį mano laišką.

Pastebėta, kad nors ir retai 
pasirodžiusiuose Ho barto lietuvių 
bendruomenės gyvenimo aprašy
muose, tūlas korespondentas, sa
kyčiau, primygtinai mėgina ho- 
bartiškius alkoholiškai nuspalvin
ti kitų Australijos lietuvių aky
se (žiūr. “M.P.” Nr. 22, 40 ir 
4-ų).

Jo nuolatiniai išgėrimų primi
nimai galima būtų palaikyti blai
vininko blaivybės pasiilgimu, jei 
jie būtų savo vietoj, jei minimi 
atvejai būtų įtikiną ir jei baran
tysis tikrai pats būtų blaivinin
kas.

Geriama yra visur, netik Ho- 
barte. Bus geriama ir toliau, nes 
vysk. Valančiaus senai jau nus
tojome. Geriančių plūdimas ir 
ben-nės barimas tvirtinimais, kad 
jos tarpe yra grupė tokių, kurie 
“rėkia ir dūksta” (“M.P. Nr. 40 
1960.IX.30 d.) pasilinksminimų 
metu, rodo ne tik rašančiojo ne
taktiškumų, bet verčia pagalvoti 
ar jo norai nesiekia sukiršinti 
vieną visuomenės dalį prieš kitą? 
Juk tie patys geriantieji yra pir
mieji, kurie be ziurzėjimo auko
ja ir knygų leidimams ir kitiems 
lietuviškiems reikalams.

Ne po ano “dūkimo” (šokiuo
se Tautos šventės proga), nei po 
šių metų gegužinės, kur dalis esą 
“varginę savo rankas, kojas, vi
durius...”, niekas, netgi ir senes
nio amžiaus moterys, nesiskundė 
kokia nors betvarke ar išsišoki
mais. Priešingai, visi džaugėsi 
linksma ir ,šeimyniška nuotaika.

Antras reikalas nors iš pavir

WOLLONGONGAS
ATSILANKĖ SVEČIAI

Š.m. vasario 26 d. jaunieji Syd
nėjaus ateitininkai su savo tėve
liais bei svečiais suruošė iškylą 
į Wollongongą. Papiknikavę ir 
pasimaudę Wollongongo pajūry
je, jie visi dalyvavo A.L.B. Wol
longongo Vasario 16-sios minėji
me. Ta proga kun. Butkus atlaikė 
pamaldas ir pasakė tai dienai pri
taikintų pamokslą.y Po pamaldų 
svečiai ii- vietos lietuviai susirin
ko į parapijos salę, kur tęsė mi
nėjimą.

Minėjimą pradėjo M. Gailiūnas, 
pakviesdamas S. Baltramiejūną 
tarti dionos proga žodį. Prelegen
tas trumpoje savo kalboje iškėlė 
atsiektus mūsų laimėjimus nepri
klausomam laikotarpyje ir išryš
kino kiekvienos tautos teises į 
laisvą, nepriklausomų gyvenimą.

Programos meninę dalį išpildė 
jaunieji Sydnėjaus ateitininkai, 
Daug katučių susilaukė jaunųjų 
choras, ved. kun. P. Butkaus.

M. Gailiūnas visų atsilankiusių 
vardu padėkojo jauniesiems, jų 
vadov. Kun. P. Butkui ir jų glo
bėjai p. Slavėnienei už taip gra
žiai išpildytą programą. Didelį 
ačiū pareiškė taip pat ir prisi- 
dėjusiems prie šios programos iš
pildymo — p. Savickienei ii- p.p. 
Maksvyčiams.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
himnu. Po minėjimo svečiai ir 
vietiniai lietuviai apyl. Valdybos 
buvo pakvesti kavutei ir užkan- 
džiams. Jaunimas buvo pavaišin
tas šaltais gėrimais bei ledais.

M. Gailius 
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šiaus ir nesvarbus, bet kai kuriais 
atvejais prisideda prie visuome
nės, ypač skaitančiosios mūsų 
spaudą, klaidinimo.

Tai minėtų korespondencijų 
autoriaus inicialų naudojimas. 
Dviejais atvejais jis pasirašė — 
“A.M.”. Niekam nedraudžiama 
tai daryti, bet iš kiekvieno pa
geidaujama veiksmų, paremtų 
sveika nuovoka. Mažoj oen-nėj, 
tokioj kaip mūsų, vienas kitą 
mažiau ar daugiau pažįsta. Ypač 
gerai žino kas gali, ar galėjo ra
šyti į spaudą. Nėra abejonės, kad 
korespondencijų autorius inane 
pažįsta, vienok jis nesidrovėjo 
panaudoti inicialus, kurie tautie
čių tarpe kelia spėliojimus ir 
įvairius aiškinimus.

Korespondencijų rašytojas nė
ra žurnalistas, tačiau, manau, kad 
žurnalistinė etika yra privaloma 
ir jam.

Šiuo savo laišku neturiu inten
cijos pradėti kokias nors disku
sijas.

Reiškiu pagarbą,
A. Munčelis

“KNYGNEŠIAI” 
IŠEIVIJOJE

Lietuviškųjų knygų galima įsi
gyti tiesioginiai iš leidyklų, bet 
šis kelias labai neparankus ir dau
geliui sunkiai įmanomas. Įpras
tinis knygų įsigijimo būdas yra 
jų nusipirkimas knygynuose. Ta
čiau lietuviškų knygų vietos kny
gynuose iki šiol gauti dar nebe
galima (išskyrus okupuotoje Lie
tuvoje išleistas kaikurias kny
gas), tad knygos mėgėjams patar
nauti atsirado tarpininkai — lie
tuviškų knygų platintojai. Kny
gų platintojų darbas, esmėje, yra 
labai girtinas. Jie skaitytini lie
tuvybės išlaikymo ir lietuviško
sios spaudos populiarinimo did
žiais talkininkais. Bet, deja, ne 
visiems knygų platintojams ir lie
tuviškųjų knygų kioskų laikyto
jams toks titulas teiktinas. Štai 
keli pavyzdžiai:

Vienas tautietis nusipirko vie
name lietuviškų knygų kioske lie
tuvišką knygą. Savo pirkiniu 
džiaugdamasis, jis jį rodė kitiems 
čia pat šventoriuje bestovintiems 
tautiečiams. Tačiau tik ką pirk
tąją knygą bevartaliojant paaiš
kėjo, kad tokia pat (okupuotoje 
Lietuvoje išleista) knyga, mieste 
esamame knygyne kaštuoja apie 
1 svarą pigiau, negu čia buvo su
mokėta.

Tame pačiame kioske buvo nu
pirktas stambus, Amerikoje iš
leistas Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos leidinys už £ 4.10.0. Vėliau 
paaiškėjo, kad toks pat leidinys 
pas kitą knygų platintoją kaštuo
ja ų 3.14.0.

Nidos Knygų Klubo leidiniai 
minėtame kioske pardavinėjami 
100% ir net virš 100% brangiau 
leidėjo nustatytos kainos (imama 
pagrindu N.K.K. nariams kainą). 
Manytina, kad Nidos Knygų Klu
bas knygų platintojams savus lei
dinius parduoda klubo nariams 
skirtomis kainomis, o, gal būt, 
nuo šios kainos dar duoda tam 
tikrą nuolaidą už platinimą?

šiuos pavyzdžius suminėjus, ky
la klausimas, ai- toki knygų pla
tintojai “pasitarnauja” lietuvy
bei ir lietuviškajai knygai? Ar- gi 
jau knygos pardavėjas gali turė
ti pretenzijų į daug didesnį pel
ną, negu knygos autorius drauge 
su jos leidėju? ,

Nidos Knygų Klubo narys
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