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DAR DĖL LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS BRAZILIJOJ

Iš Brazilijos prezidento dar nėra gauta jokio 
rašto tuo reikalu

SIAURĖS EUROPOS VALSTYBES 
PRIEŠ SOVIETUS

“Eltos Informacijų” bendra
darbis praneša iš Brazilijos, kad 
Lietuvos Pasiuntinybė tebeveikia 
kaip veikusi. Darbas eina norma
liai. Joks oficialus raštas iš Bra
zilijos prezidento Quadros dėl 
tariamo Lietuvos ir Latvijos pa
siuntinybių uždarymo iki šiol ne
gautas.

Brazilijos politiniuose sluoks
niuose, anot “E.I.” bendradarbio, 
net reiškiama nuomonė, kad pre
zidento Quadros (ar kurio nors 
jo referento inspiruotas) pasisa
kymas dėl Pabaltijo valstybių sta
tuso ir tų valstybių pasiuntiny
bių suvaržymas vargu ar bus 
įvykdytas, nors sovietinis diplo
matinis spaudimas šiuo metu yra 
nepaprastai didelis. Tuose politi
niuose sluoksniuose drįstama tvir
tinti, kad net ir prezidentas Quad
ros negalės ryžtis pripažinti Pa
baltijo valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungų, nes brazilų visuo
menės dauguma yra aiškiai anti
komunistiniai ir antisovietiniai 
nusistačiusi.

Žymi Brazilijos gyventojų dau
guma yra nusistačiusi ir prieš 
diplomatinių santykių atnaujini
mų su Sovietų Sąjunga. Skaičiuo
jama, kad bent 80% visų piliečių 
yra prieš tokius santykius. Ypač 
priešinasi santykiams su Mask
va saugumo sluoksniai, prekybi
ninkai, bažnytiniai sluoksniai ir 
kt. Jei prezidentas Quadros as
meniškai ir norėtų artėti su Mas
kva, brazilų tauta jo gali ne
remti.

Žymus brazilų dienraštis “Jor- 
nal of Comercio” (įsteigtas 1827) 
vasario 21 dienos laidoje įsidėjo 
vedamąjį, kuriame griežtai pasi
sako prieš Brazilijos santykių at
naujinimų su Sovietų Sąjunga. 
Brazilų visuomenės sluoksniuose 
esą juntamas tikras susijaudini
mas, kai buvo pranešta apie keti
nimus tuos santykius atnaujinti. 
Tiesa, priduria laikraštis, pati vy
riausybė tas žinias dar nesanti 
patvirtinusi. Politiniai sluoksniai 
teigia, kad Brazilijos socialinė 
struktūra dar nesanti tiek stipri, 
kad galėtų atsilaikyti įtakoms iš 
šalies (suprask: sovietinei įtakai).

Svarstydamas diplomatinių ats
tovybių reikalą, laikraštis paste
bi, kad Lietuvos diplomatinis 
atstovas dr. M. Meieris ir lat
vių atstovas P.Z. Ozolinš savo pa
reigas Brazilijoje eina jau eilę 
metų. Jų buvimas Bi-azilijoje 
simbolizuojąs Brazilijos simpati
jas toms, agresijos sutryptom, 
tautom. Peržvelgęs Lietuvos isto
rinius etapus iš senovės iki ne
tolimos praeities, publicistas pa
brėžia:

“Būtų gerai, jei rytoj tektų 
užmegzti santykius su Maskva, 
kad Brazilijos užsienio reikalų 
ministerija laikytų galiojančiais 
tuos kredencialus, kuriuos Lietu
vos ir Latvijos atstovai įteikė 
kadaise mūsų vyriausybei. Nebū
tų prasmės brazilų ambasados 
atidarymą Maskvoje sieti su Lie
tuvos ir Latvijos pasiuntinybių 
uždarymu čia Brazilijoje. Kelda
mi balsą prieš dviejų Pabaltijo 
pasiuntinybių uždarymų Brazili
joje, galėtume priminti paties 
Chruščiovo skelbtus dėsnius apie 

tautos teises į laisvą apsisprendi
mų. Vardan tautų apsisprendimo 
teisės turime lenkti galvas prieš 
tas dvi, agresijos sutremptas tau
tas: Lietuvą ir Latviją”.

Laikraštis baigia, jei ir būtų 
atnaujinti santykiai su Maskva, 
reiktų tuos santykius pagrįsti įs
pėjimu, kad Lietuvos ir Latvijos 
atstovų kredencialai liks ir toliau 
galioje.

AR JAU PANAIKINTA MOŠŲ 
PASIUNTINYBĖ BRAZILIJOJ?

Paskutinėmis šios savaitės die
nomis yra gauna prieštaraujančių 
žinių dėl Pabaltijo pasiuntinybių 
uždarymo Brazilijoj.

* KRAŠTO VALDYBOS PROTESTO RAŠTAS *
Kai naujasis Brazilijos prezidentas paketino uždaryti tei- 

sėtąsias Pabaltijo valstybių pasiuntinybes, viso Vakarų pašau- £ 
lio lietuviškosios organizacijos ir institucijos tuojau sukruto 
siųsti Brazilijos vyriausybei protesto raštus — rezoliucijas.

>; A.L. B-nės Krašto Valdyba taip pat prieš kurį laiką pa-
■J siuntė Brazilijos vyriausybei prancūzų kalba protesto rezoliu.

ciją, išreiškiančią susirūpinimą dėl pasklidusių žinių, kad bū- £ 
!♦: sianti uždaryta Lietuvos pasiuntinybė ir prašydama nuo šio £ 
>; skausmingo mūsų tautai žingsnio susilaikyti.
=* M.l’.I. J
j»: .......................................................................................

POLITIKA IR KASDIENYBE
SOVIETAI PUOLA 

AUSTRALUS
Kaip jau buvo rašyta, prieš 

kurį laiką Sov. Sąjunga pareika
lavo esto tremtinio Erwin Viks, 
kuris neva esąs “karo nusikaltė
lis”. Jį ginti ėmėsi australų par
lamentaras W.C. Wenthworth ir 
senatorius McManus.

Paskutinėmis žiniomis maskvinė 
“Pravda” ir Maskvos radijas 
šiuos du vyrus sovietiniu žargo
nu užsipuolė kolioti, išvadindami 
fašistais ir kitais bolševikams 
įprastiniais epitetais.

Federalinė Australijos vyriau
sybė, kaip informuoja australų 
spauda, dar studijuojanti Erwin 
Viks sovietų keliamus kaltinimus, 
tačiau reiškianti įsitikinimą, kad 
apie šio žmogaus grąžnimų nega
lį būti nė kalbos.

“AR LUMUMBOS GYVYBĖ 
VERTINGESNĖ, KAIP TRIJŲ 

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
PREZIDENTŲ?”

“Neue Zuercher Zeitung” 55-me 
numeryje atspausdintas atviras 
laiškas: “Veidmainingas pasipik
tinimas”. Pasipiktinimas dėl buv. 
Kongo min. p-ko Lumumbos nu
žudymo būtų suprantamas, rašo
ma laiške, bet stebėtis reikią, kad 
pasipiktinimą ypač reiškia Mas
kva. Juk Kremliaus viešpačiams 
visai nėra nieko nauja tokiais 
metodais pašalinti nepageidauja
mus politinius priešus. Iš ilgos ei
lės pavyzdžių dera paminėti Pa
baltijo valstybes. Po tų kraštų 
okupacijos sovietinės įstaigos su
areštavo visą eilę žymių pabaltie- 
čių politikų, jų tarpe Lietuvos 
min. p-ką (ir einantį valstybės 
prezidento pareigas) Antaną Mer

Kaip matome iš šiame puslapy 
dedamo “Eltos Informacijų” Bra
zilijos bendradarbio pranešimo, 
visos Pabaltijo pasiuntinybės vei
kiančios, kaip ir iki šiol tebe
veikusios. Tačiau šį trečiadienį 
Sydnėjaus australų dienraštis 
“Daily Telegraph”, nenurodyda
mas šaltinių, įsidėjo žinutę, ku
rioj pažymėta, kad, esą, jau anks
čiau Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pasiuntinybės Brazilijoj bu
vusios uždarytos ir atrodą, kad 
Brazilija esanti pasiruošusi už- 
megsti diplomatinius santykius 
su Sov. Rusija. Dėl šios žinios 
tikrumo šiuo tarpu dar reikėtų 
abejoti.

kį, Latvijos prezidentą Karolį Ul- 
manį ir Estijos prezidentą Kons
tantiną Paets. Praėjo jau 20 me
tų, kai dingo šie vyrai be pėd
sakų. žinoma tik tiek, kad jie iš 
Pabaltijo buvo išvežti į Rusijos 
gilumą. Autorius klausia: “Ar 
Jungtinėse Tautose bus keliamas 
klausimas sovietų delegatui, kur 
anie asmens dingo? Arba ar tokio 
Lumumbos gyvybė yra vertinges
nė negu trijų Pabaltijo valstybių 
prezidentų, būtent tų kraštų, ku
riuos Maskva neteisėtai aneksa
vo?” Laiško autorius A.G.

LAUKIAMA VĖL ATVYKSTANT 
REPATRIANTŲ IŠ LIETUVOS

Vokiečių kilmės (ar giminys
tės) repatriantų persikėlimas iš 
Lietuvos ir kitų sovietų valdomų 
kraštų pastaruoju metu yra be
maž sustojęs. Atvyksta tik vienas 
kitas. Vokiečių atitinkamuose 
sluoksniuose spėjama, kad tarp 
kanclerio dr. Adenauerio ir Chruš
čiovo būsią susitarta išleisti į Va
karų Vokietiją vėl daugiau vadi
namų repatriantų. Žiniomis iš 
Klaipėdos krašto, po didelio skai
čiaus klaipėdiečių persikėlimo į 
Vakarus ir likusieji esą stengia
si gauti dokumentus išvykti. Jų 
tikro skaičiaus niekas nežino, ta
čiau spėjama esant dar tūkstan
čius. Daugelis jų anksčiau buvę 
apsisprendę likti krašte, bet kai 
išvyko daug giminių ir likusieji 
nerimsta.

CHRUŠČIOVO SIMPATIJOS 
PREZIDENTUI KENNEDY 

IMA ATŠALTI
JAV ambasadorius Maskvoje, 

grįždamas po ilgų konferencijų

Šiaurės valstybių tarybos sudė
tis yra tuo įdomi, kad tarybai 
priklauso dvi NATO valstybės 
(Danija ir Norvegija), dvi neut
ralios valstybės — Švedija ir Is
landija ir viena valstybė, palai
kanti ankštus santykius su Sovie
tų Sąjunga — Suomija.

Bet kai eina apie Skandinavi
jos ir šiaurės valstybių bendrus, 
gyvybinius interesus, tos penkios 
valstybės randa bendrą kalbą. 
Vasario 18 d. Kopenhagoje bu
vo susirinkusi Šiaurės valstybių 
taryba įvairiems ekonominiams ir 
politiniams-kariniams reikalams 
aptarti. Tarp kitko svarstyta, ko
kiais saitais apjungti du Europos 
ekonominius blokus (EWG ir 
EFTA). Bet galutinių nutarimų 
nepadaryta. Sutarta atitinkamom 
vyriausybėm patiekti tam tikras 
rekomendacijas (EFTA — Lais
voji Europos rinka — jau nuo.š. 
m. liepos 1 d. sumažino tarpusa
vio muitus 10%).

Tarybos delegatų tarpe buvo 
suomių parlamento atstovė, kuri 
(sovietų sugestijomis) siūlė Šiau
rės valstybių tarybai nutarti, kad 
šiaurės erdvėje būtų įkurdinta 
beatominė zona. Bet taryba tą 
pasiūlymą atmetė.

NORVEGAI PRIEŠ
ŠNIPINĖJANČIUS SOVIETŲ 

ŽVEJYBOS LAIVUS
Kad ir ne pačioje Šiaurės val

stybių taryboje, bet jos metu 
konferencijos sluoksniuose buvo 
kalba ir apie norvegų pasipiktini
mą sovietų, lenkų ir Vokietijos 
sovietinės zonos žvejų laivais, 
kurie savais elektroniniais įren
gimais nuolat šnipinėja Norvegi
jos ir bendrai Skandinavijos bei 
kitų valstybių pakrantes. Žvejų

Vašingtone, atsivežė asmenišką 
prezidento laišką Chruščiovui. 
Nors ambasadoriaus Thompsons 
atvykimo į Maskvą dieną Chruš
čiovas dar nebuvo iš Kremliaus 
išvykęs, jis JAV ambasadoriaus 
nesiteikė priimti, o išvyko į Sibi
rą, tęsti savo inspekcinę kelionę 
žemės ūkio gamybai paspartinti. 
Thompsonas liko su laišku Mask
voje besėdįs ir buvo priverstas 
Chruščiovą vytis į Sibirą. Yra dar 
ir kitų simptomų, rodančių, kad 
Chruščiovas naująja valdžia Va
šingtone yra lyg apsivylęs. Nors 
buvo numatęs pats vėl atvykti į 
Jungtinių Tautų sesijos tąsą (ko
vo 7 d.), nors tikėjosi ta proga 
susitikti su naujuoju JAV prezi
dentu — Chručšiovas nevyko ir 
delegacijos pirmininku nusiuntė 
užsienio reikalų ministerį Gro
myko.

Tai, kas čia teigiama apie 
Chruščiovo simpatijų atšalimą 
Vašingtonui, atsispindi ir sovie
tinėje spaudoje bei radijo trans
liacijose. Girdi, Kennedy buvęs 
įsibėgėjęs paimti naują užsienio 
politikos kursą, bet “senieji karo 
kurstytojai” vis dar vaidiną di
delį vaidmenį.

TARPTAUTINĖS DARBO 
IŠTAIGOS DELEGATAI 
APSIVYLĖ GRIŽO IŠ 
SOVIETŲ SĄJUNGOS

Tarptautinė darbo įstaiga Že
nevoje pastarais keliais metais 

laivai esą tokie įžūlūs, kad plau
kioja palei patį krantą, ir, kaip 
yra pastebėti ir sekami, plaukia 
į kurį nors uostą tariamai jūri- 
ninkiškai ar medicininei pagal
bai.

Kaip žinoma, Vilniaus radijas 
savo laiku pakartotinai visai at
virai pranešė, kad Klaipėdos kai 
kurie žvejybos laivai yra “mo
dernizuojami”, rengiant juose 
elektroninius prietaisus. Buvo iš
dėstyta, lyg tai žvejybos techni
kos patobulinimus. Galimas daly
kas, kad tokie įrengimai tinka ir 
žvejybai, bet kad jie tinka sveti
mų pakrančių navigaciniam-kari- 
niam tyrinėjimui, tai rodo netik 
dabartiniai norvegų skundai, bet 
ir anksčiau skelbti kitų valstybių 
protestai (Danijos, Švedijos, Is
landijos, Didž. Britanijos ir kt.) 
Norvegijoje reikalas atsidūrė ir 
parlamente. Atst. Brommeland 
paklausė vyriausybės, ar teisybėj 
kad rytinio bloko vyriausybės 
Norvegijos pakrantėse vykdo si- 
stematinį šnipinėjimą — žvejų 
laivų pagalba. Norvegų gynybos 
ministeris atsakė, kad vyriausy
bei tas faktas yra žinomas. Esą 
kai kurios valstybės ypatingai su
interesuotos ištirti Norvegijos pa
krančių karinius įrengimus. Vy
riausybė daranti žygių, kad šitas 
šnipinėjimas — žvejybos laivų pa
galba — būtų sustabdytas. Arti
mesnių žinių apie tai ministeris 
negalįs skelbti. Bet reikalas esąs 
toks svarbus, kad netrukus bū
siąs aptartas ir parlamento už
sienio reikalų komisijoje.

SUOMIAI KRATOSI 
KOMUNISTINIO JAUNIMO 

SĄSKRYDŽIO
Suomiams susidauo labai ne

maloni situacija, kai jie kaip ir 

siuntinėjo savo delegacijas į įvai
rius kraštus, tirti darbininkų or
ganizavimosi, ypač profesinių są
jungų klausimą. Delegatai buvo 
nuvykę ir į Sovietų Sąjungą ir 
neseniai surašė savo raportą. Jis 
duoda liūdną vaizdą apie sovie
tinių darbininkų beteisiškumą. 
Raporte daroma išvada, kad so
vietinės profesinės sąjungos yra 
partijos ir vyriausybės priklauso
mybėje ir nieko negali savysto- 
viai veikti. Darbo sutartys taip 
pat yra tik formalumas. Valdžia 
visvien nustato, kiek darbininkas 
gali uždirbti ir kokias normas jis 
tur atlikti. Sovietinių profesinių 
sąjungų vyriausias uždavinys yra 
spartinti gamybą. Darbininkų bui
tiniai reikalavimai yra tik paša
liniai reikalai. Paremti savo rei
kalavimus streiku sovietiniai dar
bininkai negali. Pažymėtina, kad 
Darbo įstaigos delegatai galėjo 
rinkti savo informacijas daugiau
sia iš oficialiųjų šaltinių. Nepai
sant to, vistiek susidarė tamsų 
vaizdą.

TIKINTIESIEMS ŽYDAMS 
NELEIDŽIA MACŲ 

PASIGAMINTI
Tarptautinės žydų organizaci

jos yra susirūpinusios žydų padė
tim Sovietų Sąjungoje. Balandžio 
mėnesį žydai švenčia didžiąją Pa
ša šventę. Bet įvairiuose Sov. Są
jungos rajonuose žydams esą už
drausta ta proga gaminti macus 

kitos šiaurės valstybės, nori iš 
vienos pusės pabrėžti savo anti
komunistinį nusistatymą, iš kitos 
gi pusės yra priversti gerus san
tykius palaikyti su Sovietų Są
junga. 1962 metais pasaulinis (Ko
munistinis) jaunimo sąskrydis 
turėtų įvykti Helsinkyje (Perei- 
tą kartą įvyko Vienoje, Austrijo
je). Neseniai suomių konservato
rių ir liberalų partijų vadai lan
kėsi pas ministerį pirmininką Suk- 
šelainen. Pasitarimuose prieita 
išvados, kai toks sąskrydis Suo
mijai nepriimtinas. Premjeras, 
tiesa, pareiškė, kad vyriausybė 
neturinti teisės uždrausti "gry
nai privatinį sambūrį”, tačiau ir 
jis priminė į kokius sunkumus 
pateko savo laiku neutralios Aus
trijos vyriausybė, kai panašus są
skrydis Vienoje privedė prie įvai
rių incidentų. Be to, pasitarime 
buvo nurodyta, kad visos suomių 
jaunimo organizacijos yra pareiš- 
kusios, jog atsisako tame sąskry
dyje dalyvauti (išėmus tik komu
nistų vadovaujamą "liaudies dc- 
mokratijjos jaunimo sambūrį”). 
Tasai jaunimo sąskrydis faktinai 
diriguojamas iš Maskvos.

Paskutinėmis žiniomis, komu
nistinio jaunimo festivalio plana
vimo komitetas, nepaisant visų 
protestų, nutarė festivalį 1962 
metais ruošti Helsinkyje.

CHRUŠČIOVO APSILANKYMAS 
SKANDINAVIJOJE 
"NEAKTUALUS”

Papildomomis žiniomis, šiaurės 
valstybių tarybos sesijos metu 
atskirai dar posėdžiavo Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos premjerai 
ir priėjo išvados, kad Chruščio
vo vizitas Skandinavuose tuo tar
pu nesąs “aktualus”, nors jo pa
kvietimas tebegaliojąs. E’.

TARP GERIAUSIŲJŲ KNYGŲ 
— J. BALTRUŠAIČIO 

VEIKALAS
Vasario 21 d. atidaryta Paryžiu

je savotiška knygų paroda: Gar
siausiame knygyne “La Hune” 
per visą mėnesį (iki kovo 21 d.) 
rodoma 50 geriausių knygų, išė
jusių Prancūzijoje 1960 metais. 
Tų rinktinių knygų tarpe yra ir 
dr. Jurgio Baltrušaičio paskutinis 
veikalas "Reveils et Prodiges” 
(leidėjas Armand Collin, 368 psl. 
570 iliustr.). Šita knygų paroda, 
kaip reprezentacinė, bus rodoma 
ir kitomis progomis.

Baltrušaičio naujausias meno 
temomis veikalas Prancūzijoje ra-, 
do platų atgarsį. Net valstybės 
galva gen. de Gaulle atsiuntė pa
lankų sveikinimą. Prancūzų radi
jo stotys padarė su lietuviu auto
rium pasikalbėjimą, o Prancūzi
jos spaudoje tilpo iki šiol net 37 
recenzijos. Recenzentai pabrėžė, 
kad Baltrušaitis esąs didžiausias 
gotikos žinovas ir kad jo stilius 
esąs tiek elegantiškas, kad dau
gelis prancūzų mokslininkų galė
tų jam pavydėti.

(neraugintą duoną). Nuotaikos 
prieš žydus pasireiškusios ypatin
gai Kieve (Ukrainoje), kur gyve
na apie 200.000 žydų. Ukrainos 
sostinėje buvę išniekintos ir žydų 
kapinės, kaip pranešė UPI. Vie
nur kitur uždarytos paskutinės 
sinagogos. Voroneže žydams esą 
uždrausta savo mirusiuosius lai
doti žydų kapinėse. Juos įsakyta 
laidoti bendrose kapinėse.
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Tvarko ir nesutvarko
Maskva vėl pertvarko 
žemdirbystės valdymu

Kaip tame beždžionės, asilo, 
ožio ir lokio kvartete, Maskvos 
valdžia po kiekvieno nederliaus 
perstatinėja kėdės ir stalus žem
dirbystės administracijoje. I960 
metų derlius buvo menkokas, ir 
štai — nutarimas pertvarkyti že
mės ūkio ministerijų.

Maskvos valdžia ir partijos vir
šūnė, sujungta viename Chruščio
vo asmenyje, kaip ir paprastai, 
nutarė tokį pertvarkymų ne pden 
pas save atlikti. Vadinamų “ne
priklausomų ir suvereninių res
publikų” tariamai savarankios vy
riausybės maskvinės valdžios de
kreto trečiuoju punktu irgi yra 
įpareigotos atlikti atitinkamus 
pertvarkymus savo žemės ūkio 
ministerijose. Dekreto priede yra 
smulkiai nurodyta ir kaip turi 
būti pertvarkyta. Savarankiai 
“suvereninės” respublikos jokių 
persitvarkymų negali daryti, ly
giai kaip negali ir nepersitvarky
ti, jeigu Maskvoje nutarta persi
tvarkyti.

Dabar žemės ūkio ministerijos 
turės būti daugiau “žemės ūkio 
kultūros kėlėjos”. Mokslinio žem
dirbystės klausimų tyrimo įstai
gos, žemės ūkio specialistų mo
kyklos (vidurinės ir aukštosios, 
taigi ii- žemės ūkio bei veterina
rijos akademijos), seklų gerini
mas, gyvulių veislės gerinimas ir 
pavyzdiniai ūkiai. Kiekviename 
rajone turės būti įsteigti pavyz
diniai ūkiai, pagal kuriuos turės 
lygiuotis visi kiti kolchozai ir sov- 
chozai. Žemės ūkio ministerijos 
turės iš kultūros ministerijų per
imti ir žemdirbystės literatūros 
leidyklas.

Iš žemės ūkio ministerijų ati
mamas žemės ūkio apyskaitų ir 
statistikos vedimas, o taip pat ir 
gamybos analizavimas bei plana
vimas. Apyskaitos ir statistika 
perkeliama į statistikos valdybas, 
o analizė ir planavimas j valstybi
nio plano komitetus, šie visi rei
kalai bus koncentruojami statis
tikos valdybų ir plano komitetų 
viršūnėse, Maskvoje.

Be to, įkuriama visai nauja la
bai sudėtinga įstaiga, sudėtinges
nė už ministerijų, turėsianti savo 
padalinius respublikose, srityse 
ir rajonuose ir sieksianti kiek
vienų ūkį. Toji įstaiga nebus va
dinama nei ministerija, nei ko
mitetu, o “susivienijimu”, kurio 
tikrinis vardas bus "Visasąjungi
nė žemės ūkio technika”, Tas 
bolševikinės kalbos stiliaus perlas 
reiškia, kad tai bus įstaiga, kuri 
tieks kolchozams ir sovchozams 
(tai yra, jiems pardavinės) žemės 
ūkio mašinas, jų atsargines dalis 
bei kitas technikines priemones 
ir organizuos tų priemonių taisy
mų bei naudojimų. Be to, ta pati 
įstaiga ("susivienijimas”) parda
vinės ir mineralines trąšas. Ligi 
šiol tie reikalai buvo tvarkomi 
per žemės ūkio ministerijas, ku
rios tų uždavinį atlikdavusios ne
patenkinamai. Partija tikina, kad 
nauja, dar biurokratiškiau sutvar
kyta įstaiga geriau ir lanksčiau 
aprūpinsianti ūkius priemonėmis.

Pertvarko ir rekvizicijas
"Rekvizicijų” Lietuvoje dabar, 

žinoma, "nėra”. Toki dalykai bu
vo tik vokiečių okupacijos lai
kais. Dabar tas pats dalykas va
dinamas kitaip, būtent, “valstybi
nis žemės ūkio produktų supirki
mas”. ..

Pirmiau buvo dviejų rūšių val
stybinis supirkimas. Buvo priva
loma norma, kurių būtinai reikė
jo "parduoti valstybei”, tiesa, už 
atlyginimų, bet už kelis kart ma
žesnį, negu "laisvoj” rinkoj, ir 
buvo "laisvas valstybinis supirki
mas”, tai yra, supirkinėjimas 
aukštesnėmis kainomis, kurias 
buvo galima gauti tik tiems, ku
rie jau yra “pardavę” privalo
mųjų normų. Tos “laisvosios” kai
nos vistick buvo žemesnės, negu 
rinkoj, bet valstybei parduoti bu
vo nerizikinga (rinkoj pardavinė
jančius kartais griebdavo, kaip 
spekuliantus), be to, valstybei 
parduodantieji gaudavo privilegi
jų žemdirbystės reikmenims pirk
ti.

Pastaraisiais metais privaloma
sis pardavimas valstybei jau bu
vo beveik panaikintas. Buvo ma
noma, kad bus geresni rezultatai 
supirkinėjant žemės ūkio gami
nius (iš kolchozų ir iš privačių 
gamintojų — sklypininkų) tik 
“laisvuoju” būdu. Iš pradžių taip 
ir buvo, bet 1960-tieji metai nu
gąsdino. Sumažėjo derlius, nega
vo ir valdžia produktų (kariuo
menei ir miestiečiams maitinti) 
tiek, kiek reikėjo. "Statistika” 
dabar 1960-tųjų metų supirkimo 
rezultatų nelygina su 1959-jų re
zultatais, o lygina su... 1953-jų 
metų supirkimo kiekiais, kurie 
buvo daug mažesni ii- todėl gali
ma kalbėti, kad, pavyzdžiui, grū
dų 1960-ais metais supirkta pus
antro karto daugiau. .. Taip sle
piamas 1960-jų metų supirkimų 
sumažėjimas. '

Nugąsdinta to sumažėjimo, 
Maskvos valdžia nutarė ne tik 
žemdirbystės administracijoje 
“perstatyti kėdės ir stalus”, bet 
nutarė perorganizuoti ir tų val
stybinį žemės ūkio gaminių su
pirkinėjimą, kuris iš esmės žmo
nių tebelaikomas dar nuo pirmo
jo karo laikų užsilikusią rekvizi
cijų sistema. Reorganizuotas su
pirkinėjimas vėl bus dar panašes
nis į rekvizicijas, negu buvo pas
taraisiais metais.

Tiesa, valdžia dabar “nenus
tatys”, kiek katras kolchozas turi 
privalomai parduoti savo gaminių 
valstybei nustatytomis kainomis. 
Vietoj to ji dabar sudarinės su
tartis su kolchozais ir sovchozais. 
Kiekvieniems keliems kolchozams 
bei sovchozams (nuo 3 iki 7) bus 
paskirtas inspektorius, kurio pa
reiga bus žiūrėti, kiek iš tų kol
chozų galima “išsiderėti”. Jis siū
lys sutarties projektą, tai yra, 
siūlys valstybei parduotinų gami
nių kiekį. Kolchozo valdyba arba 
sovchozo direktorius, žinoma, 
“nei nepagalvos” ginčytis ir pra
šytis, kad sutartin būtų įrašyta 
mažiau. Norėdami gerai reko- 
menduotis, jie greičiau gali pasi
siūlyti dar parsitempti ir paga
minti daugiau. Bet paskui inspek
torius visą laiką tikrins, kaip su
tartis vykdoma, ir jau nebebus 
galima išsisukti taip, kaip ligi šiol 
kai jau pasidarė įprasta pavasarį 
iškilmingai pasižadėti kiek tik į 
galvų ateina, o paskui viską palik
ti taip, kaip išeis. Dabar inspek
torius jau “mins ant kulnų” ir 
jis turės gana dideles teises pa
spausti, kad kas sutarta būtų 
vykdoma. Toks dabar bus būdas 
vykdyti rekvizicijas “nieko nerei

JEI SOVIETAI UŽIMTŲ EUROPĄ...
Buvęs ilgametis Britanijos už

sienio r. min. ir premjeras A. 
Edenas paskelbė straipsnį š.m. 
sausio mėn. “Foreign Affairs” 
žurnale, -kur jis išdėsto savo pa
žiūras į dabartinę politinę būk
lę ir nurodo, kas darytina.

Jo nuomone, vakariečiai “šal
tajame kare” neturį sėkmės, nes 
esą nevieningi. Jie turį bendrą 
tikslą, bet neturį bendro plano. 
Dėlto sovietai esą dažnai paglem
žtą iniciatyvą, kurią nevisada iš
naudoja. Sovietų valdžios nepasi
sekimai bei pralaimėjimai nepa
siekiu jų piliečių, ir šie pastarieji 
susidarą įspūdį, kad sovietai visa
da laimi. Sovietiniai puolimai bū
sią tęsiami toliau, ir vakariečiams 
teksią gintis. O gynybos ištekliai 
šiuo metu esą mažesni nei 1940 
m., kai Hitleris su savo kariuo
mene pasiekė Atlanto uostus. Ta
da už Britanijos pečių esą stovė
jo dar nepaliesta Amerika — nei 
dvasiškai, nei finansiškai. Šian
dieną ir jos ištekliai esą įtraukti 
laisvojo pasaulio gynybon ir tai 
nevisur racionaliai. Reikią visiems 
vakariečiams realiau pajusti so
vietinį pavojų, glaudžiau planuo
ti bei veikti. Ir tai jau dabar, 
nes vėliau galį būti pervėlu.

KOEGZISTENCIJA — 
ĮSIGALĖJIMAS BE KARO

Po Stalino mirties, pasak A. 
Edeno, Sov. Sąjungoj prasidėjęs 
naujas laikotarpis. Pradžioje bu
vę neaiškumo ir kartu vilties, kad 
politinė jtampa atsileis. Sovietų 
pasitraukimas iš Austrijos buvęs 

kalaujant”, o tik “pagal sutar
tis”.

Inspektoriams nustatomi atly
ginimai, laikantis “materialinio 
suinteresuotumo principo”. Bū 
tent, inspektorių algos bus 20% 
mažesnės, negu jų viršininkų cen
trinėse įstaigose, bet ir to atly
ginimo jiems užtikrintai bus iš
mokama tik 70%, o likusieji 30% 
bus išmokami atsižvelgiant to, 
kiek jis bus iš savo prižiūrimų 
kolchozų išspaudęs gaminių, tai 
yra, kaip įvykdytas rekvizicijų 
planas.

Lik vidų o j an i i tu r g ū s
Ligi šiol visoj Sovietijoj tebe

buvo praktikuojami žemės ūkio 
gaminių turgūs. Juose beveik vi
sai senoviška tvarka žmonės ga
lėdavo pirkti kiaušinių, pieno, 
sviesto, grietinės, obuolių ir kito
kių daugiausia maisto gaminių. 
Parduodavo tuos dalykus dau
giausia privatiniai gamintojai, 
turintieji “arų”, tai yra tuos 15- 
kos, 25-kių ar 60-ties, arų dydžio 
sklypelius. Bet ir kolchozai at
veždavo į turgus parduoti savo 
produktų. Kaikurie turguose jau 
buvo įsitaisę net nuolatines 
pastogėles prekėms išdėstyti. Kai
nos čia vyravo maždaug laisvos, 
aukštesnės, negu “laisvojo” val
stybinio supirkinėjimo kainos.

Turgūs buvo nemenki konku
rentai “valstybiniams supirki
mams”. Maskvos valdžia dabar 
nutarė juos “sutvarkyti”. Esą, 
žmonės neracionaliai naudo
ją darbą ir lėšas važinė
dami ar vaikščiodami į to
limus turgus ir tenai gaišdami. 
Nuo šiol jie bus nuo to nemalo
numo išgelbėti, nes "žemės ūkio 
produktų atliekų realizavimas” 
dabar būsiąs pagerintas. Būtent, 
tas "atliekas” (tai yra, gaminius, 
kurie kolchozų ir paskirų žmonių 
rankose dar atlieka nuo rekvizici
jų) dabar pavedama supirkinėti 
ir pardavinėti tik vadinamosioms 
vartotojų kooperacijos organiza
cijoms. Iš paskirų asmenų koo
peratyvai pirksią “kainomis pagal 
susitarimą”, o iš kolchozų — ko
miso pagrindais. Turgavietėse 
tuos produktus dabar pardavinės 
tik kooperatyvų pardavinėtojai. 

Pardavimo kainas nustatys koope
ratyvų valdybos. Taigi, turgavie
tės pasiliks, bet tiesioginio kon
takto tarp gamintojo ir vartotojo 
juose nebebus, nes į jų tarpą 
ateina “socialistinis” tarpininkas 
— valstybės kontroliuojamas 
(kooperatininko vardu pakrikšty
tas) agentas. LNA 

ženklas, iš kurio buvę galima ti
kėtis palengvėjimo ir Vengrijoj, 
kur sovietų kariuomenė buvo lai
koma laiduoti keliams Austrijon. 
Deja, po visos įvykių eilės vaka
riečiai pagaliau turėję įsitikinti, 
kad ir po Stalino sovietinės politi
kos tikslai nepasikeitė. Dabar tai 
aiškiai matyti.

“N. Chruščiovas mano, kad lais
vojo pasaulio, arba kaip jis sako 
imperialistų — kapitalistų, die
nos yra suskaitytos. Jis darys ką 
tik galės jom sutrumpinti, išnau
dodamas esamas galimybes ir 
ieškodamas naujų kiekviename 
žemyne. Kai Kremlius dabar kal
ba apie taikią koegzistenciją, mes 
visi suprantame, kad tai reiškia 
pasaulio komunistinimą be karo. 
Jis neišskiria ir kitų metodų, kur 
taikios priemonės neneša sėk
mės”.

RESPEKTAS SVARBIAU 
NEI PINIGAS

Nuo 1940 m. V. Europos bolo
ninės valstybės davė nepriklauso
mybę 18 kraštų su 600 milijonų 
gyventojų, o sovietai pavergė 12 
buvusių laisvų kraštų su 120 mil. 
gyv. Ir visdėlto naujosios valsty
bės nesiorientuojančios, nema
tančios komunistinės diktatūros 
pavojų. Ir tai dėlto, kad vakarie
čiai perlengvai remią kaikuriuos 
diktatorius, simpatizuojančius ko
munizmui. Juo daugiau vakarie
čiai priešinsis jų reikalavimams, 
juo daugiau bus respektuojami, 
nes “pagarba yra stipresnis mag-

EICHMANO BYLA
Izraelio teismo byla prieš Adol

fą Eichmaną, kaltinamą vadova
vus masiniam žydų žudymui Eu
ropoje karo metu, nukelta į ba
landžio mėnesį. Iš kaltinamojo 
akto aiškėja, kad Eichmanas kal
tinamas ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žydų masiniu žudymu. Jo 
vadovavimu Lietuvoje buvę nužu
dyta 80.000 žydų, Latvijoje dau
giau kaip 30.000, Estijoje 470, 
Tilžėje (turėtų būti Tilžės ges
tapo apygardoje) 5.500, Gudijoje 
apie 7.600, Rusijoje apie 2.000. 
Visi šie buvę nužudyti egzekuci
nės komandos (Einsatzkomman- 
do) “A” Eichmano koordinuoto
sios kitos komandos nužudžiusios 
tiek žydų: Komanda “B” Gudijo
je ir kitur 45.000, komanda “C” 
Ukrainoje 75.000. Komandą “D” 
(nepasakyta kur), sunaikinusi 
54.000 žydų. Tų keturių egzeku
cijos komandų aukų skaičius iki 
1942 m. lapkričio mėnesio siekęs 
363.000. Atskirai Eichmanas kal
tinamas dar, kad Rygoje buvę nu
žudyti atvežti 4000 iš Vokietijos, 
Austrijos ir Čekoslovakijos. Kitu 
atveju jis kaltinamas 3.500 Vo
kietijos ir 55.000 Gudijos žydų nu
žudymu Minske.

Be šių kaltinamų, siejamų su 
Rytų kraštais, Eichmanas kalti
namas dar šimtų tūkstančių žy
dų kankinimu ir žudymu įvairiuo
se kacetuose. Ypač prikišama jam 
Vengrijos žydų masinis žuvimas.

Kiek byloje liečiama įvykiai 
Lietuvoje, teisme bus be abejo 
liudininkai gyvenę kadaise Lietu
voje, o dabar laisvajame pasau
lyje. Bet įdomu, kad Izraelio 
teismas, norėdamas pabrėžti savo 
bešališkumą, atsisakė prie bylos 
prijungti Vokietijos sovietinės 
zonos įstaigų medžiagą,. Zonos 
specialiai atsiųstas advokatas 
Kaul siūlė iš viso bylos apimtį iš
plėsti, bet Izraelio teismas nesu
tiko. Jau ir taip byla ilgai už
truks. Eichmanas teismo salėje 
bus laikomas neperšaunamo stik
lo narvelyje, kad neatsitiktų su 
juo kokie nors incidentai. Teis
mo rūmai bus saugojami stiprių 
kariuomenės dalinių. E.

netas už pinigus”. Nei ūkiniai, 
nei politiniai papirkimai bei nuo
laidos negalį būti sėkmingi. Lais
vosios valstybės turinčios paga
liau suprasti, kad komunistų dik
tatūros yra pasiryžusios panaudo
ti visas priemones savo galiai 
padidinti. “Komunistų grėsmė 
laisvojo pasaulio turimoms lais
vėms yra absoliuti. Jei Vakarai 
to nesupras ir nepriims, jų poli
tika bus nesėkminga ir jų ateitis 
atsidurs pavojuj”.

TIKĖJIMAS IR LAIMĖJIMAS
Viršūnių konferencijos turin

čios būti išimtis, ne taisyklė. Jos 
galinčios sudaryti tinkamą nuo
taiką, bet diplomatinės derybos 
su visomis detalėmis paliktinos 
užsienio r. ministeriams. Vakarie
čiai ateityje savo politiką turį 
remti ne galimu Kinijos-Šovietų 
Sąjungos konfliktu, ne evoliuci
ja Rusijos viduje, o prielaida, 
kad šaltasis karas tęsis, kad so
vietų tikslas yra pasaulio užval
dymas ir kad laisvasis žmogus vi
sur turi kovoti organizuotom pas
tangom. Vakarų pajėgos bei ištek
liai turį būti apjungti kaip nie
kados. Reikią veikti vieningai vi
suose žemynuose, bet ypač Euro
poje. “Jei komunistų pajėgos pa
imtų savo kontrolėn šios srities 
žmonių ir pramonės išteklius, jų 
įsigalėjimui pasaulyje sunku bū
tų besipriešinti”, šalia bendro ka
rinio planavimo šiapus ir anapus 
Atlanto reikią politinio planavi
mo, kuris atgaivintų Atlanto Są
jungą, įjungtų atominius ginklus 
ir pašalintų priekaištus JAV. Dar 
labiau esąs reikalingas laisvojo 
pasaulio tikėjimas, kurį reikią at
gaivinti. “Mūsų medžiaginiai iš
tekliai tebėra didesni už komu
nistinių pajėgų, ir galutinis lai
mėjimas bus neabejotinai mūsų, 
jei mūsų tikėjimas bus tvirtas”. 
Baigdamas A. Edenas cituoja S. 
Smith 1804 m. žodžius: “Didesnės 
kovos, kurion esame įtraukti, pa
saulis niekad nematė; kovojame 
ne vieno mūsų krašto kovą, bet 
grumiamės už atsakymą j klausi
mą: ar liks dar laisvės žemėje?”

“T.Ž.” I.

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Draugo dešimtojo romano 

konkursą laimėjo Aloyzas Baro
nas už romaną “Laiptai ir bedug
nės”. Jury komisija buvo suda
ryta Los Angeles, Calif.; į ją 
įėjo: J. Gliaudą, E. Tumienė, B. 
Brazdžionis, J. Kojelis, F. Kudir
ka. Premija įteikta vasario 5 d. 
Programą išpildė solistai Dana 
Stankaitytė, Jonas Vaznelis, Ele
na Blandytė, Ona Blandytė ir 
Vita Valikonytė. Akomponavo — 
Aleksandras Kučiūnas.

★ .Stepo Zobarsko knygą “Bro
lių ieškotoja” Danguolė Sealey 
išvertė į anglų kalbą ir knyga 
išėjo iš spaudos Londone, pava
dinta “Injuest of nine brothers”. 
Vertėja yra lietuvaitė, Londono 
universiteto profesoriaus R. Sea
ley žmona.

A Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis; pirmininku 
išrinktas Antanas Rūkštelė, o Jo
nas Pilipauskas ir Vladas Vijei
kis — valdybos nariai.

★ Kanados Lietuvių VII diena, 
šitokiu pavadinimu iš spaudos 
išėjo septintosios Kanados lietu
vių dienos Toronte metraštis, tu
rįs 100 puslapių. .Jo pasirodymą 
Pas. Liet. Bendr. vald. pirminin
kas J. Matulionis, įžangoje, sieja 
su 550 m. sukaktimi nuo Žalgirio 
pergalės ir su 20 m. sukaktimi 
Lietuvos okupacijos. Pagal tai su
darytas ir metraščio turinys. Čia 
Ged. Galva rašo apie Lietuvių 
Tautos Golgotą, J. Matulionis 
apie rusų imperializmą, pasireiš
kusį nauja raudonųjų okupacija 
bei vykdoma rusifikacija. Istori
kas dr. Ad. Šapoka duoda studi
ją apie Žalgirio mūšį. Trečią šio 
leidinio dalį sudaro informacijos 
apie Kanados lietuvių Bendruo
menę: jos statutai, centriniai or
ganai, kultūros ir šalpos fondai, 
apylinkės. Viršelis — dail. T. Va
liaus.

★ Mirusio rašyt. Vinco J. Bud
rikio raštų knyga, pavadinta 
“Liepsnos ir pelenai”, netrukus 
išeis iš spaudos. Velionies raš
tus rūpestingai surinko ir jų iš
spausdinimu rūpinosi jo našlė 
Juzė Slavickaitė — Budrikienė.

A L. Dambriūno knyga “Lietu
vių kalbos veiksmažodžių aspek
tai”, laimėjusi “Aidų” žurnalo 
mokslinę 1959 metų premiją, iš
ėjo iš spaudos. Išleido Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius. Veikalas labai kruopš
čiai parengtas, panaudota naujau
sioji tuo klausimu literatūra vo
kiečių, latvių, rusų, prancūzų, 
lenkų, anglų kalbomis, o taipgi 
panaudotos tuo klausimu paruoš
tos studijos okupuotoje Lietuvo
je. Knyga turi 160 pusi. Gale 
pridėta veikalo santrauka anglų 
kalba.

★ Vytautas Saulius, lituanistas 
ir buvęs gimnazijos mokytojas, 
dabar Litho Art Studio savinin
kas Čikagoje, pereitais metais ap
siėmęs periodiškai leisti Lietuvių 
Bibliografijos Tarnybos periodinį 
leidinį “Knygų Lentyną”, savo 
pažadą ištesėjo, išleisdamas ketu- 
rius numerius, kiekvieną po 24 
puslapius. Du paskutinieji nume
riai, apimantieji paskutinių mėne
sių bibliografiją, yra spausdinami 
ir netrukus pasieks skaitytojus. 
Jis, palyginti, iš nedidelės savo 
įmonėlės pajamų, paskyrė šiam 
tikslui per metus kelius šimtus 
dolerių. Taip pat V. Saulius suti
ko ir 1961 metais finansuoti 
“Knygų Lentynos” leidimą, ir to
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Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- S 
šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- N 
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping js 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, B

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą B
yra prieinamas. Vaikams nuolaida. BDel smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. S

liau redaguojant mūsų bibliogra
fui Aleksandrui Ružancovui.

A Nadas Rastenis, J.A.V-bėse 
lietuvis advokatas, žinomas savo 
poezija ir lietuviškų kūrinių ver
timu į anglų kalbą, sausio 17 su
laukė 70 metų. Yra kilęs iš Vii- 
niaus krašto, Švenčionių apskr., 
Linkmenų vlsč. Amerikoje gyve
na jau 50 metų.

★ Lietuvių tautiniai šokiai italų 
enciklopedijoje. Aukštasis Peda
gogikos institutas Romoje iš vo
kiečių kalbos išvertė, papildė ir 
išleido Herderio' keturių tomų 
pedagoginę enciklopediją — lek
sikoną. Leidinys gausiai iliustruo
tas. Aptarime žodžio pramoga 
pailiustruotas paveikslu tautinio 
šokio lietuvių berniukų grupės iš 
saleziečių gimnazijos, pažymint, 
kad tai “danza lituana”. Tie šo
kiai jaunų lietuviukų yra buvę 
atlikti per italų televiziją.

A Po kelerių metų pažadų ir 
neištesėjimų, kaip komunistinė 
spauda praneša, į spaustuvę pa
galiau atiduota “Lietuviškos ta
rybinės enciklopedijos” pirmo 
tomo rankraščiai. Iš viso būsią 20 
tomų. Vyriausiu redaktorium esąs 
Juozas Matulis, o pavaduotojais 
Jonas Macevičius ir Pranas Ule
vičius.

A Domo Veličkos paruošta 
“Lietuvių literatūra”, antra dalis, 
su chrestomatiniu priedu, skirta 
peštai klasei, jau spausdinama 
“Draugo” spaustuvėje. Prie kny
gos bus ir literatūrinis žemėla
pis. Veikalas gausiai iliustruotas.

A Halina Didžiulytė — Mošin- 
skienė, spaudoje parašanti belet
ristinių kūrinių, Lietuvių Moterų 
Atstovybės JAV prašoma, sutiko 
lietuves atstovauti Brazilijoje. 
Birželio 12 — 16 ji dalyvaus tarp- 
tautinėje moterų konfereenijoje 
Sao Paulo.

★ Dr. inž. Algirdas Nasvytis 
surašė Barboros Armonienės per
gyvenimus okupuotoje Lietuvoje 
ir Sibire; “Life” žurnalas nupir
ko teisę tuos įspūdžių aprašymus 
spausdinti savo puslapiuose. At
rodo, kad ta medžiaga bus pa
skelbta šį mėnesį, iliustruota 
nuotraukomis ir specialiai pa
ruoštais piešiniais.

A A. Ružancovas, Lietuvių Bi. 
bliografinės Tarnybos vedėjas, 
džiaugiasi, kad 1960 metai litera
tūrinių veikalų atžvilgiu lemty
je lietuviams buvo riebesni — iš
leista šiek tiek daugiau veikalų 
negu 1959 metais. Padidėjo ir 
skaičius vertimų į anglų kalbą, 
ir čia nemažas nuopelnas St. Zo
barsko.

A Stepas Zobarskas ruošia lie
tuvių poezijos antologiją angliš
kai; jam artimai talkininkauja 
A. Landsbergis.

A R. Skipičio atsiminimų pir
mąjį tomą išleidžia Terra Chica
go je.

A Bronys Raila yra suplanavęs 
išleisti du tomu savo periodikoje 
pasirodžiusių stl-aipsnių; leidinio 
pavadinimas būsiąs “Akimirksnių 
kronikos”.

★ Iš “Lietuvių Dienų” redak
cijos pasitraukė J. Kojelis. Jo 
vieton vyr. ved. B. Brazdžionis 
pakvietė L. Valiuką, kuris jau 
pradėjo dirbti.

A Punsko lietuviai tikisi, kad 
šiemet pagaliau galės pradėti eiti 
laikraštėlis lietuvių kalba. Perei
tą rudenį Lenkijoje buvo išleistas 
vienkartinis leidinys “Aušra”.
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PERIMANT RAJONO VADO PAREIGAS
LSS-ąjungos korespondencinių 

rinkimų išdavoje tenka perimti 
LSS Australijos Rajono Vado pa
reigas iš v.s. A. Krauso, kuris taip 
oriai ir garbingai jas ėjo 8 me
tus. Atsisveikindamas viso Rajo
no skautų-čių vardu, noriu padė
koti br. Krausui už rūpestį, meilę 
ir atsidavimų skautybei, parody
tų per tiek metų. Noriu išreikšti 
viltį, kad jo laikysena man bus 
daug kur paskatinimu ir kelro
džiu.

Taip jau susidėjo, kad paskuti
niųjų rinkimų metu, LSS vado
vybė visame pasaulyje, buvo ati
duota į jaunosios kartos rankas 
— t.y. į tų vadovų, kurie skau- 
tauti pradėjo dar vilkiukais ir 
paukštytėmis Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir subrendo skautų ei
lėse.

Skautų Sąjunga yra sau orga
nizacija, pasistačiusi tikslu išau
ginti mūsų jaunimą Baden-Povvell 
nurodytais metodais, gerais lietu
viais ir išmokyti juos aukščiausių 
žmogaus gyvenime principų.

Savo siekimus skautybė nusa
ko trimis žodžiais: Dievui, Tėvy
nei ir Artimui.

Skautų eilėse išsitenka visų 
konfesijų žmonės, kurie yra prak
tikuoją savo konfesijos nariai. 
Padėti skautams geriau atlikti sa
vo pareigas Dievui, Skautų Są
junga turi Dvasios Vadovus, ku
rie ir stengiasi žiūrėti, kad obal- 
sio dalį “Dievui” skautei kuo ge
riau atliktų. Prašyčiau, kad kaip 
ir ligi šiol, taip ir toliau, mūsų 
Rajono Dvasios vadovai neštų tą 
didelę atsakomybę, kurią sau už
sidėjo prisiimdami šias pareigas.

Tarnavimas Tėvynei geriausiai 
atliekamas, stengiantis būti ge
rais lietuviais ir skiepijant jau
niesiems lietuvišką kalbą ir dva
sių. Mūsų sąlygose savo pilietiš
kumo pareigą Tėvynei geriausiai 
atliksime artimai bendradarbiau
dami su PLB, kaip aukščiausiu 
lietuvišku administraciniu organu 
čia. Prašau PLB ir toliau taip 
uoliai remti skautiškųjų veiklą, 
kaip ligi šiol.

Tarnyba artimui yra daugiau 
individualus dalykas, nes čia rei
kalaujama iš skauto atkreipti dė
mesį į žmogų, nežiūrint jo įsiti
kinimų, spalvos, tautybės. Norė
čiau šitą dar praplėsti sakyda
mas, kad kiekvieno lietuvio laiky
mas savo broliu ir jo mylėjimas, 
nežiūrint jo nuomonės, yra būti
na skautui. Nes kas gi naudos iš 
meilės artimui, jei mes nekcn- 
čiam savo kitaip galvojančio bro
lio?

Skautų vadovo paerigos yra la
bai rimtos ir atsakingos — auk
lėjimas principinio skauto, kas 
mano supratimu, padaro žmogų 
geresniu. Auklėjimo darbe negali 
būti nukrypimų. Todėl galvoju, 
kad skautų vadovas, norįs pilnai 
ir gerai atlikti savo pareigas, tu
rėtų vengti savo laiką skaldyti 
tarp kitų įsipareigojimų, ypač tų, 
kurie gali principiniai paliesti 
skautybės nuostatus. Skautybė 
yra tiek plati ir gili, kad kiekvie
nas žmogus gali čia rasti vietos 
savo asmenybei išreikšti.

Turiu įvairių planų skautiška
jam veikimui pagyvinti, bet pir
ma teks juos išgvildenti su arti
maisiais padėjėjais. Šia proga ir 
panaudoju pristatyti lietuviškai 
visuomenei Rajono Vadijų:

LSS Australijos Rajono Dva
sios Vadovas ps. kun. P. Butkus;

LS Seserijos Australijos Rajo
no Vadeivė — s. T. Reisgienė;

LS Brolijos Australijos Rajo
no Vadeiva — s.v.v. si. A. Dudai- 
tis;

LSS Australijos Rajono Spau
dos Skyriaus vedėjas — ps. B. 
Žalys;

LSS Australijos Rajono Iždi
ninkas — ps. K. Tymukas.

Atskirai norisi paminėti s.v.v. 
si. A. Dudaitį, kuriam perduodu 
savo ligi šiol eitas Brolijos Va
deivos pareigas. Nepaprastai 
džiaugiuosi, kad toks jaunas ir 
energingas vadovas tapo paskir
tas šiam darbui.

Kaip seksis eiti Rajono Vado 
pareigas ir kiek ištesėsiu savo 
planuose — parodys ateitis. Bū-

damas skautu nuo 7 m. amžiaus, 
per 32 metus skautavimo, nepri
klausiau jokiai kitai organizaci
jai. Todėl savo visuos ateities 
veiksmuose vadovausiuos skautų 
obalsiu — Dievui, Tėvynei ir Ar
timui ir savo sąžine.

Tuo pačiu kreipiuosi į skautų 
vadovus. Gerų rezultatų darbe pa
sieksim tik glaudžiai bendradar
biaudami, pasiduodami organiza
cinei drausmei, ir savo veiksmus 
apspręsdami skautybės principais. 
Su visais vadovais esu daugiau- 
mažiau asmeniškai pažįstamas ar
ba esu anksčiau palaikęs artimą 
korespondencinį ryšį. Prašau, Se
sės ir Broliai, Jūsų pagelbos sa
vo darbe, bet kartu prašau dėti 
visas pastangas pakelti mūsų 
skautavimo lygį. Tai pasieksim 
tik pirma pakėlę savo asmenišką 
skautavimo standartą. Ypač pra
šau visus vadovus atkreipti dė
mesį į 10-jį skautų įstatą: “Skau
tas skaistus ir blaivus savo min
tyse, žodžiuose ir veiksmuose”, 
ir. įsąmoninti jaunime didelę 
blaivumo reikšmę.

Lietuviškąją visuomenę, ypač 
organizacijas, ir skautų tėvus, 
prašau nuoširdaus bendradarbia
vimo. Iš savo pusės dėsiu visas 
pastangas, kad visuomenė geriau 
suprastų skautybę, jų pažintų ir 
įvertintų jos reikšmę mūsų sąly
gose, išlaikyti jaunimą lietuviais 
ir padėti jam išaugti geresniais 
žmonėmis.

Budėkim!
v.s. V. Neverauskas,

LSS Australijos Rajono Vadas

S. v. v. si. 
A. Dudaitis, 

dabartinis
L.S. Brolijos 
Australijos 

raj. vadeiva

DIPLOMATIJOS ŠEFAS

SURENGĖ PRIĖMIMĄ

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventės proga min. S. Lozoraitis 
ir V. Lozoraitienė surengė Pary
žiuje priėmimą, į kurį atsilankė 
daugiau kaip 120 žmonių. Be Lie
tuvos Pasiuntinybės narių patarė
jo J. Baltrušaičio, pulkininko J. 
Lanskoronskio ir sekretoriaus A. 
Liutkaus su žmonomis, svečių tar
pe buvo Prancūzijos Užsienio 
Reikalų Ministerijos valdininkai, 
parlamento nariai su senatoriais 
gen. Ganevaliu ir J. Marette pry- 
šaky, Prancūzijos — Baltijos 
Draugijos vadovybė, Prancūzų 
Akademijos narys Jules Romain, 
mokslo, kultūros, spaudos ir radi
jo žmonės, gausingi kiti Lietuvos 
draugai prancūzai, J.A. Valsty
bių Ambasados nariai su M. Cody 
ir jo žmona ir Free Europe ats
tovas L. Metz. Priėmime dalyva
vo Paryžiaus lietuvių kolonija su 
Bendruomenės Valdybos pirmi
ninku kun. J. Petrošium ir Tary
bos pirmininke S. Pagnier-Joku- 
bauskaite. Sovietų pavergtąsias 
tautas atstivavo Estijos ministe- 
ris K.R. Pusa ir Latvijos minis- 
teris O. Grosvald su žmonomis ir 
bendradarbiais, Lenkijos ambasa
dorius K. Moravski, estų bei lat
vių draugijų pirmininkai, ACENo 
Delegacija Paryžiuje, Laisvosios 
Mokslo Akademijos pirmininkas
C. Marinesco bei gen. sekretorius 
E. Lajti ir Kultūros Laisvės Kon
greso nariai.
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čio š.m. vasario mėn. 24 d. Nr. 
8 (618) buvo patalpintas K. Zd. 
straipsnis: “Laisvalaikio Svarsty
mai”. Tame straipsnyje keliais 
sakiniais autorius bando išspręs
ti Nepriklausomos Lietuvos Vals
tybės buvusių santykių raidą su 
jos didžiaisiais kaimynais. Aptar
damas lietuvių — lenkų santy
kius, straipsnio autorius pastebi, 
kad į kaikurias lenkų užimtas 
Lietuvos sritis mūsų pretenzijos 
buvę nestipriai etnografiniu bei 
politiniu požiūriu pagrįstos. Dėl 
Vilniaus klausimo santykiai esą 
išsiplėtę iki fizinės neapykantos. 
Nesantaikos priežastis pagilėjusi 
nenorint pasiduoti lenkų kultūrai. 
Neapkančioje dvasioje buvusi 
auklėjama lietuvių tauta. Galiau
sia, straipsnio autorius daro išva
dą, “... jei ne Vilnius, tai kita 
priežastis būtų buvus surasta.” 
Pagal straipsnio autoriaus išve
džiojimus, tik lietuviai buvę ne- 
santankos priežasčių jieškotojai. 
Ar tai nevienašališka?

Todėl čia suminėkime kelis pa
vyzdžius, kaip lenkai elgėsi lie
tuvių atžvilgiu, norėdami kaimy
ninius santykius “pagerinti”. Dar 
rašalui nenudžiūvus, jie sulaužė 
Lietuvos — Lenkijos sienas nus
tatančią pasirašytąją Suvalkų su
tartį. Okupuotose Lietuvos žemių 
.srityse brutaliai naikino visa, kas 
tik lietuviška. Galiausiai, reika
laudami užmegsti diplomatinius 
santykius, grasino karine jėga 
Lietuvos Nepriklausomybei, šauk
dami: “Marszalku, prowadz nas 
no Kowno!” (Maršalai, vesk mus 
į Kauną!).

Manyčiau, kad tokius klausi
mus siauroje vietos lietuvių spau
doje visai nevertėtų kelti. Jei kas 
turi tikrai gerai pagrįstų faktų, 
liečiančių buvusius santykius su 
mūsų kaimynais, geriau būtų juos 
padiskutuoti mažesnėse auditori
jose. Vėliau galima jieškoti kon
takto su kaimyninių tautų atsto
vais ir su jais buvusias klaidas 
aiškintis.

Visiems, kas įdomaujasi Lietu
vos — Lenkijos buvusiais kaimy
niniais santykiais, medžiagos aps
čiai galima rasti išeivijoje išleis
tuose leidiniuose: Mykolo Biržiš- 
kis — “Dėl Mūsų Sostinės”, Je
ronimo Cicero — “Vilnius Tarp 
Audrų”, K. Žuko — “Žvilgsnis į 
Praeitį”, B.K. Balučio prisimini- 
gnuose — “B.K. Balutis” ir kit.

Reikšdamas pagarbą,
L. Barkus

*
Prancūzijos — Baltijos Draugi

jos pirmininkas senatorius gen. 
Ganeval su žmona surengė pietus 
Baltijos Valstybių ministerių Pa
ryžiuje garbei. Iš lietuvių pusės 
pietuose dalyvavo S. ir V. Lozo
raičiai, J. ir E. Baltrušaičiai ir 
pik. J. Lanskoronskis.

GERALD KERSH

Slaptos Paslaugos
(Tęsinys iš “M.P.” 10 nr.)

— Atsinešdinėkite man savo 
rūbus išvalyti ir laidyti. Ir kai 
jums reikės naujos eilutės, atei
kite pas mane. Aš pasiūsiu ją su 
trijų inčų atsarga. Ir taip pat 
neužmirškite kartas nuo karto 
man atnešti ponios pagamintų 
skanėstų paragauti.

Tokiu būdu tapau jų, taip sa
kant, rūbų siuvėju ir — patikėti
niu. Aš valiau ir laidžiau jo rū
bus, o taip pat ir jos kostiumus, 
į pastaruosius atsinešiau su ypa
tingu atsidėjimu ir stropumu.

Su kiekvienu nauju užsakymu, 
mano siuvykloje atsirasdavo 
“chicken caecĮotore”, ar farši
ruota žuvis, ar kitas koks patie
kalas. Jaučiaus lyg jų šeimos na
rys.

★

Ir taip praėjo vieneri metai.
Ir atėjo Pearl Harbour*).
Netrukus po to pas mane atė- 

b ponia Peperienė iš išgąsčio iš
balusi, bet išdidi.

Atsisėdo ir pravirko:
— Ponas Vara, Bobas išvyko.

') 1941 m. gruodžio . d. japonų 
karo lėktuvai užpuolė JAV- 
bių karo laivyno bazę Pearl 
Harbour, Havajų salyne. JAV- 
bės įstojo į II Pasaulinį Ka
rą.

— Kur išvyko?
— Į karą...
Ji papasakojo, kad Bobas slap

tai užsirašė savanoriu į kariuo
menę. Nenorėjęs jos bereikalin
gai jaudinti. Išvykimo dieną Bo
bas buvęs pakilioj nuotaikoj, lyg 
kas jį viliotų į karą. Atsisveikin
damas, vos trumpai ją pabučia
vęs. ..

Pasakiau jai:
—■ Karas labiau vilioja vyrus 

negu moters meilė. Bent pradžio
je.

Kuriam laikui praslinkus, po
nia Peperienė vėl pas mane atė
jo atsiimti užsilikusių vyro rūbų. 
Atnešė man dubenį “chicken cae- 
ciatore”.

Pasiskundė:
— Ilgu man be Bobo. Nuobo

džiauju ilgais žiemos vakarais. 
Tuščias stalas, tušti kambariai, 
nėra su kuo pasišnekėti. Bobo 
krautuvėje man nėra kas veikti: 
ten viskas techniška, apie ką aš 
nieko nesuprantu. Mudu su Bobų 
buvome taip vienas kitam atsida
vę, kad net nejieškojome pažin
čių, draugų. O dabar nėra nė su 
kuo žodžio sumesti.

— Taigi, — sakau jai, — jei 
taip nuobodu, dažniau ateidinėki- 
te pas mane, pasikalbėsime.

— Gal jūs ateitumėt pas mane.

Pavakarieniautumėm kartu, — 
pasiūlė ji.

Aš pajuokavau:
—• Aš nenorėčiau jus sukom

promituoti kaimynų akyse.
—• O ne, ponas Vara! — suriko 

ji. — Jūs nesivaizduokite, kad aš 
pasikviečiu ką nors, kas galėtų 
mane sukompromituoti kitų aky
se. Kartais pakviečiu namų už
vaizdą puodeliui arbatos su svies
tainiais. Jam 65 metai ir jis turi 
astmą. Nesirūpinkite išvaizda. 
Bobas ir aš nelaikėme jus jokiu 
būdu komišku, gal tik kiek eks
centrišku, bet ir tai ne bloga 
prasme. Tik tiek, kad nemėgstu 
virti moterims, ir bendrai neken
čiu jų ilgų liežuvių. O jūs esate 
pats, nekenksmingiausias vyras, 
apie kurį aš tik galėčiau pagal
voti. ..

Gyvenime žmonės mane visaip 
koliojo: raupsuotoju, nykštuku, 
parchu, bjaurybe, arba, kaip ma
no žmona mane vadina, egiptie- 
tiška mumija, bet dar niekas nie
kuomet manęs nepavadino ne
kenksmingu vyru. Mano garbė ir 
mano jausmai buvo įžeisti.

Aš nepasinaudojau ponios Pe- 
perienės kvietimu. Net ėmiau į 
ją žiūrėti kritiškomis akimis. Kon
statavau, kad tiek jos veidas tiek 
ir figūra jau nėra tokie klasiš
ki. Aš lyg ir pastebėjau jos pa
smakrio papilnėjimą. Bet tai ga
lėjo būti iliuzija. Pasirodė, kad 
tai nebuvo iliuzija, kai ji maž
daug vieneriems metams nuo jos 
vyro išvykimo vėl atsirado pas 
mane.

Su ašaromis akyse ji tarė:

— Ponas Vara, jūs turite per
taisyti mano kostiumus. Aš pa
pilnėjau.

Taip. Ji pastorėjo. Tai galima 
buvo pastebėti iš pirmo žvilgs
nio.

Ji paaiškino man, kad ji dabar 
verdanti ne tik sau, bet ir prie 
stalo jos įsivaizduojamam Bobui. 
Ji ir suvalganti abi porcijas. Vie
numa padidinusi jos apetitą.

Moterys visada randa kuo pa 
sitenkinti.

Aš pasakiau:
— Gaminkite po pusę porcijos, 

daugiau vaikščiokite, gimnasti- 
kuokitės ir skaitykite knygas 
valgių užuomaršai.

— Ne, — ji atsakė, — aš ne
mėgstu daug vaikščioti. Nemėgs
tu ką nors kita daryti, tik virti.

Aš ją išmatavau: ji buvo 36 — 
28 — 38.

— Čia ir sustokite, nes jei dar 
pastorėsite, nebebus iš ko rūbus 
išleidinėti.

Tačiau aš puikiai žinojau, kad 
jei tos Viduramžio Jūros tipo mo
terys ima tukti, tai joms nėra nė 
galo, nė krašto.

— Jūsų rūbai bus už dviejų sa
vaičių gatavi,. — jai pamelavau. 
— Šiuo metu turiu daug užsaky
mų.

Tikrumoje ruošiau jai nemažą 
išgąstį jos pačios metodu. Nebe
kenksmingas vyras, a? Ir aš, Va
ra nuo Dunojaus krantų, galvo
jau, kad ji graži. Gal ir graži, 
bet kartu ir kvaila, žmogus be 
inteligencijos, tai visvien kaip 
krosnis be ugnies. Vietoj, kad 
paplatinus jos kostiumus, ąš juos 

susiaurinau.
Po dviejų savaičių ji atėjo pas 

mane dar labiau pastorėjusi. Pri- 
simieravo kostiumus. Atrodė kaip 
išpūsta guminė antis, ant kurios 
vaikai jūroje plaukioja.

— Daugiau aš tų daiktų nelie
sta, — pasakiau aš jai. Jos akyse 
buvo tokia išgąstis, kad net tada 
man jos pagailo.

— Nieko nepadarysi, — pasakė 
ji. — Surinksiu visus savo rūbus 
ir pasiųsiu į Angliją prancūzų 
pabėgėliams. Pati sau nusipirk
siu kokį nors kostiumėlį nuo 
gembės už 150 dolerių.

Taip ji ir padarė.
★

Kartą užtikau laikrašty Ka
riuomenės Štabo pranešimą, ku
riuo susidomėjau. Tai buvo Oma- 
lijos Atolo Ramiajame Vandeny
ne istorija, o svarbiausias tos is
torijos dalyvis buvo seržantas 
Robertas Peperis, mano geras 
draugas. Visi tada žinojo tą nuo
tykį, tik dabar jaunuomenė pa
miršo savo krašto didvyrius.

štai kas buvo parašyta laik
rašty:

Penki kareiviai, jų tarpe Pe
peris, buvo išsodinti ant negyve
namo Omalijos Atolo, iš kur tu
rėjo stebėti japonų laivų ir lėk
tuvų judėjimą ir apie tai per ra
diją pranešinėti savo štabui. Ra
distu buvo seržantas Peperis.

Netrukus po to bombonešis 
(matyt, pašautas) nukrito į jūrą 
ties pačiu atolu, pirm to išmetęs 
kur pakliuvo savo bombas. Viena 
jų sprogo kaip tik ties ola, kur 
buvo įsitaisę amerikiečių karei

vių penketukas, užmušdama ketu
ris kareivius ir sužeisdama Peperį. 
Nukritę japonų lakūnai taip pat 
žuvo.

Peperis, kaip mokėdamas, apsi- 
tvarstė savo žaisdas ir palaidojo 
savo žuvusius draugus. Grįžęs 
prie radijo siųstuvo, rado jį suga
dintą: bombos skeveldros perkir
to kai kurias dalis, ir aparatas 
nebeveikė. Tada Peperis mėgino 
nerti į nugrimzdusį japonų lėk
tuvą, kuriame, kaip Peperis tei
singai spėjo, taip pat turėjo būti 
radijo siųstuvas. Po maždaug 400 
nesėkmingų nėrimų Peperiui pa
galiau pavyko parsigabenti trūks
tamas dalis ir sutaisyti savo radi
jo siųstuvą. Visa tai truko keletą 
savaičių, maisto atsarga baigėsi, 
Peperis gyveno pusbadžiai. Nu
trūkus radijo ryšiui, amerikiečių 
štabas veikiai užmiršo apie Oma
lijos Atolą.

Vieną naktį japonų apgadintas 
povandeninis laivas atplaukė į 
atolą. Kaip tik tą naktį Peperiui 
pavyko galutinai sutaisyti siųstu
vą ir persiųsti štabui šifruotą 
pranešimą apie save ir apie at
plaukusį povandeninį laivą. Se
kantį rytą amerikiečiai išsodino 
atole desantą, ir paėmė į nelais
vę japonų povandeninio laivo įgu
lą.

Karo didvyris seržantas Pepe
ris grįžo į Ameriką. San-Franciš- 
ko mieste jis buvo gausios mi
nios sutiktas, dekoruotas augšiu 
žymeniu, vaišinamas ir vežioja
mas.

(Nukelta į 4 psl.)
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PANAŠUS IR TOLYGUS DARBAI

JONAS NORMANTAS

PAVOJINGAS PRIEŠAS

Teisindami kun. J. Kungio pa
sielgiu!:} prieš Adelaidės savait
galio mokyklą, esančią Lietuvių 
Namuose, “Tėv. Aidai” karts nuo 
karto vis priduria — ‘‘Panašūs 
reiškiniai dėl mokyklos buvo prieš 
kelis metus ir Melbourne”, “šia 
proga prisimintina ir buvusi isto
rija Melbourne dėl mokyklos”. 
(T.A. Nr. 41-236 — 1960.10.19 ir 
6-251 — 1961.2.7.) O kiek anks
čiau, dar prieš Adelaidės mokyk
los įvykius, “Tėv. Aidai” įsidėjo 
Melbourno vad. parapijos mokyk
los mokinių su tos mokyklos stei
gėju ir globėju kun. P. Vaseriu 
nuotrauką ir po jo parašė — “O 
kiek kun. P. Vaseris už šią mo
kyklą buvo pultas, net viešai už
gauliojamas!!! (T.A. Nr. 24-219 
— 1960.6.22).

Savaitgalio mokyklos viena 
svarbiausių priemonių išlaikyti 
lietuviais mūsų priaugančią kar
tą. Jomis rūpinosi vaikų tėvai, 
mokytojai, kultūrininkai ir visi 
kas sielojasi lietuvių tautos rei
kalais. Ir va, mums sakoma, kun. 
P. Vaseris už tokias kilnias jo 
pastangas buvo pultas ir net vie
šai užgauliojamas. Kiekvienas 
mūsų pasipiktintume tokiu žmo
nių pasielgimu, jei nežinotume 
tikrosios padėties, kaip ta vad. 
parapijos mokykla įsteigta.

1950 m. Vasario 16, nepriklau
somybės šventės paminėti, skau
tai įsteigė savaitgalio mokyklą, 
kai kun. P. Vaseris netik nebuvo 
Melbourne, bet ir Australijoj. 
Mokykla prisiglaudė prie austra
lų katalikų parapijos, kurios baž
nyčioje turėdavome lietuvio ku
nigo laikomas pamaldas. Atvykęs 
Australijon kun. P. Vaseris tapo 
Melbourno lietuvių kapelionu ir 
buvo šios mokyklos tikybos mo
kytoju. ALB Krašto Tarybos su-, 
važiavimas 1952 m. Adelaidėje vi
sus švietimo reikalus pavedė Kul
tūros Fondui ir šią mokyklą nuo 
1953 m. pradžios perėmė K.F. 
Melbourno skyrius. Kun. P. Vase
ris 1954 m. vasario 14 d. (reikš
minga, nepriklausomybės šventės 
išvakarėse) šią mokyklą iš tų pa
talpų išmetė, nedavęs net tos die
nos pamokų užbaigti, pavartoda
mas fizinę jėgą prieš mokyklos 
vedėją pamokos metu.

Išmetęs mokyklą, jis paskelbė 
atidarąs parapijos mokyklą. Ra

Slaptos paslaugos
(Atkelta iš 3 psl.)

Laikraščiai ir žurnalai buvo pil
ni jo atvaizdų, vien Holivudo fil
mų bendrovė pasiūlė jam 120.000 
dolerių už teisę filmuoti jo nuo
tykius.

Ponia Peperienė atbėgo pas ma
ne verkdama:

— Visos Amerikos merginos 
dabar bėgios paskui Bobą. Žino
te, kokie dabar laikai. O aš pa- 
storėjau. Ponas Vara, sakykite, 
ar Bobas tebemylės mane?

Aš atsakiau:
— O aš ką galiu žinoti, aš, ne

kenksmingas vyrukas? Meilė ne
matuojama inčais ar centimet
rais. Visos istorijos tėra tik žo
džiui ir visi filmai — tik šešėliai. 
Merginos tampa moterimis ir did
vyriai greit užmirštami... Tikro
ji meilė ilgiausiai gyvena. Nusi
raminkite. šlovė r pinigai nieka
dos dar nepagadino tikro vyro, 
o Robertas po viso to įrodė, kad 
jis esąs tikras vyras.

★

Karas pasibaigė. Vieną dieną 
pas mane užsuko Peperis ir atne
šė vieną savo seną eilutę su
siaurinti.

Jo matavimai dabar buvo 40
— 38 — 39.

— Jau verčiau siūdinkitės da
bar naują eilutę, — pasakiau jam,
— nusibodo man tuos senus rū

gino tėvus leisti į ją savo vaikus 
ir dalį mokinių atitraukė iš išmes
tosios mokyklos ir. taip buvo 
įsteigta vad. parapijos mokykla.

Apie šį kapeliono pasielgimą 
Kul. Fondo Australijos Valdyba 
pranešė ALB Krašto Vaidybai, 
Vliko Lietuvybės Išlaikymo Tar
nybai ir vyskupui Padolskiui.

Kai išmestoji mokykla prisi
glaudė kitur, mokyklos vedėjas 
1954.2.28 d. raštu paprašė kun. P. 
Vaserio tęsti tikybos pamokas 
šioje mokykloje. Jis tikybos dau
giau jau nebedėstė ir savo lei
džiamam laikraštėlyje “švyturys” 
straipsnelyje “Mokykla be tiky
bos pamokų” parašė — “Melbour
no L.K. Fondo skyriai nepasiti
kėjo lietuvių parapijos sekmadie
nio mokykla ir čia pat pašonėje 
atidarė kitą sekmadienio mokyk
lą... Dėl to, matyti, ir bėgo iš 
parapijos mokyklos, kad kunigas 
nebekvaršintų vaikams galvų po
teriais... Jeigu būtų buvus Rei
kalinga tikyba, tai nebūtų buvę, 
reikalo čia pat ir tuo pačiu lai
ku atidaryti kitą mokyklą.” 
("Švyturys" Nr. 2-6 — 1954 m. 
gegužis).

Gi šiandien visa tai norima ne
tik išbaltinti ar net ištrinti, bet 
dar kažką pakaltinti kapeliono 
užgauliojimu.

Visiškai sutinku su “Tėv. Ai
dais” kai sakoma, kad panašūs 
reiškiniai dėl mokyklos dabar vy
ksta Adelaidėje, kas prieš septy
nis metus vyko Melbourne. Tie 
reiškiniai ne tik panašūs, bet kai- 
kurie jų visiškai tolygūs. Mel
bourne kapelionas mokyklą išme
tė, o Adelaidėje negalėdamas to 
padaryti panoro ją išdraskyti. 
Adelaidėje nedėstoma mokykloje 
tikyba ir iš kun. J. Kungio pa
reiškimo — “Tikybos dėstymo 
reikalu”, tilpusio “Tėv. Aiduo
se” š.m. vasario 7 d. (Nr. 6-251) 
neatrodo, kad jis tikybą dėstytų. 
Nedėstė ir Melbourne, nors vie
nu metu išmetus mokyklą gyveno 
Melbourne trys lietuviai kunigai 
iš visų septynių tuo metu esan
čių Australijoj. Tada dar daug 
kas nesuprato kaip gali nedėstyti 
tikybos mokykloje. O mėgstą ju
morą šį reiškinį, “pateisindavo” 
sakydami — nepasidalina kuriam 
dėstyti, tai ir nedėsto.

J. Valy.

bus pertaisinėti.
— O, — atsakė jis, — bet šie 

seni rūbai dar pilnai tinka dė
vėti.

Pono Peperio pajamos pirmai
siais pokario metais siekė 160.000 
dolerių — iš biznio ir iš filmo. 
Tačiau valstybinių mokesčių di
dumas ir Omalijos Atolo pergy
venimai padarė jį išmintingu ir 
atsargiu žmogumi. •

— Hm, — pasakiau, — o kaip 
laikosi ponia?

— Puikiausiai. Žinote, moterys 
yra keistos. Anksčiau ji neišleis
davo manęs iš akių, kad per daug 
nevalgyčiau, o dabar nusisuka, 
kad mažai valgau.

— Ar ji vis dar taip meistriškai 
tebeverda?

— Jei ne geriau...
— Gerai, — pasakiau, — su

siaurinsiu jums šią eilutę, o se
kančiais metais siūsiu jums nau
jų-

— Galbūt...
— Ne galbūt, bet tikrai, — 

atsakiau ir paklausiau: o kaip 
apetitas?

— Kaip vilko.
— Netrukus jums nusiųsiu 

naujų medžiagų pavyzdžius.
★

Ponas Vara padavė man sutai
sytą švarką:

LAIŠKAS
REDAKCIJAI
, Adelaidė, 1961.111.8

Didžiai gerbiamas Redaktoriau, 

maloniai prašome išspausdinti ar
timiausiame “Mūsų Pastogės” nu
meryje:

* * *

A.L.B. Krašto Tarybos Adelai
dės atstovai, apsvarstę š.m. Va

sario šešioliktosios minėjimą Ade
laidėje, rado, kad:

1. Atskiriems vadovaujantiems 
asmenims neištesėjus Apylinkės 
Valdybai, kaip vieninteliam teisė
tam šventės rengėjui, duoto pa
žado bendradarviauti, buvo pra
silenkta su bendruomeniškumo 
principu.

2. Taip reikšmingoje šventėje 
paskirų organizatorių demonstra
cija pažeidė vienybės ir solida
rumo jausmus, kuriuos tą dieną 
išgyvena kiekvienas tėvynę my
lintis lietuvis tremtyje.

3. Toks' žodžio netesėjimas pa
kenkė tautiniam reikalui ir ta 
prasme, kad šia proga iškilmingos 
pamaldos vyko ne Katedroje, kaip 
kad būdavo ligšiol per 10 metų.

Katedroje Arkivyskupo celeb- 
ruojamos pamaldos, be lietuvių, 
visada sutraukdavo didelį skaičių 
australų. Jų būdavo nuo eilinių 
piliečių iki senatorių ir parlamen
to narių, o atitinkamas pamokslas 
ir šv. Miių intencija jiems metai 
iš metų primindavo Lietuvos val
stybės ir tautos tragediją.

4. Šitie nuo bendruomenės ati
trūkę organizatoriai, sąmoningai 
ar nesąmoningai veikdami, su
menkino Vasario šešioliktosios di
dingumą.

Krašto Tarybos Adelaidės ats
tovai su dideliu susirūpinimu ste
bi jau ilgesnį laiką Adelaidės lie
tuvių tarpe vykdomą destrukciją, 
bet kai skaldymo tendencija pa
lietė net ir Vasario 16-tąją, tai 
laiko savo pareiga tokius mūsų 
gyvenimo neigiamus faktus vie
šai paskelbti.

A.L.B. Krašto Tarybos 
Adelaidės Atstovai

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS" 

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

— Štai jūsų archaiškas švar
kas ir atnaujintas. Dėvėkite jį 
sveikas.

Aš paklausiau:
— Ir ?
— Ką ir? A! Neužilgo po to 

pasiuvau jam šešias naujas eilu
tes. Jis ir vėl buvo 45 — 47 — 
49. Naujose eilutėse palikau at
sargai po 3 inčus medžiagos. Tai 
buvo neišvengiama. Dabar ir jai, 
kaip matote, pasiuvau naują kos
tiumą.

Bet pasakysiu: ji buvo pasikė
lusi į puikybę. Kai ji buvo liek
na, ji norėjo, kad ir jos vyras 
būtų lieknas. Ji norėjo, kad ki
tos moterys jai pavydėtų, žino
ma, ji nesitikėjo, kad jos vyras 
galėtų tapti didvyriu; jokia mo
teris nemato nutukusiame vyre 
herojaus. O dabar papilnėjusi, ji 
siekia, kad ir jos vyras dar labiau 
nutuktų. Aišku, šiuo atžvilgiu jai 
sekasi. Praeitą sekmadienį ma
čiau juos Centriniame Parke. Ji 
tebėra dar ypatingai žavi ir gra
ži, o jis — masyvus kaip mūras. 
Jiedu yra laimingiausia pora vi
same mieste, ir aš nematau jo
kios priežasties, kodėl jie netu
rėtų būti laimingi.

— Tačiau, — čia ponas Vara 
kiek susimąstė, — tačiau aš vis 
dar nesu tikras, ai- tokios pavo
jingos moters, kaip Elenos Beat
ričės Peperienės, meilė yra palai
ma ar prakeikimas...

Iš anglų kalbos laisvai vertė 
LEOPOLDAS LINKUVIS

BŪTI AR NEBŪTI
RAŠO RŪTA

Choro branduolį sudaro daini
ninkai ii' chorvedys. Į pilną cho
ro sąstatą įeina choro mylėtojai, 
mecenatai ir administratorius. 
Mecenatai vieni patys choro su
daryti negali.

Mūsų Sydnėjaus choras būdavo 
pilno sąstato, gražiai dainavo kelis 
metus. Šiais metais, pasilikus nedi
deliam skaičiui dainininkų, lan
kančių repeticijas, choras ėmė 
svarstyti hamletišką problemą: 
būti ar nebūti.

Išgirdę apie tai, visi choro my
lėtojai ir mecenatai sušuko stip
riu balsu: “būti!”

O kaip būti, kad nėra kas dai
nuoja ir dirigentas negali diri
guoti keliolikai dainininkų ir tuš
čioms kėdėms?

Iš kitos gi pusės, kaip nebūti, 
kad ir latviai ir estai turi savo 
chorus.

Aš asmeniškai esu šalininkė 
mažo choro. Ir tai remiu šiais 
punktais:

Pirma, mažo choro vyrų ir mo
terų dainininkai gali ^sutilpti visi 
vienoje eilėje. Panaikinus antrą 
eilę, publika gerai matytų tiek 
didžiuosius, tiek mažuosius daini
ninkus. O chorvedžiui išnyktų 
sunkus uždavinys — dainininkų 
suskirstymas į pirmą ir antrą ei
lę.

Antra, mažam chorui reikalin
gas mažas skaičius dainininkų, ir, 
visi kurie nenori lankyti repetici
jų ir tie, kurie turi gerus balsus, 
bet nenori dainuoti, galėtų su ra
mia sąžine sėdėti namuose prie 
TV.

Nežiūrint taip svarių punktų 
mažo choro naudai, chorvedys 
nori didelio choro. Jeigu chorve
dys nori didelio choro, didelis jis 
turi ir būti.

Esant tokiai padėčiai, chorve
dys, dainininkai ir nedainininkai 
susirinko svarstyti kaip chorą pa
didinti.

Visi dalyviai entuzijastiškai įsi
jungė į choro padidinimo akciją.

Pirmininkai pasižadėjo suver- 
buoti po kelis dainininkus iš sa
vų apylinkių, klebonas paieškoti 
dainininkų visoje parapijoje. O 
didžiausią verbavimo naštą pa
kels administratorius. Jis ne tik 
suverbuos, bet ir atgabens neat
vykus} dainuoti dainininką. Tas 
bus reikalinga tik repetuojant, 
nes koncerto metu visi daininin
kai, net ir tie, kurie repeticijų 
nelanko, patys atvyks į sceną.

Į chorą priimami visi. Pirme
nybė duodama dainavusiems D.P. 
stovyklų ansambliuose bei cho
ruose ir jaunuoliams pradedan
tiems dainuoti.

Chore dalyvavimo atpildas yra. 
reguliarus susitikimas su draugais 
ir pažįstamais, pasidalinimas sa
vaisiais įspūdžiais ir aktualijų ap
tarimas ir tautinės pareigos at
likimas.

Norint įstoti į chorą, nereikia 
jokio prašymo nei pareiškimo 
įteikti. Užtenka ateiti į repeticiją 
penktadienio vakarą.

ADELAIDĖ
TUNTO VADUOS POSĖDIS
š.m. vasario 10 d. Lietuvių Na

muose įvyko Vilniaus Tunto vadi- 
jos posėdis. Vadija pasitarimui 
šaukiama kas keli mėnesiai arba 
ypatingais atvejais tuntininko 
nuožiūra.

Sušauktam posėdy darbingai ir 
broliškai buvo aptartos gairės 
ateičiai.

Tunto vadiją dabar sudaro 
skautų skyriaus vedėjas s.v. vyr. 
si. P. Alčiauskas, skaučių sky
riaus vedėja vyr. si. R. Urmonie- 
nė, vienetų vadovės ir vadovai bei 
tunto pareigūnai.

V.s. Vyt. Neverauskas sutiko 
ir toliau būti tuntininku, nežiū
rint didelės atsakomybės R.V. pa
reigose. šiemet Vilniaus tunto 
tuntininkas turi du pavaduotojus: 
p.s. Vyt. Opulskį ir ps. A. Gavelį. 
R. Urmonienė — tunto adjutan
tas. Kasininku’ pasiliko si. Don. 
Dunda. Tuntui dvasios vadas yra 
kun. J. Kungys. Meno vadovo pa
reigas eina ps. V. Šulcas.

Tėvų komitetą sudaro skautų 
ir skaučių tėvų rinkti: pirminin
kė p. S. Pacevičienė ir nariai — 
J. Mikeliūnas ir J. Brazauskas.

Australija yra žinoma kaipo 
neblaivus kraštas, bet statistika 
rodo dar kelis kraštus, kur išge
riama proporcingai daugiau kaip 
australų.

Tarp septynių didžiųjų nuodė
mių viena iš jų yra puikybė. Ji 
priskiriama prie didžiųjų nuodė
mių, nes jos daroma žala yra di
delė. Puikybė (puslumas) stabdo 
progresą — tobulėjimą.

Australai iš puikybės manyda
mi, kad pas juos viskas gerai, 
kad jie geresni už kitus, ilgą lai
ką nekreipė daug dėmesio į gir
tavimą, bet, pradėję labiau susi
bičiuliauti su kitomis tautomis, 
jie keičiasi. Jau antri metai, kaip 
australų šviesuomenė, išsigandusi 
liūdnų statistikos skelbiamų skait
linių, pradėjo ofenzyvą prieš gir
tavimą. Jų kunigai, gydytojai, 
pedagogai ir kit. griežtai pasisa
ko ir parašo prieš girtavimą. To 
negana, jie atsikviečia talkon ir 
kitų kraštų kovotojus. Skaitėme 
laikraščiuose ir- girdėjome per ra
diją kalbant švedų, šveicarų, ame
rikiečių ir kit. tautų organizaci
jų ir institucijų atstovus, kurios 
kovoja su girtavimu.

Ką mes, Australijos lietuviai, 
darome, kad apsaugotume mūsų 
jaunimą ir ypač studijuojantį nuo 
pratinimosi girtauti? Ką mes da
rome, kad tarp mūsų girtavimas 
mažėtų? Ne vieną pajėgų tautie
tį raginau pradėti ofenzyvą prieš 
tautiečių girtavimą ir iš nė vie
no buvo atsakymas, kad nėra ko 
jaudintis, nes australai esą dar 
didesni girtuokliai.

Krikščioniškųjų dorybių sąraše 
yra viena dorybė, kurią reikėtų 
dažniau prisiminti, t.y. nusižemi
nimas. Pakeiskime puikybę į nusi
žeminimą ir tada matysime gyve
nimą ir savo darbus kitaip atro
dant; tada nenuvertinsime kitų 
bei jų darbų ir nepervertinsime 
savęs ir savo darbų.

Tarp australų ligonių alkoho
likų yra didesnis procentas, kaip 
lietuvių, bet tarp australų yra 
didesnis procentas kaip mūsiškių 
(ir iš senimo ir iš jaunimo) ir 
blaivininkų ir visiškų abstinentų. 
Jų ir senimas ir jaunimas per 
vaišes dažniau apseina, vydūniš
kai pasakius, be butelių miško ant 
vaišių stalo. Jie neprievartauja 
vienas kitą gerti. Jų pramogos 
bei vaišės nesitęsia ilgiau nakties 
12-tos valandos.

TRUMPAI IŠ AUCKLANDO 
(NAUJ. ZELANDIJA)

Vasario 16-sios proga trys di
dieji N. Zelandijos dienraščiai — 
“The New Zealand Herald”, “The 
Press” ir “The Otago Daily Ti
mes” — išspausdino lietuvio stu
dento atvirą laišką, iškeliantį So
vietų Sąjungos veidmainiškumą 
ir Lietuvos, Latvijos, Estijos pa
vergimą. “The Press” skiltyse pa
sirodęs laiškas iššaukė eilę pasi
sakymų. Tą patį laišką Austra
lijoje atspausdino ir Melbourno 
“The Age”.

★

Neperseniausiai iš Sydnėjaus 
į Aucklandą atvykusi Aldona 
Griškaitytė apsistojo pas D. Ni- 
peraitę. šia proga praeitą savai
tę ponų Žiginskų namuose įvyko 
linksmavakaris, kuriame p. Griš
kaitytė turėjo progos susipažin
ti su vietinių lietuvių jaunimu.

★

Kovo 6 d. Aucklando Universi
tete įvyko Students’ Internatio
nal susipažinimo vakaras, sutrau
kęs kelių šimtų tarptautinę pub
liką, jų tarpe ir keletą lietuvių. 
Vakaro metu europiečių studentų 
vardu kalbėjo G. Proeuta, ragin
damas dalyvius giliau pažinti ki
tų kultūrą, papročius ir proble
mas, kaip stiprų pagrindą tarp
tautinei draugystei. Vakarienės 
metu tarp egzotiškų Indijos, Fi
ji, Kinijos valgių matėsi lietu
viškų ir latviškų patiekalų.

★
Metų pradžioje universiteto 

įstojimo egzaminus išlaikė Aud
ronė Cibulskytė ir Dalia Pečiulai-

Tegul australų kovotojai prie! 
girtavimą būna ir mums paskali, 
nimu nepasiduoti nevilčiai, by 
su pasitikėjimu ir tikėjimu kovo, 
ti iki pergalės.

Mielos tautietės ir mieli tau. 
tiečiai, gelbėkimės ir gelbėkime 
kas dar galima išgelbėti nuo gir. 
tavimo pražūties ir jo palydovo 
— moralinio ir fizinio nykimo. 
Tiesa, būna tiek fiziniai tiek ps;. 
chiniai silpnų bei ligotų ir tarp 
blavininkų, jei juose vyrauja stip
rūs neigiami jausmai, tačiau gir- 
tavimas ir dėlto lieka didžiausia 
blogybė.

Visi, kas kaip sugebame, pra
dėkime ofenzyvą prieš tą galinga 
ir pavojingą mūsų, mūsų šeimų, 
bendruomenės ir visos tautos 
priešą — girtavimą. Ne tik tie, 
kurie patys geria ar jų šeimos 
nariai, bet ir blaivininkai girtu 
atmosferoje gyvendami, negali 
gerai jaustis, taip, kaip nerūkan
tieji alsuodami tabako smarve už- 
terštą orą.

Kovą prieš girtąvimą pradėki
me nuo savęs. Jei geriame daug 
ir jei iškarto nepajėgsime atsi
sakyti, tai vis mažinkime ir ma
žinkime normą; jei tik atsitikti
nomis progomis išgeriame — ne
gerkime visai ii- būkime sektinu 
pavyzdžiu kitiems. Ypač pavyz
džiu turėtų būti jaunimo, auklė
tojai ir jaunimui vadovaują as
menys.

Negana tik pačiam būti neap- 
svaigusiu. Visokiom progom aiš
kinkime kitiems visų rūšių ap
svaigimo žalą, ypač nuo alkoholio. 
Svyruojančius padrąsinkime ir 
visiem visaip padėkime pergalėti 
girtavimo įprotį. Mūsų geri linkė
jimai reiškiami žodžiais bei min
timis ir maldos, o taip pat ir gy
dymas hipnozu gali daug girtuok
lių padaryti blaivininkais.

Mieli blaivininkai, kada ti 
nuo mūsų priklauso, visada ruoš
kime privačias ir viešas vaišes b* 
svaigalų. Laikykimės principo, jė 
norime turėti įtakos.

Pavieniui kovodami, atseit-par-’ 
tizaniškai, niekad negalėsime pe
reit iš apsigynimo kovos nuo gir
tavimo į ofenzyvinę kovą (puo
lamąją). Be ofenzyvinės kovos, 
nenugalėsime girtavimo įpročio. 
Taigi, dėl sėkmingesnės veiklos 
susiburkime prie bendruomenės 
apylinkių į blaivininkų sekcijas.

tytė, abi drauge baigusios St. Ma
ry’s gimnaziją. D. Pečiulaitytė 
toliau mokslą tęsia Aucklando 
Universiteto humanitariniame 
fakultete.

★

Šiuo metu pas savo tėvus attf 
togauja Jurgis Liutikas. Juijs 
yra geras sportininkas, neseniai 
gavęs kelias taures už pasižymė
jimus keliose sporto šakose.

* /

Auckland Lyric Harmonists 
choras pakvietė lietuvių tauti
nių šokių grupę dalyvauti ji| 
rengiamame koncerte, miesto ro
tušėje. Taip pat N.Z. Peoples 
University Association pakvietė
G. Procutą kalbėti “Lietuvos tra
gedijos” tema.

★
Aucklando miesto biblioteka, 

paraginta lietuvių studentų, vėl 
užsakė keletą lietuviškų knygų 
anglų kalba.

G.P.

.'/.■.■.■.’.■.■.■.■.■.•.■.■.■.•.v

J. Strautins
5-tas aukštas

Tel. MF 6673
SIUNTINIAI į U.S.S.R.

ž

306 The Causeway
MELBOURNE

4



1961 m. kovo 17 d. MŪSŲ PASTOGĖ

JPOPTAW Šachmatu kampelis

Redaguoja: Antanas Laukaitis
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IS PASAULINIU TINKLINIO 
PIRMENYBIŲ BRAZILIJOJE

RAŠO: EDVARDAS ŠULAITIS

ir

paskuti- 
su Bra- 
Brazilai 
antrąjį

Kaip buvo laukta, pasaulio tin
klinio pirmenybės Brazilijoje bai
gėsi Sov. Sąjungos sportininkų 
laimėjimu. Vyrai ir moterys tapo 
pasaulio čempionais, tuom įrody
dami sovietinių vadų linksniuoja
mą “tarybinių žmonių pranašu
mą”. Kodėl tas “pranašumas” bu
vo užtvirtintas, pakalbėsime vė
liau, o dabar prie pačių varžy
bų.

Jau anksčiau buvome šiek tiek 
rašę apie šias pirmenybes, o šį 
kartą duosime daugiau jų vaiz
dų. Vyrų grupėje rusai 
nėse rungtynėse susitiko 
zilija, kurią įveikė 3:1. 
sugebėjo laimėti vieną
setą 15:13, o kiti baigėsi rusų 
pergale 15:9,. 15:5, 15:11. Nors ir 
pralaimėję šį susitikimą sovietai 
būtų sugriebę aukso medalius, 
nes jie iki tol nebuvo praradę nė 
vieno taško. Su pergale jie dar 
labiau užantspaudavo savo prana
šumą ir nugriebė III-čią laimė
jimą iš keturių bandymų pasau
lio pirmenybėse.

Kova dėl II — III vietų vyko 
tarp praėjusių pirmenybių čem
piono — čekošlovakų ir rumunų. 
Čia buvę meisteriai turėjo nusi
leisti ir pralaimėjo 2:3. Tokiu 
būdu vietomis pasidalinta taip: 1. 
Sovietų Sąjunga, 2. Rumunija, 3. 
Čekoslovakija, 4. Lenkija, 5. Bra
zilija, 6. Vengrija, 7. JAV, 8. Ja
ponija, 
cuela.

Kaip 
kurią

9. Prancūzija,

matome, JAV 
atstovavo Los

10. Vene-

cementinėse celėse stadione 
valgyti dykai duodamą maistą 
stadione. Tuo tarpe rusai gyve
no geriausiame hotelyje, buvo 
izoliuoti, valgė ką tik norėjo.

Vedamojo pabaigoje žurnalas 
teigia, jog jeigu amerikiečiai ne
palaiko savo sportininkų, jų ne
reikėtų siųsti į panašias varžy
bas.

įdomu, kad tuo susirūpino toks 
žurnalas, kuris apie mėgėjišką 
sportą ir rimto pobūdžio tarptau
tinius susitikimus beveik nieko 
nerašo ir, iš to darant išvadą, 
to neremia. Jis daugumoje rašo 
apie šunis, golfą, medžiokle^, 
meškeriojimą, rūbus, na ir apie 
biznierišką beisbolą, amerikiečių 
futbolą ir panašias sporto šakas, 
nesusilaukia dėmesio visuomenėje 
ar jų reprezentantai suvaromi į 
ožio ragą tarptautinėse arenose. 
Tai jau visai panašu į kai kuriuos 
lietuvių sporto “entuziastus”, ku
rie dejuoja, kad mūsų sportinin
kai neparodo geresnių pasiekimų, 
o patys visai nežino,1 jog tame 
mieste, kur jie gyvena, veikia lie
tuvių sporto klubai, nežino, kad 
anie rengia rungtynes, prašo pa
ramos ir t.t.

Mums atrodo, jeigu ką nors rei
kėtų kaltinti dėl JAV tinklinin- 
kų katastrofiško pasirodymo Bra
zilijoje, tai visų pirma Sports 
Illustrated žurnalo ir kitų pana
šių leidinių redaktorius, kurie 
galvoja, jog tinklinis ir kitos mė
gėjiško sporto šakos reikalingos 
tik tiek, kad amerikiečiai gerai 
pasirodytų tarptautiniuose susiti
kimuose.

Kaip jau anksčiau buvo minė
ta, šio kampelio tobulėjimas pri
klausys nuo mūsų šachmatininkų 
bendradarbiavimo. įdomesnė par
tija ar naujesnis įvykis, tai vis 
praturtins šį skyrių. Tad belau
kiant bendradarbiavimo ir tuo 
pačiu norint patenkinti šachmati
ninkų susidomėjimą mūsų žaisto
mis partijomis, tenka tų partijų 
jieškoti pas save.

Čia vaizduojamoji partija tuo 
įdomesnė, kad priešininkas M. 
Martyin, kuris turi “graidingą” 
1920 t.y. visais 600 aukštesnis už 
mano, neparodė šiam aukštam 
graidingui tinkamos kovos. Kurio 
žaidimas buvo geras ar silpnas, 
tai palieku spręsti šio kampelio

Cabramattos

Žc6; 3. d4
Žc3, d6; 6.

skaitytojams.
BALTI: A. Dargužis, JUODI 

M. Martyin, žaista 
klubo pirmenybėse.

Žc6;
1. e4, c5; 2. Ž3, 

c :d; 4. Ž:d, Žf6; 5.
Re3, Rd7; 7. f3, g6; 8. Vdz, Rg7; 
9. Rc4, 0-0; 10. hu, Že5; 11. Rb3, 
a5; 12. a3, Bc8; 13. Ve2, Ba8; 
14. Ždb5, Žh5; 15. Bgl, Rc6; 16, 
g4, Žf6; 17. 0-0-0, h5; 18. g:h 
Ž:h5; 19.f4, Žd7; 20. B:g6, d5; 
21. Bg2, Ž:f4; 22. A:Žf4;
R:Žf4, e5; 23. B:Rg7, K:Bg’ 
24- Vg4ch, Kf6; 25. Rg5ch.
ir juodieji pasidavė.

22.

A.D.

Drg. I.

TINKLINIO IR KREPŠINIO

AIKŠTELES

TINKLINIO AIKŠTELĖ

KREPŠINIO AIKŠTELĖ SPORTO PASAULYJE

čia 
ja- 
pat 
Se-

rinktinė, 
Angeles 

Westside Jewish Community Cen
ter komanda, laimėjusi tik 3 
rungtynes, turėjo pasitenkinti ga
na kuklia vieta. Tačiau vyrai dar 
šiek tiek laikėsi, o amerikietės 
moterys visai apvylė jų gerbėjus. 
Jos nelaimėjo nė vieno susitikimo 
ir liko lentelės uodegoje. JAV 
moterų grupėje atstovavo Santa 
Monica Mariners komanda, kuri 
yra šio krašto meisteris.

Pirmą vietą užėmė rusės, kurių 
pergalė buvo labai aiški. Tačiau 
dėl antros vietos atkakliai kovo
jo japonės ir čekės. Jų tarpusa
vio susitikimas nulėmė sidabro 
medalių gavėjas. Pirmą setą 
laimėjo čekės, kurios įveikė 
pones 15:13, o antrąjį tokiu 
santykiu sugriebė japonės,
kantieji 2 setai baigėsi japonų 
pergale — 15:6, 15:1, kas ir atne
šė joms II vietą. Trečioje vieto
je liko čekės, o ketvirtoje — len
kės.

Pasibaigus .pirmenybėms, kaip 
ir kelis kartus praeityje, dėl JAV 
blogo pasirodymo pasaulio pirme
nybėse, prabilo stambus šio kraš
to sporto žurnalas Sports Illus
trated (lapkričio mėn. 21 d. nu
meryje). Jdomu pažymėti, kad šis 
žurnalas, kuris prieš pirmenybes 
nė žodžio apie jas neparašė, o tik 
vėliau, jau joms einant į pabaigą, 
keliuose numeriuose įdėjo trum
pas žinutes, savo vedamajame 
šoko ieškoti pralaimėjimo kalti
ninkų.

čia žurnalas aiškina, kad ame
rikiečių vyrai pradėjo treniruo
tes rugsėjo mėn. viduryje, o ru
sai — vasario mėnesyje ir jie 
žaidė 6 dienas savaitėje po 10 
valandų dienoje. 2 amerikiečių 
vyrai tinklininkai negalėjo va
žiuoti į pirmenybes, nes nebetu
rėjo pinigų. Amerikietės moterys 
rengė parodomąsias rungtynes, 
pardavinėjo bilietus, sau pirkosi 
uniformas, nes Valstybės depar
tamentas ir piniguočiai atsakė 
paramą.

Savo lėšomis nuvykę amerikie
čiai sportininkai, Brazilijoje taip 
pat turėjo nemaža bėdų. Jie ne
galėjo pirktis įprasto maisto ir 
mineralinio vandens, todėl susir
go dizenterija. Jie turėjo miegoti

m

šoninių Ii- 
du stulpai. 
— 2,6 m.

5 cm. apati- 
skalda, stam- 
cm. vidutinis 
katilinis šla-

Tinklinio aikštelė yra 18 
ilgio ir 9 m. pločio. Ji įrengiama 
pietiniame aikštyno sektoriuje 
arba atskirai tam parinktoje vie
toje. Aikštelė dalinama pusiau į 
du kvadratus (9x9 m.), šoninės 
bei galinės linijos pažymimos 5 
cm. balta juosta. Ties 
nijų centrais įkasami 
Stulpų aukštis — 2.5 
virš žemės paviršiaus.

Tinklinio aikštelė gali būti nor
malios ir paprastesnės konstruk
cijos. Normalios konstrukcijos 
tinklinio aikštelė įrengiama paša
linant viršutinį (15-20 cm) že
mės sluoksnį. Jeigu gruntas ne
pralaidus vandeniui (molis, šly
nas), reikia iškasti galuose ir šo
nuose drenažo griovelius ir pri
pildyti juos plytų skaldos ar 
stambaus žvyro.

Aikštelę rekomenduojama įren
gti trijų sluoksnių: 
nis sluoksnis (plytų 
bus žvyras), 2 — 4 
sluoksnis (smulkus
kas), 4 cm viršutinis sluoksnis 
(spec, mišinys). Specialus miši
nys gali būti dviejų sudėčių: 1. 
maltos plytos,, molis (5 — 10 
proc.), juodžemis (35 — 40 
proc.), smėlis (50 — 60 prde.); 
2. kalkės (50 — 60 proc.), juod
žemis (25 — 30 proc.), smėlis 
(10 — 25 proc.).

Nesant galimybių įsirengti nor
malios konstrukcijos tinklinio 
aikštelę, visada galima ją įreng
ti paprastesnės konstrukcijos.

Jei gruntas pralaidus vandeniui 
ir elastingas, reikia jį, nuvalius 
nuo akmenų ir kitų priedų, su
purenti, sulyginti ir suvoluoti 
lengvu volu. Jei gruntas šių sa
vybių neturi, tada nuo jo nuka
samas 10 cm. sluoksnis ir sumai
šomas su smėliu ar moliu.

5 cm. pločio ir 
Apriboti griove- 
— žaidžiant ga-

Krepšinio aikštelės plotas — 
26 x 14 m. Jį įrengiama taip pat, 
kaip ir tinklinio aikštelė. Visos 
linijos daromos 
dažomos baltai, 
liais draudžiama 
Įima susižeisti.

Krepšinio stovai būna mediniai 
arba metaliniai (iš 25 — 38 ir 
51 mm. metalinių vamzdžių). Me
diniai stovai daromi taip: pa
ruošiami du 5,20 m. ilgio stulpai, 
kurie per 1 m. už galinės aikšte
lės ribos įkasanti į žemę maž
daug 1,20 m. gylyje.

Prie stulpų pritvirtinamos dvi 
1,80 m. pločio ir 1,20 m. ilgio 
lentos. Jos turi išsikišti į aikštelę 
per 1,20 m. Prie lentų pritvirti
nami 45 cm. diametro lankai, ku
rie padaromi iš 25 — 30 mm. ap
valios geležies. Lankai pritvirti
nami 30 cm. aukštyje nuo apati 
nių lentų krašto. Jie nuo lentų 
yra atitolę per 15 cm. Prie lan
kų prikabinami tinkleliai, kurie 
numezgami iš virvelių.

* “Aukso” medaliai, įteikti 
Romos olimpiniuose žaidimuose, 
nebuvo auksiniai, bet tik apauk- 
suoti. Negana to, tas apauksavi
lnas buvo toks prastas, jog kai 
kurie iš jų jau nusišėrė. Šį faktą 
viešumoje iškėlė Nauj. Zelandi
jos atstovas, 800 m. bėgimo olim
piadoje laimėtojas Peter Snell, 
kurio menedžeris planuoja įteik
ti formalų protestą. Pagal olim
pinių žaidimų taisykles, “aukso” 
medaliai neturi būti auksiniai, bet 
tik atrodyti kaip auksiniai. Gal
vojama, kad nusišėrusieji meda
liai bus pakeisti kitais. 1932 me
tai buvo paskutinieji, kad laimė
tojai gavo tikro aukso medalius.

* St. Louis universiteto futbo
lo (soccer) komanda laimėjo JAV 
kolegijų futbolo pirmenybes. New 
Yorke įvykusiose baigminėse 
rungtynėse ji įveikė Maryland 
3:2. St. Louis laimėjimą pelnė 
antru kart iš eilės.
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visoje Australijoje.
Licenzijos kaina siuntiniui 1-22 Ibs tik:

£A: 1.5.0.
Naujų muitų sąrašams, informacijoms ir licenzijoms kreip

kitės:

NEW AUSTRAL CO
MELBOURNE: 46, Elizabeth St. Tel. 63-9844;
po darbo: 14, Kengarong St., BOX HILL, Tel: WX-6695;
GEELONG: 79, Ryrie St.;
ST ALBANS: 17, Wahner Avenue;
SUNSHINE: 4, Lawson St.;
FOOTSCRAY: 337, Barkley Rd., (Cn. Geelong Rd.);
SYDNEY: PICCADILLY ARCADE, 2-nd Floor, 

Castlereagh St., City, Tel: BM-6787;
STANMORE: 135, Caruna Road, LM-2151.
NEWTOWN: 445, King street.
WOLLONGONG: 264, Keira St.;
ADELAIDE: Victoria Co. 39, Chesser St. Tel.: W-2684;
PERTH: 487, Hay St., Tel.: 21-6559;

po darbo: 21, Lacey St., City.
BRISBANE: 165, Elizabeth St. Tel: 27-480.

Jeigu Jūs norite, mes išsiųsime Jūsų siuntinį už labai 
mažą atlyginimą, bet kiekvienu atvėju:SUSISIEKITE SU MU
MIS ... IR JŪS SUTAUPYSITE PINIGUS...

įvairūs grindų užtiesalai

(LINOLEUMAS, KILIMAI, KILIMĖLIAI) pas

John Graham
CABRAMATTA RD. IR ARCADE SANKRYŽA,

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

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

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

s

NYMAN 8c SCHULTZ, Sydney

X

S GERIAUSIA MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PARDUOTUVĖ

Nauja vadovybė — savininkas vokietis ESPRESSO KAVINĖJ f

BUVUSI “R Ū T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN

Arizona
THE ARCADE, CABRAMATTA, NSW.

Geriausios rūšies kava, puikus valgis, penktadieniais, šeštadie
niais ir sekmadieniais šokiai iki vidurnakčio. Servuojami svaig, 
gėrimai.

**«******««w**«*^*w*w**«**«*w**«*w*****«*«»****w**»*w*w*»«*****»*w*»«**e*»»*o«*«»*««*w*M2*»**«*«»****««2M^*«!«*e*«***e**t**t**t*******

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335'

V
V

H

92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA
SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 

PRODUKTUS.
Užsakymai pristatomi į namus.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd.,
(Z. JURAS).

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVE 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS
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| Baypla Pty. Ltd.
J CABRAMATTA RD., PRIE CABRAMATTOS KINO TEATRO 
s* Kalbama vokiškai ir kitomis Europos kalbomis.
£ VELYKOMS UŽSISAKYKITE: rūkytus kumpius (išverdama 

veltui), keptą veršiukų inkstų vyniotinj, keptą ir virtą paukš- 
tieną ir įvairiausias rūkytų mėsų rūšis tikrai pigiomis kai-

>: nomis

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

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

Rockdale itoti*. 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.

■.■.■AW.W.V/.S'.W.W.’.'.V.W.'.WA'.VAV.W.W.VA’,

GERIAUSIA AVALYNĖ •

VISAI JŪSŲ ŠEIMAI BATŲ PARDUOTUVĖJE

<ILLKAS
51 JOHN ST., CABRAMATTA, PRIEŠAIS SNOWS

f:
«

t.t t.t t.t 
t.t

APSILANKYKITE PAS

GERIAUSIOJE VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PARDUOTUVĖJE 
šalia Commonwealth Banko (John Street), Cabramattoj.

Veltui pristatoma į namus.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. kovo 17 d.

MŪSŲ PASTOGĖ
DARBĄ BAIGIANT

ADELAIDE
SAVAITGALIO MOKYKLAI 

MOKSLĄ PRADĖJUS
Š.m. vasario 8 d. Adelaidės Sa

vaitgalio Mokyklos mokytojai sa
vo susirinkime aptarė 1961-jų mo
kslo metų programų, paskirstė da
lykų dėstymų grupėse. Mokyklo
je, kaip ir ankščiau, bus trys gru
pės. Kiekvienoj grupėj vaikai bū
na po dvejus metus.

Su pirmąja grupe dirbs p. Šian
dienė ir p. V. Patupis. Naudosis 
S. Zaborskio “Aušrele”.

Su antrąja grupe dirbs p. J. 
Neverauskas (lietuvių kalba) ir p. 
Vyt. Neverauskas (Tėvynės pa
žinimas). Naudosis A. Rinkūno 
“Kregždutės” II dalim ir Dr. 
šešplaukio “Pratimine Lietuvių 
kalbos gramatika”.

Trečioje grupėje dirbs p. M. 
Reinkė (Lietuvos istorija ir geo
grafija) ir V. Statnickas (Lietu
vių kalba). Naudosis Esmaičio 
“Lietuvos Istorija”, A. Rinkūno 
“Kregždutės” III dalimi, Dr. 
šešplaukio “Pratiminė Lietuvių 
kalbos gramatika”, Pr. Naujokai
čio “Lietuvių literatūra”, Vyt. 
Tamulaičio “Sugrįžimas”.

Visas grupes lietuviškų dainų 
mokys p. Grigonis; 1-os ir II-os 
grupės mergaites tautinių šokių 
mokys p. V. Brazauskaitė. P. Jur- 
gelionienė mokys austi tautines 
juostas Ill-čios grupės mergaites. 
Siūlais dalinai aprūpins mokyklų. 
Rėmus audimui turės pagaminti 
tėvai pagal p. Jurgelionienės nu
rodymus. P. Riaubienė mokys 
klasinių šokių, reikalingų ruošia
mam vaidinimui. P.D. Jasutytė 
yra mokyklos pianistė, kuri, rei
kale, atvyks į mokyklą.

Kol tikybos dėstymo reikalas 
bus išspręstas, mokykla neliks be 
tikybos dėstymo. Tikybą dėstys: 
I-oj grupėj p. V. Patupis, Il-oj 
p. V. Neverauskas ir III-čioj V. 
Statnickas. Tikybos dėstymo pa- 
grindan imama išmokymas lietu
viškai melstis kasdien ir naudo
tis lietuviška maldaknyge bažny
čioj. Tam reikalui mokykla'ap
rūpins visus mokinius maldakny
gėmis, kurios bus naudojamos ir 
tikybos pamokose.

Vasario 18 d. 10 vai. mokykla 
pradėjo 12-sius mokslo metus. 
Mokslo metai pradėti malda 
ir Tautos himnu. Pirmą diena 
pamokose dalyvavo 31 mokinys. 
15 užsiregistravusių mokinių tą 
dieną dėl įvairių priežasčių dar 
neatvyko. Jie j sąrašą bus įtrauk
ti, kai pasirodys mokykloje. Nau
ji mokiniai priimami kiekvienų 
šeštadienį, tačiau nereikėtų ilgai 
delsti.

Mok. p. Reinkė vienbalsiai bu
vo išrinktas mokyklos vedėjo pa
dėjėju. Jis bus atsakingas už mo
kyklą, kai joje nėra vedėjo.

V.S.
I

KULTŪRINĖ POPIETĖ IR 
DAIL. A. VAIČAIČIO 

PASKAITA
Kultūros Fondas š.m. kovo 26 

d. 4 vai. popiet Lietuvių Namuo
se ruošia kultūrinę popietę. Iš 
Melbourne atvykęs dail. A. Vai
čaitis skaitys paskaitą ir praves 
pasikalbėjimą apie moderniškąjį 
meną.

Visi maloniai kviečiami į šią po
pietę atsilankyti.

Kultūros Fondo Valdyba

BANKST0WNAS
PRANEŠIMAS

A.L.B. Bankstowno Apyl. Val
dyba, remdamasi bendruomenės 
statuto 18-19 paragrafais, šaukia 
Bankstowno apylinkės narių vi
suotinį metinį susirinkimą š.m. 
balandžio 16 d. 12 vai. Bankstow
no Lietuvių Namuose “Dainava”.

. ’ . ■
Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas; prezi

diumo sudarymas; apylinkės val
dybos ataskaitinis pranešimas; re
vizijos komisijos prariešima’s; dis
kusijos dėl pranešimų ir apyskai
tos tvirtinimas; 1961 — 1962 m. 
naujos valdybos kadencijos sąma
tos tvirtinimas; apylinkės valdy
bos atsistatydinimas, pasibaigus 
kadencijai; naujų vykdomųjų or
ganų rinkimai: a) valdybos rinki
mas, b) revizijos komisijos rinki
mas, c) garbės teismo rinkimas; 
klausimai bei sumanymai ir susi
rinkimo uždarymas.

Remiantis bendruomenės statu
to 20 paragrafu, skelbiamuoju 
laiku nesusirinkus reikalingam 
susirinkimo dalyvių skaičiui, po 
pusvalandžio susirinkimas bus 
pradėtas ir skaitomas teisėtu, ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Prieš susirinkimą ir po susi
rinkimo bus priimamas lietuvio 
mokestis už 1961 m.

Bankstowno Apyl. Valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI 
PRADEDA DARBĄ

Praeitų metų lituanistinių kur
sų klausytojai, baigusieji savait
galio mokyklą, ir visi kiti jaunuo
liai kviečiami į naujai perorga
nizuotus lituanistinius kursus. 
Kursai veiks kiekvieną sekmadie
nį nuo 12 vai. “Dainavos” salėj 
Banks to wne.

Naujai perorganizuotuose kur
suose, be lituanistinių dalykų, bus 
mokoma tautinių šokių, sporto ir, 
jei atsiras norinčių, bus mokoma 
ir baleto; bus paruošiami jau
nuoliai ir scenoj pasirodyti.

Kursai jau pradeda darbų š.m. 
kovo 19 d. 12 vai.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

PADĖKA
Visiems, prisidėjusiems prie 

Kaziuko Mugės parengimo, paau
kojusiems fantų loterijoms, o 
ypač p. Saudargui, paaukojusiam 
tris portfelius ir p. Ladygai 14 
gražių, didelių gėlėms puodų, ta
riame nuoširdų ačiū.

A.L.K.K. D-ja

SYDNĖJUS
PAMALDOS 

SUSIKAUPIMAS IR MALDA
Dar kartų primenu, kad jau 

šį savaitgalį — kovo 24, 25 ir 26 
d.d. yra mūsų rekolekcijos, ku
rias praves Melbourne kapelio
nas kun. Pr. Vaseris.

Kovo 24 d. — penktadieni 7 
vai. vak. Camperdowne: pirmoji 
konferencija, palaiminimas ir iš
pažintys. Kuo daugiau vykime šį 
pirmų vakarą.

Kovo 25 d. — šeštadienį St. 
Felix’s bažn. Bankstowne (ant 
kalno( nuo 9 vai. ryto išpažintys 
mokyklinio amžiaus vaikams ir 
suaugusiems) 10 vai. šv. Mišios, 
pamokslėlis ir šv. Komunija.

Kovo 25 d. — šeštadienio va
kare Camperdowne nuo 6 vai. 
Konferencija, palaiminimas ir vėl 
išpažintys — kol visi bus išklau
syti.

Kovo 26 d. — Verbų sekmadie. 
nį nuo 8 vai. ryto išpažintys. 
12 vai. šv. Mišios — tik šios vie
nos visiems Sydney lietuviams, 
rekolekcijų pamokslas ir bendra 
Šv. Komunija. Po trumpos per
traukos — užbaigiamasis pamoks
las ir palaiminimas. Prašoma vi
sų palaukti užbaigos.

Viskuo rūpinamės ir esame uo
lūs savo kasdieniams reikalams, 
būkime uolūs ir šiose rekolekci
jose — daugiau maldos ir atgai
los dvasios.

Kovo 26 d. Wollongong lietu
viams Velykinė išpažintis ir Ko
munija.

Kun. Pr. Vaseris — rekolekci
jų vadovas išpažinčių klausys nuo 
4 vai. p.p. 5 vai. šv. Mišios, pa
mokslas ir bendra Komunija. Pra
šoma visus, kurie gali, iš darbo iš
trūkti ir dalyvauti šiose pamal
dose.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame, kad š.m. kovo 

26 d. 2 vai. p.p. (sekmadieni) 
Centriniuose Lietuvių Namuose 
Redferne įvyks A.L.B. Sydnė
jaus apylinkės visuotinas susirin
kimas. Susirinkimo dienotvarkė: 
Susirinkimo atidarymas, prezi
diumo sudarymas, Apylinkės val
dybos pranešimas, Revizijos ko
misijos pranešimas, Garbės teis
mo pranešimas, diskusijos dėl pra
nešimų bei valdybos apyskaitos 
tvirtinimas, .naujų valdomųjų or
ganų rinkimai, klausimai bei su
manymai ir susirinkimo uždary
mas.

Paskirtu laiku nesusirinkus rei
kalaujamam narių skaičiui, susi
rinkimas įvyksta po pusės valan
dos ir laikomas teisėtu, nežiū
rint dalyvių skaičiaus (ALB sta
tuto str. 20).

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, 
prisilaikydama ALB statuto nuo
statų, šiam visuotinam susirinki
mui pravesti nustato šias taisyk
les:

Siūlyti kandidatus, balsuoti 
sprendžiant bendruomenės reika
lus ir renkant jos organus, turi 
teisę kiekvienas bendruomenės 
narys, suėjęs 18 metų amžiaus 
ir sumokėjęs Australijos lietuvio 
mokestį už 1960 metus, arba pa
reiškęs, kad yra nedirbantis.

A.L.B. Sydnėjaus Apyl. Valdyba

BRISBANE
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

A.L.B. Brisbanės Apyl. V-ba 
surengė Vasario 16-sios minėjimą 
šeštadienį, kovo 4 d.

Minėjimui vadovavo ir trumpą 
paskaitą paskaitė Apyl. pirminin
kas V. Kaciūnas.

Po to sekė meninė dalis, kurią 
atliko mūsų priaugantis jaunimas, 
sekmadienio mokyklos mokiniai. 
Juozas Žiukelis paskambino pia
ninu, Jonas Žiukelis pagrojo akor
deonu, V. Stankūnaitė paskam
bino pianinu, gražų dalykėlį ir 
V. Luckaitė taip pat paskambino. 
Ponų Laurinaičių dvi dukrelės ir 
sūnus padeklamavo labai ilgoką 
eilėraštį.

Meninei daliai vadovavo Kul
tūros reikalams Valdybos narys 
V. Laurinaitis. Minėjimui ir me
ninei daliai pasibaigus, įvyko su
sirinkimas. Buvo pasitarta eina
maisiais reikalais ir įneštas pasiū
lymas pasiųsti Brazilijos prezi
dentui protestą dėl noro nepri
pažinti Pabaltijo valstybių ats
tovybes ir rezoliucija buvo vien
balsiai priimta.

Minėjime dalyvavo Sydnėjaus 
svečias mūsų gerb. kapel. kun. 
Gaidelis.

Po minėjimo vyko pobūvis.
Sekmadienį, kovo 5 d. 11 vai. 

St. Marys bažnyčioje South Bris
bane buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos. Bažnyčioje plevėsavo 
mūsų parapijos Aušros Vartų Ma
rijos ir tautinė vėliava.

iŠ v. Mišias atnašavo kun. Gai
delis ir Nepriklausomybės minti
mis pasakė išsamų pamokslą.

“ESU TIKRAS, KAD SKAIDRI LAISVĖS 
SAULĖ VĖL PAKILS VIRŠ MŪSŲ TĖVYNĖS”

Sydnėjaus apylinkės valdyba, 
baigdama savo darbo metus, ran
da reikalinga padėkoti tiems mū
sų tautiečiams, kurie savo darbu 
ir savo lėšomis padėjo mums 
įvykdyti tai, kas buvo reikalinga. 
Šie metai buvo vieni svarbiausių 
mūsų bendruomeniniame gyveni
me. Turėjome progos gėrėtis pir
mąja Dainų Švente Australijoje, 
o be to Sydnėjuje įvyko Krašto 
Tarybos, Ateitininkų, Studentij 
suvažiavimai ir Sporto šventė. 
Australijos skautai stovyklavo 
taip pat netoli Sydnėjaus — In- 
gleburn’e.

Cabramattos, Bankstowno ir 
Sydnėjaus apylinkių valdybų pas
tangomis buvo parūpintos 416 
nakvynių atvykusioms svečiams 
į minėtus suvažiavimus bei Spor
to šventę. Šis darbas nebūtų 
įvykdytas be mūsų tautiečių pa
galbos. Taigi visiems, kurie su
teikė nakvynę ir maistą svečiams, 
reiškiame širdingą padėką.

Tuo . pačiu tenka pažymėti ir 
pasidžiaugti, kad šiais metais vi
sų trijų Sydnėjaus apylinkių val
dybos dirbo ranka rankon ii’ ne
buvo pasitaikę jokių nesklandumų" 
bei nesutarimo. Visi žinome, kad 
Sydnėjuje esant dviems lietuvių 
namams, turime daug tautiečių, 
kurie mielai padeda dirbti dar
bą, jei tai daroma vienuose na
muose, bet atsisako, jei tai būtų 
daroma kituose. Tatai buvo anks
čiau pastebima ir apylinkių val
dybų darbe, šiais metais to apy
linkių valdybų nebuvo pastebėta 
— tatai buvo pirmieji taikaus su
gyvenimo metai. Sydnėjaus val
dyba tiki, kad ir toliau šis broliš
kas bendradarbiavimas tęsis ir ne
bus nesantaikai vietos mūsų gy
venime.

Būtų netikslu nepaminėti pa
vardėmis tų, kurie atėjo į pagal
bą ir kurie davė pradžią mūsų 
gražiam sugyvenimui. Tatai: J. 
Petniūnas, N. Žygienė (Cabra
mattos apyl.), M. Nakutis ir A. 
Kramilius (Bankstown’o). Ypa
tinga padėka priklauso A. Krami- 
liui, kuris kasdien beveik tris mė
nesius dirbo bendruomenės reika
lams. Priklausydamas ne tik apy
linkės valdybai, bet ir kitoms or
ganizacijoms bei dalyvaudamas 
chore, jis rado laiko visuomet bū
ti ten, kur buvo reikalinga.

Dėkojame taip pat Sydnėjaus 
Soc. Moterų draugijos pirminin
kei T. Simniškienei, ižd. p. Ka
minskienei ir kitoms draugijos 
narėms, kurios paruošė maistą 
Krašto Tarybos suvažiavimo na
riams, Centrinių lietuvių namų 
pirmininkui V. Simniškiui, na
riams P. Grosui, V. Dantai ir H. 
Stošiui už pagalbą svečius pri
imant, J. Suopiui, B. Paskočimui, 
V. Narbutui, P. Mikalauskui, ir 
kitiems, kurie savo mašinomis iš
vežiojo svečius į paskyrimo vie
tas; N. Osinaitei, N. Liutikaitei, 
ir R. Kolakauskaitei (paskutinės 
dvi neseniai atvykusios iš New 
Zealand), padėjusioms perrašyti 
svečių sąrašus ir sutvarkyti nak
vynių paskirstymo blankus;

ruošiant minėjimus savo darbu 
prisidėjusiems — D. Grosaitei, P. 
Prašmutui, A. Alčiauskui, p. Rad
zevičienei ir A. Bernotaitei — 
Kapočienei; už dovanas mokyklos 
vaikams — O. Grosien'ei; visų lie-' 
tuvių organizacijų valdybų na
riams vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems savo darbais, ypa
tingai Studentų centrinės valdy
bos pirmininkei D. Labutytei ir 
sekretoriui K. Protui.

Atsiprašome tą, kurių pavardes 
dėl neapsižiūrėjimo būsime pra
leidę.
A.L.B. Sydnėjaus Apyl. Valdyba

IR VĖL NAUJAS KAPAS SYDNĖJUJ
Šį kartą negailestingoji mirtis 

išplėšė iš mūsų tarpo dar tik pu
sę amžiaus sulaukusį Bass Hill 
kolonijos tautietį Juozą Kurą.

Velionis Juozas gimė 1913 m. 
sausio 9 d. Didvyžių km. Barzdų 
valsčiuje, šakių apskrityje. Nors 
ir turtingo ūkininko sūnus būda
mas, a.a. Juozas nesimušė į mo
kslą, nes gyveno mintimi, kad 
ūkininko vaidmuo Lietuvoje bu
vo pats svarbiausias. 1938 m. ve
dė pavyzdingo Suvalkijos ūkinin
ko dukterį Stasę Babušytę, su 
kuria ir nešė Aukščiausiojo už
dėtą gyvenimo naštą iki mirties 
valandos. Artėjant raudoniesiems 
antrą kartą į Lietuvą, Juozui te
ko palikti žalieji Suvalkijos lau
kai ir jieškoti laikinos prieglau
dos Vokietijoje, čia Juozas turė
jo daugiau laimės, nei kiti jo 
draugai. Daug šeimų buvo atskir
ti. Vyrus vokiečiai paėmė apkasų 
kasti arba į kariuomenę, tačiau 
Juozas laimingai pravažiavo vi
sus pavojus ir su savo arkliais vėl

pradėjo ūkininkauti Vakarų Vo
kietijoj. Pasibaigus karui ir pra
sidėjus emigracijai, Juozas pasi
rinko laikinąja tėvyne tolimąją 
Australiją, kurios žemė ir pri
glaudė Jo kūną. Mirė Juozas nuo 
nepagydomo vėžio ligos. Aprūpin
tas paskutiniais šv. Sakramen
tais kun. P. Butkaus, š.m. kovo 
mėn. 3 d. paliko jis giliame liū
desyje žmoną Stasę ir dukreles
— Aldutę (10 metų) ir Gailutę
— 21 m. I amžino poilsio vietą 
jo palydėti buvo susirinkę apie 
200 žmonių. Po Requiem Mišių 
Bass Hill katalikų bažnyčioje, į 
lietuvių kapines Rookwoode pa
lydėjo kun. P. Butkus ir Bass Hill 
parapijos klebonas Fath. Corri
gan. Prie kapo paskutinį atsisvei
kinimo žodį tarė kun. P. Butkus 
ir Bankstowno Apylinkės pirmi
ninkas M. Nakutis.

Ilsėkis Ramybėje, mielas Juo
zai!

Antanas Kramilius
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PRANEŠIMAS
Š.m. kovo mėn. 12 d.. Centriniuose Lietuvių Namuose Red

ferne įvyko šių namų tarybos ir Bankstowno Lietuvių Namų 
“Dainava” klubo valdybos narių bendras posėdis. Iš abiejų 
pusių posėdyje dalyvavo viso — 17 asmenų.

Posėdžio prezidiuman vienbalsiai buvo pakviesti: Vyt. 
SIMNISKIS — pirmininkauti ir J.A. SKIRKA — sekretoriumi.

Po įvykusių tuo reikalu diskusijų, labai vieningoje nuo
taikoje, prieita bendro nutarimo, kad Sydnėjuje mums reika
linga turėti tik vieni Centriniai Namai. Šiuose namuose mūsų 
visų kultūriniams reikalams turėtų būti: atatinkamo didumo 
salė, koplyčia, skaitykla, valgykla ir sporto aikštė jaunimui.

Šio tikslo realizavimui, laike dviejų savaičių sudaroma ko
misija iš šešių asmenų, į kurią iš abiejų pusių bus skiriama po 
tris. Komisija apie savo atliktus darbus raštišką pranešimą pa
teiks laike trijų mėnesių vėl įvykstančiam bendram posėdžiui.

Vėliau apie visus paruošiamuosius darbus savo keliu bus 
informuojama lietuvių visuomenė spaudoje.

Posėdžio Prezidiumas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
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Apie didžiulį Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą Romoje 
buvo jau anksčiau pranešta. Pla
tesnį pranešimą apie tą įspūdin
gą parengimą gavome iš savo 
bendradarbio labai pavėluotai. 
Tad čia duodame nors trumpą 
santrauką.

Lietuvos nepriklausomybės su
kakties minėjimas buvo sujungtas 
su Lietuvos žemių suvienijimo į 
vieną valstybę 725 metų sukak
tim. PLB Italijos krašto valdybos 
ruoštas minėjimas praėjo dideliu 
pasisekimu.

Specialias pamaldas už Lietuvą 
atlaikė St. Angela Marici institu
to patalpose lietuvių tautos 
draugas kardinolas Giuseppe Piz- 
zardo, pasakydamas ta proga ir 
pamokslą. Jis perdavė ir popie
žiaus Jono XXIII sveikinimą lie
tuviams, pasirašytą kardinolo Tar- 
dini. Kardinolas savo pamoksle 
pagerbė ir lietuvių bendruome
nės bei “ELTA-PRESS” veiklą. 
Pasitenkinimu konstatavo, kad 
naujai išrinktasis JAV preziden
tas visuomet yra gynęs lietuvių 
tautos teises ir laisvę ir nepri
klausomybę. Kardinolas į pabai
gą pareiškė: “Brangūs lietuviai! 
Esu tikras, kad skaidri laisvės 
saulė vėl pakils virš Jūsų tėvy
nės”.

Šv. Kazimiero kolegijos choras 
sugiedojo giesmes, sukurtas oku
puotoje Lietuvoje ir neseniai pa
siekusias laisvąjį pasaulį.

Po pamaldų įvyko oficialioji 
minėjimo dalis, dalyvaujant ke
liems šimtams. Salė buvo papuoš
ta Lietuvos, Vatikano ir Italijos 
vėliavomis. Svečius pasveikino 
krašto valdybos p-kas kun. V. 
Mincevičius. Čia vaizdžią, Lietu
vai labai palankią kalbą pasakė 
buv. Italijos užsienio reikalų mi
nisteris, Liberalų partijos centro 
komiteto narys, Messinos univer
siteto rektorius prof. Gaetano 
Martino (Žiūrėk “M.P.” Nr. 10).

Buvo perskaityta eilė sveikini
mų iš žymių valstybininkų, par
lamentarų, diplomatų, politikų, 
aukštų kariškių ir kt.

Gražiai pavyko po oficialios da
lies ir lietuviškos muzikos kon
certas. Dar pažymėtinas ir iškil
mingas priėmimas, kuriame daly
vavo daug žymių asmenų. Italijos 
radijas ir Free Europe radijas, 
be to, Italijos televizija perdavė 
būdingesnius minėjimo momen
tus tą pačią dieną. O italų spau
da, kaip niekad anksčiau, plačiai 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, žodžiu, Lietuvos 
laisvės reikalas plačiai nuaidėjo 
per visą Italiją.

PERTHAS
RENGIA VAKARĄ

A.L.B. Pertho Apylinkės Val
dyba š.m. Velykų antrą dieną 
(3.IV.61.) Vic. Parke, R.S.L. sa
lėje (kampas Salford — Albany 
Highway) rengia vakarą su vai
dinimu — “Teta iš Amerikos”. 
Po vaidinimo šokiai, žaidimai ir 
dainos, šio vakaro mintis — visų 
lietuvių, gyvenančių Perthe ir jo 
apylinkėse, susiartinimas, tad už 
įėjimą bus imama visiems priei
nama kaina.

Tikimės, kad Pertho lietuvių 
bendruomenė skaitlingai jame da
lyvaus. Taigi iki pasimatymo Ve
lykų antrą dieną.

Pertho Apylinkės Valdyba

Gerb, Redaktoriau, prašau pa
talpinti “M. Pastogėj” šį mano 
laišką, kaip viešą atsakymą “Ni
dos Knygų Klubo Nariui”, į jo 
straįipsnį “Knygnešiai” išeivijo
je.” (žiūr. M.P. Nr. 10).

Ilgą laiką knygų platintojai 
buvo pamiršti; nesirūpino jais nei 
mūsų veikėjai, nei knygų skaity
tojai, nes retas kuris jų ateidavo 
nusipirkti per metus nors vieną, 
kitą knygą. Bet štai atsirado vie
nas, matomai labai susirūpinęs 
knygomis, kuris rado tikslinga pa
rašyti į mūsų laikraštį apie spau
dos platintojus ilgoką straipsne
lį. Deja, iš jo antgalvio “Knyg
nešiai” (kabutėse) matyti, kad 
jis greičiau linkęs juos pašiepti, 
negu pagirti jų veiklą. Gaila, kad 
jis po savo straipsniu nedrįso pa
dėti savo pavardės, tada lengviau 
būtų buvę su juo išsiaiškinti dėl 
keliamų nenormalumų. Tačiau iš 
jo aprašymo matyti, kad tai vie
nas iš melburniškių ir kad jo 
priekaištai liečia Melbourne Spau
dos Kioską, kurio vedėju kaip 
tik aš esu. Prisimenu, kaip vie
nas tautietis keletą mėn. išlaikęs 
nupirktą knygą, atėjo skųstis, 
kad jo knyga esą galima gauti 
rusų knygyne vienu svaru pigiau: 
taigi, jis norįs knygą grąžinti. 
Atsimenu taipgi savo paaiškinimą 
jam, kad galiu parodyti sąskaitą 
iš kurios jis matys, kad knygą 
jam pardaviau už savikainą (jis 
nusilygo), ar net žemiau savikai
nos, kacl knygą pirkau ne Sov. 
Lietuvoj, bet Amerikoj, kur tokia 
tai kaina buvo nustatyta. Jis ma
tomai tuo nepatikėjo, nes mano 
paaiškinimų savo straipsnyje vi
sai neminėjo. Tačiau informuoda
mas kitus jis turėjo pasirūpinti 
sužinoti tikrus faktus — ateiti 
ir patikrinti sąskaitą. Pardavinė
ti gi knygas visada žemiau savi
kainos p. “Nidos Knygų Klubo 
Narys” turėtų suprasti, kad tai 
reiškia bankrotą.

Tiesa, p. “N.K.K. Narys” nu
rodo dar kitą skriaudą, kai vie
nas Tėvynės Mylėtojų Dr-jos lei
dinys buvo parduotas brangiau, 
negu kitas platintojas kad par
duoda. Ir aš girdėjau apie tą ki

tą platintoją, kuris nežinia ka
riais sumetimais (gal norėdamas 
savo tautiečiams pasitarnauti, iš 
idealizmo, ar ko kito) parduoda 
kaikurias knygas urmo kaina, 
kartais net išsiderėdamas specia
lias nuolaidas ir jas atiduodamas 
pirkėjams. Tuo būdu ir tas minė
tas leidinys pas jį išėjo daug pi
giau, nors mano kaina yra oficia
liai leidėjo nustatyta kaina (dar
gi, anot jų žodžių — su nuolaida 
Australijai). Mano vedamas Kios
kas veikia komerciniais pagrin
dais, aš pardavinėju knygas griež
tai nustatytomis leidėjų kaino
mis, nes kiekvienam juk aišku, 
pardavinėjant knygas urmo kai
na reikštų Kioskui nuostolius, ku
rių niekas nenori dengti. O gal 
p. “N.K.K. Narys” sutiktų juos 
padengti?

Toliau “N.K.K. Narys” daro 
sau tikrą gėdą nepasižiūrėjęs net 
kokios “Nidos K.K.” kainos yra 
nustatytos ne nariams. Tos kai
nos juk sužymėtos ant kiekvieno 
leidinio viršelio ir pas mane jos 
nėra nė vienu penu aukštesnės, 
žinoma tik išvertus anglišką va
liutą į australišką. Neaišku kaip 
p. “N.K.K. Narys kalkuliavo ir 
kaip jis gavo tuos 100% pabran- 
gėjimus. Žinoma, nariams tos kai
nos yra daug žemesnės, todėl Ras 
nenori mokėti aukštesnių kainų 
visada gali įsirašyti Klubo nariu 
ir mokėti už leidinius daug ma
žiau, tik visus leidinius turės imti 
iš eilės, kaip jie pasirodo.

Jeigu gi ponui, pasirašiusiam 
“Nidos K. Klubo Nariu” atrodo, 
kad išeivijos knygų platintojai 
tikrai uždirba šimtaprocentinius 
pelnus (atrodo, jis tuo įsitikinęs 
yra, jei drįsta tai net spaudoje 
skelbti), tai kviečiu jį ateiti pas 
mane ir perimti mano _ vedamą 
Kioską (jei kitokių kliūčių ne
bus). Aš jau seniai ieškau tokio 
žmogaus ir jokiu būdu nepavydė- 
siu jam tų didelių pelnų. O jeigu 
jis sugebės dar knygų kainą nu
mušti, kad ir 25%, mes visi tuo 
tik pasidžiaugsime.

Melbourne* Liet. Parap.
Kiosko vedėjas

★ Diplomatų konferencija pra
sidėjo kovo 2 d. Vienoje, Daly
vauja apie 80 valstybių delegatų. 
Konferencijos tikslas, nustatyti 
taisykles, kuriomis atskiruose 
kraštuose gali veikti svetimos 
diplomatinės atstovybės. Iki šiol 
tarptautinių konvencijų tuo klau
simu nebuvo. Buvo laikomas; ar
ba atskirų susitarimų, arba senų 
diplomatinių įpročių. Konferenci
joje dalyvauja ir sovietinio bloko 
delegatai. Jie, be abejo, stengsis 
į diskusijas įnešti projektus, ku
riais būtų sudaromi sunkumai eg- 
zilinėms atstovybėms. Iš šito po
žiūrio konferencija gali būti įdo
mi ir Pabaltijo sluoksniams.

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

FRANK’S
3 FETHERSTONE ST., (PRIES POLICIJĄ).

II AUKŠTAS, tel. 70-8023
ir

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Kainos tikrai prieinamos.
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