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KUBOS ĮVYKIŲ ŠVIESOJE
“MES NEŽADAME BŪTI INTERVENCIJOS MOKOMI TŲ, KURIŲ CHA
RAKTERIS VISIEMS LAIKAMS YRA ATŽYMĖTAS KRUVINOSE BU
DAPEŠTO GATVĖSE”.

ALŽYRAS SUKILĖLIU RANKOSE

BANDĖ SUKELTI REVOLIUCIJĄ 
PRIEŠ DIKTATORIŲ 

FIDELO CASTRO
Praeitos savaitės pirmomis die

nomis V. Pasaulio radijo stotis ir 
spaudų nusiaubė žinia, kad kubie
čiai emigrantai, kurių per 100.000 
yra pabėgę iš savo gimtojo kraš
to nuo komunistuojančio diktato
riaus Fidelo Castro, pradėjo pla
taus masto išsikėlimus j gimtųjų 
salų ir atvirų kovų prieš laisvės 
uzurpatorių.

Pirmosios žinios buvo labai 
prieštaraujančios ir neaiškios. Va
karų spauda (suprantama, ne sen- 
sacinė) teskelbė tik tiek, kad apie 
tūkstantį kubiečių emigrantų, va
dovaujamų revoliucinio komiteto 
pirmininko, dar tik prieš pusant
rų metų buvusio Fidelo Castro rė
žimo ministerio pirmininko, dr. 
Jose Cordona, dabar apjungian
čio visų prieš Castro nusistačiusių 
kubiečių išeivijos ir tėvynės gy
ventojų masę, išsikėlė centrinės 
Kubos įlankoje ir daro žygrų per
kirsti kraštų pusiau. Bolševikiniai 
kraštai tučtuojau sukėlė didžiulę 
akcfjų, kaltindami Jungt. Ameri
kos Valstybių administracijų, kad 
ji inspiravusi invazijų, kurių pati 
ruošusi ir jai vadovaujanti. Ku
bos diktatoriaus propagandinis 
aparatas siekė dar toliau, kaltin
damas JAV-bes tiesioginiu kišimu
si j jų krašto rekalus ir primesda
mas, kad Amerikos daliniai bei 
lėktuvai tiesiogiai dalyvauja in
vazijos akcijoje.

Šios reakcijos eigoje Amerikos 
prez. J. Kennedy labai greitai ga
vo Chruščiovo laiškų, kuris nuste
bino Vakarų politinius stebėtojus 
savo, palyginti, švelniu turiniu ir 
forma. Jame nebuvo jokių grasi
nimų vandenilinėmis raketomis, o 
tik susirūpinimas, kad kiekvienas 
lokalinis karas galįs iššaukti ir pa
saulinį gaisrų. Panašiu švelniu laiš
ku atsakė ir J. Kennedy Nikitai 
Chruščiovui, takiau pažymėjo, kad, 
nors JAV-bės ir nesikišančios į 
Kubos vidaus reikalus, nors ios 
nedalyvaujančios šioje invazijoje, 
tačiau Jungt. Amerikos Valstybių 
administracija simpatizuojanti 
tikriesiems Kubos patrijotams, ku
rie kovoju už savo krašto laisvę, 
norėdami nuversti diktatorių. Ka
dangi Chruščiovas savame laiške 
buvo užsiminęs, jog sovietai esu 
pasiryžę paremti dabartinį Castro 
rėžimų Kuboje, tai prez. J. Ken
nedy perspėjo, kad pašalinė pa
galba, esu, galinti iššaukti veiks
mingų JAV-bių įsikišima į šį opų 
reikalų.

Suprantama, Kubos ir Sovietų 
atstovai UNO plenume, sovietų 
spauda ir visas bolševikinis pro
pagandos aparatas visame pasau
lyje akiplėšiškos melagystės prie
dangoje vis dėlto stengėsi sudary
ti įspūdį, kad Amerika aktyviai 
dalyvauja invazijos veiksmuose. 
Komunistų partija pradėjo ir Sov. 
Rusijoj, ir satelituose, ir net Va
karų Pasauly demonstracijas prie 
Jungt. Amerikos Valstybių pa
siuntinybių ir konsulatų, grasin
dami, šaukdami ir daužydami šių 
institucijų langus. Dėl šių orga
nizuotų komunistų veiksmų Ame
rika įteikė labai griežtas protestų 
notas tiems kraštams su rimtais 
įspėjimais.

Tačiau visų šių įvykių ir įtam
pos šį kartų kažkodėl nelydėjo

oficialūs sovietinių vadų pareiški
mai, kaip būdavo netolimoje pra
eityje, grųsindami vandenilinių 
raketų lietumi...

INVAZIJOS LIKIMAS
Praeito ketvirtadienio popietę 

vakariečių spauda paaskelbė, kad 
Kubos patriotų išsikėlimas kovai 
su diktatorium Fidelo Castro esą 
žlugęs, išsikėlusiųjų dauguma žu
vusi, kovodama su sovietų gamy
bos tankais ir lėktuvais, kurių 
įgulas per pastaruosius kelerius 
metus paruošę sovietiniai instruk
toriai ir technikai; kita dalis esan
ti paimta nelaisvėn ir tik mažam 
skaičiui sukilėlių pasisekę laimin
gai pasprukti į Kubos rytinės pro
vincijos kalnynus, kur jau veikių 
antikastrinių partizanų būriai. 
Sovietų propogandos mašina 
triumfuoja, kad Castro nugalėjęs 
Amerikoss planuotų ir remtą su
kilėlių armijų, kad Kubos gyven
tojai nepritarę įsiveržėliams ir 
kad, girdi, visų kapitalistų būsiąs 
panašus likimas, jei jie bandysią 
kėsintis į vad. liaudies demokra
tijų kraštus.

Iš antros pusės Kubos egzili- 
niai vadovai, jų tarpe ir dr. Jose 
Cordona, aiškina, kad šie įvykiai 
dar neturėję šį kartą tikslo iš
plėsti visuotinį sukilimų Kuboje, 
o tik buvę paruošti preliminari
niam bandymui, nes netrukus tik
rai prasidėsią rimti veiksmai, ku
rie neabejotinai sugebėsią išlais
vinti kraštų iš komunistinio dikta
toriaus.

Iš pačios Kubos pranešama, kad 
ten Castro vyriausybė milicijos 
ir ištikimos kariuomenės būrių 
pagalba vykdanti masinius įtaria
mų žmonių suiminėjimus ir jų de
portacijas į skubos keliu įrengtus 
koncentracijos lagerius. Supranta
ma, čia Kubos komunistams nėra 
galimybės tuos žmones išsiųsti į 
Sibirą, kaip prieš dvidešimtį metų 
buvo daroma Pabaltijo kraštuose, 
tačiau ir Kubos komunistų takti
ka bei metodai yra anų laikų įvy
kiams visai analogiški. Pranešama 
taip pat, kad ypač Kubos sostinė
je Havanoje veikia ir baudžiamie
ji būriai, kurie įtartuosius šaudo. 
Jų tarpe jau esą sušaudyti ir keli 
JAV-bių piliečiai. Suimtųjų skai
čius artėjęs 100.000 ribos...

AMERIKOS PREZIDENTO J. 
KENNEDY KALBA — NAUJAS 
ISTORIJOS LAPAS VAKARŲ

POLITIKOJ
Ir štai — praeitą penktadienį 

susilaukė pasaulis Jungt. Ameri
kos Valstybių prez. J. Kennedy 
istorinės kalbos, kurių jis pasakė 
metiniame Amerikos laikraščių re
daktorių susirinkime, kur dalyva
vo per 500 redaktorių ir apie tiek 
pat įžymių svečių. Vakarų pasau
lio spauda milžiniškomis antraštė
mis perduoda šią kalbų, prikerg
dama įsitikinimą, kad prezidento 
žodžių, kuriais jis išreiškė neabe
jotiną Amerikos pozicijų prieš ag
resyvųjį komunizmą, jau seniai 
laukė laisvasis pasaulis ir komu
nistų pavergtieji kraštai, nes tik 
aiški ir nedviprasmė Vakarų de
mokratijų politinė tiesė galinti už
kirsti kelių komunistiniam melui 
ir apgaulei.

Savo kalboje prez. J. Kennedy 
išreiškė didelį, galima sakyti, siel

SVETIMŠALIŲ LEGIJONO PA
RAŠIUTININKAI UŽĖMĖ SVAR
BIUOSIUS STRATEGINIUS 
PUNKTUS. KETURI PRANCŪ-

vartą dėl negatyvių komunizmo 
idėjų veržlumo ir dėl vėlios valan
dos, kurioje, esą, Amerika turin
ti rimtai susigriebti ginant savo 
ir civilizuotojo pasaulio pagrindi
nes laisves.

Kalbėdamas pirmiausia dėl Ku
bos įvykių, prezidentas J. Kenne
dy pareiškė, kad Jungt. Amerikos 
Valstybės pagal savo tradicijas ir 
tarptautinius pasižadėjimus nega
linčios tiesioginiais invazijos vei
ksmais sudrausti agresoriaus, ta
čiau, jo žodžiais, Amerikos susi
tvardymas nesąs neišsemiamas.

ZŲ GENEROLAI VADOVAUJA 
SUKILIMUI. PRANCŪZIJOS 
PREZ. DE GAULE SUKVIETĖ 
SKUBŲ MINISTERIŲ KABINE
TO POSĖDI APSVARSTYTI SU
SIDARIUSIĄ PADĖTĮ.

— * —
Jau visą eilę metų Prancūzijos 

didžiausioj ir turtingiausioj kolo
nijoj vyko karas tarp Prancūzijos 
kariuomenės ir sukilusių alžyrie
čių partizanų. Skaičiuojama, kad 
pex- paskutiniuosius penkerius me
tus vien tik kovose žuvo per 100. 
000 žmonių iš abiejų pusių. Esant 
tokiai padėčiai, Prancūzijos vy-

I ISTORINĖS prez. J. KENNEDY į 
į KALBOS IŠTRAUKA į
*• “ĮRODYMAI YRA AIŠKŪS, VALANDA JAU ATĖJUS, $

KAI MES IR MŪSŲ DRAUGAI LOTYNŲ AMERIKOJ SUSI- į 
J DURIAME SU FAKTU, KAD JAU NEGALIME TOLIAU NU- >■ 
$ DELSTI PATIES IŠLIKIMO PROBLEMOS. >;
* PERILGAI MES TELKĖME DĖMESĮ Į TRADICINIO MI- J 

LITARIZMO REIKALINGUMĄ, Į ARMIJAS, PASIRUOŠU-
J SIAS PERŽENGTI RUBEŽIUS AR NERYŽTINGAM SKRIDI- >1 
J MUI PARENGTAS RAKETAS. i
>: DABAR YRA AIŠKU, KAD TO JAU NEPAKANKA, NES J
>; MŪSŲ LAISVĖ GALI BŪTI PRARASTA BE RAKETOS ŠŪ- *• 
$ VIO IR BE JOKIO RUBEŽIAUS PERŽENGIMO.
* MES PASIRYŽĘ PERSVARSTYTI MŪSŲ PAJĖGAS, MŪ- >;
H SŲ TAKTIKĄ IR MŪSŲ INSTITUCIJAS. >♦«
>: MES PASIRYŽĘ ĮTEMPTI MŪSŲ PASTANGAS DAUGE- *•
$ LIO KELIŲ KOVAI, KURI YRA DAUG SUNKESNĖ, NEGU
f KARAS. J
H MES NEŽADAME BŪTI INTERVENCIJOS MOKOMI TŲ, J

KURIŲ CHARAKTERIS VISIEMS LAIKAMS YRA ATŽYMĖ- * 
$ TAS KRUVINOSE BUDAPEŠTO GATVĖSE. >:
* LEISKITE ISTORIJAI TARTI, KAD IR MŪSŲ SUSI- £
H TVARDYMAS NĖRA NEIŠSEMIAMAS. >*<
J LEISKITE MAN PASISAKYTI AIŠKIAI, KAD AŠ, KAIP £ 
J JUNGT. AMERIKOS VALSTYBIŲ PREZIDENTAS ESU PA-

SIRYŽĘS GINTI MŪSŲ SISTEMOS GYVASTINGUMĄ IR J 
>: LAIMĖJIMUS, NEATSIŽVELGIANT Į KAINĄ IR PAVOJUS”.

Jeigu šio pusrutulio tautos priva- 
lėsiančios prisiimti savo įsiparei
gojimus prieš išorinio komunizmo 
skverbimąsi, tai jis norįs būti aiš
kiai suprastas, kad šioji vyriausy
bė pirmoji ryšis atlikti savo parei
gų, kuri bus vykdoma, kad apsau
gotų Amerikos tautą. Jeigu ateis 
laikas, tai Jungt. Amerikos Vals
tybės neprašys Rusijos, kuriai vi
siems laikams (įspausta kruvinų 
Budapešto gatvių žymės, pamoky
mo, kaip daryti karinę intervenci
jų. Tatai ne pirmas kartas esąs, 
kai komunistai savo tankų virti
nėmis triuškina galantiškus vyrus 
ir moteris, kurie nori išvaduoti 
savųjų kraštų nepriklausomybę.

“Kubos tauta tačiau dar netarė 
savo galutino žodžio. Aš neabejo
ju, kad ji kels ir toliau balsą dėl 
savo krašto laisvės ir nepriklau
somybės”, — baigė savo kalbų 
prezidentas J. Kennedy.

SPAUDOS ATSILIEPIMAI
D. Britanijos spauda, jos tarpe 

“The Times”, “Daily Mail” ir 
“Daily Sketch”, kaip paprastai, 
pastaruosiuose įvykiuose įžiūri 
Vakarų demokratijų, ypač JAV- 
bių politinį pralaimėjimų, tačiau 
visa Amerikos spauda, jos tarpe 
net šie įtakingi dienraščiai kaip 
— “New York Times”, “Washing
ton Post, “Herald Tribune”, “Dai
ly Mirror” ir kiti, prez. J. Ken-

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
TELEGRAMA

MACMILLAN IR KENNEDY
Ryšium su Amerikos — Brita

nijos pasitarimais Washingtone 
kovo 5 Pavergtųjų Seimo pirmi
ninkas V. Sidzikauskas pasiuntė 
telegramas JAV Prezidentui Ken
nedy ir Britanijos Premjerui Mac- 
millanui. Telegramos primena, 
kad Sovietų pavergtos Europos 
tautos su dideliu dėmesiu stebės 
Washington© pasitarimus, ir pa
brėžia, kad kovoje dėl laisvės su 
sovietiniu imperializmu Centro ir 
Rytų Europos tautoms tenka la
bai svarbus vaidmuo. Išvadoje te
legramos prašo Prezidentų Kenne
dy ir Premjerų Macmillaną savo 
pasitarimuose turėti galvoje ir So
vietų pavergtos Centro ir Rytų 
Europos padėtį.

nedy kalbų laiko istorinės reikšmės 
posūkiu santykiuose su komuniz
mo agresija. Pastarasis laikraštis 
šių kalbų laiko reikšmingesniu 
įvykiu, nei pati Monroe Doktrina. 
Šia kalba prezidentas drųsiai pa
skelbęs pasauliui, kad Amerikos 
Jungt. Valstybės jau apsisprendė, 
kad gana esą komunistų išsigalvo
jimų, politinių pokštų, jų intrigų 
ir pastangų laikyti kitus kvailiais. 
Milžiniška Amerikos gyventojų 
dauguma nuoširdžiai pritarianti 
šioms prezidento mintims. 

riausybė apsisprendė suteikti Al- 
žyrui, kuriame gyvena apie 9.000. 
000 alžyriečių ir tik apie 1.000. 
000 prancūzų kolonistų, politinę 
laisvę. Šiam vyriausybės nuospren
džiui tačiau nepritaria Alžyro 
prancūzai kolonistai ir Prancūzi
jos armijos didžioji dalis. Mano
ma, kad vien Alžyre Prancūzija 
iki šiol laiko pusę milijono armi
ją su geriausiais ginklais ir stip
riais parašiutininkų daliniais.

Mes dar gerai mename, kai prieš 
keletą metų Alžyre laikoma pran
cūzų kariuomenė buvo sukilusi ir 
grųsino užimti net pačių Prancū
zių, reikalaudama prie valdžios 
vairo gen. de Gaulle asmens, šis 
kariuomenės reikalavimas pavyko 
įgyvendinti, tačiau ii- de Gaule, bū
damas demokratas ir realus politi
kas, pamatė, kad vėliau ar anks
čiau Alžyras turės būti laisvas ir 
nepriklausomas. Šią misijų palai
psniui jis ir norėjo įgyvendinti, 
tačiau, kaip matome, šiuo metu 
jo planams pasipriešino prancūzų 
kariuomenės įgulos Alžyre, ku
rioms vadovauja generolai — An
dre Zeller, Maurice Challe, Ed
mond Jouhaud ir Raoul Salan.

Sukilimo vadas gen. Challe sa
vo pareiškime tvirtina, kad Pran

ANTRŲJŲ RŪMŲ 
REIKALINGUMAS
(LAIŠKAS REDAKCIJAI)

“Mūsų Pastogės” 13-14 Nr. p. 
V. Šliogeris, nors ir atsargia for
ma, įsipilietinusiems Sydnėjaus 
lietuviams patarė balsuoti už N. 
S.W. valstijos antrųjų rūmų, at
seit — senato, panaikinimų per 
šio mėnesio 28 d. atsiklausimų — 
referendumų.

Man, kaip lietuviui, kuris jsipi- 
lietinimo pareigų teatliko tik dėl 
reikalo šiuo tarpu šiame krašte 
gyventi, Australijos vidaus politi
kos klausimai nėra perdaug opūs, 
jei toj politikoj nesimato stiprė
janti komunistų partijos įtaka ir 
iš to galįs kilti pavojus Lietuvos 
laisvinimo problemoms.

Man rodosi, kad NSW valstijos 
darbiečių vyriausybės iškeltas ir 
šios valstijos visuomenei pateiktas 
atsiklau^imas dėl senato panaiki
nimo nėra jau toks labai svarbus 
reikalas, tačiau sekant vienos ir 
kitos pusės motyvus, kitaip ta
riant — už senato panaikinimą ar 
nepanaikinimą, aš su nuostaba se
ku trečiąją destruktyvinę Austra
lijoj egzistuojančių pajėgų — ko
munistų patrijų. Kai skaitau aus
trališkos spaudos atsiliepimus apie 
šį referendumą, tai aiškiai matau, 
kad šios valstijos komunistai už
sispyrusiai siekia senato rūmų pa
naikinimo.

čia ir kyla klausimas, kas gi 
gundo komunistus žygiuoti drau
ge su darbiečiais dažnais politi
niais klausimais, o ypatingai se
nato panaikinimo reikalu?

NSW liberalų ir Krašto (Count
ry) partijų vadai, gindami sena
tų nuo pasikėsinimo jį panaikinti, 
duoda visų eilę tikrai rimtų ir 
pagrįstų argumentų, ypatingai pa
brėždami mano paminėtųjų opų, 
kad komunistai visomis propagan
dos dūdomis šaukia dėl panaikini
mo.

Liberalai mano, kad jeigu dar- 
biečiams pasiseks gyventojų atsi- 
klausimo išdavoje pasiekti senato 
rūmų panaikinimo, tai jie NSW 
valstijoj stengsis įsitvirtinti dik

cūzijos vyriausybė, esą, norinti 
atiduoti kraštą alžyriečių sukilė
lių sauvalei ir nesą garantijos, 
kad čia nebūsiančios įsteigtos so
vietų bazės.

Už sukilimo pečių, kaip prane
ša užsienio laikraščiai, stovi Pran
cūzijos fašistai su savo vadu, ne
senai dar ėjusiu de Gaulle vyriau
sybės propogandos ministerio pa
reigas, Saustelle.

Paskiausiomis žiniomis iš Ispa
nijos sugrįžo Alžyran gen. Salan, 
kuris anksčiau yra padėjęs de 
Gaule įkopti į‘valdžių, bet paskui 
turėjo pabėgti nuo jo tremtim

Alžyre esančios susandėliuotos 
Prancūzijos atominės bombos, ku
rios patekusios į sukilėlių genero
lų rankas.

De Gaulle pasiskelbė, remdama
sis Prancūzijos konstitucija, dikta
torium pavojaus akivaizdoje. Jis 
dramatišku šauksmu kreipėsi per 
televizijų į tautų, prašydamas pa
dėti nugalėti sukilimų.

Paryžiuje nuotaika ypatingai 
įtempta, kai pasklido žinios, kad 
Alžyro sukilėlių parašiutininkai 
jau skrenda į Prancūziją.

Jei taip būtų, suprantama, 
Prancūzijoj kiltų pilietinis karas, 
kurio pasėkas šiuo metu sunku 
numatyti.

tatoriškai, pakeisdami parlamento 
rinkimų apygardų sienas, suvar
žydami spaudą cenzūra, išplėšdami 
jau ir taip gausų N.S.W. parla
mentą (žemuosius rūmus) į dides
nius skaičius gana dosniai apmo
kamų parlamentarų, žinoma, šiuo 
tarpu iš darbiečių tarpo, dantų 
technikams suteikdami teisę dirbti 
kvalifikuotų dentistų darbų ir t.t. 
ir t.t.

Man irgi, kaip ir p. V. Šlioge
ris sako, nerūpi įtaigoti lietuvius 
rinkėjus balsuoti už vieną ar kitų 
pusę, tačiau šiuo tik noriu pabrėžti 
kad bent man, kaip politiniam 
emigrantui, kovojančiam už Lie
tuvos laisvę, nedera žengti prie 
rinkiminių urnų drauge su komu
nistais...

P. Nemeikaa

LIETUVIS DIRIGENTAS 
MASKVOS DIDŽIAJAME 

TEATRE
Algis Žiūraitis, jaunas dirigen

tas (Vilniaus konservatorijoj po 
karo baigęs fortepiono klasę, pas
kui Maskvos konservatorijoj diri
gavimo klasę), 1958 metais gavo 
darbų Maskvos radijo ir televizijos 
orkestre, kur kiek laiko padiriga- 
vęs, pateko bakįto dirigentu į 
Didįjį teatrų. Jau diriguoja eilę 
didžiųjų baletų (Gulbių ežerų, 
Bachčisarajaus fontanų, Giselle ir 
kt.) ir dar plečia repertuarų. Ne
seniai su baleto grupe lankėsi 
Egipte. Anksčiau buvo Lenkijoj, 
Danijoj, Norvegijoj.

LIETUVIAI METEOROLOGAI 
STUDIJŲ LAIVE

Kovo 7 dienų savo dešimtųjų eks
pedicijų pradėjo moksliniams ty
rinėjimams skirtas rusų laivas 
“Michail Lomonosov”. Aero-mete- 
orologų grupė sudaryta vien iš lie
tuvių: inž. č. Ramuckas, R. Chrep- 
tavičiūtė, N. Bružaitė, Z. Kuo
sa ir kt.
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ALB-nes Krašto Valdybos Pirmininkas informuoja

AKTUALIAIS BENDRUOMENES 
REIKALAIS

Tepraėjus tik keletui mėnesių 
nuo naujosios Krašto Valdybos 
kadencijos pradžios, Jūsų ben
dradarbis turėjo malonios progos 
apsilankyti pas jos pirmininką inž. 
B. Daukų ir pasiįdomauti, ką vy
riausioji mūsų vadovybė yra nu
mačiusi savo ateities planuose.

Kai pirmininkas principiniai su
tiko pateikti keletą minčių viešu
mai apie numatytus atlikti darbus, 
man buvo svarbus šis esminis klau
simas:

— "Mūsų 1‘aitogėi” ikaityto- 
jam*, p. Pirmininke, manau, bū
tų įdomu išgirsti iš Jūsų tikiliau 
apie paeis Pasaulio Liet. Bendruo
menei definiciją, ne*, kiek žinau, 
daug ka* bando Bendruomenė* 
• ąvoką apibrėžti kaip eilinę orga
nizaciją ?

— Šiuo klausimu, — tarė pirm, 
inž. B. Daukus — , aš ir pats 
spaudoje norėjau pasisakyti, taigi 
labai malonu man šį reikalą išryš
kinti Tamstai.

Gyvenant savo tautinėj valsty
bėj, neklausiama, kas yra manoji 
tauta ir kokia prasmė jai pri
klausyti, nes kiekvienas žino, kad 
tauta davė jam vardą ir kalbą, 
tradicijas ir papročius, dvasią ir 
valstybės globojamą bei saugomą 
kelią. Taip esant, dirbti savo tau
tai ir gyventi joje reiškia — būti 
žmogumi ir norėti tokiu išlikti.

Tačiau kas gi mus, lietuvius, 
jungia čia, išeivijoj?

Išmintingi ir jautrūs lietuviai, 
atsidūrę išeivijoj, ąuprato, kad tu
ri būti išlaikyta gyva Nepriklau
somos Lietuvos idėja, tautos kal
ba ir kultūra, gyvi papročiai ir 
tautiniai siekimai, šiems tikslams 
siekti, suprantama, mes turime 
tremtyje eilę lietuviškų organi
zacijų, tačiau Bendruomenė jos 
steigėjų planuose buvo numatyta 
kaip visų tų paskirų organizaci
jų apjungėja fr vairuotoja, kitaip 
tariant — Bendruomenė laikyti
na visuotina bendrija visiems lie
tuviams draugėn sutelkti lietuviš
kos vienybės pagrindu. Čia nevai
dina jokio vaidmens nei politinės, 
nei socialinės, nei religinės pa
žiūros, nes lietuvis vistiek pasi
lieka lietuviui savas. Suprantama, 
ir paskiros organizacijos gali ir 
turi ugdyti tautinį broliškumą, 
tačiau jos teatstovauja tik speci
finės dalies lietuvių reikalus ir 
negali imtis bendrųjų uždavinių. 
Bendriems gi uždaviniams vykdy
ti yra būtina visų lietuvių san
talka, vadinasi, šiuo atveju pirmoj 
eilėj turi rūpėti ne specifiniai 
grupiniai reikalai, bet visų lietu
vių bendrasis tikslas — lietuvybė 
plačiąja prasme ir Lietuvos lais
vė. Tatai, ką tautai duoda sava 
valstybė, tremtinių Bendruomenė 
turi pati susikurti ir savo pastan
gomis bei lėšomis išlaikyti visas 
tas institucijas, kurios yra būti
nos tautinei gyvybei išlaikyti. 
Taigi taip dabartinė Krašto Val
dyba norėtų suprasti P.L. Ben
druomenės sąvoką bei jos uždavi
nius, o taip pat ir Australijos Liet. 
Bendruomenės tikslus.

Kaip manote, p. Pirmininke, ar 
šio krašto lietuviai bent *avo 
daugumoj yra j»i*ąmoninę Ben
druomenė* praimę ir ar aktyviai 
remia jo* vadovybė* darbu*?

— Nelengva yra šį klausimą at
sakyti, ypač kad dabartinė Krašto 
Valdyba tik keli mėnesiai savo 
pareigose. Aišku, gana didelė dalis 
mūsų bendruomenės narių gyvai 
juda, atlikdami vienokį ar kitokį 
lietuvišką darbą. Paskutiniu metu 
gana aktingai jungiasi į lietuviš
kąjį darbą ir dalis mūsų jauni
mo, tačiau pasigendama nuošir
daus atsiliepimo į Krašto Valdybos 
siūlymus bei patvarkymus, šiuo 
atžvilgiu net ir apylinkių valdy
bos bei kitos bendruomeninės or
ganizacijos dažnokai rodo nuodė
mingų tylėjimą, o rodosi — nesun
ku būtų visiems jungtis talkavimo 
dvasioj ir vieningai dirbti lietu
viškajam reikalui.

Padėkoję* inž. B. Daukui už iš- 
•amią Bendruomenė* *ąvoko* de
finiciją, panorau luiinoti, kokia

I
 dabartinė* Krašto Valdybos nuo
monė dėl Lietuve* lai«vinimo rei
kalų.

— Krašto Taryba 1960 m. su
važiavime įsakmiai pasisakė už 
vieningą vadovavimą Lietuvos lais
vinimo darbams ir už vieną fondą 
šiam kilniam reikalui. Krašto Val
dyba rengiasi šį ALBendruome- 
nės norą perduoti vadovaujan
tiems veiksniams, pabrėžiant, kad 
pildant šį Tarybos atstovų pasi
sakymą ji lygiai toleruos visus 
dabar veikiančius laisvinimo reika
lams fondus ir nedarys kliūčių 
jiems Australijoj susiorganizuoti 
ir telkti lėšas, tačiau Krašto Val
dyba jų nerems tol, kol nebus su
darytas vienas vieningas fondas.

Jau praeitos kadencijos Krašto 
Valdyba įsitikino, kad Lietuvos 
laisvinimo bylos kėlimas Austra
lijos valdžios ir australų visuome
nės tarpe bei skubus reagavimas 
dėl šių reikalų spaudoj nėra pa
kankamas. Dėl to pr. Krašto Val
dyba pradėjo organizuoti specia
lią tarybą prie Krašto Valdybos. 
Mums tenka pradėtąjį darbą baig
ti — išdirbti tarybos laikinuosius 
nuostatus ir pakviesti į ją narius. 
Minimoji taryba yra pavadinta 
Informacijos Talka, kas rodo, kad 
ji talkaus laisvinimo reikaluose 
Krašto Valdybai, suprantama, ap
spręstųjų nuostatų ribose. Infor
macijos Talkos talkininkais kvie
čiami neatsižvelgiant į jų ideolo
ginį nusiteikimą, bet tik sugebėjj- 
mus. Informacijos Talkos dar
bams vadovauja Krašto Valdybos 
narys, šiuo atveju — jos vicepirm. 
A. Jasaitis.

— Jei galima, rūpi man, p. Pir
mininke, šį tą patirti ir apie lietu
viškosios spaudos reikalui, kon
krečiai kalbant — apie “Mūsų 
Pastogę", Au»tralijo» Liet. Met
raštį, lietuviškųjų knygų platini
mą Australijoj ir kt.

— Tatai tikrai platus klausimas, 
tačiau bent trumpai pasistengsiu 
atsakyti.

“Mūsų Pastogės’’ reikalus pra
eitos kadencijos Kr. Valdybos pir- 
min. inž. Izidorius Jonaitis savo 
ataskaitiniame pranešime pasku
tinėje Krašto Tarybos sesijoje pla
čiai ir išsamiai nušvietė. Šiuo metu 
reikalai nedaug pakito, tačiau rei
kia pabrėžti, kad Bendruomenės 
organas “M.P." ir toliau dės pas
tangų tobulėti, ypač stengiantis 
į bendradarbių eiles pritraukti 
mūsų jaunuosius žurnalistus. Atei
tis priklauso jauniesiems, mes tu
rėsime užleisti jiems lietuviško
sios veiklos darbo barus, taigi rei
kia džiaugtis, kad “Mūsų Pasto
gėje" vis dažnėja "Studentų žo
džio” ir "Jaunimo Kvieslio” sky
riai, kuriuose išimtinai bendradar
biauja jaunoji karta.

"Mūsų Pastogės” piniginiai rei
kalai nėra iš lengvųjų. Laikraščio 
leidimo išlaidos nuolat auga, o 
prenumeratos mokestis paliekamas 
vis toks pats, koks buvo prieš 
keletą metų nustatytas. Papildomų 
pajamų, suprantama, gaunama iš 
skelbimų ir kasmet Krašto Val
dybos rengiamo spaudos baliaus, 
tačiau jos nėra pakankamos, kad 
savaitrašti drįstume vėl didinti. 
Krašto Valdyba kolkas dėl to dar 
nepuola neviltin, nes ji tiki, kad 
didesnių ir veiklių mūsų apylinkių 
valdybos dar šiais metais savo apy
linkėse surengs po specialų spau
dos balių “M.P.” paremti ar bent 
išleis savo apylinkių lėšomis po 
vieną specialų laikraščio numerį, 
kaip buvo praktikuojama praeity
je. šitoks apylinkių valdybų žes- 
tas bendruomenės laikraštį parem
ti būtų ir gražus ir paįvairintų jo 
turiningumą.

— Kokio* nuomonė* esate dėl 
mūsų laikraščiuose talpinamų po
leminio pobūdžio atraipinių?

— Krašto Valdyba turi savo 
nuomonę dėl retkarčiais mūsų ben
druomenėje kylančios polemikos, 
kuri patenka ir į spaudą, šia pro
ga norisi užakcentuoti, kad į “Mū
sų Pastogę” nebus talpinami kir
šinančio ir užgauliojančio turinio 
straipsniai, tačiau bus leidžiama 

pasisakyti tiems užpultiesiems, 
kurių atsakymų nespausdins už- 
puolusis kitas laikraštis ir ginama 
bendruomenės institucijos bei or
ganizacijos. Čia dar kartą pabrė
žiama, jog Bendruomenė nėra ko
kia siaura partinė ar konfesinė or
ganizacija, kad leistų kurios nors 
religijos, partijos ar grupės ats
tovų kontrolę, o juo labiau jos 
leidžiamo organo “Mūsų Pastogės” 
cenzūrą. Dėlei to, kiekvienas ben
druomenės narys gali reikšti “M.
P.” savo asmenines pažiūras ir 
pasaulėžiūrą, jei jos nėra nega
tyvaus, o pozityvaus pobūdžio.

Krašto Valdyba, didžiai įver
tindama paskirų organiacijų, 
draugijų bei grupių veiklą ir jų 
svarbą, stengsis bendradarbiauti 
bei suprasti jų paskirtį. Atsižvel
giant į jų specifinius uždavinius, 
Krašto Valdyba rūpinsis pasitai
kiusius nelygumus (nesusiprati
mus) išlyginti.

Australijos Lietuvių Metraštis 
jau spausdinamas. Bendruomenė 
turėtų suprasti, kad metraščio 
parengimas ir jo leidimas turi vi
siškai savanorišką pobūdį. Šį dar
bą visi bendradarbiai ir redakci
nė kolegija dirba be atlyginimo ir 
tik nuo kitų darbų laisvu laiku, 
ši aplinkybė, žinoma, ir yra tasai 
stabdis, kuris trukdo skubiai su
rinkti ir paruošti spaudai metraš
čio medžiagą. Tačiau vyr. metraš
čio redaktoriaus teigimu medžia
ga jau esanti bemaž visa ir turi
ma vilties, kad metraštis dar šiais 
metais pasirodys ir išspausdintas, 
ir įrištas. Krašto Valdyba jaučia, 
kad metraščio išleidimas yra ypač 
rizikingas ir atsakomingas pinigi
niu požiūriu. Iki šiol metraščio 
prenumeratorių skaičius yra tik
rai nedidelis, greitai spaustuvei 
reikės mokėti antroji rata už 
spausdinimą, todėl Krašto Valdy
ba dar kartą prašo bendruomenės 
narius, kad iš anksto šį leidinį 
užsiprenumeruotų ir pagelbėtų 
Krašto Valdybai sudaryti reikalin
gų pinigų sumą.

Kaip matome, visi Krašto Val
dybos darbai yra tampriai susieti 
su pinigais. Finansiniais Krašto 
Valdybos reikalais tiesiogiai rū
pinasi antrasis jos vicepirminin
kas, šiuo atvėju — V. Kazokas. 
Šioji Krašto valdyba savo ateities 
veiklos planuose yra numačiusi 
vad. spaudos centrą, kuris vado
vautų lietuviškų knygų, plokštelių 
ir mokyklų vadovėlių platinimui; 
numatyta išrašyti “Lituanus” žur
nalą ir jį platinti pagal sąrašą 
Australijos bibliotekoms ir žymes
niesiems australų politikos bei vi
suomenės asmenims. Tatai bus da
roma tampriai bendradarbiaujant 
su Informacijos Talka.

— Iš kur Krašto Valdyba gauna 
pajamų lavo uždaviniams vykdy
ti?

— Kaip jau minėta, Krašto 
Valdybos uždavinių skaičius nuo
latos didėja. Ji ne tik rūpinasi 
šalpos reikalais, sakysime — Vo
kietijoj pasilikusių senelių bei lie
tuvių ligonių rėmimu, ne tik su
šelpia Vasario 16-tosios gimnazi
ją ar dažnokai ir čia veikiančią 
vieną ar kitą lietuvių organizaciją, 
bet ypač yra reikalinga pinigo prie 
Krašto Valdybos veikiančiai Kul
tūros Tarybai ir paskutiniu metu 
sudarytajai Informacijos Talkai.

čia su apgailestavimu tenka pa
sakyti, kad Australijos lietuvio 
mokestį toli gražu ne visi tautie
čiai susimoka, o šešių pe
rt ų pramogų mokestį nuo apmoka
mų parengimų nupirktų bilietų 
skaičiaus Krašto Valdybai atsiun
čia tik labai nežymus organizaci
jų skaičius. Tatai liūdni faktai, 
rodą mūsų bendruomenės nedi- 
džiausį sąmoningumą, čia mano 
išminėti mokesčiai, jei jie būtų 
nuoširdžiai sumokami, sudarytų 
vienintelės Krašto Valdybos tie
siogines pajamas, reikalingas kul
tūros ir švietimo reikalams, šioji 
Krašto Valdyba vis dėlto tikisi, 
kad netolimoj ateity ir šis reikalas 
pažengs geresne kryptimi.

KRAŠTO VALDYBOS PIRM. INŽ. B. DAUKUS

— “Mūsų Pastogės” skaityto
jams būtų malonu žinoti, ką atei
čiai yra numačiusi veikti Kultū
ros Taryba?

Klausimas platus ir svarbus, to
dėl, manau, kad netolimoj ateity 
apie Kultūros Tarybos ateities pla
nus galės bendruomenę painfor
muoti Kr. Valdybos švietimo ir 
kultūros reikalams narys J. Zin- 
kus, kuris pagal ALB statutą yra 
ir Kultūros Tarybos pirmininkas. 
Bendrais bruožais tariant, Kultū
ros Tarybos uždavinių eilėje yra 
numatyta įgyvendinti šie užsimo
jimai:

Prie visų didesniųjų bendruome
nės apylinkių įsteigti Kultūros 
Tarybas; kur tik yra mokyklinio 
amžiaus vaikų, ten skatinti įsteig
ti lituanistines savaitgalio mokyk
las; peržiūrėti savaitgalio mokyk
lų ir lituanistinių kursų progra
mas; steigti liet, mokytojų sąjun
gą Australijoje su jos skyriais 
skaitlingesnėse apylinkėse; platin
ti lituanistinius veikalus anglų 
kalba australų bibliotekose; gauti 
sutikimą Australijos radijofonuose 
liet, muzikos ir dainų plokštelėms 
transliuoti; surengti rašinio kon
kursą savaitgalio mokyklų moki
niams 1961 m.; įsteigti Australijos 
lietuvių kultūros muziejų, kurio 
eksponatai būtų panaudojami kil
nojamoms parodoms po visą kraš
tą; ištirti galimybes Australijos 
liet, gyvenimo filmui sudaryti ir 
aktingai ruoštis 1962 m. pabaigoje 
įvyksiančioms Adelaidėj Meno 
Dienoms.

— Ar Krašto Valdybos planuose 
yra ka* nors numatyta ir dėl lie
tuvių jaunimo Australijoj?

— Jaunimo reikalais rūpintis su
tiko Krašto Valdybos narys jau
nimo reikalams Br. Stašionis. Šioj 
srity yra numatyta: Apjungti jau
nimo tarporganizacinį bendradar
biavimą; stengtis įgyvendinti ben
dros tautinės stovyklos sumanymą; 
kviesti jaunimą, kad aktingai pri
sidėtų mūsų tautines šventes mi
nint; surengti Jaunimo Dienas, 
kurios galėtų būti derinamos su 
Meno Dienomis ar sportininkų bei 
studentų suvažiavimais, kurių me
tu suruošti tautinių šokių premi
juotą pasirodymą, bei visų sričių 
talentų demonstraciją ir suorgani
zuoti bent prie didesnių b-nės 
apylinkių patariamąją informaci
ją, kur jauniesiems ar jų tėvams 
būtų patarta dėl profesijų ir stu
dijų universitetuose pasirinkimo.

— Darbai ir uždaviniai platūs. 
— tariau, norėdama* atsisveikinti 
malonųjį šeimininką, Krašto Val
dybos pirm. B. Daukų, — tačiau 
ar galės juos įvykdyti Krašto Val
dybos nariai, kurie juk'šį gražų 
darbą yra pasiryžę dirbti tik at
liekamu laiku ir be jokio atlygini
mo, nežiūrint to, kad jie turi daug 
išlaidų ir kelionėms, ir repreeznta- 
cijai, ir kt. reikalams?

— Jei sutikome būti renkamais 
ir gavome Australijos Liet. Ben
druomenės pasitikėjimą, tai savo 
kadenciją esame pasiryžę baigti

KULTŪRINE KRONIKA
* Dr. J Remeika, gyvenąs Vo

kietijoje, parašė stambesnę studi
ją apie prekybą Nemunu; ji ati
duodama spausdinti “Tautos Pra
eičiai”.

* Vytautas K. Jonynas yra pa
kviestas Audubon Artists, Fifth 
Ave., New York, žymios dailininkų 
draugijos, jų nariams ir visuome
ne pademonstruoti savąją medžio 
raižinių techniką. Jonynas laiko
mas vienas iš geriausių šios srities 
menininkų.

* Henriko Nagio eilęraščių rin
kinys “Mėlynas sniegas” jau išęjo 
iš spaudos. Išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla Bostone. Knyga 
turi 87 puslapius. Eilėraščiai api
ma kūrybos dešimtmetį: 1951 — 
1960 metus, padalinti skyriais: 
Mėlynas sniegas, Piešiniai ant 
sniego, Piešiniai ant pelenų, Devy
ni žemės veidai, Devyni brolių vei
dai. Viršelį ir titulinius puslapius 
piešė dail. Algirdas Kurauskas.

* Telesforo Valiaus, Toronte gy
venančio vieno vadovaujančių lie
tuvių grafikų, apžvalginė paroda 
įvyko Bibliotekos Parodų salėse š. 
m. kovo 1 — kovo 13 dienomis.

* Vytautas Zalatorius Čikagos 
universitete ruošiasi magistro lai
psniui; rašo studiją apie šaltojo 
karo ir tautinių mažumų įtaką į 
JAV užsienio politiką; savo studi
joje pagrindiniu tautinių mažumų 
pavyzdžiu ima lietuvių politiką. 
Studija bus apie 100 pusi. Numato
ma, kad magistro laipsnį gaus šių 
mokslo metų pabaigoje.

* Dail. Jonas Pilipauskas sukū
rė viršelį spausdinti atiduotai dr. 
Juozo Prunskio knygai “Vyrai 
klystkeliuose”; leidžia Lietuviškos 
Knygos Klubas.

* Mažųjų žodynėlis. Iš spaudos 
išėjo leidinys mūsų mažiesiems, 
pavadintas “Mažųjų žodynėlis”. 
Ypatingai naudingas Amerikoje ir 
kitur užsieny gimusiems ir augan
tiems lietuvių vaikams. Ištisi 99 
puslapiai paveikslų, po keturis — 
devynis paveikslus kiekviename. 
Po kiekvienu paveikslu parašas, ką 
jis vaizduoja. Pradedama tik nuo 
vieno žodžio, paskui įvedami ir 
trumpučiai sakiniai. Pradedama 
nuo metų dalių, duodami mėnesių 
vardai, savaitės dienų vardai, na
muose ir gatvėje sutinkamų žmo
nių pvadinimai (tėvas, policinin
kas ir t.t.), vaikų vardai, giminys
tės ryšys (sesuo, brolis), kūno da
lių pavadinimai (akys ir kt.), dra
bužių vardai, namų apyvokos da
lykų vardai, indų pavadinimai, 
baldų ir gatvėje užtinkamų dalykų 
vardai, kelio ženklų, pinigų pava
dinimai, darbo įrankių, paukščių 
ir gyvulių vardai, mokykloje už
tinkami daiktai, bažnyčioje mato
mi dalykai, valgių pavadinimai, 
įvairūs vaikų veiksmai (pina vai
niką, uosto gėlę). Taipgi supažin
dinama su būdvardžiais, dalyviais, 
pusdalyviais, prieveiksmiais, skait
menimis ir t.t.

Paveikslai ryškūs ir gyvi. Dau
gelį jų vaikai galės spalvotais 
pieštukais išdailinti. Tai labai pa
trauklus ir naudingas leidinėlis 
lietuvių kalbai mokyti, besiren- 

veikliai ir neatsižvelgiant į savo 
asmeninius nepatogumus. Tačiau 
tenorėtume tik vieno: Australijos 
Liet. Bendruomenės nariai turėtų 
suprasti vieningos lietuviškos vei
klos svarbą ir be skyriojimosi sa
vo pažiūromis bei įsitikinimais 
nuoširdžiai mums padėti.

J. Tautvydas

LIETUVIŲ DIENOS
Kaip sudėsime Lietuvai milijo

ną dolerių? kelia, nagrinėja ir at
sako į šį klausimą naujame "Lie
tuvių Dienų” žurnalo numeryje 
Bendruomenės vicepirmininkas 
inž. Algirdas Nasvytis, parengęs 
Geležinio Fondo Statutą, ir dr. 
A. Razma, iškėlęs milijono dole
rių fondo idėją.

Labai įdomiame ir literatūriš
kai' parašytame reportaže Birutė 
Pūkelevičiūtė pasakoja, kaip jie, 
Montrealio teatras, įrekordavo į 
plokšteles Balio Sruogos dramą 
“Milžino” paunksmę”. Edvardas 
Šulaitis pamini “Dainavos” an
samblio dvigubą sukaktį.

Literatūros ir meno dalyse yra 
Prano Naujokaičio prozos kūry
bos, dr. Aliūno satyrinės poezijos 
ir Paulius Jurkus rašo apie nese
niai mirusio dailininko Pauliaus 
Augiaus kūrybą.

Angliškoje dalyje pažymėtina 
Juozo Švaisto romano ištrauka 
angliškai ir iliustruotas reporta
žas apie Algirdo Landsbergio dra
mos “Penki stulpai turgaus aikš
tėje” pastatymus amerikiečių te
atruose Chicago j e ir New Yorke.

Naujo numerio viršelyje mato
me jauną lietuvį meno istoriką 
Stasį Goštautą, kuris pagarsėjo 
Kolumbijoje, išleisdamas ispaniš
kai du didelius' veikalus Arte Li- 
tuano ir Are Colombiano.

giant praturtinti mažųjų žodyną. 
Gale yra trumputis lietuvių — an
glų kalbos žodynėlis.

Leidinys gaunamas adresu: Sis
ters of Jesus Crucified, Our La
dy of Sorrows Convent, Thatcher 
St., Brochton 54 Mass., U.S.A.

Drg. Inf
* Lietuvių kalbos vadovėlį ir 

kalbai mokytis plokšteles rengia 
Lietuvos Vyčiai. Tam reikalui spe
cialiai išrinktas P. Gudelis.

* Dr. Algirdas Brundza, iš Af
rikos atvykęs į JAV, apsigyveno 
New Yorke. Afrikon jis pateko iš 
Australijos.

* Dr. Kęstutis Skrupskelis pak
viestas į žurnalo “Į Laisvę” redak
cijos štabą.

* Prof. Steponas Kolupaila, ži
nomas mokslininkas ir Notre Dame 
Universiteto profesorius, savo uni
versitetinės vadovybės buvo nese
niai komandiruotas į pasaulinį 
hidrologų suvažiavimą ■— konfe
renciją Glasgowo mieste, Škotijo
je.

Konferencijos vadovybė pager
bė mūsų mokslininką, pakviesda- 
ma jį pirmininkauti dviems iš sep
tynių posėdžių.

* Paruošti nauji dokumentų rin
kiniai. Liet. Mokslų akad. istori
jos institutas jau atidavęs spaudai 
šiuos rinkinius: 1) Prūsijos val
džios gromatos, pagraudenimai ir 
apsakymai lietuviams valstiečiams 
— 107 dokumentai,, 16-19 amž., 
daugelį kartų skelbiami, surink
ti P. Pakarklio, redaguoti K. Jab
lonskio, spaudai paruošti P. Žos
tautaitės, 2) Lietuvos miestelėnų 
ir valstiečių ginčai su dvarų 
valdytojais, II dalis. Rinkinys pa
ruoštas R. Jaso, redaguotas K. 
Jablonskio. Tarp kitko čia spaus
dinami 1769 m. Šiaulių ekonomi
jos valstiečių sukilimo tardymo 
protokolai. 3) Liet. -TSR istorijos 
šaltinių IV t., 1919-1940 m. Rinki
nys paruoštas A. Gaigalaitės ir J. 
Marcinkevičiaus, redaguotas J. 
Žiugždos.

* Dalis kultūrinių senosios lie
tuves turtų, kurie rusų bolševikų 
turėjo būti grąžinti Lietuvai pa
gal 1920 m. Maskvos taikos sutar
tį, esą grąžinti dabar. Tai caris- 
tinės Rusijos 19 amž pradžioje iš 
Vilniaus išvežti buvusio universi
teto dokumentai - archyvas bei bib
liotekos knygos.

Kaip žinia, kai 1832 m. buvo už
darytas Vilniaus universitetas, o 
1842 m. jr Medicinos-chirurgijos 
mokykla, suorganizuota iš uždary
tojo universiteto medicinos fakul
teto, jų bibliotekos bei mokslo prie
monės buvo išdalintos naujai įkur
tiems Rusijos universitetams, o ar
chyvas išvežtas į Peterburgą, da
bartinį Leningradą. Dabai' tas ar
chyvas ir apie 20.000 knygų esą 
grąžinta į Vilnių.

Archyve esą visi pagrindiniai 
Vilniaus akademijos įkūrimo bei 
jos plėtimosi dokumentai origina. 
lai. Tokių dokumentų esą 24, aka
demijos-universiteto turtinius san
tykius liečią 58 dokumentai, o 15 
liečią Bažnyčios istoriją Lietuvo
je.

* Algirdo Gustaičio ir Povilo 
Jasiukonio paruošti filmai “Lie
tuva .Europos . nugalėtoja” ir 
“Tremties mokykla” buvo rodomi 
Los Angeles lietuviams. 1938-tų 
metų sportinės olimpijados Lietu
voje tikri vaizdai ir garsai buvo 
laimingu būdu užsilikę sportinin
ko p. Lubino archyvuose. Visą tą 
medžiagą gražiai papildė rašyto
jas Algirdas Gustaitis. Įkalbėta 
žurnalisto Bronio Railos.
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RHADAMANTHUS

SYDNĖJAUS STUDENTU VEIKLOS DEŠIMTMETIS
I

(Šis humoristinis reportažas buvo skaitytas.
Sydnėjaus studentu Initiume š.m. kovo 18 d.)

1951- ieji metai Sydnėjaus lietu
vių bendruomenei buvo labai svar
būs. Įsisteigė tada dvi naujos, gai
valingos ir daug žadančios orga
nizacijos: Gerų Bičiulių Avilys ir 
Australijos Lietuvių Studentų Są
junga. Kaip naujoms ir kaimyniš
koms organizacijoms pridera, tarp 
Avilio ir studentų oficialūs ir ne
oficialūs ryšiai buvo širdingi ir 
gana konkretūs. Daug potencialių 
studentų užsidarė Avilyje ir pa
virto dūzgiančiomis bitelėmis, nuo
lat siurbiančiomis midutj. Kiek 
jos sunešė medaus, šiandien būtų 
dar peranksti pasakyti, nes ofi
cialūs Avilio archyvai bus pas
kelbti tik Australijos Lietuvių 
Metraštyje, kieto viršelio laidoje. 
Tačiau ir Studentų Sąjunga vei
klos atžvilgiu nuo Avilio neatsili
ko. Per metus įvyko 52 susirin
kimai, be išimties kiekvieną šešta
dienio vakarą Milson’s Point’o sa
lėje, kuriuose dalyvavo, taip pat 
be išimties, visi Australijos Lietu
vių Studentų Sąjungos nariai. Jų 
buvo du: Juozas Miknius ir Vy
tautas Doniela. Ruošdamasis neto
limam diplomo priėmimui, Juozas 
nusipirko mėlyną kostiumą, kuris 
betgi gruodžio mėnesio pradžioje 
pradėjo trupėti. Ištyrus pasirodė, 
kad į vilnos pluoštus labai nei
giamai veikė džino ir branduko 
kombinacija. Skeptikai, kurių ne
trūksta ir giliai patriotiškoje Syd
nėjaus bendruomenėje, nurodė, 
kad, kas liečia studentų veiklą, 
tai esą — “The shape of things 
to come”.

1952- siais metais Sydnėjaus sky
rius praturtėjo naujais nariais. 
Į Sąjungą įstojo pirma moteris, 
tiksliau — tais metais dar mergai
tė, Pajauta Daukut'ė. Ji uoliai lan
kė šeštadienio susirinkimus, prie 
kurių netrukus prisidėjo ir penk
tadienio vakaro posėdžiai, nes 
Sydnėjaus skyriaus valdyba prisi
ėmė ir visos Australijos Studentų 
Atstovybės pareigas, tikėdamasi, 
kad studentų yra ir kituose uni
versitetuose. Prasidėjo pirmasis 
oficialus susirašinėjimas. Pajauta 
Daukutė, Atstovybės sekretorė, 
pradėjo siųsti raštus Pajautai 
Daukutei, Sydnėjaus skyriaus 
sekretorei. Pagausėjus posėdžiams, 
Juozo Mikniaus antrojo kostiumo 
švarkas pradėjo byrėti jau liepos 
mėnesį, bet kelnės išsilaikė iki 
Kariuomenės šventės minėjimo. 
Tuo pat metu chemikas Vytautas 
Patašius nuolatiniai apsigyveno 
Unijos šachmatų kambaryje. Alfa 
Olšauskas sumuštinius valgydavo 
atsigulęs žolėje prie universiteto 
ovalo, kur už vielinės tvoros tuo 
pačiu laiku trumpasijonės mergai
tės žaisdavo hockey. Zigmas Bud
rikis, kibęs į mechanikos mokslus, 
pradėjo uoliau domėtis horizonta
line inžinierija. Vytenis Šliogeris, 
taip pat mechanikas (tais lai
kais), aktyviai veikė Gerų Bičiu
lių Avilyje. Galimas dalykas, kad 
Avilio sugriuvimas giliai paveikė 
jo mintijimą, ir todėl jis netrukus 
pasuko lipk buhalterijos.

Aukščiausią žydėjimą Sąjunga 
pergyveno 1954-ais metais. Tada į 
Sąjungą įsiliejo daug naujo talen
to, daug blyksinčių deimančiukų, 
kuriems likimas lėmė tapti stu
dentų veiklos šulais per tuziną 
sekančių metų. Universitetan at
vyko busimieji daktarai — Kęstas 
Protas, Irvis Venclovas, Rūta Ka
valiauskaitė, ateities inžinieriai 
— Ridas Daukus, Romas Stakaus- 
kas alias Joškė, Ramutis Zakare
vičius, Andrius Choda. Netrūko ir 
mergyčių: Irena Žilytė, Ina Ke- 
mežytė. Dabar pirmą kartą Syd

nėjaus istorijoje buvo suramstytas 
Initium Semestri, kuris, dideliam 
tautiečių nusivylimui, visiškai ig
noravo lietuvybės principą. Irena 
ir Ina šoko bavarišką piemenaičių
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klumpakojį, o gal minuetą, nes 
tikslaus vardo ir jos nežinojo. Al
fa ir kompanija šoko seduktyvią 
havajišką hula-hula. Po progra 
mos, Ramutis šoko ispanišką tan
go. Pagauti tarptautinės atmos
feros, tėvai ir svečiai pradėjo šok
ti rumbą lietuviškais motyvais. 
Nuo tos dienos Milson’s Pointo 
salės nuoma atpigo dešimčia ši
lingų, nes nebeveikė pianinas, o 
per lubas ant kantraus Churchilio 
pakaušio lietaus metu varvėdavo 
vanduo.

1955 ir 1956-ieji metai matė vis 
augantį Sąjungos narių skaičių. 
Atsirado Gytis Danta, Romas Ka
tauskas, Kazys Kemėžys, Elvyra 
Stankevičiūtė, Giedrius Dryža, 
Marina Osinaitė, Romas Šilinis, 
Valius Šutas. Valdyba tikslaus na
rių skaičiaus net nebežinojo, nes 
kas galėjo sugaudyti Kensingtono 
prakeleivius. Bet užtat Initium 
Semestri buvo vėl šaunus. Sąjun
gos bylose dar guli nuorašas pra
nešimo, siųsto Mūsų Pastogės re
daktoriui apie Initiumo programą. 
Jame turėjo pasirodyti septyni 
klubai: Filosofų klubas, suside
dąs iš Joškės ir Kęsto, Džiazo 
klubas genialaus pianisto Romu
čio asmenyje, kuris turėjo skam
binti Karūnacijos mazgotę, Teo
filio Tilvyčio garbintojų klubas 
atstovautas Rido; Baleto Klubas 
iš dviejų primadonų — Alfos it 
Kazytės, kurie davė ištrauką iš 
Gulbių Ežero, pagaliau Slibintink- 
lis — moderni versija šv. Jurgio 
legendos, kurią turėjo išpildyti 
Joškė, Kęstas, Ridas, su Romučio 
muzikine paspirtimi. 1956-jų metų 
galą apvainikavo pirmas visasąjun
ginis suvažiavimas Sydnėjuje. Vie
ni jį gyrė, kiti jį peikė, o skepti
kai, kurių netrūko ir 1956-tais 
metais, vėl sakė, kad tai esą — the 
shape of things to come.

1957-tus ir 1958-tus metus ženk
lino sydnėjiečių kelionė į tolimus 
ir dar nematytus kraštus ir mies
tus — Adelaidę’ ir Melbourną. 
Nauju sydnėjiečių gyvenime vei
ksniu atsirado Gulbės. Sužavėtas 
gulbių giesmėmis, į Melbourną 
septynis kartus važiavo Ridas. 
Dėl nežinomų priežasčių netrukus 
jis pradėjo gilintis j teisės moks
lus ir ten sužinojęs, kad Might 
is Right, ėmėsi efektyvesnio me

todo — dziudo. Pavėluoti atgarsiai 
jam laimėjo vėliau Geelongą. Bet 
ir namų fronte Sydnėjus buvo 
veiklus. Tais metais įvyko Nitos 
garbei pobūvis Mittagonge, kurį 

to miesto gyventojai prisimins il
gai. Apie trečią valandą ryto Mit- 
tagongo gyventojus policija pra
dėjo išpėdinti, kad esą manoma, 
jog iš netoliese esančio kergimo 
punkto pabėgo įniršęs bulius. 
Miesto gyventojai užsidarinėjo 
langus ir užsibarikadavo duris. 
Tik išaušus paaiškėjo, kad nelauk
tasis ir paslaptingas svečias bu
vęs ne kas kitas, o lietuvių stu
dentų pirmininkas Joškė, kuris iš 
pobūvio išėjęs į gryną orą ir ne
beradęs kelio atgal, bet grįžti bai
siai norėjęs...

1959- tais metais didelio sąmyšio 
jnešė^ apsisapnavęs Gediminas. 
Rimta Sydnėjaus lietuvių ben
druomenė buvo giliai sujaudinta, 
sužinojusi, kad Gedimino sapnuose 
būta ir freudinių elementų. Anks
čiau buvę galvota, kad šis didysis 
kunigaikštis buvo šimtaprocenti
niai tauri ir morali asmenybė, va
dinasi, toks pat, kaip ir visi lietu
viai. šiaip 59-tieji metai buvo pa
ženklinti matriarchijos ženklu. 
Matėsi ir dinastinių bruožų. Pir
mininkė pirmą kartą buvo mote
ris, tai yra, studentė Nitą, o sek
retorium — Stasys Grincevičius, 
Prie Bateau Bay įvyko pirmas aka
deminis savaitgalis, kuriame aud
ringai debiutavo Newcastelio žvai
gždės. Nuo to laiko tarp Sydnė
jaus ir Newcastelio užsimezgė ma
terialistiškai neapčiuopiami ryšiai. 
Bet atrodo, jie ir liko neapčiuo
piami. Metų gale įvyko Canberros 
visasąjunginis suvažiavimas. Laike 
kultūrinių užsiėmimų buvo nušie
nauta Labučių pieva, o Gytis su
kramtė elektros lemputes. Tą nak
tį Canberroje viešėjęs Menzies 
buvęs pažadintas vis aštriau sklin
dančių lietuviškų harmonijų ir iš
kritęs iš lovos. Subėgusiems re
porteriams, kurie pradėjo klausi
nėti, ar jis tą naktį galėsiąs už
miršti, Menzies atsakęs: “Not 
bloody likely, mate”.

1960- tieji metai nepasižymėjo 
niekuo ypatingu. Tik sustiprėjo 
pašalinių veiksnių įtaka. Prie jų 
galima priskirti toli galvojančias 
mamytes, Naująją Zelandiją ir 
Newcastelį. Priartėjęs prie diplo
mo, Irvis pradėjo galvoti apie 
filmų žvaigždės karjerą. Metų 
galą apvainikavo visasąjunginis 
suvažiavimas Sydnėjuje. Įspūdin-

SEKANTIS NUMERIS
“Studentų žodžio” redakcija, 

gavusi vilties ir paramos ateičiai, 
norėtų vėl pajudėti. Šios sėkmės 
nuopelnas tikriausiai priklauso 
Initiumui, kuris sujaudino kole
gių ir kolegų jautrias sąžines ir 
suteikė akstiną energingiau pra
dėti talkauti savajame spaudos 
skyriuje.

Kilo noras ne tik rašyti į “Stu
dentų žodį”, bet ir pilnai jį užpil
dyti.

Kadangi ši “St, ž.” laida dvi sa
vaites suvėlavo dėl techniškų 
kliūčių, tai sekantis numeris išeis 
ne už mėnesio, bet tik už dviejų 
savaičių. Jis bus skirtas lietuviams 
studentams iš Aucklando universi
teto, N. Zelandijoj.

Gerai sugyvenant su Naujosios 
Zealandijis kolegomis, ką ikišioli- 
nis bendravimas įrodė, ir nuolatos 
gaunant iš jų “St. Ž.” medžiagos, 
leido redakcijai nuspręsti, kad pas
kutinis glėbys atsiųstų jų kores
pondencijų tilptų viename atski
rame “St. Ž.” numeryje.

Red.

giausias buvo atidarymas, kuriame 
kalbėjo devyniolikos organizacijų 
atstovai. Pirmininkė Daiva atsi
prašė, kad kiti septyni kalbėtojai 
atvykti negalėjo. Suvažiavimas 
jai atleido. Kadangi kalbos buvo 
užregistruojamos juostelėse, ir, 
gal būt, išsilaikys taip ilgai, kaip 
Egipto piramidės, tai kalbėtojai 
išliejo visą širdį. Sužvango kar
dai, pasipylė karžygių kraujas. 
Vienas iš kalbėtojų savo plačias 
mintis pabrėždamas dar plates
niais rankų mostais, pirmoje eilė
je sėdinčiai studentei išdūrė akį. 
Atidarymas visus sujaudino, ir po 
jo Chevrono salotos buvo tikras 
išganymas.

Tai šitaip buvo užbaigtas pir
masis Sydnėjaus studentų veiklos 
dešimtmetis. Veikla, kaip matote, 
buvo plati, turininga, intensyvi, 
daugiasluoksnė. Kad ji iš tikrų to
kia buvo, galima spręsti iš Kongo 
prezidento Kasavubu trumpo, bet 
giliai prasmingo komentaro. Iš
girdęs apie Sydnėjaus lietuvių 
studentus, Kasavubu tarė: “Uh, 
uh!”

KUKLUMAS
Penktojo A.L.S.S. suvažiavimo 

metu melburniškiai studentai ne
pritarė “Studentų žodžio” ir “Jau
nimo Kvieslio” sujungimui. Jie 
verčiau pasiryžo remti abu “Mūs- 
sų Pastogės” skyrius. Kad jie yra 
išleidę “J.K.”, niekas neabejoja, 
bet kad jie išleido ir “S.Ž.”, gal ne 
visi žino. Tačiau buvo ir tokių, 
kurie tatai pastebėjo.

Po paskutinio “Jaunimo Kvies
lio” ne vienas skaitytojas klausė 
“S.Ž.” redakciją, ar ne dėl apsi
rikimo pereitas studentiškas sky
rius “Mūsų Pastogėje” buvo pa
vadintas “J.K.”. Jame juk rašė ar 
aprašyti buvo vien akademikai: 
fuksai, studentai ir filisteriai. 
“Studentų žodžio” redakcija at
sakė, kad Melbourne studentų žur
nalistų grupė, per suvažiavimą 
buvo pažadėjusi apie kovo mėne
sį išleisti “S.Ž.”. Surinkę “S.Ž.” 
medžiagą, greičiausia iš kuklumo 
bus nusiuntę ne “S.Ž.” redakcijai 
bet “Mūsų Pastogei”, o “M.P.” re
daktorius bus pagalvojęs, kad ta-

ROMANAS ŠILINIS, 
B.E.

Gimė Kauno mieste 1934.VI.14. 
Vokietijoje, Ingelstadt’o lietuvių 
gimnazijoje baigė keturias klases. 
Australiją pasiekė 1949 m. kovo 
mėnesį. 1951 metais baigė Quean- 
beyan Intermediate High School, 
o 1953 m. Canberros gimnaziją.

Romas pradžioje įstojo į kariuo
menę, bet 1955 m. ji perdaug jam 
įkyrėjo ir todėl apleido.

Po dviejų metų ekonomijos fa
kultete Canberros universiteto 
koledže jis įsitikino, kad turi būti 
inžinierium. Todėl 1956 m. įstojo 
į Sydnėjaus universiteto .inžineri
jos fakultetą. Ta proga Romas 
įsijungė j Sydnėjaus lietuvių stu
dentų veiklą. Fotografavimo mė
gėjas, jaunasis akademikas visada 
plieksdavo savo aparatu ten, kur 
tik susiburdavo studentai, o išaiš
kinęs filmą, parodydavo ne tik 
fotografijas, bet ir judomus, spal
votus paveiksliukus.

Nors kolega Šilinis rado laiko 
fotografijoms, studentų veiklai ir 
kitokioms pramogoms, jis studijų 
taip pat neapleido ir I960 m. bai
gė inžinieriją.

Dabartiniu metu inž. Romas ši
linis dirba.Coinmonwealth Depart
ment of Works prie šildymo ir oro 
reguliavimo (air conditioning) 
įrengimų sparčiai augančioje Aus
tralijos sostinėje — Canberroje.

K.P.

TIK NIEKAM NESAKYK, KAD...
Inocentas, išgyvenęs nepapras

tai stiprij priepuolį pereito Initiu
mo programos metu, iš karto pra
dėjo negaluoti ir jį teko patalpinti 
į vad. Parramattos ’’prieglaudą”. 
Susirūpinęs “St. Ž.” redaktorius 
kreipėsi į mane, kad perimčiau 
Inocento vestą skyrelį. Pagalvo
jau, jei mano pavardės jis neats
kleis, tai gal ir pamėginti, kol 
Inocentas pasveiks. Žinoma, jei 
nėra Inocento, nereikia nei “In
formacijų Biuro”, nes mano ži
nutės grynai bičiuliškos.

★

Pirmą pastebėtą smulkmeną čia 
ir įrašau: Initiumas praėjo be Al
gio Bulako iš Melbourno. Nejaugi 
federaliniai kredito suvaržymai 
palietė ir jį?

★

Sydnėjaus padangėj .Staska 
Grincevičius žada pasekti sesutės 
Nitos pėdomis. Baigęs studijas, 
jis norėtų irgi pakeliauti po pa
saulį. Jau dabar Stasys yra užsi
registravęs vokiečių Siernen kom
panijoj, kuri priima šviežiai bai
gusius inžinierius ir siunčia juos į 
Vokietiją. Jei Staską priims, gale 
metų reikės jam suruošti išleis
tuves.

★

Patikimi Niukastelio šaltiniai 
skleidžia gandą, kad Sydnėjaus 
studentai ruošia filmą ir kad ne
trukus režisierius pradės priėmi
mo bandymus su naujokais pagal 
įprastines Holivudo sąlygas. Fil
mo tekstas jau rašomas ir atrodo, 
jog vadintis LOLITOS IR VAI
DEVUČIO MEILĖ IR MIRTIS.

★
(Audronis (Ramzis) Stašionis, 

nesenai švęsdamas 21 metų su
kaktį, priiminėjo svečius iki pusės 
ketvirtos ryto. Mat, kaikurie sve
čiai, linksmai atšventę 21-mą gim
tadienį, tik išsipagirioję susipra
to, kad jie atšventė ne pas Ramzį, 
nes jie atvyko jau pusę keturių...

*
Inocentui vėl nepavyko su vie

na žinute. Pereitą kartą, vos “Stu
dentų žodį” atspaudus, kuriame 
aiškinta, kad Ramunė Šidlauskai-

tai tikriausiai būsią “Jaunimo 
Kviesliui.” Taip ir bus buvęs ats
paustas “S.Ž.” po “J.K.” antgalve.

Suprantama, jeigu dėl šių sam
protavimų “S.Ž.” redakcija apsi
riko, tai greitu laiku turėtų pasi
rodyti “Studentų Žodis”, prirašy
tas inelburniškių kolegų.

R.C.

ROMANAS 
KATAUSKAS, B.E.

Beveik visa Australija žino, 
kad Romas Katauskas turėjo žiau
rią nelaimę ir atsigulė j ligoninę. 
Ir kokių dar spėliojimų buvo gali
ma prisiklausyti ir prisiskaityti 
apie jo nelaimę!... Vieni sakė, kad 
jis buvo sutraiškytas, kiti, kad 
kojos sulaužytos, sprandas nusuk
tas, ar pagaliau net nebegyvas.

Romas, dirbdamas prie tvenkinio 
statybos Canberroj, nelaimingai 
pakliuvo tarp uolos ir atsiūbuo
jančios 41 tono cemento statinės 
ir buvo žiauriai suspaustas. Iš 
pradžių atrodė — mirtinai. Jo du
bens kaulai sulūžo keturiose vie
tose, nors šiaip jis nebuvo sužalo
tas.

Apie tris mėnesius išgulėjęs li
goninėj, t jis grįžo namo, o ten jį 
gydyti perims mama.

Galima įsivaizduoti, kaip sunku 
tokiam jaunuoliui, jau baigusiam 
universiteto mokslus, dabar gulė
ti!

Ligoninės monotoniją jis apei
na, priiminėdamas lankytojus, ku
rių pribūva iš visos Australijos. 
Skaito jis įvairiausias knygas ir 
pakaitomis klauso čia vieną, čia 
kitą sostinės radijo stotį.

Romui sveikstant vis stropiau 
mūsų kolegės ir kitos pažibos tei
raujasi dėl jo liūdnos būklės. Jei 
jis žinotų, kaip labai dėl jo mūsų 
deimančiukės yra susirūpinusios, 
tai gal nė nenorėtų taip geritai 
pasveikti.

i — •

tė pradėjo mokytojauti gimnazi
joje, buvo sužinota, kad ji gavo 
stipendiją toliau tęsti studijas ir 
sekančią dieną skubiai išvyko į 
Armidalės Teachers College, kad 
po dviejų metų galėtų mokytojau
ti kaip diplomuota. Gal ir šita ne
laimė prisidėjo, kuri iššaukė jo 
nervinį sutrikimą.

★

Skaitydama “J.K.” nustebau, 
kad melburniškiai, aprašinėdami 
tiek daug studentų, nepaminėjo 
Algio Kazlausko nelaimės. O jis 
turėjo šiokią tokią katastrofą su 
Narcizo Ramanausko nauju hol- 
denuku. Mašina, girdėti, apsiver
tė 4 kartus, bet Algiui tik 10 su
siuvimų j pakaušį sudėjo. Gal šito 
melburniškiai nenorėjo prasitarti? 
žinome, kad naujiena jau sena, ir 
Algis tikriausiai pasveikęs.

★

Vytenis Šliogeris nesenai išgy
veno malonią staigmeną. Vieną 
šeštadienio vakarą, sulaukęs 30 
metukų, jis buvo staiga kolegų 
užkluptas ir pasveikintas rečiau 
vartojamu būdu. Nuo tol iki meti
nio studentų susirinkimo Vytenis 
buvo dar neatsigavęs, pradingęs...

★
“Ilgas Algis” — Janavičius, per 

Initiumo fuksų krikštą buvo, kaip 
ir kiti, užklaustas, ką pasirinko 
studijuoti ir kodėl. Ilgas Algis at
sakė: “Aš todėl pasirinkau socia
linius mokslus, kad visą gyvenimą 
buvau socialus.” Pataikė...

★

Kanberiškiai labai įdomūs žmo
nės. Pirma jie save aprašo, iškri
tikuoja, o paskui barasi, susipyks
ta, kad save aprašė ir iškritikavo. 
Taip atsitiko po paskutinės “Stu
dentų žodžio” laidos.

★

Prie Cranalos paplūdimio susi
rinkus gausiam studentų būreliui, 
pirmininkė Daiva Labutytė, stai
ga užpykus ant vieno kolegos, su
riko: “Ridai!”. Netoli gulėdamas 
vienintelis tokiu vardu Ridas Dau
kus net pašoko. Daiva paraudus 
patikslino: “Ne, Ridai! Atsipra
šau, bet aš pratus ant tavęs pyk
ti!”

★

Per studentų mišias, tik ką po 
Initiumo, kun. Petras Butkus pa
mokslo metu pripažino, kad jį la
bai nudžiuginę toks didelis skai
čius fuksų, kurie pasirinko studi
juoti humanitarinius mokslus, bū
ti mokytojais. Jo žodžiais, mums 
reikią “ne vien dangoraižių, bet 
ir dvasinės kultūros turtų”. Įsidė
mėkit abiturjientai!

Audronė
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IS NEWCASTELIO PADANGES
Jau nuo seno šiame pramone 

apsvaigusiame mieste gyveno dvi 
studentų pasauliui gerai pažįsta
mos sesutės — Dana ir Zina Ba- 
jalytės. Abi jos studentavo vieti
niame universiteto koledže (Uni
versity of New South Wales sky
rius), pasirinkusios humanitari
nius mokslus. Dana, iš tiesų, turė
jo garbės būti viena iš pirmųjų 
studenčių, kai koledžas įsisteigė 
prieš keletą metų. Vėliau čia gam
tos mokslus klausė Algis Brūzga, 
bet jis fakultetą dabar, berods, 
pakeitė. 1959 čia lektoriauti atvy
ko Vytautas Doniela. šiais metais 
Newcastelis išvydo visą eilę nau
jų veidų. Iš Sydnėjaus universi
teto atsikėlė Violeta Lizdenytė 
(human, mokslai, antri metai), 
gavusi mokytojų koledžo stipen
diją, ir Raimundas Baltramiejū- 
nas (chemijos inžinerija, ketvirti 
metai), taip pat turįs stipendiją 
iš vienos didelės firmos. Raimun
das bus visiems pažįstamas, nes 
per Sydnėjaus suvažiavimą visi 
buvo užsukę pas jį į Thirroul, po 
Stanwell Park iškylos.

Newcastelio mokytojų koledžą 
jau antri metai lanko Regina 
Dumšaitė, bet ji kolkas niekur ne
sirodė. Užtat Canberroje buvoję 
studentai prisimins Nijolę Levic
kaitę, kuri šiemet pradėjo pirmą

kursą irgi mokytojų koledže. Kal
bant apie newcastliecius negalima 
užmiršti dar dviejų vietinių žmo
nių, nors jie ii- studijuoja Sydnė
juje. Tai Nijolė Klemenytė (far
macija) ir Gerutis (Roberto) Ki- 
šonas, medicinos studentas. Abu 
jie buvo Canberoje.

Kaip matyti, Newcastelio lietu
vių studentų skaičius gerokai pa
ūgėjo ir, atrodo, kad reikės greit 
steigti atskirą skyrių. Kiek girdė
ti, newcastlieciai turi dar plates
nių užsimojimų. Neoficialiai jau 
kalbama apie Newcastelyje įvyk
siantį studentų sąjungos suvažia
vimą, kuriame šeimininkai žada 
pasirodyti dar šauniau, negu can- 
beriškiai. Programoje numatyta 
helikopterių kelionės per fabrikų 
kaminus ir automobilių lenktynės 
kalnų keliu iš Sydnėjaus į Gos- 
fordą. Bet pagrindiniu objektu 
suplanuota jungtinis studentų cho
rų pasirodymas — akademinė dai
nų šventė —, kuriai, kaip girdėti, 
generalinė repeticija įvyko per 
paskutinį Melbourno akademinį sa
vaitgalį. Suvažiavimas bus užbaig
tas bytnikišku pobūViu nebenau
dojamuose kasyklų urvuose. Są
jungos veiklai pobūvis turės le
miamos reikšmės: arba jis ją pa
statys ant kojų, arba visai palai
dos. Studentė

IŠRINKTA VALDYBA
Visuotinas Sydnėjaus studentų 

susirinkimas Lietuvių Namuose 
Redferne balandžio 16 d. išsirinko 
naują Sydnėjaus skyriaus valdybą 
šios sudėties: Pirmininkė Elvyra 
Stankevičiūtė, sekretorė — Dana 
Bajelytė, iždininkas — Romas Ci
bas Jr., filisterių atstovas — Da
nius Kairaitis, fuksų atstovė — 
Judita Kolakauskaitė.

Revizijos Komisija palikta ta 
pati, t.y. iš kolegų Šuto ir Reisgio.

Kol. R. Daukui pasitraukus, į 
dakciją įėjo kol. D. Labutytė.

Rodas

DĖL J. BI-ČIAUS STRAIPSNIO
“KAI LAIVAS NEKLAUSO VAIRININKŲ

GERB. PONE REDAKTORIAU,

ELENA ŽIŽIENĖ

IR MODERNIOJI KASDIENA
3. ANIMAL SOCIALIS

Antras iš Fausto problemos as
pektas yra žmogaus socialinis 
charakteris. Pats Goethe jo nie
kur nepabrėžia, bet “Faustu” be
skaitant jis nejučiomis iškyla, o 
bendrosios gyvenimo linijos 
jieškant ypatingai svarbu jo 
užmiršti.

be-
ne-

re-

ATSISVEIKINANT
Baigiant pirmąjį epizodą, norė

čiau brūkštelti porą žodžių apie 
savo “bosus”. Ilgametis redakto
rius Ridas žada pailsėti. Studen
tai tikrai liks jam dėkingi už įdėtą 
darbą ir iniciatyvą nuo pirmų “S. 
Ž.” dienų. Kai Romusėlį išrinko į 
studentų valdybą, kurią šiais me
tais sudaro daugumoj studentės, 
jis staiga prisiminė, kad redakci
joj trūksta kolegių ir ėmė dejuoti, 
jog vienam per daug darbo. At- 
jausdama ir suprasdama sunkią jo 
padėtį h- nedaug atsikalbinėdama, 
Daivutė mielai sutiko jam padėti, 
kad iškiltų iki šiol nuošaly slypė
jęs talentas... Audronė

“Tėviškės Aidų” Redakcijai ne
patalpinus jų laikraštyje, prašom 
Tamstą, Pone Redaktoriau, neat
sisakyti paskelbti artimiausiam 
“Mūsų Pastogės” nr. žemiau deda
mą Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdybos pareiškimą.

/ *
Š.m. vasario mėn. 21 d. “Tėviš

kės Aidų” Nr. 8 tilpo J. Bi-čiaus 
minėto pavadinimo straipsnis. Ta
me straipsnyje autorius, tarp kitų, 
paliečia ir Adelaidės Lietuvių Są
jungą bei Adelaidės Lietuvių Na
mus.

J. Bi-čius rašo: "... (Apylinkės 
Valdybą) išrinko pernai dalyviai 
tos grupės, kuri veikia prieš Pietų 
Australijos Katalikų Draugiją 
(buv. liet. Caritas) su lietuviu ka
pelionu priešakyje ir net prieš pa
čią lietuvišką šv. Kazimiero Kop
lyčią. Ne paslaptis, kad tie žmonės 
beveik be išimties spiečiasi Lietu
vių Sąjungoje...”
“Buvo manyta, kad Lietuvių Na
mų Vadovybė lygiai traktuos visus 
lietuvius ir lietuviškas organiza
cijas...” ...(renkant apylinkės vai

DALIA

j.:

n
g

dono pabėgęs ir pagaliaus supra-:;: 
tęs, kad padėtis visur tokia pati g 
ir, kad visas buvęs pasaulis tėra’-; 
dvokiantis, bakterijas skleidžian-Ū 
tis lavonynas, jieško neapgyventų:^ 
vietų, o jhs suradęs staiga patiria*-* 
neapsakomą vienatvės klaikumą.
Jis pasakoja: fa

ŽEMES SKUNDAS
Ar negirdi Tu mano balso, 
Klajojančio per amžius po tolimus kraštus 
Ir jieškančio Tavęs — pasaulio turo džiaugsmo, 
Kurs traukia į save suvargusius žmonių pulkus?

Ar nejauti, kaip mano akys trokšta 
Išvysti dangiškos šviesos?
Jos yr daug metu visur iškeliavę, 
J ieškodamos pasaulyje tiesos.

Ar nematai, kaip mano pajuodavęs kūnas
Sukluinpa Tau po kojų, Viešpatie brangus?
Ir ilsisi laiminga mano siela, 
Suradus Tave, Išganytoją visą žmonių.

dybą) tos sąjungiečių grupės daly
vavimas buvo gerai organizuo
tas....” ... “(apylinkės valdyba) 
Lietuvių Sąjungos Vadovybės re
miama ir pasirinkusi šios sąjun
gos veiklos kryptį...” "... nereikia 
pateikti įrodymų, reikia tik pavar
tyti “Adelaidės Lietuvių žinių la
pus”... “Tuo laiku, kai Lietuvių 
Sąjunga (su apylinkės valdyba) 
gyvai išvystytos propogandos pa- 
gelba bandė visą bendruomenę 
atitraukti nuo Šv. Kazimiero baž
nyčios...”. Yra ir daugiau Sąjun
gos veiklą užgaunančių pareiški
mų ir užuominų.

Kadangi J. Bi-čiaus teigimai yra 
neteisingi ir šmeižią A.L. Sąjungą 
lietuvių bendruomenės akyse, Są
jungos Valdyba randa reikalingu 
viešai pareikšti sekantį: —

Ponui J. Bi-čiui yra gerai žino
ma, kad A.L. Sąjunga yra įkurta 
bendruomenės turtui administruo
ti ir tuo tikslu ji dirba glaudžiam 
kontakte su Apylinkės Valdyba. 
Taip pat jam žinomas buv. Apy
linkės Pirmininko J. Vasiliausko 
ir A.L. S-gos Pirmininko V. Ra
ginio viešas pareiškimas, tilpęs 
“šventadienio Balse”, dar kartą 
nusakantis Sąjungos padėtį ben
druomenėje. Kaip daugybe progų 
buvo pabrėžta ir skrupulingai 
praktikoje vykdoma, A.L.S-gos 
durys plačiai atviros visiems ben
druomenės nariams. Tai patvirti
na kad ir tas faktas, kad jos narių 
tarpe yra dauguma nuoširdžiai 
praktikuojančių Katalikų, įskai
tant i rpatj straipsnio autorių J 
Bi-čių. Nei A.L. S-ga, nei jos 
Valdyba nedarė ir nedaro įtakos 
savo nariams dėl Apylinkės Val
dybos rinkimų. Mes įsitikinę, 
kaip S-gos Valdyba, taip, mes 
nom, ir Katalikų Draugijos 
dovybė, negali paveikti savo 
rius vienokiu ar kitokiu būdu
suoti ar pasisakyti susirinkimų 
metu. Tai jų laisvo apsisprendimo

teisė, kuria, kaip iš straipsnio dva
sios matyti, ir pats J. Bi-čius pa
sinaudojo, nebalsuodamas už jam 
nepatinkančią Apylinkės Valdybą.

Kaip p. J. Bi-čiui žinoma, A.L. 
S-gos Valdyba visas lietuviškas 
organizacijas traktuoja vienodai ir 
nėra buvę atsitikimo, kad kuri 
nors organizacija Lietuvių Namų 
savo reikalams nebūtų gavusi. Tarp 
kitų, Lietuvių Namais naudojasi 
ir kun. Kungys savo ruošiamiems 
“Šventadienio Balso” baliams, ir 
Katalikų Draugija (buv. Caritas) 
vadinamiems “Blynų Baliams” ir 
Ateitininkai Sendraugiai savo 
rengtam literatūros ir dainų va
karui, kurio pelnas buvo skiria
mas šv. Kazimiero Koplyčiai. Iš 
pastarųjų net nuoma už salę ne
buvo imta, nors įėjimas ir buvo 
apmokamas, ko nedaroma su kitais 
parengimais.

Adelaidės Lietuvių S-ga jokios 
propogandos nevaro nei prieš L. 
K. Centrą nei prieš Šv. Kazimie
ro Koplyčią. Sąjungos Valdyba 
niekui1 nėra padariusi tuo reikalu 
kokio nors propogandinio pareiš
kimo. Priešingai, kun. kapeliono 
J. Kungio jubiliejaus proga Sąjun
ga nuoširdžiai jubiliatą sveikino. 
Taip pat A.L. žinios propagavo 
Šv. Kazimiero Koplyčios lanky
mą, nurodydamos vykimo galimy
bes
XII. 1

ir laika (A.L.Ž. Nr. 11, I960, 
d.).
žinios taip pat jokios prie- 
propogandos nevaro. Tal-

kad 
ma- 
Va- 
na- 

bal-

singos 
pinimas paskirų organizacijų pa
reiškimų, nutarimų bei praneši
mų negalima laikyti propoganda, 
kaip, tenka manyti, nelaikoma 
propoganda ir “Šventadienio Bal
se” talpinami panašios rūšies 
spausdiniai.

Propogandos reikalas artimiau
sias pačiam p. J. Bi-čiui, kuris, ne
teisingai ir šmeižiančiai nušvies
damas padėtį, nori pakirsti ben
druomenės pasitikėjimą Adelaidės 
Lietuvių Sąjungai ir tą paramą, 
kuria ji bendruomenės tarpe nau
dojasi.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Nuo seniausių, istorijai vos be
pasiekiamų laikų žmogus gyveno 
bendruomenėse. Ir šiandien net 
ir patys primityviausi žemės ru
tulio gyventojai nesisklaido po 
vieną. Kuo augštesnė civilizacija, 
tuo labiau yra išvystytas bendruo
meninis gyvenimas, tuo labiau 
tiek materialiai, tiek dvasiškai 
žmogus priklauso nuo kitų žmo
nių, tuo neįmanomiau — jam išsi
versti vienam. Jei ne įgimti ins
tinktai, tai per visus amžius išsi
laikęs paprotys padarė tai, kad 
absoliuti vienatvė žmogui yra ne
įsivaizduojama, o jei ji netikėtai 
užkluptų, tai būtų vargiai pake
liama. Teisus buvo tas senų lai
kų išminčius, kuris apibudino 
žmogų kaip socialinį gyvulį, nors 
jo apibudinimas ir neišskiria kito 
išminčiaus teigtos galimybės, kad 
"žmogus žmogui vilkas”. Net ir 
vilku būdamas, didžiąja savo gy
venimo dalimi jis priklauso nuo 
kitų.

★

Vienas fantastiškų istorijų kū
rėjas anglas John Wyndham savo 
romane “Triffidų Diena” paban
dė įsivaizduoti, kad ir trumpalai
kę, žmogų užklupusią absoliučios 
vienatvės padėtį. Jis įsivaizdavo 
pasaulio galą, iššauktą nepaprasto 
gamtos mokslų progreso, kada mil
žiniškos jėgos staiga išsprūdo iš 
žmogaus kontrolės. Koncentruotų 
naikinančių jėgų apkrautame sa
telite įvykus sprogimui, visi žemės 
gyventojai staiga apanka, išski
riant kelis tokius, kurie tuo lem
tingu momentu dirbo kur nors 
šviesos nepasiekiamame požemy
je, ar gulėjo tamsiame ligoninės 
kambaryje su rūpestingai banda
žų uždengtomis akimis. Nors tokių 
pasilikusių reginčiųjų yra dau
giau negu vienas, bet pradžioje 
jie vienas apie kitą nežino. Ka
dangi su akinančiais spinduliais 
iš satelito atėjo ir baisaus maro 
bakterijos, tai visi didieji miestai 
beregint prisipildo čia pat pūvan
čiais, marą toliau skleidžiančiais 
lavonais. Nereikšminga regėjimą 
išlaikiusių mažuma yra bejėgė ką 
nors nelaimingiesiems padėti ir 
tik žiūri, kaip ištrūkti iš tų apo- 
kaliptiškų vietų. Toks vienas lon- 
donietis, vargais negalais iš Lon-

“Iki tol apie vienatvę galvoda
vau, kaip apie kažką negatyvaus 

>— neturėjimą draugijos — ir, ži
noma, laikino, praeinančio pobū
džio. Tų dieną supratau, kad vie
natvė reiškia daug daugiau, kad 
ji gali slėgti ir visai sužlugdyti, 
iškraipyti realybę ir krėsti pokš
tus su žmogaus protu. Ji, kaip 
priešas, apsupa iš visų pusių, 
įtempia nervus ir juose kelia pa
sibaisėjimą, nė trumpiausiai aki
mirkai neleisdama pamiršti, kad 
niekas neateis pagelbėti, kad nie
kam nerūpės. Tokia vienatvė ima 
nešti žmogų, kaip atomą pakly
dusį erdvėje, ir tik laukia progos 
jį dar siaubingai, neapsakomai, iki 
beprotybės išgąsdinti.

Iš grupinio padaro atimti drau
giją reiškia jį suparaližuoti, su
žaloti jo prigimtį. Atsiskyrėlis ir 
kalinys žino, kad žmogiškoji kai
menė egzistuoja kažkur už jų iš
trėmimo; jie ir patys yra jos pa
darinys. Bet kada kaimenės iš viso 
nebėra, kaimeninis padaras nebė
ra pilna būtybė. Jis nebėra dalis 
kokios nors visumos, jis tėra išsi
gimėlis be vietos ir be egzistavi
mo teisės.” <

Wyndham’o knyga tėra pasaka, 
bet jo žmogaus bendruomeninės 
padėties apibudinimas vertas ne
užmiršti: žmogus tegali gyventi 
tarp žmonių.

★

Ar tiktai ne tas tiesos pamir
šimas ir Faustui taip ilgai nelei
do susirasti laimingosios akimir
kos? Mokslininkas, estetas, dva
riškis Goethe negalėjo smerkti 
pažinimo, grožio ar meilės siekimo. 
Smerktinas, regis, tiktai egoistinis 
to siekimo charakteris. Pažinimo 
jieškodamas Faustas pamiršo jį 
supantį gyvąjį žmonių pasaulį. Jo 
žinios tetarnavo jam vienam, per 
jas jis tikėjosi pasiekti demoniš
kos jėgos, kuri jį iškeltų virš že
mės ir sulygintų su galingomis pa
saulio dvasiomis. Meilėje jis jieš- 
kojo savo vieno džiaugsmo, kitą 
pavertęs tik priemone, tik įran
kiu. Ir grožį jis norėjo išlaikyti, 
kaip savo asmenišką nuosavybę. 
Tiek užsidaręs savo sukurtoje vie
natvėje, tiek tarp žmonių Faustas 
tegalvojo apie save ir tegyveno 
sau, vis nerasdamas džiaugsmo nei 

laimės. Tik kada išmoko savo ži
nias ir kūrybinį gaivalingumą pa
lenkti kitų žmonių gero kūrimui, 
tada jo autorius ir jam leido patir
ti laimę.

Nėra žmogaus, kuris laimės ne
trokštų ir jos nejieškotų. Kas ji, 
ar ji iš viso, ar bent kokiose ri
bose įmanoma, — irgi yra religijos 
ir filosofijos klausimas. Eilinis 
žmogus gali ją suprasti kaip gilų, 
skausmą, sielvartą ir rūpesčius 
viršijantį pasitenkinimą. Kasdie
niniame gyvenime pasitenkinimo, 
net ir laimės vardu vadinamo, 
jieškoma išimtinai žmonių tarpu- 
saviame santykiavime. Joks pasi
sekimas —• emocinis, kūrybinis, 
socialinis, ekonominis, net ir tas, 
kuris patiriamas savo viduje užsi
brėžtos sunkios pareigos atlikimu, 
neatskiriamas nuo bent kelių sau 
artimiausių žmonių aplinkos. O 
tačiau egoizmas ir kitų žmonių 
nevertinimas yra kasdieninė ben
druomeninio gyvenimo apraiška, 
ypač kad ir pirmieji instinktai 
jam regisi palenkti. Vos kalbėti 
pramokęs vaikas, pamatęs mamos 
parnešamą skanų riestainį, iš to
lo šaukia: “Man, man...!”; iš pil
nos vaisių lėkštės jis visuomet 
renkasi patį didžiausį obuolį ir iš 
viso nesugeba suprasti, kad jo 
brolių, seserų, ai’ ir draugų norai 
panašūs į jo, ir kad, vardan ben
dro sugyvenimo, reikia su jais 
skaitytis ir jieškoti jų suderini
mo.

Jei su vaikų egoizmu kovoti ir 
kitų žmonių reikalų vertinimą 
skiepyti tenka tėvams ir mokyk
lai, tai suaugę, jau vien vardan 
savo pačių laimės, turi tą auklė
jimą atlikti patys savyje. Tik iš
mokus pabėgti nuo savęs ii’ kitų 
gyvenimą pastačius lygioje verti
nimo plotmėje kaip ir savo, nu
galima sielvartinga vidinė vienat
vė ir pasiekiama patenkinamo, 
džiaugsmą nešančio santykiavimo 
su kitais žmonėmis.

★

Iš savęs išėjimo auklėjimas pra
sideda kiekvieno artimiausioje ap
linkoje — šeimoje, ir jis neapsiri
boja nei amžiumi nei padėtimi, 
bet tęsiasi per visą mąstančio 
žmogaus gyvenimą. Tėvų su vai
kais santykiuose tėvams ne visuo

met lengva išmokti į vaikus žiū
rėti kaip į atskirus savo, bet ne 
tėvų gyvenimu gyvenančius žmo
nes, kurie, kaip tos žinomos pasa
kos varniukai, visi artėja į tokį 
laikotarpį, kada savo šeimos — 
vyrai, žmonos turės užimti pir
mesnę vietą už tėvus; kurie turi 
teisės į savo nuomones, skonį, 
net jei jie nesiderina su tėvų 
skoniu bei nuomonėmis; kurie tu
ri teisę rinktis užsiėmimą, aplin
ką ir gyvenimo draugus nebūtinai 
taip, kaip tėvai darytų jų vietoj, 
bet taip, kaip diktuoja jų pačių 
palinkimai ii’ sąžinė. Tėvams ne
lengva išmokti iš vaikų nelaukti 
kokių nors savo giliai paslėptų 
ambicijų išsipildymo — ne kiek
vienas vaikas yra pirmas mokinys 
klasėje, ne kiekviena mergaitė 
grožio karalienė, ne kiekvienas 
talentingas, ne kiekvienas links
mo, atviro būdo, tačiau reikia 
branginti juos tokius, kokie jie 
yra. Instinktas, kuris jungia moti
ną su kūdikiu yra nepaprastai 
stiprus: motina išgyvena kiekvie
ną kūdikio skausmą ir patiria lai
mės kiekviename jo juoke. Vėles
niam gyvenime tik rūpestingu kui- 
lyvavimu išlaikomas tam instink
tui prilygstantis jausmas. Vaikų 
laimė turi būti visuomet gyvas tė
vų rūpestis, net jeigu toje laimė
je ir nebėra tėvams vietos. O vai
kų meilės tėvai negali reikalauti 
kaip savaime suprantamos skolos 
— atlyginimo už jo kūdikystėje 
nemiegotas naktis, rūpesčius ar 
auklėjimo išlaidas, o tereikia tik
tai jos tikėtis, kaip jausmo, kurį 
iššaukia panašus jausmas.

Vaikui, ypač sąmoningo am
žiaus pasiekusiam, reikia moky
tis dar- daugiau. Nors jis žino, kad 
jo auginimas, priežiūra, saugoji
mas nebuvo kokia išimtinė tėvų 
jam daroma malonė, bet jo įgimta 
teisė, tačiau jis negali būti abejin
gas į jį nukreiptai tėvų meilei. 
Kiekviena meilė yra labai didelė 
ir, kaip suaugusių patyrimas ro- 
ro, ne taip jau dažna dovana, to
dėl, jei už ją savaime nejaučia
ma dėkingumo, jis bent savyje 
sąmoningai ugdytinas. Savoje šei
moje vaiko padėtis išimtinė, pri- 
viligijuota: jis žino, kad tėvų na
muose jis svarbus ir reikalingas, 

kad jam priklauso dėmesys ir mei
lė, atjautimas ir noras suprasti. 
Tokia padėtis vėlesniame gyveni
me retai pasikartoja — ji bran
gintina ir vertintina. O vertinimas 
nebūtinai išreikštinas žodžiais ar 
gestais, bet tik stipria nuojauta, 
kad kitų šeimos narių, tėvų, bro
lių, seserų gyvenimui yra taip 
pat svarbūs, kaip ir jo, ir kad šei
ma yra vienetas, kuris išlaikomas 
tik visų jo narių, taigi ir jo paties, 
nuolatine pastanga. Vaikai turi 
domėtis ekonomine šeimos padėti
mi ir būti pasiruošę dalintis jos 
rūpesčiais ir kasdieninėm parei
gom, net ir neįdomiausiom, ne
laukdami kvietimo bei paragini
mo, nes laukimas, rodąs stoką 
dėmesio ir atjautimo, skaudina ir 
žeidžia. Jei paaugęs jaunuolis — 
jaunuolė turi kitų, asmeniškų, 
juos vienus liečiančių pareigų ir 
interesų, studijų, organizacijų, 
darbo, draugysčių, tai jie neturė
tų pamiršti, kad ir kiti broliai — 
seserys, o taip pat ir tėvai, kaip 
gyvi žmonės, kaip individai, gali 
jų taip pat turėti, ir kad reikia vi
sų bendrų pastangų, kad nė vie
nas nebūtų nuskriaustas.

Namuose prasidėjusi pastanga 
išeiti iš savęs ir dalintis kitų gy
venimu, plėstina vis toliau: drau
gystėje, darbe, meilėje, naujos 
šeimos kūrime,

★

Su jaunais žmonėmis besišneku
čiuojant dažnai girdima eilės rei
kalavimų, kurie statomi savo drau
gams, o ypač būsimai žmonai ar 
vyrui. Iš jų laukiama ne tik loja
lumo ir supratimo, bet ir visokių 
kitokių privalumų: išvaizdos, ga
bumų, padėties, turto. Dažnai rū
pestingiausiai svarstoma, ką drau
gystė ar santuoka privalo atnešti 
sau pačiam, visiškai pamirštant 
klausti, ką žmogus pats pasiruo
šęs atnešti į draugystę ar santuo
ką. O ypač apie santuoką galvo- 
jantiems vertėtų įsisąmoninti, kad 
joje ne vien savo laimės jieškoma, 
bet ir prisiimama pareiga kurti ki
to žmogaus laimę, kad kitą su
prasti ne mažiau svarbu, kaip būti 
pačiam suprastam, kad skirtu
mams bei nelygumams iškilus, pir
miau reikia jieškoti būdų pačiam 
prisitaikyti, nei reikalaut, kad ki

tas prisitaikytų.
Iš ilgametės pastangos tarpusa

vio santykiavimą lengvinti bei 
gražinti ir iš noro kitam žmogui 
jaučiamo dėmesio išreiškimui ras
ti išorines formas išaugo tam tik
ri papročiai, elgesio taisyklės, 
etiketas.

Šiandien žmonės gyvena tirš
čiau susispietę, negu anksčiau, o 
tačiau moderniuose laikuose, tur 
būt, daugiau negu bet kada kal
bama, rašoma ir veikiama prieš 
konvenciją, prieš išorines manda
gumo formas, prieš etiketą. Šau
kiama, kad jos tuščios, nepras
mingos ir atgyventos, kad jos 
varžančios žmogaus laisvę, naiki
nančios individualumą ir origina
lumą. Tiktai niekas nebando teig
ti, kad reikalas žmonėms tarpu- ' 
savyje bendrauti būtų atgyvenęs. 
Niekas negali atspėti kito žmo
gaus jam jaučiamo atydumo, jei 
jis nepasireiškia išoriniai ir ma
tomai. Todėl, prieš atmetant nu
sistovėjusį paprotį ar formalią 
elgesio taisyklę, vertėtų patikrin
ti, ar jie ištikrųjų bėra liekana 
nebegrįžtamai praėjusio laikotar
pio, atgyvento ir neberealaus gy
venimo būdo, ar jie išplaukia iš 
dėmesio ir pagarbos kitam žmo
gui. Greitas atsakymas į laišką, 
padėkojimas už vaišingumą, už 
paslaugą, šventinis pasveikinimas, 
apie susirgusį pasiteiravimas, ar
timiausiųjų dovanėlė įprastom ar 
visai nelauktai sugaltovom pro
gom — nėra tuščios konvencijos, 
bet parodymas kitam žmogui, kad 
apie jį galvojama ir jis brangina
mas. Taip pat ir prisitaikymas 
prie draugijos apsirengimu, elgse
na prie stalo, laikymuisi svečių 
kambaryje nereiškia, kad atsisako
ma savo individualumo, o tik pa
garbą kitam ir skaitymąsi su tuo, 
kas kitam įprasta ir malonu.

★

Ne dėl savo archainio charak
terio papročiai saugojami, bet dėl 
intencijos, kurios dėka jie yra 
sukūrę. Kol intencija svarbi, gal 
ir papročio neverta rankos moste
lėjimu atmesti. Svarbu tik, kad 
intencija būtų patikrinta.

Apie Faustą kalbėti pradėjus, 
regis smulku užbaigti etiketu. Te
būna už tai atleista.

4
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ŠACHMATU KAMPELIS
s

VYTIES MERGAITĖS 
“MOMBA” KREPŠINIO 

TURNYRE
Kaip praeitais metais, taip ir 

šiemet Geelongo merginos buvo 
pakviestos dalyvauti “MOMBA"' 
turnyre, Melbourne, šiame turny
re dalyvavo visų klasių komandos, 
bet kad duotų galimybę laimėti 
silpnesnėm komandom, buvo au
kotas pradžiai tam tikras taškų 
skaičius.

Pirmose rungtynėse mūsiškės 
susitiko su gana silpna G.T.V. 9 
komanda, kuriai turėjo duoti 50 
taškų pradžiai. Mūsiškės išvystė 
gana greitų žaidimą antrame pus
lankyje ir rungtynes laimėjo re
zultatu 56-53 (20-50).

Antrose rungtynėse susitiko su 
truputį pajėgesniu priešu — C.M. 
L., bet vis tiek turėjo duoti 40 
taškų pradžiai, čia vėl buvo įdė
ta nemaža jėgų ir greičio, kad 
rungtynes laimėtų, žinoma, mūsų 
merginos nepagailėjo prakaito ir 
laimėjo rezultatu 58-46 (20-44).

Trečiose rungtynėse tą pačią 
dieną mūsiškės susitiko su nebloga 
“B” klasės komanda Brunswick 
Stars, kuriom turėjo duoti 28 taš
kus. Toks vijimasis, kad išlygintų 
rezultatą jau trečiose rungtynėse 
iš eilės, atsiliepė į merginų patva
rumą ir jau aiškiai matėsi nuovar
gis.

Apskritai merginos šiame tur
nyre pasirodė gerai, žaidė ir taš
kus pelnė: E. Buckytė 57, L. Šim
kutė 50, R. Akenytė 26, N. Brata- 
navičiūtė 22, E. Zdanavičiūtė 1.

Sydnėjuje
VISUOTINIS “KOVO” 

SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus S.K. “Kovo" Valdy

ba š.m. gegužio mėn. 7 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lie
tuvių Namuose 18-20 Botany Road, 
Redfern, šaukia visuotinį narių 
ir narių rėmėjų susirinkimą.

Praeitoje “M.P." laidoje buvo 
pažymėta netiksli susirinkimo da
ta.

Dienotvarkėje:
Susirinkimo pirmininko rinki

mas, klubo pirmininko praneši
mas, diskusijos dėl pranešimų, 
naujos valdybos rinkimai ir klau
simai bei sumanymai.

Visiems Sporto Klubo “Kovo" 
nariams ir nariams rėmėjams da
lyvavimas būtinas.

S.L.S.K. "Kovo" Valdyba

Adelaidėje
Buvusio Vyties futbolo koman

dos mecenato p. Umerio per Vo
kietiją iš Lietuvos atvyko žmona 
Natalija ir dukrelė Renata. Atvy
kusieji Lietuvoje gyveno Veliuo
noje. Iš jų pasakojimų gyvenimas 
esąs pasikeitęs, ir miestuose nesą 
toks vargingas, kaip kolūkiuose.

* * *
Adelaidės Lietuvių Sporto Klu

bo Vyties rengiamas GRAŽUOLĖS 
Balius įvyks š.m. balandžio 29 d. 
Lietuvių Namuose (6-8 Eastry St., 
Norwood). Labai įdomu, kas bus 
laimingoji šiais metais. Ligi šiol 
buvo, šios gražuolės: Damaševi- 
čiūtė — Petkūnienė, Gumbytė — 
Kitienė, Olga Kelertaitė ir Rima 
Šulcaitė.

Visus mielai kviečiame atsilan
kyti ir padėti išrinkti penktąją 
klubo gražuolę. Bilietus galima 
gauti pas valdybos narius ir tuo 
pačiu laiku užsisakyti savo pato
gumui staliukus. 

* » ♦
Pietų Australijos žiemos krep

šinio turnyras prasidės balandžio 
27 d., kuriame dalyvauja Vytis. 
Ji turės pirmas rungtynes su Tor
rens 6. v.v. šiame turnyre daly
vauja stipriausios komandos: 
West, Budapest, North, Torrens, 
South, Sturt, Adelaidė — S.K. 
susijungusi latvių komanda su 
Venta, Norwood ir Churches.

Vytis II žais su Metro “A”, ku-

STUDENTŲ 
SPORTO KRONIKA
Jau senai “Studentų žodžio” 

skaitytojai buvo informuoti apie 
džiudo eigą. Šiuo metu į Sydnė
jaus un-to džiudo klubą, vėl įstojo 
vienas lietuvis. Ne, ne Kišonas, 
bet A. Gardis. Kol. Garolis dar iš 
klubo nebėga, gal pritaps.

*
Džiudžistas V. Stašionis sunko

kai pasmuikavo Avė Maria antrą 
kartą per p. A. Bučinsko ir p-lės 
M. Padagaitės vestuves. Pirmas 
kartas pavyko, bet kai reikėjo pa
kartoti, smarkiai atsiliepė pereitos 
nakties įvykiai. Kol Stašionis mė
gino sumušti sulaužytų šuolių re
kordą universiteto džiudo klube, 
bet tik išsinarino petį ir dvi savai
tes kaip reikiant valdė tik vieną 
ranką.

★

Lietuvius studentus šiais metais 
sužavėjo kitas, truputį tautiškes- 
nis, sportas.

Du kartus į savaitę per pietų 
pertrauką susirenka lietuviai, ru
sai ir keli australai studentai pa
lošti tinklinį. Dažnai lietuviai žai
džia vienoj komandoj prieš rusus 
ir rusai visada lietuvius supila, 
bet rungtynės visuomet būna drau
giškos ir niekas į taškus neatkrei
pia rimtesnio dėmesio.

Iš lietuvių čia žaidžia M. Mau- 
ragis, V. Mikus, V. Stašionis, R. 
Cibas ir kartą į savaitę mūsų 
žvaigždė — G. Kišonas.

Aras

TAIP RENGIASI DAILĖS 
PARODAI

Kad turėtų ką pakabinti 1961- 
mųjų metų ręespublikinėje dailės 
parodoje, būrys dailininkų gavo 
“kūrybinę komandiruotę”. Reiš
kia, kelionpinigius, dienpinigius ir 
įsakymą vykti ten ir ten if nu
piešti tą ir tą.

šios grupės uždavinys bus pri
gaminti paveikslų iš maždaug pa
vyzdingo sovchozo (Lyberiškio 
dvarelio, netoli Panevėžio) ir iš 
vieno Šeduvos apylinkės kolchozo. 
Neabejojama, kad respublikinės 
parodos sienos nebus tuščios.

LIETUVOS VĖŽIUS SKRAIDINS 
PRANCOZIJON

Šįmet užplanuota sugauti 780. 
000 vėžių Lietuvoje. Beveik pusė 
jų (350.000) numatoma ekspor
tuoti. Ligi šiol vėžius eksportavo 
Švedijon ir į kitus artimesnius 
kraštus. Šįmet esą sutarta nuskrai
dinti Lietuvos vėžių ir prancū
zams.

rių pirmos rungtynės bus žaidžia
mos gegužio 2 d., 9.50 v.v.

Vytis III (Jauniai) žais su Mi
nor “F” Maxwell Trc., Glenelg 
balandžio 28 d. 6.30 v.v.

Vytis I (moterys) žais balan
džio 26 d. 9 v.v. Vytis II žais irgi 
tuo pačiu laiku.

Visos rungtynės, išskyrus jau
nius, vyks Forestville Stadium.

Žaidėjai prašomi atvykti trupu
čiuką anksčiau prieš rungtynes 
dėl registracijos.

Edas
* » »

Adelaidės Lietuvių Sporto Klu
bas Vytis yra labai dėkingas vi
siems tautiečiams, prisidėjusiems 
prie Velykų metu buvusių spor
tininkų apgyvendinimo ir už jų 
malonų priėmimą. Dėkojame taip 
pat aukojusiems dėl vakarienės 
pinigais: Kiveriui £1, J. Aleksan
dravičiui £1, Katalikių Moterų 
Dr. £2, Pečiulienei £1, šiukšterie- 
nei £1, Strimaičiui 10 šil. Zaka
rauskui £1, Budrienei £1, Jucie
nei £1, Lukošiūnui £1, Fledžins- 
kui £2, Vyšniauskui £2, Petraitie- 
nei £1 ir A.L. Moterų sekcijai 
už vakarienės paruošimą. Didelis 
ačiū p. Reisonienei už produktus. 
Visiems kitiems Valdyba yra dė
kinga kuo nors prisidėjus ruošiant 
vakarienę.

A.L.S.K. Vytis Valdyba

Balti: V. Liūgą, juodi: J. Venc
lovas, žaista ukrainiečių tradici
niame “Invitation” turnyre 1961 
metais.

1. Žgl-f3, Žg8-f6; 2. b2-b3, g7- 
g6; 3. Rcl-b2, Rf8-g7; 4. e2-c3, d7- 
d6; 5. Rfl-e2, e7-c5; 6. d2-d3, 0-0; 
7. 0-0, Žb8-c6; 8. c2-c4, Žf6-h5; 9. 
Žf3-d2, f7-f5; 10. Re2:Žh5, g6:R; 
11. V:h5, f5-f4; 12. Žbl-a3. Bf8- 
f5; 13 Vh5-e2, Vdl-h4; 14. g2-g3, 
Vh4-h3; 15. Bfl-el, Bf5-h5; 16. 
Žd2-fl, Rcl-d7; 17. f2-f3, f4:e3; 
18. Žfl:e3, Žc6-d4; 19. R:žd4, c:. 
Rd4; 20. Že3-d5, Rg2-e5; 21. f3-f4, 
Re5-g7; 22. Žd5:c7, Ba8-f8; 23. 
Vc2-f2, Bh5-h6; 24. Ža3-c2, Rd7- 
c6; 25. Žc2-b4, Bf8:f4; 26. Vf2- 
d2, Vh3:93ch. ir baltieji pasidavė.

ši partija tuo įdomi, kad tatai 
buvo pirmas susitikimas tarp V. 
Liūgos (1960 m. Sydnėjaus lietu
vio šachmatų čempiono) ir J. 
Vencio vo.

J. Venclovo žaidimo lygis dar 
nepilnai žinomas mums, Sydnėjaus 
lietuviams, kadangi jau keletą me
tų dėl savo studijų jis negalėjo da
lyvauti mūsų rengiamuose turny
ruose. Kai turnyras vyks ir susi
tiks visi stipriausi žaidėjai, nenu
stebsime, kad jis pavers lietuvių 
čempiono Sydnėjuje laurus.

V. Liūgą šią partiją sužaidė 
silpnai, kuri yra pamokanti tuomi, 
jog negalima vaikytis pėstininkų, 
kada priešininkas rengiasi užma- 
tuoti karalių.

A.D.

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
«

NET VILNIUJE “RECENZAVO” 
LANDSBERGĮ

Algirdo Landsbergio “Penki 
stulpai turgaus aikštėje"., kurie 
buvo vaidinti kovo pirmojoj pu
sėj viename New Yorko teatre, 
atsiliepė aidu net Vilniuje. Ry
šium su tuo veikalu “Tiesoje" 
buvo atpasakotas laiškas iš New 
Yorko, kuriame bolševikų režimo 
žmonės įspėjami, kad saugotųsi 
kaip nors susidėti su Landsbergiu. 
Mat, laiško autorius kažkur girdė
jęs, esą, Landsbergis “ieško ko
egzistencijos”. Tai, girdi, negalį 
būti apie tai ir kalbos, nes jo vei
kalas “šlykštus, antitarybinis, 
nuobodus”.

Pažymėtina, kad r.ą veikalą (ku
ris vieno kito vertintojo iš lietu
vių tarpo buvo savo laiku pava
dintas beveik tinkamu dabar 
vaidinti Vilniuje), piktai iškriti
kavo “Laisvė", prikisdama tas pa
čias ydas, kaip ir laiške į Vilnių 
prikišama. Vėliau ta pati “Lais
vė” įdėjo vieno “koegzistento” ap
žvalgą New Yorko spaudos atsilie
pimų, kurie buvo gana įvairūs: 
nuo visiškai neigiamų iki labai 
teigiamų. Apžvalgoje kaip tik bu
vo iškelta visa eilė recenzijose 
atžymėtų teigiamybių. “Laisvės” 
redakcija dėl to pridėjo savo pas
tabų. O kadangi dabar “Laisvės” 
bent keliolika dešimčių egzemplio
rių nueina į Lietuvą, tai tas recen
zentas, matyt, norėjo įspėti sa
vuosius draugus Vilniuje, kad ne- 
apsigautų arba gal kad net tą

“Laisvės” numerį susiprastų užlai
kyti cenzūroje. Jeigu cenzūra 
“Laisvę” kartais jau buvo pralei
dusi, tai gal jau nei nebuvo kitos 
išeities, kaip tada bent per “Tie
są" įspėti visus saugotis Lands
bergio ir su juo “nekoegzistuoti"...

KOMSOMOLAS VERŽIA KILPĄ
LIETUVOS STUDENTAMS

Vilniaus “Komjaunimo Tieso
je" Lietuvos Žemės Akademijos 
(Kaune) studentas viešai atkrei
pia dėmesį į faktą, kad tarp šį
met baigsiančiųjų akademijas eko
nominį fakultetą bus septyni n e- 
komjaunuoliai. To pa
ties fakulteto ketvirtame kurse į 
komjaunuoles priimta viena stu
dentė. Klausia, kodėl ji įstojo tik 
ketvirtame kurse? Ir išaiškina, 
kad niekas, o niekas ligi šiol jos 
nepakalbinęs stoti, netgi tame pa
čiame kambaryje draugė komjau
nuolė neužsiminusi, kad reikia 
gi...

Klausimo kėlėjas, — arba labai 
jau uolus komjaunuolis, arba la
bai uolus kam įtikti >— nurodo, 
kad į komjaunuolius priimami ne
pakankamai pasirengę, nesusipra
tę. Kitur teisinamasi, kad negi 
galima priimti “šiaudadūšius”, 
tai yra, nenuoširdžiai pritarian
čius. Ir reikalauja liautis taip pa
laidai į dalyką žiūrėjus. Esą, jei 
kas “šiaudadūšis” ir netinka būti 
komjaunuoliu, tai toks netinka bū
ti ir agronomu!

.■AV.W.WW.W/AV/AVAW.WZTAVAWAVJAV/J'C

I. Stroulins 306 The Cousewoy, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniais

3 lbs * 7 lbs * 11 lbs * 22 lbs
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO
’WJWMMWWVWffJW./WJWJVWSJWWJWWffJW

i
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:«- o
;; NYMAN & SCHULTZ, Sydney
«. o
:: 56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W. "

“ Tel.: 31-3335. - - ..
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VIENINTĖLĖ TIKRA
VODKA

j ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

į STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

I M. PETRONĮ, I
| 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. I

MfliiiiiiHiuiuiiiiiiHiiiiiiiiuiuiiUiiiiiuiiniuiiHiiuiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiuiiiiumuiiHiiiiiiiuiiiiiuiiiiuiiuwwuuiuiiiiiuiiiiHiiiiiiuiiiiiHiHitiHiWttffiS

| DANE'S PHARMACY |
>! K.E. DANE, Ph. C., M.P.S. $

>; Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika 
♦ - Mouson. Kalbama lietuviškai.
Ž THE ARCADE, JOHN STREET J

£ Phone UB4218 CABRAMATTA >;£ ......................... >:

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE ” 

:i A.C.T. Builders Pty. Ltd. :: 
<► , <►

.. Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia • • 
” planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. “

Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. “
;; Telef. J 4094. ::

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
g JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! $:

L. PAGES v.
MONUMENTAL MASON,

g 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — g 
g sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- g 
g jam giminaičiui ar draugui pagerbti. g

:: VYNAS, PUIKUS MAISTAS, ŠOKIAI RESTORANE „

BALALAIKA
133 DARLINGHURST RD., KINGS KROSS ”

Tarptautinė garsenybė — VLADIMIR KOSTROMIN
savo akordeonu suteiks Jums tikrą malonumą.

:: RINKTINĖ VIRTUVĖ. C
•• Rezervuojant vietas — skambinti tel. 35-5722

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir issimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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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 j 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 — 2š 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 Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown 
TeL: UY 8089.
AMALGAMATED EMPORIUMS, 52 FLUSHCOMBE 
BLACKTOWN, N.S.W. Tel: 622-3160.
K. & N. Disposals, 107 Wentworth St., Port Kembla, 
Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. TeL: 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
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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PASTOGĖ
ADELAIDĖ

J.E. VYSKUPO V. BRIZGIO 
LAIŠKAS

Šiomis dienomis Adelaidę pa
siekė J.E. Vyskupo V. Brizgio 
laiškas, adresuotas Adelaidės Apy
linkės Valdybai ir mokinių tė
vams. Kaip laiške nurodoma, J.E. 
Vysk. Brizgys perskaitęs ir per- 
svarstęs adelaidiškių nusiskundi
mus dėl kun. J. Kungio atsisaky
mo dėstyti tikybą Bendruomenės 
Savaitgalio Mokykloje. Savo tikrai 
nuoširdžiam laiške Ganytojas pa
reiškia:

‘‘Kiek mano įtaka sieks, nuo
širdžiai pasistengsiu Jums pa
dėti šį Jūsų vaikučių katalikiš
ko mokymo reikalą tinkamai' 
sutvarkyti”.
Tas laiškas yra atsakymas į 

Apylinkės Valdybos laišką, ku
riuo ji š.m. kovo 17 d. persiuntė 
J.E. Vysk. Brizgiui kolektyvų 
mokinių tėvų prašymą, kad jis 
paremtų adelaidiškius jų pastan
gose atstatyti tikybas diėstymą 
Bendruomenės Savaitgalio Mokyk
loje. Kreipdamiesi į Vyskupą, tė
vai prisipažino, kad tiek jų. tiek 
mokyklos vadovybes pakartotiniai 
kreipimaisi į kun. Kungį nedavė 
jokių rezultatų.

Ir šiuo laiku mokykloje tikyba 
plačiąja prasme nedėstoma. Mo
kytojai moko vaikučius melstis iš 
lietuviškų maldaknygių. Kaip iš 
pačių mokinių ir jų tėvų tenka 
patirti, mokymas melstis iš lietu
viškų maldaknygių yra labai 
sėkmingas tiek lietuviškų maldų, 
tiek ir lietuvių kalbos prasme. 
Tėvai pageidautų, kad ir tikybos 
pamokų atstatymo atveju, ligšioli
niai mokytojai ir toliau tęstų mo
kymą lietuviškai melstis iš lietu
viškų maldaknygių.

Tikybos dėstymo klausimas bu
vo paliestas ir visuotiniam ade
laidiškių susirinkime. Jo priimtą 
rezoliuciją prezidiumas persiuntė 
J.E. Vyskupui Brizgiui.

NAUJOS VALDYBOS 
DEKLARACIJA

Naujai išrinktoji Adelaidės lie
tuvių bendruomenės Apylinkės 
Valdyba stato sau uždaviniu vyk
dyti A.L.B. statuto numatytas ir 
iš tradicijų kylančias pareigas.

Apylinkės Valdyba su apgailes
tavimu pastebi paskutiniu laiku 
vykstančius tarpe Adelaidės lie
tuvių nesantaikos reiškinius, ku
rie, jei nebus sustabdyti, gali la
bai pakenkti lietuvių tautiniams 
reikalams.

Apylinkės Valdyba kviečia vi
sus tautiečius bendradarbiauti 
tikslu išlaikyti vienybę, lietuvių 
ir Lietuvos vardo orumą mūsų ir 
ateinančiai kartai.

★

Glaudesniam bendradarbiavimui 
ir susižinojimui, A.L.B. Adelaidės 
Apylinkės Valdyba prašo visas 
Adelaidės lietuviškas organizaci
jas suteikti jai žinių apie orga
nizacijų valdomųjų organų sudė
tį, nurodant: pareigą, vardą ir 
pavardę, adresą, telefono Nr. 
(privatų ar tarnybinį).

Šias žinias valdyba prašo su
teikti iki š.m. balandžio 30 die
nos.

PRANEŠIMAS STUDENTAMS
Pranešama, kad A.L.S.S. Ade

laidės Skyriaus valdybą 1961 me
tams sudaro šie asmenys: Pirmi
ninkas — Antanas Lapšys, iždi
ninkas Rimas Daugalis, sekretorė 
— Aldona Mikužytė ir baigusiųjų 
atstovas — Vytas Navakas. Sek
retorės adresas — 258 Carrington 
St., Adelaide, S.A.

Valdyba

PADOVANOJO TRIS 
PAVEIKSLUS

Dailininkas S. Neliubšys, kaip 
praneša iniciatorių komitetas, pa
dovanojo kun. dr. P. Jatulio Fon
dui tris savo paveikslus. Numato
ma tuos vertingus paveikslus iš
leisti loterijos būdu, o gautus pi
nigus išsiųsti kun. J. Jatuliui į 
Romą. Loterijos laikas bus pas
kelbtas vėliau. Iniciatoriai visada 
dėkingi už kiekvieną auką šiam 
Fondui. “A.L.Ž.”

HOBARTAS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

16-toji Vasario Hobarte buvo 
paminėta tik nedidelio “ištikimų
jų” būrelio. Minėjimą atidarė 
Apyl. Valdybos pirmininkas — L. 
Simanauskas, paskaitą skaitė A. 
Kantvilas, kurioje jis tikrai jaut
riai ir nuoširdžiai palietė gyvy- 
biškiausius mūsų išeivių reikalus 
ir visų politinių tremtinių parei
gas — kalbėti tiesą, liudyti tiesą 
ir kovoti su melu. Pabrėždamas 
mūsų tautos teisę j nepriklausomą 
gyvenimą, paskaitininkas gyvai 
priminė kad ir trumpą, bet garbin
gą ir gražų mūsų nepriklausomos 
valstybės dvidešimtmetį ir kvietė

mylėti tėvynę, jos kalbą, neuž
miršti jos ir rūpintis ja.

Kuklią minėjimo programą pa
pildė Dalia ii- Jūratė Kantvilai- 
tės deklamacijomis ir piano muzi
ka.

Šiį kartą minėjimo programa 
neturėjo pabaigimui to gero pasi
linksminimo su šokiais ir žaidi
mais ir... su alučiu. Gal todėl da
lis tautiečių užmiršo apie minėji
mą. Kai nėra alaus, nereikia nei 
paskaitų nei prisiminimų, nei pa
reigų, nei nario mokesčio nei... 
lietuviškos spaudos.

Nors vienas mūsų koresponden
tų labai jau narsiai stoja ginti 
visus linksmybių mylėtojus ir per
spėja jų daugiau nebepeikti, ta
čiau aš visgi išdrįstu ir vėl apie 
juos prisiminti jų nepagiriant. 
Mūsų spauda ir yra ta vieta, kur 
mes galime pasvarstyti svarbius 
reikalus, bendras negeroves, pa
ieškoti būdų kovai su klaidomis. 
Gerai, kad jau ne aš vienas pas
tebiu didžiausią mūsų tautos prie
šą. Sakau didžiausią, nes kaip 
prieš šimtą metų didžiausias mū
sų tautos priešas buvo alkoholis, 
taip ir šiandien jis tebėra toks 
pat: ii- ten tėvynėje ir čia — Aus
tralijoj. Ir šį priešą užmiršti, su 
juo nekovoti, o jį pateisinti ir dai’ 
pagirti nereikėtų. Geriau sakyki
me — “jei gėrėme, tai daugiau 
nebegerkime!” Gi jei jau katras 
nebegalime apseiti be stiklelio, tai, 
nepajuokdami blaivininkų, tyliai 
“užsipylę akis” sėdėkime namuo
se ir netrukdykime tiems, kurie 
ir be stiklelio patrijotai.

am am

KANKLININKO KELIAIS
Kovo 18-19 dienomis Hobarte 

lankėsi vėl kun. dr. P. Bačinskas. 
Čia jis, atlikdamas savo kapelio- 
niškas pareigas, vadovavo prieš- 
velykinėms rekolekcijoms.

Šalia gilių, meile ir dorove per
sunktų pamokymų ir minčių, kun. 
P. Bačinskas, kaip paprastai, ne
pamiršo ir savo tautiškosios min
ties nešėjo pareigų. Jis ir vėl, lyg 
tas senų laikų kanklininkas, tik 
šiandien modernus, su garso kas
pinu atnešė dalį lietuviškos ben
druomenės iš Sydnėjaus, Melbour
no, Adelaidės ir kitur.

Lietuviškos pamaldos ir kultūri
nis pobūvis po pamaldų sukvietė 
tikrai didelį tautiečių būrį. Lie
tuvių Dainos Šventės Sydnėjuj 
koncertas, kad ir per garso kaspi
ną, buvo toks įspūdingas, jog ne 
vienam ašara springo gerklėje be
siklausant Melbourno, Sydnėjaus 
ir kitų mūsų chorų dainavimo. Ir 
kaipgi pamiršti tą brangią Lietu
vą, mūsų šiaurės pašvaistę...

La

PERKONIECIAI GYVAI VEIKIA
Hobarto Sp. kl. “Perkūnas” 

energingai žengia ir šiais metais 
savo užsibrėžtų tikslų link. Atro
do, kad merginų jaunių krepšinio 
rinktinė jau bus susibūrus.

Kai yra pasiryžimas ir gerų no
rų, tai ir laimė nesišypso ir dar 
šį tą užmeta. Žinomas mūsų spor
tininkas, adelaidiškis krepšininkas 
Merūnas atvyko Hobartan (deja 
ne visam laikui) ir tiesiai mergi
noms į glėbį, nes jos kaip tik lau
kė trenerio. Reikia dabar tik susi
imti ir pradžia “Perkūno” mergi
nų krepšininkių komandos bus pa
daryta. Nuoširdžiai dirbdamos, 
jos nė nepajus kaip apsipras su 
krepšiais, didele aikšte ir slidžiu 
kamuoliu — ir gal jau neužilgo 
kartu su "Perkūno” vyrais aplan
kys Australijos žemyną.

Pingpongistai žada kovoti ir 
šiais metais žiemos varžybų dvie
jose klasėse: A. klasėje — S. Va
laitis, A. Kaltinis ir P. Šiaučiū
nas ir jaunių klasėje (rodos, C) 
— R. šikšnius, V. Radzevičius ir 
A. Andrikonis.

Tikėkime, kad ir krepšininkai 
vyrai pasinaudos trenerio buvimu 
ir pasitaisys, kad šiais- metais jau 
tikrai ryžtingai sukovotų žiemos 
tarpklubinėse varžybose.

Mes gi tie, kurie jaučiame jau 
pasenę ar nebeužtenkamai ener
gingi sportui, padėkime "Perkū
nui” kitokiais būdais. “Perkūnas” 
visada džiaugsis už moralinę ar 
materialinę paramą. Gi tėvai, ku
rių sūnūs ar dukros praleidžia lai
ką sporto aikštelėse, negriaukite 
to jaunųjų entuziazmo, o padėki
te ir paskatinkite.

W0LL0NG0NGAS
"ŠVIESOS” IŠKYLA

Wollongongo visuominininkas 
M. Gailiūnas 8.4.61 pakvietė sam
būrio "šviesa” Sydnėjaus skyrių 
paiškylauti.

Sutartu laiku ir iš anksto nu
matytoje vietoje būrelis Sambū
rio narių ir keletas svečių su 
Krašto Vald. pirm. inž. B. Dau- 
kum priešaky buvo sutikti p.p. — 
M. Gailiūno ir St. Baltramiejūno.

Po trumpo susipažinimo visi

vyko į vieną didžiausių Australi
joj skardos gaminimo įmonių, kur 
p.p. Gailiūnas ir Baltramiejūnas 
dirba ir jau yra prasimušę į, pa
lyginti, geras vietas.

įmonė, vardu “John Lysaghts”, 
užima didžiulį žemės plotą savo 
milžiniškais pastatais ir moderniš- 
kiausiais įrengimais, kur gamina 
ma apie 15 rūšių įvairios skar
dos. Abu mūsų tautiečiai perve
dė visą “šviesos” ekskursiją per 
visus skardos gaminimo skyrius ir 
davė išsamius paaiškinimus, ku
riais ne tik vyrasnieji, bet ir jau
nimas ir netgi mergaitės rodė ne
mažą susidomėjimą.

Po poros valandų pasivaikščio
jimo šioje įmonėje, jautėsi nuo
vargis ir gal kiek alkis, o kai kam 
ir troškulys.

Iš čia vėl visi sutartinai nuvy
kome į vad. Geležies Darbininkų 
Klubą, kur jau mūsų laukė gražiai 
patiesti stalai su skaniais pietumis, 
alumi ir limonadu.

Po užkandžių, pašnekėsiu ir po
ilsio, visi susibūrėme šiaurės Wol
longongo pajūryje medžių krūmų 
ir jūros glūdumoje, kur, po trum
pos įžangos, kol. B. Kairaitis va
dovavo pašnekesiui — diskusijoms 
apie atominį karą ir jo pasekmes. 
Bediskutuojant nė nepasijutome, 
kai saulutė ėmė leistis ir pradė
jome ruoštis kelionei atgal į Syd
nėjų. Atsiskyrimo proga šviesinin- 
kai, kad p.p. Gailiūnui ir Baltra- 
miejūnui padėkotų už iškylos su
organizavimą, sušuko tris kartus 
“valio”, o p. Baltramiejūnas trum
pam žody pasidžiaugė, kad “Švie
sos” sambūris, kaip stiprus kultū
rinis vienetas, užmezgė ryšius su 
Wollongongu.

J.P.K.

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Balandžio 30 d. St. Mary’s lie
tuviams pamaldos St. Mary’s pa
rapijos bažn. 10 vai. (Žiemos lai
ku).

Balandžio 30 d. pamaldos Cam- 
perdovne 12 vai., kurias atlaikys 
svečias kun. St. Gaidelis S.J. ir 
klausys išpažinčių nuo 11 vai. 
prieš pamaldas.

Tai graži proga atlikti išpažin
tį, pradedant gegužį — Marijos 
mėnesį ir gegužines pamaldas.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Pradedant gegužį, raginu visus 

kolonijose, šeimose ir privačiai 
giedoti ar kalbėti gegužines pamal
das, aukojant jas už persekioja
mus vyskupus, kunigus ir tikin
čiuosius Lietuvoje.

Gegužės 1 d. — Bass Hill lietu
vių kolonijoj p.p. Bernotų namuo
se, 53 Horton Str., pirmos gegu
žinės pamaldos 7 v.v.

Ir šiais metais šioj kolonijoj ge
gužinės pamaldos bus giedamos 
kas vakarą per visą mėnesį.

Gegužės 5 d. — pirmasis penk
tadienis — išpažintys Bass Hill 
bažnyčioje 7 v.v.

MOTINOS DIENA
Motinos diena Sydnėjuje bus 

minima gegužės 14 d. (sekmadie
nį).

Pamaldos už mirusias ir gyvas 
motinas Camperdowne 12 vai.

Bus tik šios vienos pamaldos vi
siems Sydnėjaus lietuviams. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 10 v. 30 
min.

Motinų pagerbimas įvyks Dai
navos salėje Bankstowne š.m. ge
gužės 14 d. 5 v. p.p. Minėjimą ruo
šia skautai ir ateitininkai, į kurį 
visi maloniai kviečiami.

K.P.B.

“AUŠROS" TUNTO 
PRANEŠIMAS

Š.m. balandžio 30 d., 2 vai. p.p., 
Ingleburne, “Aušros” stovyklavie
tėje (Ingleburn, Bensley Rd.), įvy
ksta “Aušros” tunto sueiga — šv. 
Jurgio dienos minėjimas, vėliau 
vakare, jei sąlygos leis, lauželis.

4 vai. po pietų Rajono jDvasios 
Vadovas ps. kun. P. Butkus sto
vyklavietėje atlaikys šv. Mišias.

Sueigoje dalyvauja visi “Auš
ros” tunto skautai-tės (visų viene- 
tų skutai-tės dalyvauja uniformuo
ti!). Sueigoje ir pamaldose taip 
pat kviečiami dalyvauti Wollon
gongo ir kt. vietovių skautai bei 
skautų tėvai, rėmėjai ir bičiuliai 
iš Sydnėjaus ir jo plačiųjų apylin
kių.

“Aušros” Tunto Vadija

BRISBANE
NAUJAS KAPAS

Ir taip jau neskaitlingą mūsų 
apylinkės bendruomenę paliko, at
siskirdamas amžinajam poilsiui, 
tautietis Kristupas J u r- 
k š a , 39 metų amžiaus.

Velionis Kristupas buvo kilęs iš 
Vilniaus krašto, Švenčionių apy
linkės. į Australiją atvyko iš Vo
kietijos su pirmaisiais transpor
tais. Nevengdamas ir sunkesnių 
darbų jis ramiam Toowong prie
miestyje buvo gana gražiai įsikū
ręs. Mirtis užtiko staigiai ir neti
kėtai. Paskutinėmis dienomis 
skundėsi galvos skausmais, bet 
būdamas ypatingai stiprios sveika
tos darbovietės nepaliko iki pas
kutiniosios dienos. Kovo mėn. 14- 
tą dieną, grįžęs iš darbo, jautėsi 
vis blogiau, todėl buvo iškviestas 
gydytojas, bet jau nieko negalė
jo pagelbėti, nes tą patį vakarą 
ir mirė. Padarius galvos skrodi
mą, pas velionį buvo rastas sme
genų vėžys.

Lietuviškos veiklos plotmėje ve
lionis nebuvo vienas iš aktyviųjų, 
vedė daugiau uždarą gyvenimą, 
gana gražiai sugyveno su austra
lais kaimynais, todėl ir laidotu
vėse didesnį dalyvių skaičių su
darė australai.

Netolimo Brisbanės priemiesčio 
Toowong kalvos pašlaitėje, velio
nio rankomis pastatytame lietu
viško stiliaus namelyje, liko liū
dėti našlė žmona ir du mažame
čiai sūneliai ir to paties priemies
čio didžiulėse kapinėse tapo su
piltas pirmas lietuviškas kapas, 
amžiams priglaudęs dar vieną nuo 
žaliųjų Vilijos krantų atblokštą 
mūsų skriaudžiamos Tėvynės sū
nų.

Ilsėkis ramybėje!'
Klimelis

Netekus brangaus ir mielo Dainavos rėmėjo ir talkininko

MYKOLO MARDOSO,

jo liūdinčią Žmoną J. Mardosienę

gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

DAINAVOS VALDYBA

MYKOLUI MARDOSUI staiga iškeliavus į ANAPUS, jo 
žmonai Jadvygai, likusiai giliam liūdesy ir sielvarte, reiškiu 

nuoširdžią užuojautą. Mykolas pas mus jau nebegrįš, bet mes 
visi su laiku pas jį nukeliausime...

Juozas Mikštas — Šilainis

A. A.

MYKOLUI MARDOSUI MIRUS.

p. Jadvygai MARDOSIENEI

nuoširdžią užuojautą reiškia
O. E. KARPAVICIAI

Mielam mūsų sūnaus krikšto tėvui
MYKOLUI MARDOSUI MIRUS,

jo Žmonai J. Mardosienei gilią užuojautą

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI
MOŠŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ ADRESU:

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

PERTHAS
PADĖKA

Pirmą kartą 1961 metų balan
džio mėn. 3 dieną Perthe pasiro
džiusiai teatro mėgėjų grupei: re- 
žisoriui ir iniciatoriams — Lietu
vos Savanorių — Kūrėjų Sąjun
gos Pertho skyriui, nuoširdžiai dė
koja ir juos sveikina A.L. Ben
druomenės Pertho Apylinkės Val
dyba

MELBURNAS
MELBURNO LIET. STUDENTŲ 

BALIAUS ĮVAIRENYBĖS
Jau kelinti metai studentai ruo

šia savo balius. Iki šiam jie nebuvo 
labai sėkmingi — maža lietuvių 
visuomenės į juos tesusirinkdavo.

Šiemet žada reikalai pakisti. 
Apie lietuvių studentų balių kalba 
visi, organizuojasi grupės stalams 
užsisakyti. Baliuje dalyvaus sve
čiais latvių, estų ir ukrainiečių 
studentai. 10 šiemet įstojusių į 
Melburno universitetą lietuvių stu
dentų gaus baliaus metu studentų 
insignijas ir lietuvių studentų są
jungos nario pažymėjimus.

Balius įvyks birželio 2 d., penk
tadienį, Richmond Town Hall. Gros 
puiki kapela. Kvietimus bus gali
ma gauti po pamaldų mažojoj baž
nytinėj salėje.

Antanas Fišeris

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS
1961 m. balandžio m. 30 dieną 

1 vai. p.p. St. John’s parapijos 
salėje (kampas Hoddle St. ir Vic
toria Pde., East Melbourne), šau
kiamas A.L.B. Melbourno Apylin
kės visuotinas susirinkimas šia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas; 2. 
Laikinos mandatų komisijos kvie
timas; 3. Susirinkimo pirmininko 
rinkimas; 4. Mandatų komisijos 
sudarymas; 5. Apyskaitiniai pra
nešimai: a) Valdybos, b) Kontro
lės Komisijos, c) Garbės Teismo; 
6. Diskusijos dėl apyskaitinių pra
nešimų; 7. Valdybos apyskaitos 
tvirtinimas; 8. Vykdomųjų organų 
rinkimai: a) Valdybos, b) Kont
rolės Komisijos, c) Garbės Teis
mo; 9. Sąmatos priėmimas 1961- 
62 metų kadencijai; 10. Organi
zacijų pranešimai; 11. Einamieji 
reikalai ir 12. Susirinkimo užda
rymas.

Šaukiamuoju laiku nesant kvo
rumo, sekantis sus-mas šaukiamas 
1 vai. 30 min., kuris bus teisėtas.

Primenama, kad reikalų svarsty
me gali dalyvauti visi bendruo
menės nariai be išimties, bet bal
savimo teisę teturi tik užsimokė
jusieji lietuvio mokestį 10 šilingų 
metams arba nedirbantieji, užsi
registruodami nedirbančiųjų są
raše. Mokestį' galima sumokėti 
bet kuriuo laiku V-bos iždininkui 
p. P. Vaičaičiui ir salėje prieš su
sirinkimui prasidedant.

A.L.B. Melbourno Apyl.
Valdyba

IŠNUOMOJAMA DVIEM 
VIENGUNGIAM KAMBARYS

SU BENDRA VIRTUVE
prie stoties Newtowne.

Kreiptis ketvirtadienį p.p. (6 — 
7 vai.) adresu: 19 Bedford St., 
Newtown.

reiškia ir drauge liūdi
Vytukas ir O.O. Motuzai

A.A.

JUOZUI ŽILINSKUI MIRUS,

ponią Vandą Žilinskienę ir kitus giminaičius 

širdingai užjaučia
O. ir F. KARPAVICIAI

VYTAUTĄ BUROKĄ ir JADVYGĄ ZAKARAUSKAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir

laimingos ateities linki

•'DAINOS” CHORAS

1961 METŲ GEGUŽĖS 20 DIENĄ 8 VAL. VAK.
RUOŠIAMI

ST. JOACHIM HALL, SHEPERTON ir HARPER gatvių kampe 
VICTORIA PARK.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
A.L. Bendruomenės Perth’o Apylinkės Valdyba

- Visi eisime i “Mūsų Pastoges” "
- - ” ►

:: SPAUDOS BALIU
I

< ► •< ►
« - - -
« >■ M «■

kuris įvyks š.m. rugsėjo 2 d. (šeštadienį)
< ► < ►

GRAŽIOSIOSE
« ► ■> k

GRACE BROSS. SALĖSE, SYDNĖJUJE ~
< ► <k

" Šiai šventjei, kuri būna tik kartg. metuose, jau "
« k M ►

dabar pradėkime ruoštis! “
- ► ■> k
< k

PAJIEŠKOJIMAS
★ Pajieškau Lukoševičiaus Juo- 

z(o, su kuriuo drauge atvykome 
1948 m. Kaninbla laivu į Austra
liją. Jis kurį laiką gyveno apie 
Pemberton, W.A.

Maloniai prašau jį patį arba ži- 
nančiuosius jo gyvenamą vietą 
pranešti adresu:

Jonas Jonaitis, 1307 W. Lom
bard Street, Baltimore 23, Md.,
U.S.A.

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

6


	1961-04-25-MUSU-PASTOGE_0001
	1961-04-25-MUSU-PASTOGE_0002
	1961-04-25-MUSU-PASTOGE_0003
	1961-04-25-MUSU-PASTOGE_0004
	1961-04-25-MUSU-PASTOGE_0005
	1961-04-25-MUSU-PASTOGE_0006

