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PAVERGTŲJŲ SEIMAS AKTYVUS SKANDALAS JONIŠKYJE MALONŪS “M.P.” ’ 
SKAITYTOJAI!

Pavergtųjų Seimo žygiai 
Brazilijoje

Pasklidus žinioms apie naujojo 
Brazilijos prezidento nusistatymą 
sumegzti diplomatinius santykius 
su Maskvos satelitais Bulgarijoje, 
Rumunijoje ir Vengrijoje ir at
šaukti diplomatinį pripažinimą 
Baltijos valstybių atstovybėms, va
sario 17 d. Pavergtųjų Seimas pa
siuntė naujajam Brazilijos prezi
dentui sveikinimo telegramą, ku
rioj taip pat išdėstė seimo susi
rūpinimą dėl aukščiau minėtų ži
nių. Išvadoje telegrama reiškia 
viltį, kad Brazilija nepripažins pa
dėties, sudarytos agresinių veiks
mų ir svetimos intervencijos pa
sėkoje ir tvirtai stovės už visų 
tautų apsisprendimo teisę.

Vasario 21 šeši Pavergtųjų Sei
mo nariai — Bulgarija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Rumunija ir 
Vengrija — Brazilijos naujajam 
prezidentui pasiuntė savo vardu 
naują panašaus kaip vasario 17 
turinio telegramą, o vasario 21 
Pavergtųjų Seimo Pirmininkas ir 
Seimo generalinio komiteto ryši
ninkas su Jungtinėmis Tautomis 
apsilankė Brazilijos ambasadoje 
prie Jungtinių Tautų ir turėjo iš
samų pasikalbėjimą su ambasa
dos politiniu patarėju. Iš pasikal
bėjimo aikėjo, kad Brazilija tik
rai yra pakeliui užmegzti diplo
matinius santykius su satelitinė
mis Bulgarijos, Rumunijos, Ven
grijos vyriausybėmis ir su Sovie
tų Sąjunga. Brazilijos diplomati
nių santykių užmezgimas su Sov. 
Sąjunga nebūtinai siejasi su Sov. 
Sąjungos okup. Baltijos valstybių 
diplomatiniu statusu Brazilijoje, 
nes daugelis valstybių turi diplo
matinius santykius su Sov. Sąjun
ga, bet tebepripažįsta ir Baltijos 
valstybių atstovybes. Veikiausiai 
tik Kremliaus spaudžia, kad Bra
zilija Baltijos valstybių diploma
tinį pripažinimą atšauktų.

Adlai Stevenson priėmė 
Pavergtųjų Europos

Tautu Seimo delegaciją
Š.m. kovo 3 d. JAV Nuolati

nis Delegatas Jungtinėse Tautose 
Ambasadorius Adlai Stevenson 
priėmė PET Gen. Komiteto Dele
gaciją. Ilgokame pasikalbėjime 
buvo paliesti pavergtosioms tau
toms ,rūpimi klausimai ryšium su 
Jungtinėmis Tautomis bendrai il
su antrąja JT Generalinės Asam- 
lejos XV-sios Sesijos dalimi, spe
cialiai. Delegacijai vadovavo PET 
Seimo pirmininkas Vaclovas Sid
zikauskas.

Išryškėjus tendencijai sutrum
pinti šios Sesijos darbotvarkei, 
išleidžiant vadinamus “šaltojo 
karo” klausimus, kurių vienu lai
komas ir Vengrijos klausimas, 
kovo 10 d. PET Gen. Komitetas 
kreipėsi telegramomis į JT Asam
blėjos Gen. Komiteto laisvuosisus 
narius, kurioje reiškė protestą 
prieš Vengrijos klausimo suplaki
mą su šaltuoju karu, ir vardan 
teisingumo ir JT Chartos prašo 
palikti tą klausimą JT darbotvar
kėje ir svarstyti, kaip buvo nu
matyta, šioje sesijoje. Telegramo
je sakoma, kad Vengrijos klausi
mas yra flagrantiškas Chartos, 
tarptautinės teisės ir moralės su
laužymo pavyzdys, ir kad tas 
klausimas išplaukia iš Sovietų ka
rinės agresijos prieš Vengriją, 
kurios pasėkoje buvo nužudyta 
tos valstybės laisvė ir politinė ne
priklausomybė. Telegramoje nu

rodoma taip pat, kad debatų 
Vengrijos klausimu atidėjimas 
reikštų premiją agresijai ir nebo
jimui Pasaulio Organizacijos, tu
rint galvoje, kad ta pati Orga
nizacija taip neseniai priėmė dvy
liką politinių rezoliucijų, smer
kiančių Sovietų agresiją prieš 
Vengriją, ir nieko nepadarė joms 
įvykdyti.

Pavergtųjų Seimo atstovu 
pasitarimas su Baronu 

Von Gutteubergu
Vasario 16-19 d.d. Vašingtone 

vyko Amerikos — Vokietijos 
konferencija, globojama vadina
mos American Council of Germa
ny. Iš Vokietijos į konferenciją 
atvyko paties užsienių reikalų 
ministerio V. Brentano vadovau
jama delegacija. Konferencija 
svarstė ir Rytų Europos proble
mas. Joje dalyvavo ir Pavergtų

jų Seimo atstovai. Po konferenci
jos vienas iš vokiečių delegacijos 
narių, žinomas V. Vokietijos po
litikas ir Bundestago narys baro
nas v. Guttenberg padarė vizitą 
Pavergtųjų Seimui ir Overseas 
Press Club patalpose turėjo su 
Pav. Seimo atstovais pasitarimą. 
Pasitarime aiškėjo, kad Vakarai 
šiuo metu nemato realių galimy
bių nei Vokietijai sujungti, nei 
Centro ir Rytų Europai iš sovieti
nės priespaudos išvaduoti. Tačiau, 
kadangi Europos problemų vie
noks ar kitoks sprendimas yra le
miančios reikšmės visai tarptau
tinei raidai, Europa buvo ir bus 
pagrindinis sovietinės ekspansijos 
taikinys, o tuo pačiu ir pagrin
dinis Rytų-Vakarų kovos laukas. 
Pasitarime ypač buvo pabrėžtas 
Vokietijos ir Centro bei Rytų Eu
ropos valstybių problemų glaudus 
ryšys.

Kr.
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| POLITIKA IR KASDIENYBĖ I
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ POLITIKA PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ ATŽVILGIU DAR NĖRA GALUTINAI NUSTATYTA

Iš politinių sluoksnių Vašingto
ne “Eltos Informacijos” patyrė, 
kad Rytų ir Centro Europos klau
simai Amerikos valstybininkų 
yra dar kruopščiai . tiriami, nau
dojantis tarp kitko patarėjų — ži
novų nuomonėmis. Tasai svarsty
mų periodas dar gali trukti treje
tą ar kiek savaičių. Valstybės De
partamentas (JAV užsienio rei
kalų ministerija) jau iš kontaktų 
su VLIKo, ALTo ir PETo atsto
vais žino maždaug tų klausimų 
tikrąją padėtį. Bet kokių nors 
sprendimų ar pagrindinių naujų 
pareiškimų Amerikos vyriausybė 
Rytų Europos ir apskritai santy
kių su Rytais klausimais dar ne

ESTO VIKS 
NEGRĄŽINS

Australijos užsienių reikalų 
min. Sir Garfield Barwick ofi
cialiai pareiškė, kad Sovietų rei
kalaujamas Sydnėjaus estas Er
vin Viks nebus grąžintas į gim
tąjį kraštą.

Kaip žinome, sovietai jį kalti
na, kad vokiečių okupacijos me
tu jis užėmęs atsakingas polici
jos viršininko pareigas Estijoj ir 
prisidėjęs prie daugelio “tarybi
nių piliečių” sušaudymo.

Sovietų pasiuntinybė Canber- 
roje pareiškė, kad jis būsiąs tei
siamas už akių ir į tą teismą 
Australija galinti pasiųsti savo 
stebėtoją.

ESTŲ TAUTINĖS TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

DĖL TALINO BYLOS

Estų tautinė taryba, kurios 
priešakyje stovi A. Rei, paskelbė 
iš Stockholmo pareiškimą dėl Ta
lino bylos prieš tris estus. Pa
brėžiama, kad tąja byla buvo sie
kiama mesti šešėlį estų politi
kams, kurie išvengė nacių ir so
vietų teroro ir dabar veikia, de
maskuodami sovietų smurto poli
tiką. Byla Taline nesanti teisin
ga, nes ją iškėlė okupacinė val
džia, kuri pati yra įvykdžiusi pa

gali paskelbti. Tam dar .nėra pri
ėjęs paruošiamasis laikas. čia 
pat reikia pridurti, kad JAV pa
grindiniame nusistatyme (nepri
pažinti Pabaltijo inkorporavimo j 
Sovietų Sąjungą) niekas nepasi
keitė ir kol kas nepasikeis.

Rytų Europos klausimais, kaip 
patirta iš parlamentarinių Va
šingtono sluoksnių, ir JAV Kon
gresas šiuo metu laikosi santūriai. 
Ir Senatas ir Atstovų rūmai nori 
palaukti, kaip nusistovės Kenne
dy ir Valstybės Departamento 
bendros politinės linijos. Tad pa
vergtosios tautos ir šiuo atžvil
giu kviečiamos būti kol kas kan
trios.

našių nusikaltimų. Paskelbime ra
ginamos tarptautinės institucijos 
nuodugniai ištirti abiejų didžiųjų 
okupantų nusikaltimus Pabaltijo 
kraštuose. Dabar, kai tas klausi
mas iškilo, yra tam tinkamiausias 
laikas.

PAVERGTŲJŲ ATSTOVŲ 
KONTAKTAI SU

ATSARGIUOJU STEVENSONU
“Eltos Informacijos” iš politi

nių sluoksnių New Yorke patyrė, 
kad Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo atstovai (jo pirmininkas 
V. Sidzikauskas, vengras Ference 
Nagy, latvis dr. V. Masens ir ru
munas generalinis sekreaorius 
Brutus Coste) New Yorke bemaž 
valandą kalbėjosi su JAV vyr. de
legatu JT-se, Adlai Stevenson. 
Jam buvo išdėstyta, kaip nepro
tinga būtų siaurinti JAV pilna
ties darbotvarkę, išjungiant iš 
jos gyvybinius klausimus, kaip 
Vengrijos ir Tibeto. Stevenson, 
kaip visada savo pareiškimus for
muluodamas labai atsargiai, pas
tebėjo, kad tikrai einą pasitari
mai tarp jo ir sovietų delegato 
Zorino siaurinti darbotvarkę. Bet 
pagrindinius sprendimus apie 
JAV delegacijos laikyseną Jung
tinėse Tautose, girdi, galįs dary
ti tik Valstybės Departamentas. 
Stevenson, kita vertus, pasisakė 
už tai, kad kontaktai tarp JAV 
delegacijos ir PETo atstovų ir

Joniškio rajonas visą laiką bol
ševikų valdovų buvo minimas, 
kaip pavyzdingiausias ar vienas 
iš pavyzdingiausių. Žemės ūkio 
gamybos rezultatų statistikoje 
tas rajonas dažniausiai būdavo 
žymimas pirmoj vietoj ir ne kartą 
tam rajonui buvo įteikta perei
namoji vėliava, rajono vadovai 
būdavo apdovanojami piniginėmis 
premijomis, o laikraščiai ii- ra
dijas buvo pilni jų pamokslų, kaip 
reikia sėkmingai socialistiškai 
ūkininkauti. (Joniškio apylinkės 
visada buvo turtingos, geriausia 
šiaurinėje Lietuvoje žemė ir ten 
ūkiai buvo stiprūs).

Staiga paaiškėjo, kad visa tai 
buvo tik burbulas. Vykdomojo 
komiteto . pirmininkas (tai kaip 
ir apskrities viršininkas) P. Va- 
riakojis ir partijos rajono komi
teto pirmasis sekretorius Kateiva 
pasirodė esą paprasčiausi pagyrū
nai — statistikos klastotojai... Jų 
abiejų pavaduotojai, matyt, ne- 
beiškentę iš pavydo bežiūrėdami 
į jų viršininkų pertekimą garbe, 
vienas po kito nuvažiavo Vilniun 
ir tenai išdėjo viską, kaip iš tik
rųjų yra- Sako, Joniškio rajone 
derlius metai po metų visai men
kas. Variakojis ir Kateiva taip 
susitvarkę, kad derlius ant popie- 
rio būtų užrašomas didesnis, ne
gu buvo. Arba, jie supirkinėjo ga
minius iš kolchozininkų ir įrašinė
jo juos, kaip neva kolchozuose 
pagamintus. Gyvulius, pieną, mė
są jie pirkinėję net kituose ra
jonuose ir paskui ėmę premijas 
už “didelę gamybą” Joniškio ra
jone. Trąšas pirkdavę iš tolimų 
fabrikų už kyšius. Kaikurių kol
chozų mašinas, kitų — bulves 
pardavę spekuliacinėmis kainomis 
Rygoj, Gomely, Dnieprodzeržins- 
ke... Kolchozų agronomai ir zoo
technikai, nekalbant apie pirmi
ninkus, turėję dalyvauti tose kom

Illlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ateityje būtų palaikomi per tam 
tikrą ryšininką, kurį jis ir pas
kyrė.

Nepaisant tokių Stevensono 
pareiškimų, PET vadovybė ir to
liau daro žygių Jungtinių Tautų 
vadovaujančių komisijų ir delega
tų tarpe, kad pavergtųjų tautų 
klausimai iš JT darbotvarkės ne
būtų taip lengvai išjungti.

DELTUVOS OBUOLIAI KENKIA
“TAUTŲ DRAUGYSTEI”

Lietuvos kolchozų vadovai, no
rėdami prasimanyti pinigų kol
chozų (arba ir savo asmeniškoms 
pajamoms, obuolius parduoti veža 
į Rusijos miestus kartais daugiau 
kaip už 1000 kilometrų. Tam var
toja, žinoma, kolchozinius sunk
vežimius. Obuolius pardavinėja 
turguose (kuriuos dabar Maskvos 
valdžia užsimojo “sukooperaty- 
vinti”, tai yra, atimti iš jų “pri- 
vatininkiškai spekuliacinį” pobū
dį).

Tokia prekyba vertėsi ir Del
tuvos apylinkės kolchozo (“Leni
no kelio”) pirmininkas J. Kon- 
dratas, šiaip jau geras komunis
tas, buvęs raudonarmietis, turįs 
gerai suprasti “tautų draugystės” 
idėją. Tačiau jos ar jo atstovai 
Maskvoje pasielgė nedraugiškai, 
nes paprašė iš maskviečių po 16 
rublių (pernykščių) už kilogra
mą deltuvinių obuolių. Vyresnio
sios seserys rusės Maskvoj pasi
piktino. Esą, broliai bulgarai at

binacijose, arba turėdavę ieškoti 
darbo kituose rajonuose. Buvo 
išgarsintos Joniškio rajono kol
chozų labai didelės pajamos, bet 
nutylėtos jų dar didesnės skolos.

Partijos CK nusiuntė iš Vil
niaus Joniškin sekretorių Baraus
ką. Tas įsitikino, kad visa, ką 
Joniškio viršininkų padėjėjai sa
kė, tiesa. Bet didžiausias nema
lonumas buvo tas, kad Variako
jis buvo ne šiaip sau “ispolkomo” 
pirmininkas, bet respublikinio 
(vilniškio) partijos CK narys. Ka
teiva irgi jau pasižymėjęs par
tietis.

Rezultatas buvo tik toks, kad 
Variakojui buvo pasiūlyta atsista
tydinti iš "ispolkomo” pirminin
ko pareigų. CK narį (ir dar “ver- 
chsovieto deputatą”) griežčiau 
bausti esą nepatogu. Kateivai iš
ėjo dar geriau. Rajono komunis
tų konferencijon atvyko pats Šu- 
mauskas (Kateivos globėjas), pa
kritikavo padėtį rajone, bet pir
muoju sekretorium išrinkti pasiū
lė vėl Kateivą. O kai siūlo toks 
aukštas ponas, kaip šumauskas, 
kas gi Jonišky nepaklausys: iš
rinko. »

Atsirado tačiau nenuorama, 
kurs visą tą istoriją aprašė Mas
kvos “Pravdoj”, o vilniškė .“Prav
da” (tai yra, “Tiesa”) skubiai, 
rytojaus dieną, išsivertė lietuviš
kai ir persispausdino. Joniškiečiai 
dabar nekantriai laukia, kas to
liau atsitiks.

Pereinamoji raudona vėliava 
už 1960 metų paskutinį ketvirtį 
atiteko Pasvalio rajonui, kur la
bai gražią statistiką patiekia ga
na įžymus “rajkomo” sekretorius 
Bagaslauskas. Bet po Joniškio 
skandalo pasvaliečiai bailiai dai
rosi, ar ir su jų statistikomis ne
atsitiks ko nors panašaus, kaip 
Jonišky.

L.N.A.

veža obuolių po 8 rublius kilo
gramą.

Dabar Kondratui yra išaiškinta, 
kad šitaip prekiauti su vyresniai
siais broliais ir seserimis negra
žu. Daugiau jis į Maskvą ar pa- 
volgę obuolių nebevežios, nes 
“vienintelis teisingas kelias pre
kiauti su broliškomis respubliko
mis yra valstybinė ir kooperatinė 
prekyba”... Nes, esą, “per ją ir 
rusas, ir ukrainietis, ir kazachas 
mums dosniai siunčia savo gami
nius”. Atseit, valstybė nustato, 
kiek mažesnysis brolis gali iš di
desniojo gauti.

PIRMA STATO, PASKUI 
PROJEKTUOJA

Jau antras dešimtmetis, kaip 
bolševikinė valdžia elektrifikuoja 
Lietuvos žemės ūkį. Pastatyta ke
letas stambesnių ir kelios dešim
tys smulkių elektros jėgainėlių.

Žemės ūkio elektrifikavimas, 
žinoma, tuo tarpu dar labai toli 
nuo pabaigos ne tik Lietuvoj, bet 
ir Rusijoj, kur apie jį bolševikų 
valdžia kalba jau per 40 metų.

Dabar Maskvoje nutarta tą 
elektrifikavimą greitinti ir tam 
skiriamas penkmetis septyn mėty
je: 1961-65. Kad būtų greičiau, 
tuo reikalu pavedama rūpintis 
naujai įstaigai, kuri vadinama 
“Visasąjunginė žemės ūkio tech
nika”. Elektrinių statybos minis
terija tame darbe irgi pasilieka. 
Taip pat pasilieka ir visos res
publikinės ministrų tarybos, mies

“Mū*ių Paatogės” administraci
ja ir leidėjas visada susirūpina, 
kai laikraščio prenumeratoriai ne 
laiku ir delsdami susimoka už sa
vaitraščio siuntinėjimą. Nors ad
ministracija ir žino, kad pasto
vieji “M.P.” bičiuliai, kurie ben
druomenės organą prenumeruoja- 
si jau ištisą metų eilę, savo skolą 
anksčiau ar vėliau atsiteis, daž
nas dar net su aukos priedu, ta
čiau ji prašo skaitytojus supras
ti ir administracijos padėtį.

“Mūsų Pastogė”, kaip visiems 
žinoma, laikosi tik prenumerato
rių, o iš dalies ir skelbimų dėka. 
Kas savaitę laikraštis turi per 
100 svarų išlaidų, taigi visi skai
tytojai turi suprasti, kad šioms iš
laidoms padengti reikalingos ir 
pajamos. Firmos už skelbimus at
siskaito pagal susidariusią tradi
ciją tam tikrais laiko tarpais, ki
tos taip pat mėgsta gerokai už
delsti, taigi administracijoa nuo
širdus prašymas, kad bent pre
numeratoriai būtų stropesni, at
siųsdami pinigus laiku.

Be to, reikia turėti ir ši aplin
kybė galvoje: jei kuris “M.P.” 
skaitytojas laiku neatsiunčia pre
numeratos mokesčio, tai laikraš
čio administracija yra įpareigota 
išsiuntinėti specialius priminimus 
ir raginimus. ..Tokių raginimų 
siuntinėjimas pareikalauja ne tik 
nemaža laiko, bet administracijai 
padaro bereikalingų išlaidų už 
pašto ženklus, vokus, lapelių 
spausdinimą ir 1.1. Visos šios iš
laidos sumažina laikraščio jau ir 
taip negausias pajamas.

Administracija tikrai džiaugtų
si, kad mūsų savaitraščio skaityto
jai, o gal net apylinkių valdybų 
nariai ar kitų organizacijų parei
gūnai paragintų savo pažįstamuo
sius, “M.P.” dar neskaitančius, 
kad ir jie užsisakytų Krašto Val
dybos leidžiamą savaitraštį, nes 
tik visų solidaria talka galimas 
laikraščio tobulinimas. Adminis
tracija tvirtai tiki, kad ALB-nės 
nariai rimtai pasvarstys šį, rodo
si, kuklų prašymą ir visais gali
mais būdais stengsis ne tik laiku 
susimokėti savo prenumeratą, 
bet suras dar ir skaitlingą būrį 
naujų skaitytojų.

Laikraščiui pinigus postai no- 
tėmis, money orderiais arba če
kiais prašome siųsti adresuu:

BOX 4558, G.P.O., SYDNEY,
N.S.W.

“M.P.” administracija

tų ir rajonų komitetai, be to, 
Valstybinė mokslinė ekonomikos 
taryba, Valstybinis plano komite
tas. Visos tos įstaigos turi... “iš
nagrinėti klausimą, kaip geriau 
organizuoti vadovavimą kaimo 
elektrifikavimo objektų projekta
vimui bei statybai”. O ta naujoji 
įstaiga įpareigota susidėjusi su 
Elektrinių statybos ministerija 
“parengti tipinius projektus eko
nomiškiausioms kaimo elektri
nėms ir pastotėms statyti”... Ki
taip tariant, perstačius kėdės, 
elektros “koncertas” pradedamas 
nuo pradžios: nuo nagrinėjimo, 
kaip organizuoti darbo vadovavi
mą ir nuo tipinių projektų brai
žymo.

PATAIKŪNIŠKIAUSIAS 
PAREIŠKIMAS

T. Tilvytis kadai turėtą talen
tą benaudoja pataikavimo meno 
srityje. Štai vienas iš vėliausių jo 
“laimėjimų” tame mene:

“Taika — šventas žodis... Tą 
žodį kadaise paskelbė didysis pro
letariato vadas V. Leninas, šian
dien skelbia jo sukurtoji Komu
nistų partija ir didžioji Tarybų 
valstybė, j pasaulį asmeniškai jį 
neša draugas N. Chruščiovas”.

(Iš T. Tilvyčio, kaip respubli
kinio taikos gynimo komiteto pir
mininko, paeriškimo "TASS-EL- 
TOS” korespondentai). LNA
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HITLERIS t[ PIRMOJI
Šitokia antrašte išspausdino ži

nią Amerikoje leidžiamas žurna
las “The National Police Gazet
te” 1960 m. gruodžio mėn. lai
doje.

Žurnalo straipsnyje tvirtinama, 
jog tai esąs pozityvus faktas, 
duodami net 6 paveikslai, pagal 
kuriuos spėjama, kad Hitleris ga
lįs taip atrodyti.

Minėtojo žurnalo reporteriai 
esą surinkę užtenkamai medžia
gos, kad įrodytų Hitlerį gyvą 
esant, kas esą perduota Amerikos 
saugumui. Bet pagal vieną valsty
bės pareigūno išsireiškimą, vie
šas šio reikalo iškilimas esą pa
saulyje sukeltų didžiausią istori
nį nerimą, ypač jeigu Hitleris bū
tų pristatytas į teismą.

Jau 1951 m. šis žurnalas įrodė, 
kad Hitlerio savižudybės mitas 
buvo klasta, šiuo metu tos žinios 
yra dar pagilintos, ištyrinėjus 
įvairių kraštų špionažo dokumen
tus, kurie esą laikomi didžiausio
je paslaptyje.

Amerika turinti dokumentali- 
nių įrodymų, kaip tūkstančiai na
cių šeimų ir per bilijoną dolerių 
iš Vokietijos buvo pervežta j 
Pietų Ameriką. Pats pagrindinis 
faktas, kodėl nesiimama teismi
nės procedūros, esą, atnaujintų 
per 10 metų apgijusias karo žaiz
das ir dar labiau suskaldytų Eu
ropą, nekalbant jau apie pačią 
Vokietiją, kur dar yra likęs ne
mažas skaičius simpatikų naciams.

Vakarų sąjungininkų norą šį 
reikalą užslopinti, rodo faktas, 
kada Argentinoje buvo suimtas 
asmuo, atpažintas kaip Martin 
Bormann. Apkaltintam asmeniui 
neprisipažinus, kad jis yra Bor
mann, nebuvo jokio tolimesnio 
bylos nagrinėjimo, nors ir yra 
liudininkų Europoje, kurie, sa
koma, jį būtų pripažinę Borman- 
nu. Vašingtonas tuo reikalu tu
rįs įrodymų, kad Bormann atvy
ko į Argentiną 1945 metais, kur 
esąs vienas iš pagrindinių orga
nizatorių vokiečių kolonijose Pie
tų Amerikoje. Taigi, jeigu vaka
riečiai nenori iškelti aikštėn Bor- 
manno aferos, tai tuo labiau būtų 
pavojinga identifikuoti Hitlerio 
tapatybę.

Pargabenus vokiečių brangeny
bes į Argentiną karo pabaigos 
metu, vokiečiai esą tenai turi ga
na didelę įtaką krašto ekonomi
niame gyvenime, ypač Patagoni- 
joj. Tūkstančius hektarų žemės 
jie supirkę, kur ir dabar dar esą 
išstatyti vokiečių sargybiniai ir 
neįsileidžią pašaliečių.

Pagal surinktas žinias, 1943 m. 
lapkričio mėn. (aštuoniolika mė
nesių prieš karo pabaigą) naciai 
numatė Argentiną kaip savo pas
togę, Vokietijai žlugus. Be to, 
Argentina buvo Vokietijai palan
ki visą laiką, nes vokiečių kari
ninkai ten užėmė aukštus postus 
ir turėjo kontrolę krašto ūkyje. 
Juan Peron, kuris vėliau tapo 
Argentinos diktatorium, buvo ge
ras Hitlerio draugas. Jie abu kar
tu atvyko į vokiečių okupuotą 
Paryžių ir dalyvavo parade.

Po minėtojo sprendimo, Hitle
ris tuoj pat įsakęs Willie Koehn 
povandeniniu laivu nuvežti 40 di
delių dėžių j Argentiną. Tose dė
žėse buvęs sukrautas Hitlerio as
meniškas turtas ir įvairios bran
genybės, surinktos iš vokiečių 
okupuotų kraštų: brangūs meno 
kūriniai ir brangakmeniai, skai
čiuojami milijonais dolerių ver
tės. Šis faktas buvo išaiškintas 
vėliau, apklausinėjant patį Koehn 
ir nustatytas iš rastų dokumen
tų. Turtas buvęs iškrautas neto
li Mar Del Plata miesto.

Daug įvairių šiuo reikalu infor
macijų yra gauta iš vokiečių sau
gumo ir špionažo tarnautojų, ku
rie šiuo metu dirba kitoms vals
tybėms.

Užėmus Berlyną ir amerikonų 
specialistams tyrinėjant Hitlerio 
savižudybės istoriją, bunkeryje 
esą rastasis kraujas neatatikęs 
Hitlerio kraujo grupei. Nurody
toj vietoj, kur Hitlerio ir jo mei
lužės Eva Braun buvę tariamai 
deginti kūnai, nerasta nė mažiau
sios žmogaus liekanos, net nė vie
no danties.

Toliau tyrinėjant, nustatyta,

ben • 
gana

savo

žemių užpir-

išsiųsti iš
Berlyne į

kad paskutinėmis karo dienomis iš 
Vokietijos į Argentiną nacių bu
vo pervežta 750 milijonų dolerių 
vertės turto.

Herman Goering pinigais pa
siuntęs 25 milijonus dolerių.

Admirolas Kari Doenitz savo 
giminaičiui Edmundo Wagen- 
knecht, turinčiam Buenos Aires 
mieste eksporto — importo 
drovę, nusiuntęs taip pat 
gražią dolerių sumą.

Joachim von Ribbentrop
pusbroliui Martin, turinčiam fir
mą “Securitas" (Buenos Aires) 
nusiuntęs 500.000 dolerių, be to, 
dar padėjęs į banką Pedro Rod- 
riguez Panchino vardu 10 milijo
nų dolerių.

Bet didžiausia suma — 200 mi
lijonų dolerių — buvę nusiųsta 
į vokiečių ambasadą Hitlerio pa
tikėtiniams. Šios sumos ir skai
tomos šaltiniu Hitlerio dabarti
niam išsilaikymui ir 
kimui Patagonijoj.

Pinigai esą buvę 
Dresdener Banko
Schweizerischei- Bankverein Švei
carijoje, iš kur buvę persiųsti į 
Argentiną. Dalis tų pinigų buvu
si panaudota įsitvirtinimui Argen
tinos ūkyje, o kita dalis palikta 
nacių pergabenimui į Argentiną. 
Manoma, kad didelė nacių dalis 
pirma vyko į Ispaniją, o iš ten į 
Pietų Ameriką. Tuo pačiu keliu 
ten buvo pakliuvęs ir neseniai 
Izraelio agentų suimtas nacis 
Karl Adolf Eichmann.

Jau 1944 metais Argentinos ge
nerolas Arturo Rawson išsitaręs 
amerikonams, kad nemažas skai
čius vokiečių mokslininkų ir tech
nikų esą Argentinoje.

1945.1.22 Vokietijos Karo De
partamentas buvo išsiuntinėjęs 
slaptus aplinkraščius naciams bū
ti pasiruošusiems išvykti specia
liems uždaviniams į užsienį. Mė
nesį vėliau 340 nacių gavo įsaky
mus išvykti. Visi jie buvo išaiš
kinti šiuo metu esą Argentinoje.

šeštą savaitę po Vokietijos ka
pituliacijos nežinomas skaičius 
vokiečių povandeninių laivų pa
prašė prieglaudos Argentinoje. 
Argentina viešai reikalą paskelbė, 
bet nedatelizavo nei laivų skai
čiaus, nei juose atplaukusių as
menų tapatybės.

Tvirtinamas faktas, kad 1945 
m. vasarą Adolf Hitler- ir Eva 
Braun išlipo iš povandeninio lai-

vo Argentinoje netoli San Cle
mente del Tuya. Šitai tvirtinąs 
vienas aukštas nacių pareigūnas, 
kuris plaukęs tuo pačiu povande
niniu laivu. Vėliau jis buvo su
imtas ir tardomas Uragvajuje. 
Kai šį faktą jis patvirtino, tai 
ne tik jis buvo paleistas, bet ir 
jo informacijos nutylėtos.

Šio fakto išaiškinimui Amerikos 
ambasadorius Argentinoje Spruil- 
le Braden kreipėsi į Argentinos 
vyriausybę, kuri atsakė, kad in
formacija esanti klaidinga ir at-! 
sisakė suteikti tolimesnių žinių. | 
Amerika, nebūdama patenkinta’ I 
tokiu atsakymu, išsiuntė savo | 
agentus į San Clemente del Tuya l 
apylinkes. Apklausinėjus apie 100 
vietinių gyventojų, buvo sužino
ta, kad nurodytu laiku prie ižo-! 
liuotosios vielos buvo iškilę du J 
vokiečių povandeniniai laivai, iš I 
kurių valtimis buvo pervežta į j 
krantą nemažas skaičius žmonių, j 
tačiau vietiniams gyventojams j 
buvę neįmanoma prieiti arčiau, j 
nes juos sulaikę išstatyti ginkluo-? 
ti sargybiniai, kuriais buvę pa-! 
tys vokiečiai.

Amerikos ambasadorius Braden ! 
nusiskundė, kad iš Argentinos vy-1 
riausybės pusės nebuvę jokio Į 
bendradarbiavimo. Kada buvę su- i 
žinota, kad Hitleris su Bormarnu j 
esą Patagonijoje, amerikonų sau-1 
gurno tarnautojai buvo nuvykę j 
ir ten, bet buvę stiprių vokiečių J 
sargybų sulaikyti ir grąžinti. Ka- J 
dangi ir toliau šiuo reikalu Ar- į 
gentinos vyriauybė nenorėjusi 
bendradarbiauti, tai tolimesnio j 
aiškinimo buvę atsisakyta.

1949 metais britų saugumui su- j 
sekus nacių pogrindžio celę Ber-1 
lyne, buvo rasti dokumentai lie-1 
čią Bormaną. Esą rasta raštų ra- ? 
šytų iš Argentinos su parašte! 
“Heil Hitler!”

Nors Argentinos diktatūra ir! 
pakeitė rankas, nors valstybė | 
bandė persitvarkyti, bet vistiek! 
su ten gyvenančiais naciais esą! 
skaitomasi.

Žurnalas konstatuoja, kad vo- J 
kiečių naciai pogrindyje stipriai Į 
veikia ir laukia vėl akimirkos, Į 
kada jie galės iškilti į viešąją pa- j 
šaulio politiką. Ta valanda galin- j 
ti ateiti žymiai anksčiau, nei j 
Amerika ir Europa yra numa-1 
čiusi. Lyg vagis naktį ji galinti I 
įslinkti atgal į Vokietiją.

—a b—

MOTERS PADĖTIS SOVIETIJOJ
Ir mūsiškiai komunistai dažnai 

plaupia apie laimingą moters gy
venimą Sovietijoj, nors iš tikrų
jų jis ten sunkesnis ir beviltiš- 
kesnis negu kur kitur, čia apie 
tai trumpai ir pakalbėsime.

Pagal 1960 metų gyventojų su
rašymą Sovietų Sąjungoj moterį) 
yra 20.726.000 daugiau negu vy
rų. Tas skirtumas ypač didelis 
tarp 20 ir 40 m. amžiaus. Tai ka
ro pasėka, nes jame daug vyrų 
žuvo. Ir tas vyrų ir moterų skai
čiaus didelis skirtumas yra šių 
dienų Sovietijos moterų tragedi
jos viena didžiųjų priežasčių. Ten 
milijonai moterų neturi vilties 
ištekėti ir gyventi šeimyninį gy
venimą, kitaip tarus — jos negali 
atlikti tų paerigų, kurias 
pati gamta skyrė.

Bet ne tik dėl to yra 
Sovietijos moters padėtis,
žinome, kokie maži ten uždarbiai; 
vyro uždarbio nepakanka, turi 
būtinai dirbti ir žmona, o jau apie 
milijonus netekėjusių nėra nė 
kalbos, todėl kai kuriose srityse 
beveik vienos moterys tebedirba. 
Pavyzdžiui moterų gydytojų 
kitų sveikatos apsaugos 
dirbančių moterų yra 85 
tai.

Ir pramonėj tas pats, 
džiui tekstilės įmonėse
dirba net 90%. Tas būtų netaip 
blogai, nes ir ‘kitur pramonėj 
daug moterų dirba, bet “sovietiš
kam rojui” būdinga yra, kad mo
terys turi dirbti ir tokius sunkius 
darbus, kuriuos kitur tik vyrai 
tedirba. Ten ir sunkiojoje pramo
nėje moterys sudaro beveik treč-

joms

sunki
Visi

ir 
srityje 

proeen-

Pavyz- 
moterų

dalį ir apie tiek pat kasyklose, j 
Kiekvienas užsienietis, nuvykęs į j 
“sovietišką rojų”, pamato daug, 
moterų prie sunkių statybos dar
bų.

Apie sunkias moterų darbo są
lygas kartais nejučiomis prasita
ria ir patys komunistai.

Štai “Literafturnaja Gazieta” 
rašo, kad viename fabrike mote
rys vilko karštas pasagas, kita
me skyriuje dideles sunkias dė
žes, o kieme kasė gilų griovį. 
Anglis pylė nežmoniškai dideliais 
kastuvais. Vėl kitoj vietoj vienos 
gamino skaldą keliams,. kitos vil
ko didžiulius akmenis, o jų briga- 
dierius — prižiūrėtojas buvo rau
donskruostis jaunikaitis.

Vis tai faktai, kurie rodo, ko
kia moterų “lygybė” yra “sovie
tiškame rojuje”.

Ne kas kitas, bet pačių komu
nistų leidžiamas laikraštis rašė, 
kad vieno fabriko direktorius ver
čia dirbti viršvalandžius net nak
tinėj pakaitoj dirbančias mote
ris, moteris, kurių tarpe yra ir 
krūtimi maitinančių motinų. Jos 
per visą darbo dieną neturi tei
sės išeiti savo kūdikių pamaitin
ti.

Komunistai mėgsta pasigirti 
vaikų lopšeliais, darželiais ir juos 
užsienio svečiams rodyti. O ar 
ištiktųjų yra ko girtis, galime ge
riausia patirti iš jų statistikos 
rinkinio “Sovetų Sąjungos tau
tos ūkis 1958 m.”

Ten randame, kad priešmokyk
linio amžiaus vaikų yra 23 mili
jonai, o vaikų lopšeliuose yra 
tik 2,357,000, iš kurių kolchozi-

H. Šalkausko grafikos paroda

Grafika Australijoje pastarai- 
[ siais metais buvo labai užleista; 
išskyrus nedaugelį kitaip galvo 
jančiųjų, į ją žiūrėta kaip į eks
centriškumą, kurį iššaukia meni
ninko žaismingos akimirkos. Fak
tiškai, visos estetinės ekspresijos 
sritys yra vienodai lygios, ar tai 
kūrybinis impulsas išreiškiamas 
tapyboje, piešinyje ar begami- 
nant atspaudą originalą — vienin
telis skirtumas beglūdįs tik nau
dojamoje technikoje.

RAŠO: V. SIMANKEVJČIUS

akurati, tačiau visur daugumos 
vartojama, šio idiomo modernus 
paveikslas nevisada tiksliai suvo
kiamas ir žiūrovas lieka, dažnai, 
apstulbęs, patirdamas kaskart gi
lesnę prarają tarp savęs ir kūrė
jo dvasinės tikrovės. Susidariu
sios įtampos prasme būdingai pa
sisako patys menininkai.

Vienas jų, pavyzdžiui, kritikų 
laikomas žymiausiuoju tapytoju 
pokario Prancūzijoje, yra šitaip 
pareiškęs: “Aš tikiu, gana giliai,

“meno mokykla tave skatina ver
čiau galvoti negu jausti”. Taigi, 
jis bando, beryškinant pavidalus, 
sustabdyti sąmoningą mintijimą, 
kadangi “pasąmonė turi didesnį 
žodyną”. Darbų pavadinimai pri
dedami vėliau, nes šio menininko 
tikslas yra neišreikšti jokios są

vokos. “Kaikurie žmonės nori kaž
ką išsakyti vaizdais. Aš gi noriu, 
kad mano darbas būtų vertinamas 
pagal jo savaimingumą. Mane do
mina tik fiziškas rezultatas, for
ma, daiktas negu pati idėja”.

G'

DAIL. H. ŠALKAUSKAS

Mums, jo

reta pamatyti

Nepaisant visuotinio nesidomė- 
jimo grafika, Šalkauskas sukėlė 
daug dėmesio šiame krašte ir jo 
pasisekimas didžiai kalba kaip 
apie svarų šioje srityje meninin
ką kūrėją.”

šitokiu katalogo įvadu The Mu
seum of Modern Art of Australia 
š.m. kovo 7 d. atidarė Melbourne 
Henriko Šalkausko darbų paro
dą.

Henrikas yra abstraktusis eks
presionistas. Mene šis raiškos bū
das jau tapo lingua franca visa
me pasaulyje; nevisai aiški ir

barbariškumo vertybes, atseit — 
instinktą, aistrą, nuotaiką, smur
tą, beprotybę.” Vakarų kultūra, 
jo nuomone, tapo “ceremonijų 
žaidimas” ir todėl “neperženg
čiau net gatvės pasižiūrėti rene
sanso tapybos”. Išvadoje, “meno 
kūrinys turi būti tokios gilios, 
tokios universalios, skaitlingos ir 
įvairios reikšmės, kad kiekvienas 
galėtų iš jo gerti tik sau mėgia
mą likerį. Niekad neišaiškinamas 
(išaiškinti reikštų išsemti), nie
kad pilnai iššifruotas.”

Vėl kito kūryboje magiškąja 
lazdele dvelkia įsitikinimas, jog

Tokiame, apytikriai, nuotaikų 
fone kunkuliuoja grafikinis H. 
Šalkausko pasaulis — pasaulis 
“Skrajojančio Olando”, nevaržo
mas nei laiko nei erdvės matavi
mų, užburtas ir pilnas gyvybės. 
Ši patirtis itin būdinga akvare
lių serijoje ir ženklina meninin
ko naują evoliucinį etapą.

Kūrybiniai ekspansyvus nuo 
Tokio iki Sao Paulo salonų, ne
išskiriant nė svarbiausių Austra
lijos muzėjų, Henrikas Melbur
nui pateikė pirmąją savo darbų 
individualią parodą,
tautiečiams, yra tai ypač malo
nus išgyvenimas, o ir pačiam dai
lininkui tebūnie komplimentas, 
nes toje tapytojų jūroje iš tiesų 
yra nepaprastai
tokio pobūdžio, — atseit, grafiko 
— tikrai įspūdingą ir gerai išba
lansuotą parodą. Manau, kad ir 
dailininkas tatai pajuto ne tik iš 
kritikų pusės, bet ir pačių Muzė- 
jaus šeimininkų tarpe, kurie šil
tai jį sutiko.

Muzėjaus patalpos, tarp kitko, 
jaukios, nors ir ankštokos. Vis 
dėlto Henrikas sutalpino ne tik 
save, bet ir 33 darbus, įvairuo
jančius priemone ir technika (li
noleumas, monotipas, guašas ir 
akvarelė).

Paroda laikytina labai sėkmin
ga. Suglaudus teigiamą įvertini
mą, ją būtų galima nusakyti vie
tinio “Heraldo” kritiko žodžiais: 
“Išreikštoji tam tikra nervinė 
energija visumoje leidžia patirti 
kuriančiojo įtampas ir todėl dar
bai, geriausiais atvejais, sukelia 
neįveikiamą magnetizmą”.

Tikimės, kad tai ne paskutinis 
apie H. Šalkauską kritikos žodis 
Melburno padangėje.

Parodą, kuri trunka iki š.m. 
kovo 24 d., atidarė Dr. Allan 
Wynn. Svečių tarpe džiugu buvo 
matyti daugelį mūsų tautiečių.

ninku vaikams tik 400,000. O viso 
labo priešmokyklinio amžiaus kol- 
chozininkų vaikų yra 15 milijonų. 
Vadinasi, iš 100 kolchozininkų 
vaikų tik 3 gali patekti į lopšelį 
ir darželį. O visi kiti 20 su 
se milijonų priešmokyklinio 
žiaūs vaikų turi būti palikti 
čiuose namuose ar gatvėje, 
motinos išeina į darbą.

O štai dar vienas 
gybės” pavyzdys.

1944 m. liepos 8 
leistas vadinamasis
įstatymas, kuris tebeveikia 
šiandien. Pagal tą įstatymą pavai
nikio motina neturi teisės reika
lauti alimentų iš vaiko tėvo, bet 
ji gali prašyti iš valdžios pašal
pos 40 rublių mėnesiui, 
viskas.

Prieš tą įstatymą jau 
yra pasisakęs nevienas
jautresnės sielos žmogus. Dabar 
prieš tą įstatymą protestuoja tė
vai, motinos. “Literaturnaja Ga- 
zieta” puslapiuose prabilo ir ži
nomas rašytojas Kaverin, kuris 
nustebęs klausia:

"Kodėl visi šitie laiškai, 
testai 
jokio

Ar 
kymo
O atsakymas juk paprastas: Ne 
teisingumo įstaigos kaltos, bet 
visa sovietinė tvarka yra nežmo
niška.

Ypatingų sunkumų ten turi mo-

PASIRODĖ PIRMAS
KULTŪRINIŲ MAINŲ ŽURNALAS”

moters

pu- 
am- 
tuš- 
l.ai

“ly-

d. buvo iš- 
pavainikių 

ir

Tai ir

seniau 
žymus

pro- 
mūsų teisingumui nedaro 

įspūdžio?”
Kaverin tikrai nežino atsa- 
ar tik apsimeta nežinąs?

Miunsteryje, V. Vokietijoj, kur 
yra stipri pabaltiečių kolonija, 
ką tik pasirodė pirmasis nume
ris žurnalo “D r a u g s” lat
vių kalba. Jau anksčiau buvo gir
dėti, kad žurnalo leidimu rūpina
si Augusts A. Kalninš (nesukeis
ti su žinomu latvių socialdemo
kratų politiku Br. Kalninš). Jis tą 
žurnalą ir išleido. Kaip priėmė 
tą reikalą užsienio latvių 
menė? Ji iš karto 
bojo.

Žurnalo pirmas 
namas tarp latvių
tieji numeriai kaštuosią 60 pfe
nigų. Kas žurnalą finansuoja, ne
pasakyta, bet ir be to aišku, nes 
privatus dypukas tokio reikalo 
finansuoti iš savęs negali.

Žurnale pasisakoma už “tiltus

nuo jo
visuo- 
atsiri-

numeris 
veltui. Sekan-

plati-

tarp užsienio latvių ir tėvynės". 
Girdi, dabartinė išeivių karta ne
nori, kad jų vaikai ir jaunoji kar
ta darytų vėliau tėvams užnreti- 
nėjimus, būk jie lengvai atsisakę 
savo tėvų kraštų. Kalninš tikina, 
kad nesiekiąs politikavimo. Jam 
rūpį tik kultūriniai ,tautiniai sai
tai su tėvyne. Pirmojo numerio 
patiektoji medžiaga yra gana 
mišri. Ten yra eilėraščių, kuriuo
se atsispindi ir vakarietiškos gai
dos, yra eilėraščių, prikirptų jau 
pačioje Rygoje.

Pažymėtina, kad žurnale varto
jamas panašus, metodas 
latvių “Dzimtinės Balss” 
tuvių “Tėvynės Balse”: 
masi kiek galint visa 
tautinių sentimentų
Pavyzdžiui, “Draugs”
Brolių kapų ir Laisvės paminklo 
nuotraukas... Ir visi tekstai pri
taikyti tam, kad būtų išnaudoti 
užsienio latvių patriotiški jaus
mai.

“Grįžimo į tėvynę ir kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje ko
miteto Lietuvos iniciatyvinė gru
pė”, be abejo, norės irgi pasi
reikšti. Užuominų apie tokio lie
tuviško žurnalo “reikalingumą" 
sovietinės propagandos spaudoje 
ir transliacijose būta jau ne kar
tą. E.

kaip ir 
arba lie- 
Stengia- 
nudažyti

spalvomis.
duoda

terys-šeimininkės, kada daug bū
tiniausių dalykų trūksta, arba jų 
tegalima gauti už tokią kainą, 
kokios nepajėgiama mokėti, arba 
kada reikia gyventi 
kaip silkėms statinėje 
šeimininkėms vienoje 
šeimininkauti.

Tai šitokią “laimę”

susikimšus 
ir kelioms 

virtuvėje

atnešė so
vietiškas rojus ir Lietuvos mote
rims.
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jaunimo kvieslys

A. ZUBRAS

MOKSLINIO GALVOJIMO IR DARBO KELIAS
Mąstantis žmogus, tobuliausias 

žemės tvarinys, nors laiko ir vie
tos sąlygotas, yra dalinai pajėgus 
praeities ir ateities ribas per
žengti, daiktų ir reiškinių priežas
ties jieškoti, duotybes tirti ir iki 
bendrųjų dėsnių formulavimo pra
siveržti. Kitais žodžiais tariant, 
žmogus sugeba moksliškai galvo
ti ir dirbti, mokslą kurti, kurį 
Kari Japers vadina: metodi
nis pažinimas, kurio turinys yra 
būtinai priimtinas, tikras ir vi
suotinas”. (Die Idee der Univer- 
siteat, 12 p.).

Mokslui yra svetima bet kokia 
aistra ar pasikarščiavimas, palin
kimas bei tendencija, nežiūrint 
iš kokių motyvų visa tai kiltų. 
Svetima mokslui yra politikos 
pageidavimai bei įsakymai, tradi
cija ir pasaulėžiūra, jei tai 
trukdyti} mokslo objektyvumo ke
liui. Vieną vienintelį priežastingu
mo dėsnį atidengti jau senajam 
graikų Demokritui yra daug svar
biau nei visą pasaulį valdyti. Mo
kslui pirmoj eilėj terūpi pats pa
žinimas, taigi tikrasis mokslas 
yra teoretinio, o ne praktinio po
būdžio. Mokslo pasiektas žinias 
pasisavina praktikai ir sukuria 
techniką. Mokslas yra demokra
tiškas savo kūrimo stadijoje, nes 
kuriamas kolektyviai lyg bičių 
avilyje. Mokslui kurti nėra tautų 
ir valstybių sienų, bent neturėtų 
būti, nes pažinimas yra visuoti
nas žmonijos laimėjimas, žmoni
jos turtas. Mokslas nepažįsta jo
kio kito1 autoriteto kaip tik tie- 
sos ar jos dalinio atidengėjo.

Mokslinis pažinimas įmanomas 
stebint, tiriant ii* lyginant. Skir
tybes atmetant, gi dėl bendrybių 
įmanoma klasifikavimas, sistemi
nimas. Įžvelgus esmę, įmanoma 
formuluoti dėsnį. Moksliniam pa
žinimui talkauja racionaliausia fi
losofijos šaka — logika, kuri for
muluoja mokslinio galvojimo dės
nius, nurodo klaidas ir jų rūšis. 
Bet koks pažinimas teįmanomas 
per pojūčius ir per protą. Filo
sofijoje sutinkame gana todėl 
skirtingas pažinimo mokyklas — 
empirinę ir racionalinę. Greta jų 
turime ir trečiąją — skeptiškąjį 
reliativizmą, kuris nepasitiki nei 
pajučiui bei pagavai, nei protui, 
nes šis yra subjektyvus. Visi šių 
mokyklų susikirtimai bei nesuta
rimai, mums atrodo, kyla todėl, 
kad nemoksliškai stengiamasi ma
terijai priešpastatyti dvasią ar 
visatoje tematyti vien materijos, 
o kitoje pusėje tik dvasios pra
dą. Pats žmogus gi vėl suskaldo
mas, suskaldoma ir pati dvasia, 
įžiūrint lyg savaimingas pojūčių, 
proto ir valios funkcijas, šių die
nų psichologija griežtai priešinasi 
tokiam anatominiam dvasios 
pjaustymui, nes dvasios funkcio
navime įžiūri vienalytiškumą, ne
dalomumą, neatsiejant ir nuo kū
no funkcijų. Pažįstantis žmogus 
yra psicho-fizinė būtybė, todėl 
nėra vietos racionalistų bei empi
rikų griežtam išsiskyrimui. Jei ir 
mažai yra tikrų mokslinių tiesų, 
jei daugelis jų istorijos bėgyje 
reviduojamos, jei daugelis jų yra 
subjektyvios ir tikrai žmogaus 
priklausančios, tai visdėlto žmo
gus yra pažinęs ''neginčijamų tie
sų (pav. kad visi kūnai nuo šili
mos plečiasi) bei dalinu tiesų, ku
rios įgalina mokslo pažangą, o 
taip pat technikai suteikia rei
kiamų duomenų, kuri įgalina ci
vilizacijos augimą. Taip tat ir 
skeptikams bei visokiems reliati- 
vistams galima tik padėkoti dėl 
jųjų įspėjamojo bei žmogiškojo 
klystinumo nurodančiojo balso, 
bet jokiu būdu nepasiduodant 
nusivylimui bei prieinant išvados, 
kad žmogui pažinimas neįmano

mas. Apsaliutinio pažinimo ne
siekdami, jį palikdami teologijai, 
mokslo srityje verčiamės dalinu 
pažinimu, kurio mums turi pa
kakti.

Žmogus, moksliniu žvilgsniu 
žiūrįs į gyvenimą, yra apdairus. 
Jis pirmoj eilėj yra kritiškas įvai
riems tvirtinimams, o ypač laik
raštinėms žinioms apie įvairius 
parapsichinius reiškinus. Dauge
lis dalykų prirašoma ir pripasako- 
jama tik tam, kad sudominti skai
tytoją bei klausytoją, dažnai iš 
degtuko vežimai priskaldomi, daž
nai pasikliaunama pasakojimui 
jau kelintų lūpų. Moksliškai gal
vojąs žmogus skiria nuomones, 
norimas išvadas, šiaip tvirtinimus. 
Šiandien net knygų specialiam 
klausimui tiek daug, kad tenka 
rinktis tik pačių patikimiausių 
autorių parašytas. Reta tačiau 
biografijos knyga yra tikrai pa
remta šaltiniais ir objektyviai pa
rašyta. Apie politinį bei pasaulė
žiūrinį priešą beveik negalima 
rasti objektyvaus veikalo. Angliš
ki universitetai vienos ar kitos 
srities pagrindinius autorius te
nurodo tik savo tautos mokslinin
kus. Turi reikšmės dar ir profe

soriaus įsitikinimai bei pasaulė
žiūra — jis dažniausiai sau pa
lankius autorius pasiūlys ir stu
dentams. Reikia būtinai mokėti 
svetimas kalbas, kad bent savos 
specialybės veikalus galėtum 
skaityti keliomis kalbomis. Dar 
svarbiau kalbų mokėjimas ben
driesiems dalykams, kultūros is
torijai. šioje srityje ir mokslinin
kai labai linkę problemas matyti 
per savo tautinę, politinę ir pa
saulėžiūrinę prizmę.

Ne visoms gyvenimo sritims 
tinka vien tik mokslinis žvilgsnis, 
mokslinis priėjimas. Su siela ir 
jausmu analizuotini mūsų santy
kiai su draugais bei giminėmis, 
su savąja tauta. Su gilia išminti
mi, o čia jau neskirtina nuojau
ta' bei įsitikinimas, einama į po
litikos bei etikos sritis. Neuž
teks mokslinio žvilgsnio vertinant 
meno kūrinius bei literatūros 
veikalus. Moksliškai tačiau pra
tęs galvoti žmogus mokės kritiš
kai vertinti ir savąją intuiciją 
bei įsitikinimus. Praktiškam vei
kimui jis turės tikslą prieš akis, 
o šis vienu ar kitu atžvilgiu tu
rės jam atrodyti vertingas, todėl 
siektinas.

ANTANAS FIŠERIS

KELIAS I LAISVE
X •

Žmonių bei tautų istorija rodo, 
kad nuo pačių pirmutinių pasau
lio dienų gentys bei tautos kovo
jo dėl išlikimo, dėl savo žemės 
bei tėvynės, savo papročių ir kal
bos. Graikų ir romėnų istorija 
yra geras pavyzdys, bet geriau
sias tai mums lietuviams yra Lie
tuvos istorija. Nuo Mindaugo lai
kų, kai Lietuva buvo apjungta 
vieno valdovo, mūsų istorijos va
ga yra nužymėta krauju ir karais 
iki tol, kol mūsų tauta pasidarė 
pasaulinė jėga. Po to, mūsų kai
mynai yra kariavę ir kraują lieję, 
kad ir jie išlaikytų savo kampelį 
pasaulyje, kurį galėtų vadinti sa
vo tėvyne. Tokia yra mūsų tautos 
istorija nuo Mindaugo laikų iki 
padalinimo, tokia yra ir mūsų kai
mynų istorija, ypač latvių ir es
tų. Atsitiko taip, kad kaikurie 
mūsų kaimynai pradėjo siekti im
perinių kolonialinių tikslų — Vo
kietija ir Rusija. Mūsų tautos 
geografinė padėtis vertė priešus 
žengti per Lietuvą, nes ji yra ke
lyje tarp Rytų ir Vakarų.

Aštuoniolikto šimtmečio libera
lizmo amžiuje vyko Prancūzijos 
imperiniai žygiai, kurių nepasise
kimas pasunkino Rusijos okupaci
ją Lietuvoje ir jos bandymą mus 
nutautinti. Tos pačios liberaliz
mo idėjos privertė mūsų sentė
vius sukilti prieš svetimtautį. Su
kilimai, žiauriai numalšinti, įtiki
no svetimtautį, kad jo žiaurumas 
buvo nepakankamas mūsų sentė
viams visai sužlugdyti. Sekė Vil
niaus universiteto uždarymas, 
spaudos draudimas, rusų kolonis- 
tų įkurdinimas sukilimuose daly
vavusiųjų dvarininkų žemėse. Dėl ) 
sukilimų nepasisekimų lietuviai 
išmoko, kad sporadiški pasiprieši
nimai bei sukilimai nepasiseka, ir 
todėl daugiau jų neberuošė. Da
bar lietuvių akys buvo atkreiptos 
laukti atatinkamo momento, kada 
visa tauta galės sėkmingai su
kilti prieš rusus. 1905-tieji metai 
nebuvo tinkami, nors ir vyko Ru
sijoje socialistinis revoliucinis 
bruzdėjimas. Laikas dar nebuvo 
pribrendęs — prisėjo dar laukti.

Lietuva kėlėsi
Pagaliau Pirmo Pasaulinio ka

ro metu tokia laiminga proga pa
sitaikė — proga atstatyti nepri
klausomai Lietuvai. 1918 m. va
sario 16-tą dieną Vilniuje buvo 
paskelbta nepriklausomybės ak
tas. Paskelbimas nepriklausomy
bės nieko daug nenugalėjo: dar 
Teikėjo aktą užantspauduoti ko
vose. Tik kai jau bolševikus, len
kus ir vokiečius buvome išvarę 
iš Lietuvos ar bent iš didesnės 
dalies Lietuvos, galėjome skaity
ti, kad jau nepriklausomybė bu
vo faktas. Bet mes laikom, kad 
akto paskelbimo diena yra nepri
klausomybės diena — diena, kai 
jau visa tauta žinojo, kad laisvė 
yra mūsų rankose, nuo lietuvių 
pačių priklauso jos išlaikymas. 
Ta diena mūsų tautai liko viena 
iš brangiausių. Ta diena — gim
tadienis mūsų naujosios Lietuvos, 
ilgus šimtmečius kovojusios dėl 
laisvės, dėl savo teisių, dėl savo 
kultūros.

Džiaugsmo, liūdesio ir 
pasiryžimo šventė

Keturiasdešimt treji metai yra 
praėję nuo to didžiojo įvykio — 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo. Tai didelė sukaktis, šian
dien džiaugsmą ir, deja, liūdėsi 
bei susimąstymą kelianti. Džiau
gsmą, kad Vasario 16-toji įgalino 
mūsų tautą 22-jus metus gyven
ti laisvai; liūdesį ir susimąstymą, 
kad jau 21-vienerius metus tos 
laisvės lietuviai nebeturi. Kodėl 
nebeturi? Ar todėl, kad jos ne
brangino? Ne, — laisvės neteko 
mūsų tauta, nes pasaulį blogis 
užvaldė, ir rusas kaimynas rau
donas vėliavas iškėlė Laisvės alė
joje Piktojo garbei.

1940 metais pirmoji raudonoji 
okupacija nusiaubė Lietuvą. Ne
trukus sekė kita — rudoji oku
pacija. Lietuva prarado savo ne
priklausomybę — paliko tik tra
gedija. Okupacija net du kartus 
keitėsi, bet pirmoji raudonoji 
grįžo ir iki šiai dienai tebesilai
ko. Apie Lietuvos ir lietuvių kan-

JAUNIEJI 
ŽURNALISTAI 
PERSITVARKĖ

Melburno jaunųjų žurnalistų 
grupė iki šiam laikui sueigoms 
rinkdavosi atskirai vyresnieji ir 
jaunesnieji, šiemet nutarė susi
jungti ir rinktis drauge kiekvie
ną trečią šeštadienį. Pagerbdami 
Balį Sruogą ir įsiskaitę Simono 
Stanevičiaus “Aitvarų” pasakė
čią, aitvarų vardą pasirinko savo 
rateliui. Ratelis šiuo metu turi 
11 narių. Ratelio seniūnu kovo 
18 d. išrinktas Arūnas Ž i ž y s.

Šiemet ratelis mano ypač kreip
ti dėmesį kalbos ir rašto stiliui, 
tvarkingam diskusijų pravedimui. 
Kiekvieną kartą vienas narių bus 
paruošęs referatą ar šiaip raši
nį. Bus bandoma patekti į vietinę 
anglų kalbos spaudą. Jaunimo 
Kvieslio leidimas lieka ir toliau 
ratelio pagrindinis tikslas. Ratelis 
tačiau neišsisklaidytų ir Jaunimo 
Kvieslio neleidžiant.

SĖKMINGAI 
ŽYGIUOJANTIEJI

Kristina B r ė d i k y t ė yra 
paskutiniame medicinos fakulteto 
kurse. Dabar ją dažniausia ga
lima sutikti šv. Vincento ligoni
nėje besipraktikuojant prie ligo
nių. Nėra kalbos, kad šių metų 
pabaigoje ji įsigys diplomą, o gal 
ir dar kaiką...
Sližys, prieš penkeris me

tus bene pirmuoju Viktorijoj bai
gęs gimnaziją, bet dėl jauno am
žiaus nepriimtas tada į universi
tetą, pakartojęs dar metus abitū
ros klasę ir gavęs federalinę sti
pendiją, šiemet baigs gamtos mo
kslų fakultetą ir įsigys diplomą. 
Jis, atrodo, žada ruoštis moksli
ninko karjerai.

Antanas Fišeris sėk
mingai su pagyrimais baigė pir
muosius teisės fakulteto metus. 
Dėl gerų mokslo rezultatų gavo 
federalinę stipendiją ir buvo pa
kviestas į teisių fakulteto žurna
lo redakcinį kolektyvą. Jis yra 
civilinio universiteto pulko karys, 
kur šiais metais tikisi pasiekti 
leitenanto laipsnio.

Arūnas ž i ž y s praėjo į 
antrąjį humanitarinių mokslų fa
kulteto kursą. Pasižadėjo baigęs 
būti gimnazijos mokytojas ir gavo 
karališką savaitinę stipendiją 
(per £7 savaitei).

Arūnui Staugaičiui 
pradžioje medicinos mokslai ne
sisekė, todėl nuėjo odontologijos 
mokytis. Egzaminus pernai išlai
kė su pagyrimais ir šiuo metu 
yra trečiame odontologijos kurse. 
Rūpinasi gauti karo laivyno sti
pendiją.

čias tėvynėje ir už jos ribų lie
tuviams nereikia minėti, nes visi 
vyresnieji yra tai patyrę. Bet 
ypatingai jaunajai kartai verta 
visdėlto tokiomis progomis susi
mąstyti. Jeigu mes norime atsta
tyti Lietuvą, tai mums reikia pa
siryžti kovoti dėl Lietuvos. Lie
tuviams tremtyje yra vienas pa
grindinis uždavinys — nenuleisti 
rankų dėl Lietuvos iki to laiko, 
kol ji bus laisva. Viskas, kas ne
lietuviška, reikia atmesti pakely
je, viskas, kas lietuviška, reikia 
mums branginti ir saugoti. Mūsų 
pareiga tremtyje yra eiti vieny
bės keliu ir taip su visa jėga ir 
viltim kovoti dėl Lietuvos. Iš pra
eities mes turime pavj’zdžių, kaip 
nereikia kariauti, bet turime ir 
tų, kurie moko mus, kaip reikia 
pasiaukoti dėl Lietuvos. Jie mo
ko, kad sukilimai nepasiseka, jei
gu sporadiškai yra suruošti; bet 
geriausia, kai visa šalis sukyla 
lietuviškam reikalui, kai visos 
okupanto pavergtos tautos suky
la prieš okupantą.

Lietuviai Australijoje galime 
ir turime eiti vieningu keliu: kas 
buvo praeityje, reikia užmiršti, 
reikia dabar kurstyti tą lietuviš
ką dvasią, kuri, sulaukus atatin
kamo momento, pakils kaip audra 
ir atstatys mums tėvynę. Jei mes 
ir nematysime savo laikais tėvy
nės keliantis, tai reikės mokyti 
vaikus ir vaikų vaikus, kad juose 
išliktų toji lietuviška širdis ir ta 
lietuviškoji dvasia, kuri reikalin
ga bus užbaigti tam darbui, kurį 
mes dirbome, dirbame ir dirbsi
me.

MŪSŲ BAIGUSIEJI

JURGIS MIKALAJŪNAS pra
eitų metų pabaigoje sėkmingai iš
laikė Melburno universitete me
dicinos baigiamuosius egzaminus 
ir įsigijo medicinos ir chirurgijos 
bakalauro lapsnius ir gavo diplo
mą. Jurgis yra gimęs Kaune 1935 
m. Didžiąją studijų dalį atliko 
Australijoje. Katalikų gimnaziją 
baigė Mentone. Vienerius metus 
studijavo gamtos mokslus, o po 
to įstojo į medicinos fakultetą, 
kur nepatyrė jokių užkliuvimų 
bei suklupimų. Praktikos darbus 
atliko šv. Vincento ligoninėje. 
Baigiant buvo trečias studentas 
eilėje. Studijoms buvo gavęs fe
deralinę stipendiją jr gyveno ka
talikų Newman kolidže.

Jurgis šiuo metu dirba gydy
toju praktikantu šv. Vincento li
goninėje. Darbo daug ir tenka 
beveik kiekvienu momentu būti 
pasiruošusiam eiti pas ligonį. Li
goninėje gyvena ir maitinasi, šio
je ligoninėje Jurgis mano pabūti 
apie trejis metus, o po to pradė
siąs ruoštis magistro laipsniui. 
Gavęs magistrą, galvoja važiuoti 
į Angliją ir ten įsigyti plastinės 
chirurgijos specialybę.

Jurgis mokydamasis buvo ak
tingas skautas. Brolių ir sesių jis 
visad buvo labai mėgiamas. Tai 
dėl draugiško būdo ir palinkimo 
humorui. Jo -laužų programas vy
resnieji dar gerai prisimena. Ti
kėkim, kad jis dar grįš į aktyviųjų 
skautų vadovų eiles. Jurgio tėvai 
ir sesuo Niolė gyvena Amerikos

ARVYDAS KRAUSAS, jau se
nokai gyvenąs Sidnėjuje ir ten 
tarnaująs, vis dar tebebuvo už
kliuvęs su anglų kalbos egzaminu. 
Praeitų metų pabaigoje šių egza
minų jis nusikratė, t.y. išlaikė ir 
tuo būdu visiškai baigė Melbur
no Karališkojo Technologijos Ins
tituto kursą, įsigydamas komuni
kacijos inžinieriaus diplomą. Stu
dijavo elektriką, radiją, televizi
ją ir telefoniją. Sidnėjaus televi
zijos stotyje atliko vienerių metų 
praktiką. Arvydas yra gimęs 1937 
m. Skuode — Žemaitijoje.

Arvydas yra linkęs humanitari
niams mokslams, ypač psichologi
jai. Netektų stebėtis, jei vieną 
dieną išgirstumėm jį įstojus į uni
versitetą humanistinio pažinimo 
akiračiui pagilinti.

Kodėl Arvydas paliko Melbur- . 
ną, tą jis tik pats gali atsakyti. 
O gal greitai sužinosim ir kiti?

kontinente, kurį jis aplankė šių 
Kalėdų metu. J.A.V. Jurgiui ne
patiko, nes žmonės yra perdaug 
sumaterialėję. Ypatingų įspūdį 
padarė gausybė Čikagoje lietuvių. 
Trys priemiesčiai esą beveik vien 
lietuvių gyvenami. Lietuviškai 
girdi visur: ir gatvėje, ir krautu
vėje, ir autobuse, ir banke, ir 
bažnyčioje, šiuo metu Jurgį yra 
prislėgusi sunki ir nepagydoma 
motinos liga, ji guli Čikagos ligo
ninėje.

AMERIKIEČIŲ LAISVES SIMBOLIS

Ši milžiniška stovyla, laisvės kovų simbolis, yra pastatytas 
Niujorko Uoste. Amerikiečiai iki šių dienų remia tautų teisę 
gyventi laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Dėl amerikiečių 
spaudimo po II-jo Pasaulinio karo eilė tautų Azijoje ir Af
rikoje gavo nepriklausomybę. Atrodo, kad greitai beliks tik 
viena kolonialinė valstybė —.tai komunistinė Rusija. Aukų, 
tiesa,jieško ir komunistinė Kinija. Prisiminkime tik Tibeto 
užėmimą.

Pirmojo Pasaulinio karo metu JAV prezidentas demokra
tas Woodrow Wilson buvo didelis rėmėjas tautų apsisprendi
mo laisves. Jo idėjos bei politinė programa paskatino ir lietu
vius 1918 m. atkurti nepriklausomą Lietuvą. Amerikos lietu
viai daug kartų yra varstę Wilsono įstaigų duris ir visais bū
dais rėmę Lietuvos atsikūrimą.

Jaunimo vaidmuo
Taip jau atrodo, kad jaunimas 

bus Lietuvos atkūrėjas. Tiesa, 
jaunimas turės iš senesniųjų mū
sų tautiečių mokytojų ir patarėjų, 
bet jaunimui teks išlaisvinimo 
darbas ir Lietuvos gynimas. Tu
rėdami jaunąją lietuvišką kartą, 
su viltimi galėsim žiūrėti į ateitį. 
Galėsim tada sakyti, kad ateis die
na, kada lietuvis vėl galės džiau
gtis po lietuvišku dangum, kai 
aplinkui tegirdės lietuvių,kalbą ir

vaikščios tomis vietomis, tomis 
pievomis ir dirvomis, kur vaikš
čiojo jojo tėvai ir sentėviai.

Kad ir kaip Lietuvoje jauni
mas bebūtų okupanto liūliuojamas 
“didžiojo ruso brolio” pasakėle, 
jis visdėlto išlieka lietuviškas. 
Kiek žinios mus pasiekia, tai pa
triotinis nusteikimas šuo metu 
didesnis, negu kad buvę nepri
klausomybės laikais. Natūralu, 
nes priespauda ir persekiojimas

(Nukelta į 4 psl.)
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ARŪNAS Ž1ŽYS

GATVIŲ ŠLIFUOTOMS

Kartais jį tenka pamatyti mies
te, lėtai vaikštinėjant po gatves, 
laika nuo laiko sustojant kavinė
se, paskui, kavą pamažu nugurks- 
nojus, už ja užsimokėjus ir ačiū 
pasakius, bekeliaujant toliau j 
mažiukes miesto gatveles; apžiū
rėjęs jas, jis palieka tik tam, kad 
vėliau, už valandos, jau pavaka- 
rėjant, grįžtų pažiūrėti, kaip at
rodo ant jų užslinkę šešėliai. Jj 
galima sutikti universitete beke
liaujantį iš vienos kavinės j kitų, 
iš valgyklos į valgyklų ar beslan
kiojantį po visus keturių aukštų 
bibliotekos koridorius. Kalbu ne 
apie amžinų studentų, bet apie 
šlifuotųjų ir apie jo profesijų — 
šlifavimų.

Šlifuotojų apibudinti nelengva. 
Jį lengva sumaišyti su tuo, ku
ris visų dienų prasėdi kavinėse, 
nes iš išvaizdos jie abu ir yra pa
našūs. Nereikia jo sumaišyti ir su 
tuo, kuris, nors ir vaikštinėja, 
bet taip darydamas akylai kitus 
stebi ir, pašaipiai šypsodamasis, 
pirštu rodinėja kitų silpnybes ir 
praverinėja jų paslėptas žaizdas. 
Šio žmogaus išvaizda visai nepa
naši į šlifuotojo, ir jam reiktų 
praleisti daug laiko ir patirti daug 
kančios, kad patektų į išimtines 
šlifuotojų eiles. Gal paprasčiau
si, nors ir gana paviršutiniški 
ženklai atskyrimui tikro šlifuoto
jo nuo minėtų abiejų kitų kate
gorijų, yra šlifuotojo pamėgimas 
praleisti daug daugiau laiko par
kuose, negu bet kur kitur, ir jo 
nuolatinis tylumas. Jis niekados 
nekalba ir net nepastebi kitų savo 
profesijos vienaminčių.

Kai kurie juoksis, kad šlifavi
mų priskirsiu prie profesijų. O 
kiti gal prikiš, kad tokia profesi
ja be ateities? Tačiau čia nėra 
nei iš ko juoktis, nei kam daryti 
priekaištus.

Deja, dėl ekonominių priežasčių 
toji profesija turi likti tik dalina. 
O jei ateitis reiškia tai, kas įvyks
ta gyvenimo rytojuje, tai šlifavi
mas yra profesija su ateitim, nes 
galima prašlifuoti visų gyvenimų. 
Be to, ši profesija pasirinktina ne 
dėl pinigų ar kokių kitų žemiškų

gėrybių, bet vadovaujantis augė
lesnių sumetimų. Tikrai galima 
sakyti, kad šlifuotojui pats vaikš
tinėjimas atneša atpildų.

Pagaliau ši profesija turi ir sa
vo patyrimo laipsnius. J kiekvie
nų progresyviai augštesnę pakopų 
galima patekti tik per laikų ir vis 
per didėjantį patyrimų. Į pirmųjų 
pakopų, sakykime fuksų, paten
kama artėjant dvidešimčiai metų. 
Tik aišku, ir į jų nekiekvienas 
gali patekti. Jaunuolis turi būti 
gana lieknas, sugebėti rengtis pa
gal naujausias madas, bet visdėl
to ramių spalvų drabužiais. Jis 
turi pasižymėti specifiniu rafinuo
tu manierizmu, pavyzdžiui — vi
suomet lietuje ar giedroje ant 
rankos neštis pakabintų lietpaltį. 
Svarbiausia jo veidas: be išraiš
kos, be emocijų ženklo, ramiai 
primerktos akys. Svarbu mokėti 
taip vaikščioti, kad iš jo viso 
dvelktų nuovargis.

Sulaukus trysdešimt penkerių 
metų, galima pakilti į aukštesnę 
šlifuotojų pakopų. Tuomet jau 
reikia nešioti gana senus ir ap
šepusius, bet vis dar gero skonio 
drabužius taip, kad jo siela at
sispindėtų rūbų dėvėjime. Aišku, 
kad jokie vulgarūs dalykai jam 
netinka. Jokiu būdu netinka čiul
pti cigarų. Jei jau reikia dūmų 
traukti, tai nebent pypkės ar ci
garetės.

Ir toliau šlifuotojas kyla pagal 
savo patyrimų ir sugebėjimus. Net 
ir pačiame amžiaus gale, beartė- 
damas prie mirties, šlifuotojas 
lieka ištikimas savo stiliui. Jis ir 
miršta nesijaudindamas. Jau se
nis, lazda pasiramstydamas, pri
artėja prie karsto, baksteli į jo 
dangtį, apsigalvoja ir tik tada 
krenta į jį negyvas.
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Gintaras Kalpokas, kiek 
užkliuvęs gimnazijoje, ėmėsi šie
met farmakologijos studijų, nors 
vaistininku nenori pasilikti. Įsi
gijęs brandos atestatų, žada pa
keisti mokslus ir pats įsigyti teisę 
vaistininkams receptus rašinėti.

S&onlka
ATSIKĖLĖ Iš 
ADELAIDES

Rūta Švambarytė me
tus studijavo Adelaidėje, o šie
met atsikėlė atgal į Melburnu. Ji 
humanitarė ir studijuoja kalbas ir 
istorijų, šiaip jau pianistė. Ne 
kartų jų esam scenoje girdėję. 
Polėkiai? — neaišku. Redakcijai 
nepavyko patirti. Tai paslaptinga 
asmenybė. Retas gi težinojo, kad 
ji visus metus Adelaidėje pralei
do. Tikimės šiemet1 suartėsią, nes 
lietuvių būrelis Melburno univer
sitete tikrai gražiai išaugo. Tada 
galėsm ir apie jos ateitį paprana
šauti,

Iš Adelaidės universiteto į Mel
burnu atsikėlė ir Remigijus B a- 
k a i t i s, ten paragavęs gamtos 
mokslų ir nutaręs, kad jo keliai 
su architektais, čia Melburne jis 
susitiko su Algiu Klimu ir jau 
senjoru Vytautu šalkūnu. Reikia, 
Remigijau, pakeisti Melburno vei
dų! Kai trys stos, visados daug 
daugiau padarys.

SLAPUKAI
Ir čia panosėj Melburne nuo 

daugelio nusislėpęs visus metus 
studijavo Martynas D i d ž y s, 
todėl praeitais metais J. Kvieslys 
nieko apie jį ir nebuvo parašęs. 
Slapukų, turbūt, bus išdavusi se
suo Jieva. Kalbama, kad Marty
nas, medicinos istorijos nusižiū
rėjęs televizijoje, nutarė, kad 
žmonijai galįs padėti nors ir ne
būdamas gydytojas, tai giminin
gas vaistininkas — farmacinin
kas. šiemet Martynas pradėjo 
antruosius farmakalogijc/s kurso 
metus.

BUSIMIEJI
STUDENTAI

Panašus slapukas yra ir Venius 
Kemėšis. Ir jis labai pas
laptingai užbaigęs žemesniuosius 
mokslus, įstojo į Melburno Ka
rališkąjį Technologijos institutų. 
Įsitempęs dvigubai — dirba, o va
karais studijuoja. Ištvermės, Ve- 
niau! Kelias sunkus, bet kas ir 
dirbdamas sugeba baigti mokslų, 
to gyveninio vėjai ir audros ne
palaužia. Tokiam tačiau žygiui 
reikia stipraus charakterio. Venius 
yra aktingas skautas, nesenai da
vęs vyčio įžodį.

NAUJIENOS VAIZDUOSE

Jungtinių Tautų kultūros 
organizacijos UNESCO teigi
mu pasaulyje kėsdien atspau- 
džiama 293.000.000 dienraščių 
egzempliorių. Naujienos žmo
nes pasiekia dar ir per radijų. 
Registruotų radijo klausytojų 
pasaulyje šiuo metu esu 335. 
000.000. Kino teatrų, kur taip 
pat būna naujienų programa, 
pasaulyje esą 140.000. Visos 
šios priemonės informuoja 
žmones apie paskutinius pa
saulio politinius ir kultūrinius 
įvykius. Skaitytojai bei klau
sytojai gali patys susidaryti sa
vo nuomonę apie įvykius, o 
tuo būdu darosi sųmoningi da
lininkai pasaulio politikos bei 
šiaip viešojo gyvenimo.

Tik komunistiniai kraštai yra 
įvedę griežtų cenzūrų: trukdo
ma vakariečių radijo progra
ma, tų kraštų valdiniams drau
džiama jos klausytis; neįsilei- 
džiami nei Vakaruose spausdi
nami laikraščiai. Vakarus tuo 
tarpu laisvai gali pasiekti ko
munistinių kraštų radijas ir 
laikraščiai.

Arvydas Ramanauskas, 
atsisveikinęs su gimnazija baigia
mojoj klasėj, nusprendė, kad jam 
mokslo jau pakanka ir kad laikas 
pradėti mokyti jaunesnius. Dabar 
su valdžios gausia stipendija įsto
jo į mokytojų seminarijų. Broleli, 
norėsi nenorėsi, teks baigus ke
lis metus pamokytojauti ir vilkiu
kus bei paukštytes organizuoti.

Yra dar vienas lietuvis iš Sey- 
momuro, kuris sumanė pasekti 
Antano ir Algio pėdomis — įstojo 
į teisių fakultetų. Jo pavardės re
dakcijai iki šiol dar nepavyko su
žinoti. Atrodo, šaunus trejetukas 
teisei atstovaus. Antanui, tikėsi
me, greitai pavyks slapukų išaiš
kinti.

BIBLIOTEKA AR PRIVATUS KNYGYNĖLIS?

Visur pasaulyje kultūringuose kraštuose sutinkame bib
liotekas. Turtingiausias bibliotekas su senomis retomis knygo
mis turi senieji pasaulio universitetai. Kauno Vytauto Didžio
jo universitetas turėjo prieš II-jį pasaulinį karą 300.000 knygų 
bibliotekų. Žemės ūkio akademija Dotnuvoje turėjo 30.000 
biblioteką. Marijampolės marijonų vienuolynas turėjo 50.000 
knygų rinkinį.

Australijoje bandoma kurti bibliotekas prie lietuvių na
mų. Tai labai gera ir remtina pastanga. Lengvesnės pasiskai
tymo literatūros lietuvišką bibliotekėlę turėtumėm tačiau ras
ti kiekvienoje susipratusioje lietuvių šeimoje.

TELEVIZIJA ar knyga?

Šiandien televizija iš daugelio namų yra visiškai išstūmusi 
knygų. Visų laisvą laikų šeima praleidžia prie televizijos. Ir 
tas gerai, bet visdėlto nepergeriausiai. Rimtos knygos nieku 
budu neatstovauja televizijos programa.

Tik rimtą knygą perskaičius, kyla mintys ir problemos, 
dėl kurių tenka žmogui susimąstyti, net savo gyvenimo vagą 
keisti. Lietuviui niekad neatstos televizija lietuviškos knygos, 
nes tik ją skaitant didėja lietuviškas žodynas, sugebėjimas 
lietuviškai mintis išreikšti.

KELIAS I LAISVE t %
(Atkelta iš 3 psl.)

visada iššaukia pasipriešinimą bei 
opozicijų.

Laisvajam pasaulyje pasklidęs 
lietuvių jaunimas yra dideliame 
pavojuje sutirpti svetimojoj jū
roj. Atsispyrimui reikalinga pas
tangų ir istorinės pareigos sava
jai tautai supratimo. Būdami lo
jalūs gyvenamajam kraštui, mes 
tačiau nė vienų akimirkų netu
rim pamiršti, kad esame išlais
vinimo laukiančios lietuvių tau
tos vaikai. Tai idealistinis mo
mentas. Jaunimas gi dėl idealų 
užsidega. Pasaulio istorijoj mes 
matom, kad įvairūs idėjiniai ju
dėjimai buvo sukeliami jaunosios 
kartos žmonių. Bet jaunimui iš
augti lietuviais turi padėti pas
tangų vyresnioji karta. Jos tai 
patriotinė pareiga savajai tautai. 
Jei vyresnieji ir suaugusieji at- 
kreipsim visų dėmesį lietuviškam 
reikalui, kursini lietuviškas šei
mas, mokysim vaikus lietuviškai 
kalbėti ir galvoti, tai jaunimas 
pajus, kad Lietuva yra jų širdies 
reikalas. Pagrindinis dalykas tai 
šeima, nes ji augina vaiką gyve
nimui. Napoleonas Bonapartas 
yra pasakęs, kad tik tada Pran
cūzija bus galinga, kai Prancū
zijoj tebus tik patriotinės šeimos. 
To ir mums reikia laukti iš lietu
vių šeimų — kad jos būtų geros 
ir patriotiškai nusistačiusios. Sei
mai pagelbėti ateina lietuviška 
mokykla, lietuvių jaunimo orga
nizacijos ir lietuviška religinė 
bendruomenė. Mokykla moko jau
nimų apie Lietuvą, kalba apie 
jos geografijų bei jos istorijų. 
Taip jaunimas ima giliau supras
ti savo tautos kelius, jos vargus, 
bet ir laimėjimus bei džiaugsmus. 
Mokykla ir lietuviškos jaunimo 

organizacijos įveda priaugančiuo
sius į lietuvių bendruomeninį gy
venimų, be kurio lietuviškoji dva
sia negali augti bei stiprėti ir 
vaisių duoti. Lietuviškoji religinė 
bendruomenė ugdys ir palaikys 
religinį jausmų, be kurio žmogus 
negali gyventi pilno gyvenimo. 
Per religijų jaunimas supras, kas 
reiškia gėris ir kas reiškia blo 
gis. Supratęs šitų, jaunimas sten
gsis gėriu pasitikėti, o prieš pik
tų kovoti. Tada jis supras, kad ir 
mūsų tėvynę reikia išlaisvinti iš 
Piktojo rankų.

Kad priaugantieji vėliau jung
tus! į lietuviškų organizacinį bei 
bendruomeninį gyvenimą, reikia 
kad ir visi pilnamečiai bei vyres
nieji taip darytų. Reikia kiekvie
nam lietuviui gėrėtis savąja ben
druomene bei lietuviška organi
zacija, nes tik tada jaunimas ims 
pavyzdį iš dabar gyvenimui va
dovaujančios kartos ir paseks jų.

Jaunimui reikia vado
Jaunimas nėra tik vienos ave

lės, ir senesnioji karta ne vien 
tik ganytojai. Jaunimas bręsta, 
jis galvoja ir sprendžia. Dauge
liui jų rūpi lietuviški reikalai ir 
lietuvių veikla. Tiesa, gal kiek 
kitaip jie tuos reikalus mato ne
gu vyresnieji. Pirmoje eilėje dai
romasi kad ir čia Australijoje 
bent vieno žmogaus, kuris galėtų 
jaunimui vadovauti. Deja, jauni
mas dar jo nėra suradęs. Tenka 
jaunimui žvelgti j savp eiles ir 
tarp savęs jieškoti to žmogaus, 
kurio jiems reikia. Tokiam šiuo 
metu reikėtų būti apie 30 metų 
amžiaus. Tos kartos maža tetu- 
rim tarp savųjų tokių, kurie tik
tų vadovauti.

Yra jau klaidžiojančio 
jaunimo č

Jaunimas yra ta jėga, kuri 
pasišventusi reikalui viską kitą 
pakelyje paliks. Bet ar šiandien 
jaunimas skiria visą savo širdį 
lietuviškam reikalui? O jeigu ne, 
tai kodėl ne? Klausimas sunkus 
atsakyti. Yra būrys, kuris randa 
laiko lietuvybei, bet yra ir tokių, 
kurie klaidžioja. Didelė dalis jau
nimo dalyvauja organizaciniam 
gyvenime, bet tik dalyvauja. Iš 
šitų nereikia daug ko tikėtis, nes 
jie tik bus geri sekėjai. Mums 
lietuviams Australijoje reikia ir 
tų, kurie yra geri vadai bei orga
nizacijų pareigūnai. Tokių mums 
reikia jieškoti tarp tos dalies jau
nimo, kuri mokosi bei studijuoja. 
Deja, jie turi, ir mažai laiko, bet 
tarp jų yra tokių, kurie suranda 
laiko ir jį paskiria lietuviškam 
reikalui. Yra ir atatinkamos jau
nimo organizacijos — skautai, 
studentai bei sporto komandos. 
Šitose organizacijose dalyvauja 
jaunimas, kuriam tikrai rūpi lie
tuviškas reikalas. šie žmonės, 
reikia tikėtis, bus lietuvybės ats
tovai plačiam pasaulyje. Tuos, 
kurie tik dalyvauja, reikės glau
džiau prie lietuviško reikalo pri
artinti ir privesti prie stipresnio 
veikimo. Šis tai bus to jaunimo 
uždavinys, kuris šiandien kad ir 
jaunas, bet jau veiklus. Girdim 
iš vyresniųjų jaunimui daug kal
tinimų. Sako, jaunimo nematyta 
bendruomenės susirinkimuose. Iš 
to vien spręsti yra klaidinga, nes 
įvyksta daug jaunimo susirinki
mų, kuriuose senesnioji karta 
nedalyvauja. Yra nubyrėjusių iš 
jaunimo, lygiai kaip yra ir iš vy
resniosios kartos. Bet dėl to dar 
negriūna lietuviškoji bendruome
nė. Jaunimas gal šiandien taip 
aktyviai ir nedirba, kaip jis dirb
davo prieš daugelį metų, Tai gal 
skirtumas tarp senimo ir jauni

mo. Pokario metai ir emigraci
ja sutrukdė vienai daliai mūsų 
tautiečių lavintis bei mokslintis. 
Jie šiandien sudaro viduriniųjų 
kartą, bet yra beveidžiai, nerei
kšmingi.

Jaunesnioji karta auga ir bręs
ta ir, reikia tikėtis, neužilgo at
siras iš josios tarpo, kurie užims 
vadovaujančias vietas ir priartins 
klaidžiojančius. Yra daug iš jau
nimo, kurie tą darbą pradės, kai 
jau bus užbaigę mokslus bei pa
siekę nusistatytą tikslą. Ta die
na artėja, kai jau pats jaunimas 
vadovaus bendruomeniniam gyve
nimui. Laukiam tos dienos.

Kai mes turėsim lietuvišką jau
nimą, gyvensime lietuviškose šei
mose, skirsime visas jėgas lietu
viškam reikalui, tada mes artėsi
me prie nepriklausomybės tikslo. 
Nepriklausomybės tikslas glūdi 
mūsų pačių lietuviškoje prigim
tyje. Jeigu mes tengsimės, tai ir 
artės nepriklausomybės diena.

VISŲ JĖGOS — LIETUVAI 
MŪSŲ TĖVYNEI I

Yra vilties ,
Istorija bei Evangelija moko, 

kad Gėris laimi prieš Pikta. Gėris 
tat laimės ir mūsų kovą. Mes tik 
galime Juo ir tikėtis, mes tik ga
lime Jam tarnauti ir savo vėlia
vas Jo garbei nešti. Ateis valan
da — valanda prisikėlimo. Būki
me tik verti lietuviai prisikėlu
sios Lietuvos! Romėnų rašytojas 
Cicero rašo: — “Tėvynė mus pa
gimdė ta sąlyga, kad mes jos rei
kalams pašvęstume savo dvasios 
ir kūno didžiausias ir geriausias 
jėgas.” šiandien yra toks laikas, 
kada mums reikia pašvęsti lietu
vybei didžiausias jėgas. Prisimin
dami šiuos Cicero žodžius, pasi- 
ryžkime nenukrypti nuo tikslo — 
Lietuvą vėl atkurti gražesnę, di
desnę ir galingesnę, kaip ji buvo 
visoje savo istorijoje.

MOKSLO
Praeitais metais didokas mel- 

burniškio jaunimo būrelis baigė 
gimnaziją, įsigydami brandos 
atestatus. Sėkmingieji mokslo ne- 
užmetė, bet stojo į universitetą 
profesiniam pasirengimui ar šiaip 
mokslo pagilinimui, čia yra jų 
vardai ir mūsų spėjimai, kodėl jie 
pasirinko tą ar aną mokslo šaką.

Algis Klimas nusprendė, 
kad Melburno klubo namai taip 
senoviškai atrodo, kad tenka jau
najai kartai, kurios ji yra narys, 
suplanuoti modernaus stiliaus rū
mus. Pasuko tat architektūros ke
liais.

Vytautas Klimas, bro
lis Algio, 1959 m. baigęs gimna
ziją, metus praleido susipažinda
mas su darbininko duona. Jam, 
turbūt, nepatiko juodasis darbas, 
dėl to bus nuėjęs į teisių fakul
tetą. Netenka stebėtis, nes retas 
nenori pasiekti geresnio ir leng
vesnio gyvenimo. O gal klystam, 
gal idelistiniai sumetimai pastū
mėjo Vytautą teisybės jieškoti? 
Tarptautinės teisės dirvonai dar, 
galima sakyti, nepradėti arti, o 
ja galima būtų pažaboti ir pasau
lio galiūnus. Vytautui idealizmo 
netrūksta: jis gi ir metus pralei
do, kad brolio palauktų, o besimo 
kant jam padėtų.

Jieva D i d ž y t ė , SU atžy- 
mėjimais (honor) įsigijusi bran
dos atestatą, ir gavusi federalinę 
stipendiją (Commonwealth scho
larship), studijuoja humanitari
nių mokslų fakultete — pasirinko 
kalbas. Kas žino, gal su diplomu 
Jievutė susiras tame pačiame fa
kultete ir gyvenimui draugą. Mat 
humanitarinio fakulteto studentai 
turi tokį “keistą paprotį”.

KELIAIS
Raimonda M a 1 a k ū n a i t ė, 

pastebėjusi, kad daugelio gimna
zisčių figūros nekokios (tas pats 
ir su studentėmis...) ryžosi šį 
reikalą patvarkyti. Studijuoja 
kūno kultūros mokslą ir mano 
ateityje jo parama išauginti mer
gaites tokių figūrų, kurios žavė
tų kiekvieno praeivio akį.

Henrikas Malakūnas, 
Raimondos brolis, ruošiasi uni
versitete gamtos mokslų gimna
zijos mokytojo karjerai. Reikės 
mat papildyti sesers mokinukių 
galvoseną, kad sveikam kūne bū
tų ir gili dvasia.

Kristina Stankūncvi- 
č i ū t ė , kurią žavi žmonės su 
daktarato laipsniais, ryžosi ir pa
ti nelikti mokslų šešėlyje. Ji ėmė 
studijuoti humanitarinius daly
kus. Ateitis parodys, koks moks
linis laipsnis ją apvainikuos.

Balys Stankūnevi* 
č i u s , Kristinos brolis, taip 
pat šiemet jau galėjo stoti j uni
versitetą, bet eina dirbti. Tai se
na lietuvių dorybė — pirma se
seriai padėti.

Virginija S i k o r s k y t ė , 
sėkmingai Essendono abitūros 
klasę perplaukus šv. Kolumbo pa- 
gelba, sumanė komerciją sukil
ninti. Karališkajam Melburno 
Technologijos institute mokosi 
komercinio meno. Ateityje žada 
knygas ir žurnalus iliustruoti. Ti
kim, kad prie komikų reikės ne
mažai pasėdėti. Ar nesusipyks tik 
su mūsiškiu lektoriumi dailinin
ku T. Zikaru — grynojo- meno 
atstovu?
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PABALTIEČIŲ TURNYRAS ADELAIDĖJE

VAKARU INDIJOS AMBASADORIAI
RAŠO: R. SIDABRAS

Kriketas lietuviškame sporti
niame gyvenime nepopuliarus, tai
gi nesigilinant į šitą sportą, no
rėtųsi atžymėti V. Indijos krike- 
tininkų gastroles ir atsiektus jų 
vaisius Australijoje.

Nors Australija ir stovėjo pas
kutiniu metu kriketo sporto aukš
tumoje, bet apskritai, šis sportas 
buvo merdėjimo stadijoje ir šioms 
V. Indijos gastrolėms net didžiau
si šio sporto entuziastai neteikė 
jokios ypatingos reikšmės.

Po pirmų tarpvalstybinių (test) 
rungtynių Brisbanėje, kurios sen
sacingai užsibaigė lygiomis, sekė 
Australijos laimėjimas Melburne. 
V. Indijos laimėjimas Sydnėjuje 
ir dėl laiko stokos rungtynės už
skaitytos lygiomis Adelaidėje. Le
miamos rungtynės įvyko Australi
jos sporto sostinėje Melburne.

Galima įsivaizduoti šitų rung
tynių susidomėjimą, kai antrą 
(buvo skirtos šešios) diteną (šeš
tadienį) į olimpinį stadioną su
sirinko 90.800 žmonių. Tai yra 
kriketo pasaulinis rekordas, pri
klausąs tam pačiam stadionui, kai 
1937 m. rungtynes tarp Austra
lijos ir Anglijos rinktinių stebėjo 
87.000 žiūrovų.

Po labai atkaklios kovos, bet 
gana pelnytai, penktos dienos 
(žaidžiama 6 vai. į dieną) vakare 
Australijos komanda pasiekė le
miamą laimėjimą.

Nepaslaptis, kad dauguma žiū
rovų linkėjo V. Indijos laimėji
mo, ši spalvotoji kriketo koman
da užkariavo Australijos publikos 
širdis.

Sporto spauda aiškiai pasisako, 
kad tatai komandos kapitono, 36 
m. amžiaus, FRANK WORRELL 
nuopelnas. Australijos ministe
ris pirmininkas R. Menzies (pats 
labai aistringas kriketo mėgėjas) 
priėmime sostinėje pasveikinda
mas F. Worrell tarė: “Aš tikiu, 
kati sekančiame pasisveikinime 
aš galėsiu Jus pavadinti Sir 
Frank”. Sklinda gandai, kad Aus
tralijos vyriausybė paskirsianti jį 
diplomatiniu atstovu užsienyje.

Tai triumfas sportininko, kuris 
sugrįžo iš “atsargos” ir sutiko 
šiai rinktinei vadovauti, jo mie
lam draugui, rinktinės kapitonui 
L. Smith tragiškai žuvus auto
mobilio katastrofoje.

Nevisuomet F. Worrell kelias 
buvo rožėmis klotas, nes savo 
jaunystėje buvo suspenduotas už 
nesportišką elgesį, bet išauklėjo 
šį taurų sportininką (jis laisva
laikiais treniruoja pataisos namų 
jaunuolius) sporto arena ir jo 
garbei Australijos kriketo vado
vybė paskyrė Frank Worrell tro
fėjų, dėl kurio rungsis V. Indijos 
ir Australijos kriketo rinktinės.

Žinoma, nė vienas komandos 
kapitonas tokio populiarumo ne
pasieks, jei nebus visos komandos 
susiklausymo. Po paskutinių rung
tynių Melburne, į miessto bur
mistro priėmimą jie vyko atviruo
se automobiliuose ir 20.000 žmo
nių minia jiems sukėlė audringas 
ovacijas. Sujaudino juos šitoks 
melburniškių entuziazmas ir j pri
ėmimą atvyko jų nevienas, nu
braukdamas ašaras. Pilnai gali
mą sutikti su jų pareiškimu, kad 
šio vizito Australijoje jie nepa
mirš ilgesniam laikui.

Dar vykstant gastrolėms, V. 
Indijos žaidėjai buvo viliojami su
grįžti Australijon kaip valstijų 
treneriai.

Išvykstant paaiškėjo, kad keli 
iš jų mano visdėlto grįžti ir keletą 
mėnesių praleisti su australų kri- 
ketininkais.

Norėtųsi paklausti, kodėl jie bu
vo tokie populiarūs. Pirmiausia 
dėl žaidimo tempo, nes buvo žai
džiama žymiai (50%) sparčiau, 
negu panašiose rungtynėse su 
kriketo tėvyne Anglija, čia buvo 
nuopelnas jų vispusiško pajėgu
mo. Iš šalies atrodė, kad dėme
sys buvo kreipiamas tik į patį žai
dimą, o ne į rungtynių rezulta

tą, nors komandos kapitonas F. 
Worrell vėliau pareiškė, kad ge
riau sutiktų kelis metus iš eilės 
pralaimėti Anglijai, bet kad kaip 
nors šitą tarpvalstybinių rungty
nių seriją prieš Australiją laimė
tų, tuo pabrėždamas, kad dabar
tinė kriketo tvirtovė yra Austra
lija. šios komandos sugebėjimas 
suteikti visokių staigmenų visuo
se susitikimuose pritraukdavo 
žiūrovus. Visų svarbiausia tai jų 
draugiškai sportiška laikysena, 
nežiūrint, kad teisėjų sprendimai 
keletą kartų buvo tikrai ginčy
tini.

Būtų nusikaltimas nepaminėti ir 
Australijos įnašo į šį sėkmingą 
sportinį bendradarbiavimą. į V. 
Indijos kriketo spartos žaidimą 
australai atsiliepė šimtaprocenti
niai, kas ir pagavo publikos susi
domėjimą. Nors australai apgy
nė savo titulą, bet rezultatas la
bai lengvai galėjo būti kitoks, o 
jei taip būtų įvykę, aš įsitikinęs, 
kad Australijos sportininkai bei 
mėgėjai nebūtų dėl to labai sun
kiai pergyvenę.

Džiugu stebėti sportą tikra šio 
žodžio prasme ir reikia tikėtis, 
kad nereiks ilgai laukti, kol spor
tinis gyvenimas ir vėl nupins spor
tinį vainiką.

šeštadienį, kovo 11 d. įvyko se
nai lauktas “Baltic Cup” turny
ras. Dalyvavo visos trys vyrų 
komandos. Taip pat ir lietuvaitės 
žaidė su latvaitėmis.

Pirmose rungtynėse susitinka 
seni priešai: latviai ir lietuviai. 
Kova nuo pirmųjų minučių už
verda ir Gumbys atidaro “krep
šį”. Tai vieni, tai kiti veda ke
lių taškų skirtumu ir nė vienam 
penketui nepavyksta atsiplėšti. 
Taip ir baigėsi pirmas kėlinys 
37:34 latvių naudai.

Antro kėlinio pradžia mūsiš
kiams nieko gero neduoda ir di
dieji latvių broliai Danciai domi
nuoja. Latviai veda jau net 14 
taškų skirtumu ir atrodo, kad teks 
skaudžiai pralaimėti, bet Petkūno 
keli tolimi metimai, nustebina net 
jį patį ir švelnina pasekmę. Gra
žiai iš eilės porą kartų pataiko 
jaunasis Daugalis,
kartą žaidė prieš tokį didelį prie
šą ir “egzaminą” išlaikė gerai. 
Pabaigoje rungtynių Petkūnas ir 
Ignatavičius šveičia keletą ilgų 
metimų ir Gumbys papildo rezul
tatą iš po krepšio. Minutės bėga 
kaip sekundės ir nemažas lietu
vių žiūrovų būrys laukia “stebuk
lo”. Laikas baigėsi ir lentoje re
zultatas 63:60 latvių naudai. Su
sirinkusieji matė puikų vytiečių 
žaidimą ir pastangas lamėti, bet 
būdami mažesni ūgiu, negalėjo 
uždengti latvių “milžinų”. Taš
kus pelnė: Ignatavičius 23, Gum
bys 10, Petkūnas <15, Daugalis 6, 
Visockis 4 ir Gudelis 2.

kuris pirmą

Melburne
VARPO METINIS 
SUSIRINKIMAS

M.L.S.K. Varpo valdybos su
šauktame metiniame susirinkime, 
kuris įvyko kovo 5 d., buvo išrink
ta nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

pirmininkas — V. Lazauskas, 
vice, pirmininkas — R. Vaišutis, 
sekretorė — A. Lazutkaitė, iždi
ninkas J. Kuncaitis ir reikalų ved. 
J. čirvinskas.

Prašome visus sporto klubus įsi
dėmėti sekretoriaus adresą. A. 
Lazutkaitė, 10 Robb St., Essen- 
don, Melbourne, Vic. tel. FU 5067

VARPAS — METRO
54-27 (23-12) (krepšinis)

šias rungtynes laimėjus, Var
pas užtikrino sau vietą ketvertu
ke. žaista buvo gana gerai.

Baikauskas, žaidęs gynime, sa
vo ilgais metimais atitraukė prie
šą nuo krepšio, duodamas gali
mybės centrui (Urbonui) išnau
doti porą metimų, kurie visai pa
laužė priešo gynybą. Tuo pasi
naudojo Soha, kuris savo greitais 
prasiveržimais pribaigė bet kokias 
priešo pastangas. Taškus pelnė: 
Soha 30, Urbonas 13, Baikauskas 
7, Valiukevičius 3 ir Mockus 1.

VARPAS IVANHOA WANDER
ERS 39-20 (10-12)

Merginos pralošė pirmą puslai- 
kį dėl lėto grįžimo į gynimą bei 
puolime neuždengiant vieninte
lės priešo lošikės, kuri tik ir pel
nė priešui taškus. Paspartinus 
žaidimą, antrame puslaikyje run
gtynės buvo lengvai laimėtos. 
Taškus pelnė: Lazutkaitė 14, G. 
Kalvaitytė 10, Urbonaitė 6, Ado
mavičiūtė 4, A. Kalvaitytė 4 ir 
Silvaitė 1.

VARPAS — ST. KILDA A Grupė 
29-54 (19-31)

Žaista labai blogai buvo negrįž
tama į gynimą ir nededama jokių 
pastangų sušvelninti rezultatą, 
kurį tikrai buvo galima sumažin
ti, nors ir priešas buvo daug stip
resnis. Taškus pelnė: Soha 13, 
Plečkauskas 6, Urbonas 6, Moc
kus 2 ir R. Vaišutis 2.

VARPAS FLEET FORGE 
22-29 (10-12) B Grupė

Trūkstant nuolatinių žaidėjų 
bei susiklausymo, žaidžiant indi
vidualiai, bet ne komandiniai, ne
bus pasiekta laimėjimų. Taškus 
pelnė: V. Kuncaitis 7, Jomantas 
9, Pukys 4 ir Žvinakis 2.

Al jo

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

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

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

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon
traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 
TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

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

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

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

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

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

SYDNEY; M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Quality 
Tel.: UY 8089.
K. & N. Disposals, 
Gringila Disposals,
NEWCASTLE, N.S.W. 
Newcastle, N.S.W. Tel, 
MELBOURNE, VIC.: 
bourne MF 8498 arba 63-8498.
BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, 
Brisbane, Queensland.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 

Tel.: J 2879.
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siškėms ir Rasa Andriušytė kele
tą kartų prašliaužia pro prieši
ninkių gynimą. Dalia ir Marytė, 
padedamos Kitienės, šiukšterytės 
ir Rasos, krauna krepšius, bet už
tat latvaitės irgi nesnaudžia. Pa
vargusi išeina Dalia, ir jos vietą 
užima Olga Kelertaitė, o Kitienės 
vietą jaunoji Šulcaitė, kuri žais
dama gynime sulaiko ne vieną 
antpuolį. Kaip pirmas kėlinys, 
taip ir antras baigėsi mūsiškių 
laimėjimu 8 taškų skirtumu. 
Rungtynės buvo laimėtos 41:25. 
santykiu. M. Kelertaitė pelnė 14 
taškų, D. Radzevičiūtė 13, R. An
driušytė 10, O. Kelertaitė 2, Ki- 
tienė 2, Pečiulytė, šiukšterytė ir 
Šulcaitė kovojo puikiai, bet taš
kų nelaimėjo.

Po to susitiko estai ir latviai. 
Pastarieji, būdami žymiai dides
ni, rungtynes laimėjo visai leng
vai net 71:40 santykiu.

Nežiūrint estų pralaimėjimo, ne 
vienam atrodė, kad mūsiškiams 
teks daug padirbėti, norint gra
žiai žaidžiančius estus nugalėti.

Kėlinį mūsiškiai pradeda labai 
lėtai ir neryžtingai, bet rinkda
mi taškus jie įstengia jį laimėti 
30:25. Antrame kėlinyje pagyvė
ja estai ir vis bando pasekmę iš
lyginti, kas jiems ir pavyksta. 
Keletą kartų pasekmės keičiasi ir 
po 12 žaidimo minučių estai pra
deda vadovauti, viršydami net 8 
taškais. Likus žaisti 6 min., Gum
bys pavojingai landžioja po prie
šo gynimą ir renka taškus. Iš to
liau “apšaudydamas” krepšį, pa
taiko Daugalis ir Petkūnas. Igna
tavičiaus pataikytos baudos pasek
mę beveik išlygina. Keletą kartų 
pralindęs Visockis nepataiko, bet 
paskutinėse sekundėse Gumbys iš
lygina rezultatą 60:60. Pratesi
mas žaidimo 5 minutėms atneša 
lietuvių penketui laimėjimą ir 
rungtynės baigiasi 65:63.

Taškus pelnė: Gumbys 28, Ig
natavičius 13, Daugalis 11, Petkū
nas 8, Lapšys 5, Visockis 4. Dar 
prakaits} liejo Pyragius, Gudelis 
ir iš Sydnėjaus atvykęs “junijo- 
ras” Daniškevičius.

Ir vėl taurę laimėjo latviai, lie
tuviai buvo antri ir estai treti.

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

: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
.: B 3596.
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priklauso mū-

atkakliai, bet 
laimėti kėlinį

MONUMENTAL MASON,
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia, 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS!
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LAFITTE

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

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY
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■.■.■.“.■.■.“.■.V/.W.W.W/AW.W.V.'.W.W.SWAVAW.

PŪKINĖS KALDROS

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

Rockdale stoti*. TeL: LW 1220
SKYRIUS:-Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

■Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai,

■.V.V.'.’.W.V/.V.W.SW.W.-.'.’AW.V.W.W.VAV/.W.

I aikštę išbėga žaliomis unifor
momis lietuvaitės, o juodomis 
latvaitės.

Po teisėjo švilpuko centre gin
čą laimi Pečiulytė ir kamuolys 
atsidūrė pas Marytę Kelertaitę, 
kuri taip greit apeina savo prie
šininkę ir kamuolys jau latvaičių 
krepšyje. Tuoj prisideda Dalia 
Radzevičiūtė ir vėl Marytė kele
tą kartų pralenda ir pasekmė pa
mažu kyla mūsiškių naudai. Lat
vaitės priešinasi 
mūsiškės įstengia 
22:14 rezultatu.

Antras kėlinys

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos vals
tybėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, Gvinėjoj ir 
Londone.

Rašyk dėl paaiškinančios brošiūros.
Jums maloniai patarnaus —

BANK OF
NEW SOUTH WALES

, .. . -į
(l'.CORCOkAlin IN MW SOUTH WALTS WITH IIMIKIT lIMMllfv)

Bendras ir taupos 
skyriai

AFJ7O1U

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

’ Tel. UJ 5727 
Kaina — 24/-
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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 j: “
< ► «►

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
- * - •

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

t TeL: 31-3335 "

’j’ Nauja vadovybė — savininkas vokietis ESPRESSO KAVINĖJ

Arizona
;:1 THE ARCADE, CABRAMATTA, NSW.
X Geriausios rūšies kava, puikus valgis, penktadieniais, šeštadie- 

niais ir sekmadieniais šokiai iki vidurnakčio. Servuojami svaig.
.’. gėrimai.
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NOW PASTOGĖ
REIKŠMINGAS ADELAIDĖS BENDRUOMENES 

SUSIRINKIMAS
BENDROS PASTABOS

Metiniame Adelaidės lietuvių 
bendruomenės susirinkime, kuris 
įvyko Lietuvių Namuose š.m. kovo 
19 d., dalyvavo per 200 adeląidiš- 
kių, iš kurių 182 buvo užsimokėję 
Statuto reikalaujamų Lietuvio Mo
kestį ir turėjo teisę rinkti bei būti 
renkamais, tačiau diskusijose ypa
tingai aktyviai dalyvavo tie, kurie 
to mokesčio nerado reikalo apsimo
kėti. Toks gausus adelaidiškių da
lyvavimas metiniame susirinkime 
bendruomeniniams reikalams svar
styti jau pats savaime turi didelės 
reikšmės. Antras iš to susirinkimo 
išplaukiąs faktas yra tas, kad ade- 
laidiškiai į tų susirinkimų atėjo 
aiškiai žinodami, ko jie nori ir kur 
glūdi pavojai bendruomeniniam 
Kolonijos gyvenimui. Visus metus 
stebėdami kolonijos gyvenimą ir 
jame pasitaikančius nesklandumus, 
jie savo rinkimais, nutarimais, dis
kusijom ir rezoliucijom aiškiai pa
sakė, ko kolonija nori. Būdinga, 
kad susirinkime reikalai jau nebu
vo vyniojami j vatą. Vadinant vis
ką tikrais vardais, buvo pasakyta 
daug karčios tiesos ir tiesiai į akis, 
tačiau prie asmeniškų puolimų ne
buvo prieita. Didelė šiuo atveju 
nuopelnų dalis priklauso susirinki
mo pirmininkui V. Linkui, (sekre
toriavo S. Povilaitis ir D. Maže- 
lytė), kuris keliais atvejais krei
pėsi į susirinkusius, prašydamas 
juos laikytis dalykų esmės ir ne
nukrypti į šonus. Jam pavyko su
sirinkimą išlaikyti tinkamoj draus
mėj ir išsemti visą numatytą dar
botvarkę. Pasitaikę statutiniai gin
čai ir teisės dėl diskusijų buvo čia 
put iškoreguoti.

į naują apylinkės valdybą susi
rinkimas išrinko patyrusius asme
nis, kurių dalis yra sėkmingai pir
mininkavusi ankstyvesnės apylin
kės valdyboms, o kita dalis ėjusi 
vienokias ar kitokias pareigas val
dybose.

Nauji bendruomenės išrinkti 
vykdomieji organai yra šitokios 
sudėties: Apylinkės Valdyba — J. 
Jonavičius (išrinktas 175 balsais), 
inž. V. Navakas (164), S. Dunda 
(155), Juozas Lapšys (153) ir S. 
Dainius (126); Apylinkės Garbės 
Teismas — M. Pocius (160), A. 
Šliužas (154), B. Straukas (142), 
V. Šimkus (134), V. Radzevičius 
(135); Kontrolės Komisija — L. 
Garbaliauskas (170), B. Marmuko- 
nis (168) ir S. Povilaitis (173).

Rašant šį straipsnį dar nebuvo 
žinoma, kaip valdyba pasiskirstys 
pareigomis, tačiau, kiek neoficia
liai patirta, naujai apylinkės val
dybai pirmininkaus J. Jonavičius.

METINIAI PRANEŠIMAI
Pasitraukiančioji valdyba savo 

metinį pranešimą suskirstė į tris 
dalis (bendras, Bendruomenės Mo
kyklos reikalais ir finansinis). Da
rydamas bendrąjį pranešimą, seno
sios valdybos pirmininkas Č. Os
trauskas kukliai pasitenkino sumi
nėdamas chronologine tvarka val
dybos atliktus darbus.

Platų ir išsamų pranešimą Ben
druomenės Savaitgalio Mokyklos 
reikalais padarė valdybos narys A. 
Maželis. Jis nurodė, kad mokyklos 
reikalus išjungti iš bendro prane
šimo privertė nenormalios sąlygos, 
kurios susidarė Adelaidės lietuvių 
kapelionui kun. Kungiui bandant 
pernai tų mokyklą sauvališkai per
kelti iš Lietuvių Namų į Katali
kų Centrų.

Apžvelgęs mokyklai mestus ap
kaltinimus, kurie viešai buvo pa
skelbti kun. J. Kungio leidžiamam 
“Šventadienio Balse” ir kuriuose 
buvo primetama, kad mokykla, kun. 
Kungio žodžiais, pasukusi šun
keliais ir virtusi prieglauda "viso
kiems amoralumų ir neapykantos 
skleidėjams”, A. Maželis akcentavo 
energingų tėvų, mokytojų ir ben
druomenės pasipriešinimų ir pasi
piktinimą šiais neteisingais apkal
tinimais, kuriais turėjo būti patei
sintas kapeliono žingsnis. Jis taip 
pat nurodė, kad į visus reikalavi
mus konkrečiais faktais pagrįsti 
padarytus užmetimus, ligšiol ka
pelionas neatsakė. Bendruomenė, 
tėvai ir mokytojai žino, kad tai 
buvo neteisybė. Valdyba yra nuo
monės, kad kiekviena nauja mokyk
la gali pasitarnauti lietuviškumui 
ir kad kapelionas turi pilniausių 
teisę mokyklų steigti, bet jis nega
li savintis jau esančios mokyklos 
ir jų kilnoti, kur jam patinka. Juo 
labiau valdybą stebina kapeliono 
panaudotos priemonės. Bendruo
menės mokykla pasiliko kur buvusi 
ir mokinių skaičius šiemet nesu
mažėjo; jų lanko 45 mokiniai. Mo
kytojų padėtis pasikeitė tik tuo, 
kad vietoj pasitraukusios mok. E. 
Varnienės buvo surastas kitas.

DISKUSIJOS
DĖL PRANEŠIMŲ

Diskusijos koncentravosi dvie
juose momentuose: Vasario 16-sios 
minėjimas ir mokyklos reikalai. Jų 

esmę pateikė “Vyties” sporto klubo 
pirmininkas Jaunutis savo paklau
simu “Kas kaltas, kad minint Va
sario 16-tųją mes buvome suskal- 
ryti?” ir “Lithuania” choro diri
gentas V. Šimkus savo pareiški
mu, kad nesutarimai rengiant Va
sario 16-tosios minėjimų tik per 
plauką nesužlugdė “Lithuania” 
choro, kuris visų laiką buvo ir nori 
pasilikti neutralus. V. Šimkus tą 
nesutarimą pasmerkė ir kvietė prie 
taikaus sugyvenimo. Jis klausė, 
kodėl šiais metais Katedra pasi
darė netinkama vieta atlaikyti pa
maldas Vasario 16-tosios proga? 
Tramdydamas savo, kaip meninin
ko susijaudinimą, jis atvirai pa
reiškė savo nuomonę dėl neteisin
gų pareiškimų ir melagingų rašinė
jimų spaudoj. V. Šimkaus kalba 
keliais atvejais susirinkimo buvo 
pertraukinėjama garsiais ploji
mais.

Atsakydamas j diskusijose iš
keltus klausimus, valdybos narys 
švietimo reikalams A. Maželis pir
miausia pareiškė, jog neįmanoma 
tiesiog atsakyti, kas kaltas, kad 
Vasario 16-tosios minėjimas buvo 
suskaldytas. Valdybos pirminin
kas, kaip A. Maželis nurodė, sausi* 
pradžioje kreipėsi į kun. Kungį, 
prašydamas, kad jis gautų leidimų 
Vasario 19 d. pasinaudoti šv. Ksa
vero katedra Nepriklausomybės 
minėjimo pamaldoms ir kviestų 
vyskupą mišias celebruoti. Kun. 
Kungys, nepasisakydamas neigia
mai ir nepadarydamas jokių kitų 
pasiūlymų, pažadėjo duoti valdybai 
atsakymą vasario pradžioje. Kun. 
Kungys taip pat pažadėjo susitar
ti su Katedros vargonininku Gave- 
lock dėl pritarimo vargonais gie
dant chorui ir solistams. Kad pa
maldos bus ne Katedroje, bet šv. 
Kazimiero koplyčioj, apylinkės val
dyba sužinojo tik iš pranešimų 
“Šventadienio Balse”.

Toliau A. Maželis pažymėjo, 
kad mokyklos tėvų susirinkimo nu
tarimui dėl tikybos dėstymo ben
druomenės mokykloje duota atitin
kama eiga (kreiptasi j Vyskupų 
Brizgį), bet atsakymo dar negauta.

Valdybos pirmininkas č. Os
trauskas atsakė j jam padarytus 
paklausimus, kodėl jis savo prane
šime nepaminėjo nieko apie šv. 
Kazimiero koplyios pašventinimų 
ir kodėl valdyba tame pašventini
me nedalyvavo. Jis pareiškė, kad 
valdyba į pašventinimų nebuvo pa
kviesta. Kitu klausimu, ar valdybai 
žinoma apie kokius nors Maskvos 
agentus, kuriuos minėjo “Šv. Bal
sas”, Ostrauskas atsakė, kad val
dyba apie tai žinių neturi. Jei tie, 
kurie skelbia, ką nors žino, galėtų 
patys painformuoti australų sau
gumų arba bent nurodyti valdybai, 
kas, jų žiniomis, yra tie Maskvos 
agentai. J. Binkevičiaus ir J. Ste- 
pano peikimams, kad valdyba pen
kis mėnesius veikė nepilnoje sudė
tyje pirmininkas pastebėjo, jog 
valdybos narys Dr. Jankus iš val
dybos neatsistatydino. Jis išvykda
mas pareiškė, kad išvyksta tik lai
kinai, kokiam mėnesiui. Negauda
ma jo oficialaus atsistatydinimo, 
valdyba negalėjusi kviesti jo vie
toje kito.

Susirinkimui Stepanas pateikė 
konkretų pasiūlymą: “Susirinki
mas neužgiria valdybos veikimo 
nepilnoje sudėtyje”. Susirinkimas 
164 balsais užgyrė apylinkės valdy
bos veiklą. Už J. Stepano pasiūly
mą nebuvo paduota nė vieno balso. 
Pats siūlytojas buvo grupėj tų, 
kurie nesusimokėjo Lietuvio mo
kesčio.

Kontrolės komisija, darydama 
savo pranešimų, buvo pastebėjusi, 
kad jos nuomone, valdyba bereika
lingai leidžia iš bendruomenės su
rinktus pinigus laikraščiui, kuris 
netarnauja bendruomeniniams 
reikalams. Prašant nurodyti, kokį 
laikraštį Kontrolės komisija turė
jo galvoje įrašydama tų- pastabą, 
komisijos pirmininkas A. šerdis 
pareiškė, kad komisija turėjusi gal
voje “Tėviškės Aidus”, kuriuose 
dažnai užpuldinėjama Adelaidės 
lietuvių bendruomenė ir siūlė susi
rinkimui tuo klausimu pasisakyti. 
Kontrolės Komisija taip pat kon
statavo, kad nei buv. Caritas, nei 
Liet. Katalikų Taryba nemoka pa
rengimų mokesčio, skiriamo Kultū
ros reikalams. Visos kitos organi
zacijos jį moka.

Pereinant prie einamųjų reikalų, 
susirinkimo pirmininkas V. Lin
kus pranešė, kad susirinkimui yra 
pateiktos dvi rezoliucijos, kurias 
čia pat ir perskaitė. Jas perskai
čius ir dviem susirinkimo daly
viams tuo reikalu pareiškus savo 
nuomones, rezoliucijos buvo pasta
tytos balsavimui. Už jų priėmimą 
balsavo 94 susirinkimo dalyviai, 
keturi pasisakė prieš ir penki susi
laikė. Reikia pastebėti, kad susi
rinkimui ilgai užsitęsus, dalis salę 
dar diskusijų metu jau buvo aplei
dusi.

CABRAMATTA
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Š.m. kovo 12 d. Cabramattojc ir 
apylinkėje gyvenantieji lietuviai 
visuotiniame metiniame susirinki
me su dėkingumu užgyrė buvusių, 
p. Petniūno vadovaujamą A.L.B. 
Cabramattos Valdybos veiklą ir iš
sirinko sekančiai kadencijai naują 
apyl. vadovybę šios sudėties:

Balsų dauguma buvo išrinkta 
ir jau pirmame posėdyje pasiskirs
tyta pareigomis: pirmininkas — V. 
Bitinas, sekretorius ir kasininkas 
— L. Sabulis, Kultūros ir sociali
niams reikalams narys — N. Žy- 
gienė ir vald. kandidatas — J. 
Statkus.

Revizijos Komisija buvo susirin
kimo patvirtinta ta pati iš: pirmi
ninko — Z. Staugirdo ir nario — 
A. Dudaičio.

Susirinkimo prezidiumą sudarė: 
pirm. V. Bitinas ir sekret. B. Ki
veris.

Kaip šioje Apylinkėje įprasta, 
susirinkimas praėjo draugiškoje 
ir darbingoje nuotaikoje.

Po susirinkimo cabramatiškiai ir 
iš kitų apylinkių dalyvavę svečiai 
pasivaišino buv. valdybos patiek
tomis “gėrybėmis”.

P.S. Naujas ALB Cabramattos 
Apyl. V-bos adresas: V. Bitinas, 
139 Railway Parade, Canley Vale,
N.S.W.

M.P.I.

SUSIRINKIMO PRIIMTOS 
REZOLIUCIJOS

Rezoliucija, liečianti Savaitgalio 
Mokyklų yra šitokia:

“Adelaidės Lietuvių Bendruome
nės visuotinis susirinkimas, išklau
sęs apylinkės valdybos pranešimo 
apie bendruomenės savaitgalio mo
kyklų, dėkoja mokyklos vedėjui ir 
visiems mokytojams, o taip pat ir 
tėvams, parodžiusiems vieningą 
tautinį susipratimą.

Susirinkimas randa, kad kepelio- 
nas kun. J. Kungys didžiai paken
kė lietuviškam reikalui bandyda
mas mokyklų sunaikinti.

Jei kapelionui atrodė, kad kolo
nijai reikalinga dar kita mdkykla, 
jis galėjo ją steigti, pagrįsdamas 
tai krikščioniška meile, bet nesė
damas neapykantos.

Atsisakydamas dėstyti tikybą 
šioje mokykloje, kapelionas išsi
žadėjo savo tiesioginės pareigos. 
Nėra girdėta, kad kunigas, supy
kęs ant tėvų, keršytų jų vaikams.

Imdamas tai dėmesin, Adelai
dės Lietuvių Bendruomenės visuo
tinis susirinkimas prašo kapelio
ną kun. Kungį sustabdyti nesan
taikos akciją ir kviečia bendram 
darbui Dievo garbei ir Tautos 
gerovei.

Susirinkimas paveda prezidiu
mui šią rezoliucijų persiųsti ati
tinkamai dvasinei vyresnybei.”

Antroji rezoliucija, liečianti 
"Tėviškės Aidus” ir juose talpi
namus straipsnius, skamba taip:

Išdiskutavęs “Tėviškės Aiduose” 
nuolat spausdinamus straipsnius, 
nukreiptus prieš Adelaidės Lietu
vių Bendruomenę, kaip organizuo
tą tautinį vienetų,

Adelaidės Lietuvių Bendruome
nės visuotinis susirinkimas randa, 
kad tie straipsniai yra tendencin
gi, skirti bendruomenei skaldyti, 
pilni iškraipymų ir nebūtų prasi
manymų, o dažnai juose skelbia
ma tiesiog netiesa.

Turėdamas tai galvoje, susirin
kimas pasmerkia tų straipsnių au
torius ir reiškia nusistebėjimą, kad 
“Tėviškės Aidų” redakcija juos 
spausdina, aiškiai matydama jų 
piktą tendenciją”.

Priėmus šias rezoliucijas, susi
rinkimas buvo baigtas visų daly
vių sugiedotu Tautos Himnu.

V. Radzevičius
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DAINAVOJE

RUOŠIAMAS VELYKINIS

MARGUČIU VAKARAS
Vakaro metu šokiam* gro» žinomas Fedoroff orkestras

Velykinis bufetas aprūpins svečius gėrimais bei užkandžiais.

(ėjimas 10 šilingų.

DAINAVOS VALDYBA

SYDNĖJUS
PATIKSLINIMAS

Sydnėjaus Centr. Liet. Namų 
Taryba šiuo patikslina visuoenei, 
kad š.m. kovo 10 d. “Mūsų Pasto
gės” Nr. 10 tilpusi korespondento 
“V.A.” kronikos žinutė dėl veiksmų 
Centr. Liet. Namuose yra peranks- 
tyva.

Veiksmai, suminėti toj žinutėj,
tėra dar tik planuojami.

Namų Taryba

STUDENTŲ TARPE ‘
Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais 

metais Sydnėjaus liet, studentai 18 
— 3 — 61 rengė Initium Semes- 
tri. Tarp kitų programos punktų 
čia buvo labaj kruopščiai paruošta 
dešimtmečio organizacijos istorija 
su labai skoningu jumoro padažu. 
Toliau gana sėkmingai pavyko 
pademonstruoti lituanistinės mo
kyklos pažangų moksle, visai vy
kęs buvo “Studentų žodžio” sky
riaus “Mūsų Pastogėje” bendra
darbių prisistatymas iš slapyvar
džių į viešumų ir judo sporto prak
tiškoji vertė bei keletas vietos da
lykėlių.

Visiems susirinkusiems labai 
krito į akis šių metų programa, bū
tent: ji buvo parinkta iš lietuvių 
studentų arba iš lietuviškojo visuo
meninio gyvenimo. Kitaip sakant, 
šiais metais lietuviai studentai pa
sirodė su tikrai įdomia lietuviška 
programa.

Nesimatė šiemet pusnuogių neg
rų šokių ir dainų, nuobodžių kelio
nių po erdves, vaidinimų apie ka
reivius ir daug kitų dalykų, nieko 
bendro neturinčių su lietuvišku gy
venimu.

Šitokia programa, kokią matėme 
šių metų studentų pobūvyje Sydnė
juje,, teikia daug malonumo susi
rinkusiems jos pasiklausyti. Be to, 
mūsų studentai, norėdami tokias 
programas išpildyti, turi daugiau 
sekti ir įdomautis mūsų tautiniu 
gyvenimu, kas yra labai naudinga.

Taigi daugiau tokių programų 
ateities studentų parengimuose ne 
tik Sydnėjuj, bet ir Melbourne bei 
Adelaidėj!

Deja, viena vieta ir šiame pa
rengime, kaip ir visuose kituose, 
jautėsi gana silpna ir reikalinga 
pertvarkymo. Tai taip vadinamos 
“fuksų krikštas”. Kaip seniau, 
taip ir šį kartų šis “fuksų krikš
tas” pravedamos vis skirtingai 
(kaip kuri valdyba sumano) ir kas 
blogiausia, kad šis momentas labai 
sukarikatūrinamas, kai tuo tarpu 
jis jaunuoliui yra gana rimtas ir 
jį reikėtų atitinkamai rimtai ir 
pravesti. Nei iškilmingumo, nei 
didelių prisiminimų nesuteiks jau
nam studentui, kai jis “pakrikšti
jamas" išgeriant bonką pieno arba 
nulaižant panosėn užteptų sviestų. 
Kur kas geriau tiktų, jeigu saky
sime, ceremonijas atliktų pirmasis 
u-tą baigęs filisteris, arba kaip čia 
įprasta vadinti — graduantas. Jis 
galėtų pasakyti trumpą sveikini
mo žodį, paskaityti visų pavardes 
ir įteikti kiekvienam studento 
ženkliuką, kuris, atrodo, galėtų bū
ti specialiai visiems Australijos 
liet, studentams pagamintas. Salė
je įsijungiančius į akademinį gy
venimą galėtų pasveikinti ir lietu
viškųjų organizacijų atstovai, ar 
bent bendruomenės atstovas. Pa
galvokite, studentai ir valdybos vi
suose miestuose, ar nevertėtų ką 
nors panašaus pastovesnio ir iš
kilmingesnio į studentų “fuksų kri
kšto” ceremonijas įvesti,, nes da
bartinės ceremonijos pavienius 
“fuksus” veikia kiek atstumian
čiai”.

J.P.K.
ŽIDINIEČIŲ SUEIGA

Š.m. kovo 10 d. (sekmadienį) 
East Hill parke, prie George upės, 
įvyko senųjų skautų-čių “Židinio” 
metinė sueiga — piknikas.

Sueigoje dalyvavo nemažas skai
čius narių, kurie išklausė tėvūno V. 
Bukevičiaus ir kanclerio T. Vingi- 
lienės veiklos pranešimus ir padis
kutavo tėvūno perskaitytą J. Čer
niaus referatą “Ar Skautybė — 
gražus žaidimas”?

Priėjus prie naujos “Židinio” 
vadovybės rinkimų, tėvūnas ir 
kancleris, narių vienbalsiai prašo
mi, sutiko dar vieniems metams pa
silikti savo pareigose.

Sueigų užbaigus, sesės — židi- 
nietės parengė stalą, kur visi “Ži
dinio” nariai ir svečiai pasistipri
no ir praleido keletą jaukių valan
dėlių gamtos prieglobstyje.
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Mieliems židiniečiams —

sesei L. VETEIKIENEI ;;

- * broliui V. DEIKUI —- ►
linkime greičiau pasveikti ir vėl aktyviai įsijungti /

* * - -
į mūsų tarpų. “

’" •. Židiniečiai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Pakartotinai pranešama, kad 
š.m. kovo 31 d. (Didįjį Penktadie
nį) 12 vai. 30 min. Sydnėjuje, 90 
Goulburn Str. esančioje evangelikų 
bažnyčioje įvyksta lietuviškos pa
maldos su šv. Vakariene.

Pamaldas laikys kun. V. Kosti- 
cinas. Kviečiame visus dalyvauti.

J. Šimboras

PAMALDOS
Išpažintys:

Išpažinčių dar bus klausoma 
Didįjį Šeštadienį — balandžio 1 
d.: St. Brendans bažnyčioje Ban- 
kstowne 3 — 4 vai. po pietų ir 
Camperdowne 6 — 7 vai. vakarą.

Velykose nebus laiko išpažin
tims klausyti.

PAMALDOS VELYKOSE
Ankstyvesnės pamaldos Velyko

se bus Bankstowne St. Brendan’s 
bažn. 10 vai. 45 min., giedant 
kartu visai bažnyčiai.

Iškilmingos Velykų pamaldos 
Camperdowne St. Joseph's bažn. 
(prie Missenden Rd.) 12 vai. 
“Dainos” choras, ved. muz. K. 
Kavaliausko, giedras lietuviškąjį 
Aleliujų — “Linksmą Dienų” ir 
kitas lietuviškas ir lotyniškas 
giesmes.

Kviečiame kuo daugiau priimti 
Šv. Komunijų Velykose: saugo
kimės perankstyvų vaišių, tai 
daugiau patirsime dvasinio džiau
gsmo.

Krikštai Velykose Camperdow
ne 2 vai. 30 min. punktualiai.

Antrą dieną Velykų — balan
džio 3 d. pamaldos Camperdowne 
12 vai. įprasta tvarka.

Tradicinės pamaldos Wentwor- 
thville lietuviams — ryšium su 
jungtuvėmis įvyks St. Patrick’s 
bažn. Parramatta 3 vai. po pietų. 
Kviečiami visi artimesniųjų apy
linkių lietuviai.

Balandžio 7 d. pirmas penkta
dienis. Išpažintys Bass-Hills bažn. 
nuo 7 vai. vakaro.

Balandžio 9 d. Cabramattos 
lietuviams pamaldos Mt. Prit
chard bažn. 9 vai. 45 min.

K.P.B. 1

VYNAS, PUIKUS MAISTAS, ŠOKIAI RESTORANE I

BALALAIKA j
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MELBURNAS
MELBOURNO PRAGIEDRULIAI

Nepaslaptis, kad tarp Melbour
ne Apylinkės Valdybos ir Mel
bourne Lietuvių Klubo — Lietuvių 
namų administratoriaus jau kuris 
laikas santykiai buvo ne tokie, ko
kie turėjo būti.

Sąlygomis kiek pakitus, Mel
bourne Lietuvių Klubo pirminin
kas inž. Zigmas Budrikis š.m. ko
vo mėn. 9 d. į Klubo Tarybos po
sėdį, kuris įvyko Lietuvių Namuo
se, pakvietė ir Melbourne Apylin
kės Valdybą. Posėdyje draugiškoje 
nuotaikoje aptarta eilė klausimų, 
kurie sudarytų bazę ateities ben
dradarbiavimui. Po posėdžio tais 
ir kitais reikalais nuoširdžiai pasi
šnekėta prie kavos puoduko.

Reikia tikėtis, kad tuo padaryta 
pradžia gražiam bendradarbiavi
mui ir našiam kultūriniam bei or
ganizaciniam darbui.

I.A.

MARGUČIŲ POBŪVIS
Papildomai pranešame, kad:
1) Pobūvis įvyks š.m. balandžio 

mėn. 8 d. (pradžia 18 vai.) Lietu
vių Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury;

2) Pobūvio metu gros padidinta 
B. Zabielos kapela;

3) Šokio mėgėjams pageidaujant 
salėje įdėtos naujos grindys, todėl 
šiame pobūvyje jas išbandysim;

4) Alus ir kiti gėrimai svečiams 
bus tiekiami ne brangiau kaip ki
tur, todėl nėra reikalo neštis sa
vų;

5) Kadangi Lietuvių Namuose 
ribotas vietų skaičius — patariame 
pakvietimus įsigyti iš anksto;
' 6) Su dėkingumu priimsime 10 
šil. auką;

7) Pakvietimus platina p.p. 
Jonas Valys, Klemas Baltokas — 
J U 5674, Juozas Červinskas — 
JJ 3691, Jonas Meiliūnas — 
JU 2216, Ignas Alelena — XB 2155 
ir kiti M.L.K. Tarybos nariai;

8) Nepamirškite atsinešti mar
gučių.

M.L.K. Parengimų Komisija.
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