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I

Politikoje reikia skirti tikslą 
nuo galimumų. Joje, suprantama, 
dažniausia skaitomasi tik su tik
rovės faktais. Pagal Vokietijos 
kanclerį Bismarkų — politika yra 
žaidimas galimais dalykais. Tačiau 
klaidinga būtų nematyti nūdienių 
įvykių dinamikos ir jėgų santykio 
kitimo, kas dabartiniu, taika skai
tomu, laiku vyksta nepaprastu 
greitumu. Dabarties tarptautinė 
politinė padėtis yra be galo sun
ki, sunkesnės negalima ir įsivaiz
duoti. Tačiau jeigu šią padėtį pri
pažintume kaip nuolatinę bei ga
lutinę ir ja grįstumėm savo gal
vojimą, tai patys save pasmerktu- 
mėm neveiklumui, gal net priei- 
tumėm prie taip priešingų mūsų 
būdui išvadų, mūsų veiklą stu
miančių pasyviai likimo valiai.

šiuo metu politinės galimybės 
yra iš tiesų menkos, tačiau tatai 
dar nerodo, kad jų nebūtų galima 
pagyvinti, nerodyti kietesnio po
litinio stangrumo bei išsižadėti 
iniciatyvos tarptautiniame gyve
nime. Mūsų lietuviškoji politika 
tarptautinėje plotmėje vis dar yra 
giliai prasminga, mūsų tikslai yra 
dideli ir būtinai siektini, nors 
paprastajam duonos valgytojui jie 
atrodytų ir nerealūs bei nepasie
kiami.

Nereikia slėpti mūsų reikalo 
silpnumų, nes tatai būtų lengva
būdiška. Be to, tatai būtų įrody
mas politinio mūsų nesubrendimo, 
matant kai ir kiti yra rimtai suin
teresuoti išlaisvinti Lietuvą, ką 
aiškiai įrodo pastarųjų politinių 
įvykių užuominos tarptautiniame 
forume.

Daug kam atrodo, esą neracio
nalu laužtis pro kietai uždarytas 
duris, nes šiuo metu, esą, Rytų 
Europos politinės problemos tarp- 
tautiškam sprendimui esančios ne
galimos ir neįmanomos ir jų tei
singo išsprendimo nesą tikslo nė 
laukti.

Čia rimtai keltinas klausimas, 
ar iš tikrųjų dabartinėse sąlygose 
yra galima kas nors konkretaus 
daryti Lietuvos bylos sprendimo 
reikalu? Drąsiai galima atsakyti, 
kad ir nūdienėse aplinkybėse šiam 
tikslui siekti yra rimtų galimu
mų ir būtina yra ta kryptimi veik
ti. Imkime kad ir paskutiniąją 
mūsų nesėkmę — mūsų pasiunti
nybės ir konsulato veikimo sulai
kymą Brazilijoje, šis įvykis iš
judino ne tik mūsų diplomatinės 
tarnybos aktyvumą, ne tik priver
tė mūsų veiksnius protestuoti, ne 
tik iššaukė plačią lietuviškosios 
visuomenės protestų bangą, bet 
išpopuliarino Lietuvos vardą ir 
tarptautinės politikos vadovų ei
lėse, išryškino daugelį su šiuo rei
kalu susijusių detalių didžiojoje 
V. Pasaulio spaudoje.

Kiek mename senesnius laikus, 
galime nuoširdžiai tvirtinti, kad 
prieš I-jį pasaulinį karą Lietuvos 
išlaisvinimo reikalus tegynė ir 
populiarino tik užsienyje studi
juojančių ar gyvenančių tautiečių 
saujelė, šiandieną gi mes turime 
didžiųjų demokratijų pripažįsta
mas savo valstybės atstovybes, 
konsuliarines tarnybas, laisvinimo 
veiksnius, P.L.B-nės vadovybes, 
šimtus organizacinių vienetų, sam
būrių ir tūkstančius inteligenti
jos, kuri mūsų laisvinimo bylos 
reikalus populiarina ir gina šim
tais protesto, informavimo raš
tų ir t.t.

Lietuvos inkorporavimą į Sov. 
Sąjungą yra tepripažinusios tik 
kaikurios Vakarų valstybės, kitos 
šio nelemto akto patvirtinimo nė
ra pareiškusios. Tuo tarpu kai Lie
tuvos Lenkijos dvylypės valstybės 
padalinio faktinumą ir de jure bu
vo pripažinusios visos ano meto pa
saulio valstybės, išskyrus tik Tuv- 
kiją, kurios diplomatinio korpo 
sąraše visą laiką figūravo vakuo
janti anos valstybės ambasado
riaus vieta. Kada savu laiku Vo
kietijos ambasadorius šiuo reika
lu Turkijos vyriausybei buvo pa
daręs demaršą, didysis Turkijos 
vizyras (mūsiškai — ministeris 
pirmininkas) atsakė, kad valsty
bė, kuri sumušė turkus prie Vie
nos, žūti negali, nors Vokietijos 
įtaka anuo laiku Turkijoj buvo 
gana stipri.

Drąsiai tvirtintina tiesa, kad ne 
tik karo, bet ir taikos metu iš
lošia tas, kas turi stipresnius ner
vus ir didesnį atsparumą, kitaip 
tariant — tas, kas savo mintimis 
ir dvasia iškyla aukščiau vykstan
čių įvykių ir nesiduoda jų tėkmės 
sulaužomas. Juk mes matome, 
kad šiuometinis vadinamosios tai
kos laikotarpis yra taip susikom
plikavęs ir susipainiojęs, kokio is
torija iki šiol nėra mačiusi ii- ste
bėjusi. Kaip pastarasis pasaulinis 
karas, taip ir pokarės tarptauti
nis gyvenimas neina tiesia linija, 
o suktais šunkeliais. Jis arba ky
la, arba silpnėja, neša kartais lai
mėjimus, dažnai gi pralaimėjimus, 
nei vienai kovojančių pusių nu
sivylimo nesišykštėdamas.

Komunistinio pasaulio skelbia
mas politinis determinizmas, ki
taip tariant — įsitikinimas, kad 
įvykiai -yra neišvengiami, yra at

Jei Angola, tai ir Pabaltijis?
BIČIULIAI AMERIKIEČIAI PAS ĮSAKĖ PRIEŠ DVEJOPĄ AME
RIKOS MASTĄ KOLONIALIZMO KLAUSIMU JUNGT. TAUTOSE.

N.Y. TIMES paskelbtas laiškas, 
pasirašytas Christopher Emmet, 
Pavergtų Tautų Amerikos Bičiu
lių pirmininko. Laiške rašo dėl A. 
Stevensono balsavimo UNO posė
dy už Angolos reikalų svarstymą:

“Jei mes svarstome Angolą” — 
rašo laiške, — “tai mes turime 
reikalauti, kad svarstomas būtų 
komunistinis kolonializmas ne cik 
Vengrijoje ir Tibete, bet ir Balti
jos valstybėse, kur tas kolonializ
mas net nebuvo maskuotas, kaip 
tai buvo padaryta Vengrijoje, ■kuj; 
iškamša Kadaras tariasi kalbąs 
vengrų tautos vardu. Baltijos kra
štai buvo atvirai aneksuoti, jų. 
vyriausybės likviduotos ir didelė 
dalis jų gyventojų deportuoti.

Pavergtų Tautų Amerikos Bi
čiuliai dėl to laiko nelaimingu ir 
neapdairiu faktą, kad tuo metu, 
kai Jungtinės Valstybės apsi
sprendė už debatus dėl Angolos 
Saugumo Taryboje, Jungtinės 
Valstybės pasiūlė išimti iš darbų 
tvarkos Vengrijos ir Tibeto klau
simus, kad būtų išvengta “šaltojo 
karo dalykų”.

Mes tikime, kad vadovaujant 
prezidentui Kennedy, Jungtinės 
Valstybės atsisakys vartoti dvigu
bus standartus kolonializmo klau

mestinas, kaip nerealus ir nepa
grįstas. Jvykti, suprantama, vis
kas gali, tačiau ne būtinai ir ne
privalomai. Visus įvykius ir spren
dimus padiktuoja stipresniųjų 
žmonių valia. Iš tos prielaidos ir 
darytina išvada: kol nūdienės po
litikos konfliktas tęsiasi, tai ne
reikia daryti išvadų, kad šioji ar 
anoji rivalizuojanti pusė jau laimi 
ar pralaimi, nes galutinį laimėji
mą atneš tik toji kovojanti pusė, 
kuri savo tikslų sieks beatodai
riškai iki laimėjimo.

Šią tiesą patvirtina ii- praeities 
pavyzdžiai. Tautų gyvenime kelios 
dešimtys metų yra trumpas laiko
tarpis. Taigi tik silpnos valios 
žmonės nustoja vilties, jei jų no
rai tuoj neišsipildo. Istorijos tie
sa sako, kad kol tauta dar gyva, 
nors ji ir išblaškyta, valstybės 
realizavimo problema nėra tik 
fikcija, bet gali būti ir realybė. 
Istoriškoji Nemėzis veikia ne vi
sada greitai, nes mus jau patir
tis moko, kad Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas, po dvylipės 
Lenkijos — Lietuvos respublikos 
padalinimo, realizavosi tik po il
goko šimtmečio. Gobšūs dalybinin- 
kai istorinės būtenybės dažnai bū
na vėliau ar anksčiau nubausti. 
Šiandieną jau matome, kad Lietu
vos nepriklausomybės panaikinimo 
vienas ,sąmokslininkas (Vokieti
ja) jau yra nubaustas, todėl rei
kia viltis, kad ir antrasis mūsų 
priešas (Sov. Sąjunga) vėliau ar 
anksčiau turės taip pat atsakyti 
dėl savo groboniškų veiksmų.

Svarbu čia tik viena aplinkybė: 
tvardykime savo nervus, nepulki
me neviltin, o ir toliau atkakliai 
siekime Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo.

simu Jungtinėse Tautose ir bet 
kur kitur ir kad New Yorko Times 
tokį nusistatymą parems”.

KOMUNIZMAS 
PRADEDA SILPTI?

Atbėgusieji iš anapus geležinės 
uždangos pasakoja, kad nepaisant 
desperatiškų pastangų, kurias de
da Chruščiovas ir jo pakalikai tam, 
kad įpylus naujo kraujo ir ryž
tingiau sustiprinus komunistų par
tiją, vistiek ženklai rodo, kad par
tijos energija gerokai yra išsisė
musi. O kad taip yra, tai grįžimas 
prie Lenino yra geriausias įrody
mas, jog sovietų kompartijoje 
trūksta dinamizmo: tai ne kas ki
ta, kaip ieškojimas jėgų tolimoje 
herojiškoje komunizmo epochoje.

Vienas politikas komunizmą 
taip vaizduoja: girdi, kompartija 
šiandien tėra bespalvis senelis to, 
kuo jis buvo revoliucijos metu. 
Ji užkasta po slegiančios biurokra
tijos mase, po socialinėmis privi
legijomis ir po per ilgai laukia
mos gerovės pažadais. Komuniz
mas Rusijoje nūnai yra galutinai 
išsieikvojusi jėga. Gal būt, kur 
kitur — Azijoje, Afrikoje — vėl 
atsiras tikros revoliucinės dvasios,

Lietuvoje išėjo visa eilė leidinių 
apie atskiras Lietuvos vietoves. 
Tai dalinai kraštotyrinė, dalinai 
ir paprastai turistinė literatūra. 
Vilniaus “Tiesos” 90-me numery
je per tris skiltis tilpo tos literatū
ros kritiškas nagrinėjimas. Visa, 
žinoma, vertinama partinio kriti
ko mastu.

Pati Valstybinė leidykla einan
ti klaidingu keliu.

Leidiniai nebūtų išėję, jei juos 
nebūtų išleidusi Valstybinė leidyk
la Vilniuje. O šita leidykla, išleis
dama vieną kraštotyros knygelę, 
visiškai atvirai pažymėjusi: “Ruo
šiant šį leidinį, vadovautasi minti
mi, kad visa sukurta šiandien — 
naujas įmones ir kultūros įstai
gas, augančius kolūkius ir gyven
vietes, taip pat darbo žmonių bui
tį — turistai gali pamatyti savo 
akimis.” Apie tai rašą ir laikraš
čiai, todėl esą svarbiau pasakoti 
apie praeitį. Partiniam kritikui 
tai visai nepatinka, ypač kai esą 
nukrypstama netik į praeitį, bet 
dargi į tolimą praeitį.

Toliau jau partinis kritikas ke
dena atskirus leidinius. A. Rama
nausko knygutėje “Žemaitijos ke
liais” aprašomas kraštas tarp Ra
seinių ii- Palangos. Bet, girdi, kny
gutėje nesą nieko apie “nūdienį so
cialistinį gyvenimą”, bet užtat pla
čiai esanti aprašyta senovė, net 
viduramžiai.

“Autorius .tiesiog susižavėjęs 
dievukų ir bažnyčių aprašymu ir 
nutyli tarybinę tikrovę. Jeigu, sa
kysime, Raseinių praeičiai skiria
ma 6 puslapiai, tai dabarčiai — 
vos 3. pastraipos.”

Kritikas piktinasi, kad leidiny
je smulkiai aprašoma beveik kiek
viena pasitaikiusi bažnytėlė, jų 
amžius, architektūra, altoriai, bet 
autorius aplenkiąs įmones, kolcho 
žus, arba pasitenkina apie juos 
tik vienu kitu sakiniu paminėjęs. 
Partiečiu! nepatinka, kad žavima
sis! gamtos grožiu ir praeitim, o 
nesižavima sovietiniais “pasieki
mais”.

Baramas ir L. Žilevičius už savo 
knygutę “Birštonas ir apylinkės”. 
Ir šis leidinys, sako kritikas, ser
gąs bendra liga: “Perdaug žavi
masi gamtovaizdžiais, o apeinama 
nūdiena, žmonės.” Autorius apra- 

tačiau tos naujos revoliucinės jė
gos nebesugebės prikrauti išsieik
vojusios sovietų baterijos. Rusai 
vargiai ar begaus dvasinės paspir
ties komunizmui iš laisvojo pasau
lio.

■ Sovietų kariuomenė dabar be
veik automatiškai atsistoja pir
mose gretose. Tuo tarpu kariuo
menė, matyt, neturi noro pri
traukti į save perdaug dėmesio ir 
partija jaučia augantį kariuome
nės populiarumą. Atbėgusieji ir 
lankiusieji sovietų Rusiją sako, 
kad rusai tiki, jog kariuomenė 
suvaidins kada nors vaidmenį ir 
tik ja viliasi. Rusų žmonės mano, 
kad kariuomenės valdžia būtų pa
ti liberališkiausia, kokia iš viso 
Rusijoje būtų įmanoma. Tačiau 
jokio pasikeitimo niekas nesitiki 
tol, kol partija laiko vadeles savo 
rankose. Kas čia pagaliau gali ži
noti, kaip toliau vystysis reikalai 
Sovietų Rusijoje, bet vistiek ga
lima tikėtis, kad kompartijos mo
ralinė padėtis nekils, o tik smuks.

Drg. I. M. 

šąs Birštono apylinkių grožį ir 
tam pabrėžti primenąs, kad ir fe
odalai tas apylinkes labai mėgę, 
dažnai medžiodavę Lietuvos — 
Lenkijos valdovai, o 1473 metais, 
siaučiant Lietuvoje maro epidemi
jai, čia slapstėsi ir Kazimieras su 
savo šeima. Verknės slėnis, Punia, 
Balbieriškis, Kernavė, Prienai — 
visa esą aprašoma, bet autorius 
nei žodeliu neužsiminąs, kad čia 
gyveną ir kolchozininkai.

R. šalūgos knygučių apie “Ker
navę” ir “Punią” pasinėrimas į fe
odalizmą dar daugiau prikišamas. 
Jo knygutės esą: “pasaldinti pa
sakojimai apie feodalus, o ne apie 
gimtąjį kraštą. “Kliūna dar ir 
Ramanauskui, kad jis plačiai ap
rašęs Jono Katkevičiaus sutikimą 
Raseiniuose 1766 metais. Girdi, čia 
nurodoma, kas buvę giedota, kaip 
veršiais svečius vaišino ir pan.. 
Feodalai, anot Ramanausko, statę 
vienuolynus ir bažnyčias, praban
gius rūmus, kasę tvenkinius, sodi
nę parkus ir alėjas. Kritikas sako, 
kad čia būtų reikėję atvaizduoti, 
kaip tie didžiūnai išnaudoję vals
tiečius.

Partinis kritikas baigia kriti
kuodamas ir pačią Valst. politi
nės ir mokslinės literatūros lei
dyklą, kuri esanti perdaug atitrū
kusi nuo dabarties. Nusitveria ir 
redaktoriaus bei kitus kadrus. 
Reikia manyti, kad ir visas straip
snis parašytas norint sukritikuo
ti netik atskirus autorius, bet ir 
pačią leidyklą. Į ją patenką netin
kami žmonės. Galimas dalykas, 
leidykloje numatytas “valymas”.

E.

KODĖL SOVIETAI NEPUOLA
AMERIKOS ?

Kruvinasis Stalinas laukė ir ne
pradėjo karo tol, kol nebuvo įsiti
kinęs, kad jis laimės. Tik tada, kai 
Hitleris puolė Lenkiją, Stalinas 
suprato, jog laikas bėgti į daly
bas, ir smeigė parblokštai Len
kijai peiliu į nugarą. Stalinas tikė
josi laimėti ir prieš Suomiją, ta
čiau, sutikęs herojišką pasiprieši
nimą, suprato, kad raudonoji ar
mija prieš laisvo pasaulio karį yra 
tik propagandinis burbulas. Jei ne 
Amerika, ta armija būtų buvus 
bendradarbio Hitlerio sumalta. 
Chruščiovas, jeigu tikėtų, kad ka
rą laimės, pradėtų jį dar šiandien. 
Tačiau jis žino, kad karo nelai
mės, kad satelitinės valstybės, kaip 
Vengrija, Lenkija ir kitos, smogs 
raudonarmiečiui į nugarą. Visa tai 
Chruščiovas puikiai žino, gi USA 
News and World Report laikraš
tis apie Sovietų ir Amerikos jė
gų santykį duoda labai įdomų 
straipsnį:

“Sovietai gali numesti ant JAV 
apie 350,00 atominių bombų Hi- 
roshimos tipo. JAV gali numesti 
visą milijoną. Bombos gali patek
ti ant priešo valstybės šiais ke
liais: Sov. Rusija turi 150 tolimo 
skridimo bombonešių. Jie gali pa
siekti JAV iš SSSR, ji turi didelį 
skaičių bombonešių, kurie gali 
pasiekti JAV su kuro papildymu.

Sovietijoj yra įtaisyta nuo 35- 
50 raketų iššovimo lizdų ir ji tu
ri didelį skaičių povandeninių lai
vų, ginkluotų atominiais ginklais,

KULTŪROS TARYBA 
PRANEŠA

JUNGTINIS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ CHORAS PER 

RADIJĄ

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
rūpesčiu, š.m. gegužio 23 d. per 
Sydnėjaus radijo stotį 2CH bus 
duodama viena daina, įdainuota 
Australijos lietuvių jungtinio cho
ro per pirmąją Dainų Šventę 
Sydnėjuj. Mūsų daina bus girdi
ma “Record ir Radio Centre” 
programos metu, tarp 8.00 — 8.30 
vai. vakaro (rytų Australijos lai
ku).

Radijo stotis 2CH yra viena iš 
stipresnių komercinių stočių ir 
girdima krašto gilumoje ir kitose 
valstijose.

Sekančiame “Mūsų Pastogės” 
numeryje bus paskelbta, kur ir 
kokia kaina galima užsisakyti 
Dainų šventės ilgo grojimo plokš
telę.

Anksčiau užsisakiusiems, plokš
telė bus pradedama išsiuntinėti 
š.m. birželio mėn. 15 d.

ALB Krašto Kultino* Taryba

IŠĖJO ELTOS INFORMACIJOS 
ISPANŲ KALBA

VLIKo Informacijos Tarnyba 
pradėjo leisti informacijos biulete
nį ispanų kalba. Taigi dabar bus 
leidžiama perij odiniai informaci
jos biuleteniai apie pavergtos Lie
tuvos gyvenimą, mūsų laisvinimo 
pastangas ir laisvojo pasaulio lie
tuvių gyvenimą penkiomis kalbo
mis — lietuvių, anglų, vokiečių, 
italų ir ispanų kalbomis.

galinčių apšaudyti JAV, priartėję 
prie jų krantų.

Taip pat sovietai gali numesti 
ant JAV apie 250 atominių bom
bų, o kitas gali iššauti povande
niniai, jei jiems jiems pavyktų 
priartėti ir iškilti, nes jie neturi 
povandeninių laivų, kurie galėtų 
iššauti atomines bombas panėrę. 
Manoma, kad po metų ir SSSR 
turės povandeninių laivų, galinčių 
šauti pasinėrus.

JAV turi 600 B-52 sprausminių 
lėktuvų, kurie gali nešti po vieną 
vandenilinę bombą. Šie lėktuvai 
išmėtyti. po visą pasaulį aplink 
SSSR. 1,100 B-47 sprausminių 
lėktuvų Amerika turi įvairiose ba
zėse, 400 bombonešių ant laivų, 
plaukiojančių atatinkamose vieto
se. Taip pat turi 32 Polaris rake
tas, įtaisytas povandeniniuose ato
miniuose laivuose. Jie plaukioja 
prie Rusijos krantų. Turi 12 At
las raketų iššovimo lizdų, šaudan
čių tarp kontinentų. Jie įrengti 
JAV, 60 tarpkontinentinių lizdų, 
įrengtų Anglijoje, 20 Snark tipo 
raketų iššovimo lizdų Amerikoje.”

Iliustruotame straipsnyje yra 
pažymėta, kad Amerika gali labai 
greitai prisigaminti tokių veiks
mingų raketų, kaip Atlas, Titan, 
Polaris ir kt.

Visi šie efektyvūs ginklai, vi
sos apie Sovietiją apstatytos ba
zės ir baido sovietus. Jeigu jie 
žinotų, kad JAV yra silpna, jie 
jau seniai būtų pradėję karą.
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RUOŠIASI GALIMAM KARUI
Dabartinė pasaulio padėtis yra 

nepaprastai keista: Iš' vienos pu
sės varoma nusiginklavimo propa
ganda, iš kitos pusės nusiginkla
vimo derybos neina nei iš vietos, 
dar daugiau: šiuo metu visai nė
ra jokių nusiginklavimo derybų, 
jei neskaityti Ženevoje vykstan
čias bergždžias Didž. Britanijos, 
JAV ir Sovietų Sųjungos derybas 
dėl atominių ginklų bandymų su
stabdymo. Čia jau buvo netoli 300 
posėdžių, iš kurių niekas neišėjo, 
ypač dėl Maskvos nesutikimo įves
ti tinkamų kontrolę. O nusiginkla
vimo debatai Jungtinėse Tautose 
atidėti — rudens sesijai. Už ta: 
žymiai didesnis judėjimas ginkla
vimosi ir pasiruošimų būsimiems 
karams pusėje. Ir tai netik didžio
se valstybėse, bet ir vadinamuose 
neutraliuose kraštuose. Čia patiek
sime keletu žinių, kurios mus vie
nokiu ar kitokiu atžvilgiu ypatin
gai turi dominti.

LAISVAJAI EUROPAI REIKIA 
DAUGIAU DIVIZIJŲ

Berlyno RIAS žiniomis, JAV- 
ės tik dabar vykusioje NATO 
ministeriu tarybos konferencijoje 
Oslo (geg. 8-10 d.d.) pageidavo 
iš savo sųjungininkų, kad 
NATO divizijų skaičius artimiau
siu laiku būtų padidintas iki 30. 
Vadinamų “konvencionalių” gin
klų stiprinimas Europoje neseniai 
buvo plačiai diskutuojamas netik 
karinių, bet ir politinių sluoksnių. 
Kitaip tariant, toji karių ir po
litikų srovė mato reikalų stiprinti 
reguliarias kariuomenes, kad jos 
mažesnius puolimus galėtų atrem
ti ir be atominių ginklų, kurių 
panaudojimas, šiaip ar taip, gali 
įžiebti visuotinį atominį karų.

EUROPA BŪTŲ GINAMA IR 
ATOMINIAIS GINKLAIS

NATO vyriausias vadas genero
las Norstad neseniai pasisakė už 
Fed. Vokietijos kariuomenės ap
ginklavimų atominiais ginklais. 
Girdi, visos NATO valstybės tu
rinčios būti lygiai stipriai apgin
kluotos. Žinoma, tie ginklai galė
tų būti panaudojami tik NATO 
įsakymu. Generolas Norstad dar 

pareiškė, jei Europa būtų puola
ma, ji būtų NATO pajėgų ginama 
visais tinkamais tam atvejui gink
lais, jei reiktų ir atominiais gink
lais.

LENKTYNĖS RAKETINIŲ 
SKRIDIMŲ SRITYJE

Nors ir vieni ir kiti tikina, kad 
raketų ir satelitų programa yra 
vykdoma “taikiais tikslais”, niekas 
neabejoja, kad kiekvienas pasie
kimas toje srityje prireikus gali 
būti panaudojamas ir kariniams 
tikslams. Dėl to ir Sovietų Sų
junga ir Jungt. Amerikos Valsty
bės raketų srityje daro didžiau
sias pastangas ir išleidžia didžiau
sias pinigų sumas. Anot prezi
dento Kennedy, kai kurios tų ra
ketinių programų kaštuoja 20-40 
milijardų dolerių. Bet, pasakė 
Kennedy, jei pasirodytų reikalin
ga daryti tokias išlaidas, jos bū
tų daromos. Apskritąjį Maskva 
savo stačiokiškumu pastūmėjo 
prezidento Kennedy vyriausybę į 
kietesnį kursų netik užsienio poli
tikoje, bet ir karinio ginklavimosi 
srityje. Niekad savo istorijoje 
Amerika taikos metu nėra tiek lė
šų kariniams reikalams skyrusi, 
— kaip dabar. O kaip Sov. Sųjun- 
jungoje? švenčiant “Gegužės I- 
sios darbo šventę” Maskvos para
de pirmoje vietoje dalyvavo gink
lai ir gynybos min. Malinovskij.

PRIEŠLĖKTUVINIAI IR 
PRIEŠATOM1NIAI PRATIMAI

Eilėje valstybių — jų tarpe ir 
Fed. Vokietijoje — yra įsteigtos 
ar dar steigiamos įvairios organi
zacijos, kurių tikslas gyventojus 
iš anksto pratinti prie būsimų ka
ro baisumų ir kaip nuo jjj apsi
saugoti. Eilėje valstybių tie prati
mai parodė, kad gyventojai lyg 
per nenorų domisi tais dalykais, 
nes daugeliui dar gerai atmenama 
pereito karo patyrimai.

“Eltos Informacijų” Stockhol- 
mo bendradarbis praneša, ir Nor
vegija (NATO narė) iš savo kari
nio pasyvumo pamažu atbunda ir 
numato per ateinančius 5-10 metų 
kariuomenės reikalams išleisti mi
lijardines sumas. Steigiamos rake
tinės dalys, įsigijama priešlėktu

vinių pabūklų, kokių iki šiol netu
rėta. Numatoma visas motorizuo
tas priemones pakeisti naujomis, 
ypač sunkiuosius tankus. Panašiai 
modernizuoja apsiginklavimų ir 
Danija.

ATSARGŲ SUDAR1NĖJIMAS 
— VALDŽIOS PAGEIDAVIMAS

Šveicarijoje ir kai kuriose kito
se šalyse valdžia jau seniau pata
rė gyventojams įsigyti “geležinį 
racionų” >— maisto atsargų perei
namam laikui, kai kiltų staiga ka
ras ir gyventojų aprūpinimas mais
tu dar nebūtų suorganizuotas. Ir 
Fed. Vokietijoje gyventojams val
džios patarta sudaryti kiekvienai 
šeimai tam tikras atsargas. Kai 
kuriose valstybėse atsargumo dū
liai esą jau iš anksto išspausdintos 
ir maisto kortelės...

JAU TAIKOS METU STEIGIA
PARTIZANŲ SPECIALISTŲ 

DALINIUS
Pereitas karas, įvykiai kai ku

riuose Azijos, - Afrikos kraštuose 
ir Kuboje parodė, kokių didelę 
reikšmę gali turėti gerai paruošti 
ir aprūpinti partizaniniai daliniai. 
JAV karinė vadovybė, galvodama 
realistiniai, steigia specialius par
tizanų specialistų dalinius. Pagal 
DPA, šie daliniai apmokami ir sve
timose kalbose.

PASIKEITIMAI “FREE
EUROPE” VADOVYBĖJE

“Free Europe” Europos komite
to pirmininkas Archibald Alexan
der jr. nuo gegužės 1 dienos pasi
traukė iš pareigų. Jo vieton ski
riamas John Richardson, žinomas 
respublikonų partijos veikėjas. Jis 
yra, be to, American Friends of 
Captive Nations komiteto narys. 
“Free Europe” radijo direktorium 
paskirtas gen. Smith, FE Europe 
Committee viceprežidentas. Jo būs
tinė iki lapkričio mėn. bus Miun
chenas. Iš kitų šaltinių buvo pra
nešta, kad “Free Europe” organi
zacijoje įvyksių dar ir kitų pakei
timų.

NEDERA KITU *
Kun. Pr. Vaseris, pasisakyda

mas per “Tėv. Aidus” (Nr. 15- 
1961.4.18) dėl mano straipsnio 
“Panašūs ir tolygūs darbai” (M. 
P. Nr. 11 — 1961.3.17), kuriame 
suglaustai nusakiau Melbourno 
centrinės savaitgalio mokyklos 
įvykius, sviedė man porų kaltini
mų:

1. esu, jis ir kiti jau senai pa
miršo tos .mokyklos įvykius, o aš 
stengiuosi juos atgaivinti ir “įneš
ti neramumo melbourniškių lietu
vių tarpan” ir

2. šmeižiu kun. Vaserį, sakyda
mas, kad jis išmetė mokyklų, pa
vartodamas fizinę jėgų prieš mo
kyklos vedėjų pamokos metu.

Jau septyni metai praėjo nuo 
tų įvykių. Sakysim, kun. Vase
ris juos buvo pamiršęs. Tačiau 
jisai neturi mažiausio pagrindo 
mane kaltinti už tų įvykių atgai
vinimų ir primesti man negražų 
norų “įnešti neramumo melbour
niškių lietuvių tarpan”. Tuos įvy
kius atgaivino “Tėv. Aidai”, pri
mindami juos net tris kartus, ku
rių pirmasis priminimas buvo 1960 
m. birželio 22 d. Kun. Vaseris, 
būdamas Katalikų Federacijos 
dvasios vadas ir jos valdybos na
rys, galėjo uždrausti tuos įvykius 
liesti per- federacijos leidžiama 
laikraštį. Jis to nepadarė. Kai tuos 
įvykius “Tėv. Aidai” suminėjo 
pirmų kartų, aš gi nešokau į 
spaudų su savo straipsneliu. Kai 
niekas dėl to nereagavo, tai “Tėv. 
Aidai” ėmė juos kartoti, “papuoš- 
dami” prasimanymais, o kun. Va
seris jų nesudraudė ir nesipiktino. 
Taigi ne mane reiktų kaltinti dėl 
tų įvykių atgaivinimo ir noro 
“įnešti neramumo melbourniškių 
lietuvių tarpan”, o “Tėv. Aidus, 
prie kurių kaltės prisidėjo ir kun. 
Vaseris.

Mokyklos vedėjas J. Makulis sa
vo 1954.2.15 d. rašte (rytojaus 
dienų po mokyklos išmetimo) Kul
tūros Fondo Melbourno skyriaus 
valdybai pasakė:

“Praslinkus kelioms minutėms 
kun. Vaseris trečiu kartu prasi
darė duris į mano klasę ir rikte
lėjo man iš klasės išeiti, nes jis 
negalįs ilgiau laukti. Aš nenorė
damas leisti, kad vaikai būtų gųs- 
dinami, pribėgau prie durų ir no

KALTINTI UZ SAVO PASIELGIMUS
rėjau, kad ta nemaloni scena vyk
tų lauke vaikams negirdint. Pri
ėjęs paėmiau durų rankenų ir 
norėjau duris priverti, kaip stai
ga kun. Vaseris jėga plėšė mane 
su durimis lauk su dideliu įtūži
mu ir pykčio iškreiptu veidu. Ma
tydamas labai nemalonų vaizdų, 
kun. Vaseriui suspėjau pareikšti 
“jėga ar policija”? Tuo tarpu šitų 
įvykį stebėjęs p. Vingis (su ki
tais lietuviais) pribėgo prie ma
no klasės ir pasakė kun. Vaseriui, 
kad manęs neliestų ir netrukdytų 
man darbo. Kun. Vaseris, tai iš
girdęs, atsitraukė nuo durų ir aš 
skubinau užsidaryti klasėje, kad 
vaikai negirdėtų anų pasikalbėji
mo”.

Kitas tos mokyklos mokytojas 
A. Karpavičius savo 1954.2.17 d.

PAVERGTŲJŲ SEIMO VADOVYBE 
VAŠINGTONE

Pavergtųjų Seimo vadovybė ba
landžio 13-15 lankėsi JAV Kon
grese ir Informacijų Įstaigoje.

Senatoriams ir kongresmanams 
„įteikė savo memorandumų, kuris 
išryškina sovietų pavergtosios 
Centro ir Rytų Europos padėtį 
ir vaidmenį Rytų-Vakarų santy
kiuose ir jų eventualiam sprendi
mui. Ta proga Pavergtųjų Seimo 
vadovybė kalbėjosi su senatoriais:
E. Dirksen, P. Douglas, F.J. Lau- 
sche (Užsienių Reikalų Komisi
jos narys), H. Capehart (URK),
T.J. Dodd (URK)', J.K. Javits, J.
C. Boggs, J.M. Butler, J. Cooper, 
Cl. Pell, H. Williams, T. Morthon; 
su kongresmanais: J.W. McCor
mack, Ch. A. Haleck, J.J. Pilch- 
ner URK), W.H. Judd (URK), 
B. O’Hara (URK), D.B. Fascell 
(URK).

Atstovų Rūmų “Un-American 
Activities” Komisijos pirmininkui, 
kongresmanui F.S. Walter už jo 
atsidėjimų kovai su komunizmu ir 
už jo humanistinę paramų komu
nizmo aukoms Pavergtųjų Seimo 
vadovybė įteikė savo specialų ad
resų. Jį įteikiant, Pavergtųjų Sei
mo pirmininkas V. Sidzikauskas 
savo žodyje pažymėjo, kad kon- 

pareiškime, tai pačiai valdybai, nu- 
rodė:

“Išėjau. Lauke, ant suolelio 
sėdinčius radau L.T.B. Melbourno 
Apylinkės Pirmininkų p. A. Vingį 
ir p. K. Kuzmickų, prie kurių ir 
aš pasilikau. Praėjus 3-4 minutėms 
po mano išėjimo iš klasės, kurio
je dirbo Mokyklos Vedėjas mok.
J. Makulis, į jų nuėjo kun. Vase
ris. Visi mes matėme, kad tarp 
Mokyklos Vedėjo ir kun. Vaserio 
įvyko karštas pasikalbėjimas ir 
durų traukymas. Valdybos Pirmi
ninkas p. Vingis nuskubėjo tenai. 
Priėjus prie mokyklos p. Vingiui, 
kun. Vaseris sparčiu žingsniu nu
ėjo link bažnyčios”.

Derėtų kun. Vaseriui atsiimti 
man mestus kaltinimus.

J. Valy*

gresmanas F.S. Walter, “savyje 
jungdamas humanistų, gelbstintį 
nelaimės aukoms, su kovotoju, 
siekiančiu išrauti pačių nelaimių 
priežastį, yra įkvepiantis pavyz
dys”. Adresų įteikiant taip pat 
dalyvavo ir žodį tarė Attorney 
General R. Kennedy, Rūmų Teisių 
Komisijos pirmininkas kongresma- 
nas E. Celler, Valstybės Sekreto
riaus padėjėjas B. Haynes ir 
Aukštasis Tremtinių Komisaras F. 
Schneyder.

Pavergtųjų Seimo vadovybė In
formacijų Įstaigoje turėjo nuo
širdų, susipratimo ir bendradar
biavimo dvasia praėjusį, pasitari
mų tautinių transliacijų reikalais 
su šios įstaigos, kurios žinioje yra 
ir radijo transliacijos įvairiomis 
kalbomis, vadovybe.

Kr.

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ
ANKSTO UŽSISAKYTI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTĮ,

kurio kaina: kietais viršeliai* £ 
2.10.0, minkštais.— £ 2.0.0.

MARGERY LAWRENCE

Laisvai vertė E. V-nė

KUNIGO PASAKOJIMAS

(Tęsinys iš “M.P.” 18 Nr.)

Dr. Sydney sergančiųjų nura
mino ir įtikino, kad paskutiniu 
metu daug jo pacientų turį pana
šius skausmus. Jis paruoštus tepe
lę trynimui, kurio panelė Smith 
galinti pas jį atvažiuoti.

Jau po pusvalandžio, sutvarkiu
si ponios vaistų reikalus, Smith 
vėl sėdėjo su savo jaunuoliu jau
kioje kavinėje. Ji kažkodėl jautė 
nenumaldomų norų pasidalinti su 
artimu žmogumi paskutiniųjų va
landų pergyvenimais.

— Prižadėkite, kad nesijuoksi
te iš mano įtarinėjimų, kuriuos no
riu jums atskleisti, — tarė ji ne
drąsiai.

Jaunasis Felstedas paglostė 
merginos rankų ir linktelėjo galvų 
sutikimo ženklam

— Niekada! Nesijuokčiau net ir 
tada, jei jūs manęs nė neprašytu
mėte.

Tačiau kai panelė Smith su- 
skleidė jam savo paslaptį, jis pa
čiupo jos abi rankas ir karštai ta
rė:

— Brangioji... jaučiu, kad turiu 
teisę taip vadinti. Neįsižeisk, bet 
kaip mane gyvų matai, neleisk ne
pagrįstiems įvaizdžiams užvaldy
ti savo būtybės. Juokinga juk fan
tazuoti tokius dalykus!

— Tačiau, — šnabždėjo pane
lė Smith, — argi ne keista? Pir
miau ji kentė galvos skausmus 
kaip tik toje vietoje, kur tatai

turėjo spausti ir baisiai skaudėti, 
o dabar...

Juvelyras pertraukė jų, švelniai 
uždėdamas pirštų ant jos lūpų.

— Mano mažyte, — tarė jis, — 
aš nenoriu, kad tu galvotum apie 
tokius dalykus. Visa tai tėra tik 
prielaidos, kurios kartais gali vis 
dėlto turėti lemiamos reikšmės. 
Pagalvok apie mudu: juk prieš tris 
mėnesius mes buvomę dar visai 
viens kitam svetimi...

Ponios Kenworthy reumatiniai 
skausmai pasibaigė taip pat pas
laptingai, kaip ir prasidėjo. Ta
čiau negalima būtų griežtai tvir
tinti, kad būtų jų nenuraminę dr. 
Sydney vaistais, kuriais mažoji 
panelė Smith rūpestingai įtrynė 
skaudamųsiais vietas. Manyta vis 
dėlto, kad staigiam ligonės pasvei
kimui jie yra daug padėję.

Gyvenimas vėl slinko įprastine 
tėkme. Rubinai drauge su kitais 
blizgančiais brangakmeniais, dėl 
kurių, mažosios sekretorės many
mu, ponia Kenworthy buvo parda
vusi savo sielų, ramiai sau ilsėjo
si atlasinėse dėžutėse.

Kiekvienų vakarų, eidama gulti, 
panelė Smith pasimelsdavo prieš 
blizgančių aukso ikonų, kurioje 
nejaukiai šešėliavo išluptųjų rubi
nų gilios skylės. Tokiomis akimir
komis panelė Smith pasvajodavo 
tapti turtinga, kad galėtų vėl įsta
tyti išluptuosius brangakmenius...

Vienų dienų ponai Kenworthy 
buvo pakviesti pas kunigaikštienę 
Dair į balių. Ponia šiam įvykiui 
nervingai ruošėsi ir nusprendė pa
sinaudoti proga, kad sumuštų ku
nigaikštienę brangenybių varžy
bose. Ji jau žavėjosi mintimi, kaip 
jai pasiseks, kad visuomenė ir 
spauda pripažintų, jog ji, o ne 
kita, turi puikiausių rubinų ko
lekcijų visoje Anglijoje.

Ponia Kenworthy užsisakė pur
puru tviskančio aksomo suknelę 
ir šermonėlių kailius su raudonu 
pamušalu; plaukus nusidažė nau
joviško atspalvio rausviu, kad visa 
tiktų raudoniesiems rubinams. 
Kai tarnaitėms ir kirpėjai pade
dant ji jau buvo apsirengusi, su 
išdidžia šypsena ji sėdosi į ištaigų 
limuzinų ir su džiaugsmu širdyje 
nuskriejo savo triumfo šventei.

Rūmuose likusios moterys, iš- 
lydėjusios savo ponių, su nebyliu 
skausmu žiūrėjo viena į kitų. 
Žvelgdama į panelę Smith, tar
naitė Minie nutraukė tylų, pra
bildama :

— Argi ne keista, kad kaip tik 
ji dėvi šiuos nuostabius ikonos 
rubinus, jai vis kas nors atsitin
ka? Įdomu, kas įvyks šį kartų? 
Jie juk išplėšti iš šventojo pavei
kslo, todėl gal ir nelaimę neša... 
Taip, jai ir reikia!

Kai Minie, baigusi savo sam
protavimus, išėjo iš kambario, pa
nelė Smith vis dar sėdėjo kėdėje 
nejudėdama, tarsi nustebimo pri
trenkta, kad ne ji viena yra šio 
įtarimo kankinama. Sunkiais žin
gsniais, lyg nepakeliamos naštos 
slegiama, ji atsikėlė ir užkopė 
laiptais į nedidutį savo kambarė
lį palėpėje. Atsidariusi langų, ji 
atsisėdo ant jo palangės ir susi
rūpinusiu žvilgsniu įsmigo į tolu
mas...

Buvo šalta lapkričio naktis, 
aukštas, melsvai fioletinių žvai
gždžių nusėtas dangus gaubė mig

lose skendėjantį pasaulį. Tolima
sis horizontas panašėjo judan
čiam, balkšvai sidabriniam okea
nui, kurio properšose kartais pa
simatydavo kalnų viršūnės, namų 
stogų skiauterės, tačiau ir vėl pil
kšvo rūko bangos viską nuskan
dindavo...

Didingojo vaizdo sužavėta ir 
užburta, mergaitė pagaliau nusi
kratė savo slegiančių minčių. Nu
šokusi nuo palangės, ji užsidegė 
žiburį ir vėl laimės kupina širdimi 
sėdosi rašyti atsakymo savajam 
jaunuoliui.

Ir kokia ji buvo laiminga! Lai
mingiausia iš visų merginų, nes 
galėjo pasakyti taip, galutinųjį 
“taip”, kuris ilgai nebylus, tačiau 
su saldžiu žavesiu jau senai liū
liavo jųdviejų tarpe. Ir kaip ne
palyginamai laimingesnė ji jau
tėsi už šią rūgščių, brangenybėmis 
apsikarsčiusią moteriškę, kuriai ji 
tarnavo!1 Ji juk buvo jauna, tvir
ta, laiminga, mokanti svajoti' ir 
tikinti idealais. Tuo tarpu kai 
ana... mergaitė atsiduso ir nusi
šypsojo. Kai ji žvilgterėjo į laik
rodį, buvo jau po dešimtos nak
ties ir ji pagalvojo, kad dabar jos 
ponai bus jau pavalgę vakarienę, 
kadangi jau turėjo prasidėti praš
matnusis balius. Greičiausia, manė 
ji, šių akimirką ponia Kenworthy 
— šis vulgarus, beširdis sutvėri
mas, sudarkęs neįkainuojamą ver
tybę savimeilioms savo užgaidoms, 
triumfuoja savo pranašiaisiais pa
puošalais...

Staiga tačiau panelė Smith iš
gąsčio kupinomis akimis sukluso, 
nes ji išgirdo triukšmą ir sklin
dančius žmonių balsus iš apačios.

— Neškite čia! Atsargiai — 
neužgaukite jos!1 — davinėjo kaž
kas apačioje įsakymus.

Kada panelė Smith skubėjo laip
tais žemyn, ji pamatė du vyrus, 
nešančius neštuvuose ponių -Ken
worthy. Tarsi mirties apdangalu

ligonė buvo pridengta šermonėlių 
kailiais. Aplink neštuvus trypčio
jo, lyg išgąsdintas paukštis, po
nas Kenworthy, nuolatos kartoda
mas:

— Vėl reumatizmas... tur būt! 
Tik baigėsi pietūs... Kunigaikš
tienė Dair buvo tokia maloni, ža
vėjosi jos rubinais, pripažindama 
juos puikesniais už savo... ir stai
ga, lyg iš giedro dangaus atskri
do nelaimė!... Vargšelė sukrito, 
tarsi stabo ištikta, ii- šaukė, šaukė, 
baisių skausmų kankinama...

— Aš žinau, — prašnabždėjo 
panelė Smith, — skausmas šone... 
Staiga ji prikando liežiuvį ir ty
liai sekė. paskui neštuvus.

Ponia buvo paguldyta ant pla
čios svetainės sofos prie didžiulio 
lango sodo pusėn. Sunkios geltono 
atlaso užuolaidos kabojo lango 
šonuose, kurias tarnai užmiršo 
užtraukti. Fioletinis rūkas lauke 
vis siūbavo, tarsi neperregimi, 
melsvi dūmai ir sidabriniu savo 
atspalviu siaubė viską kažkaip 
keistais, realybei tolimais šešė
liais. Blanki mėnulio šviesa neryš
kiai spinkčiojo žolėse, kaip bliz
gantys šalnos deimančiukai...
“ Panelė Smith šią akimirkų jau
tėsi lyg ne šiame pasaulyje būtų 
— ji tegirdėjo tik kenčiančios 
moteriškės atodūsius, išsigandusių 
tarnų baimingą šnabždesį ir varg
šo pono Kenworthy 'slopų kūkčio
jimą... Pagaliau vis dėlto susi- 
tvardžiusi, ji maloniu balsu krei
pėsi į krūpčiojantį sergančiosios 
vyrą:

— Nesijaudinkite, ponas Ken
worthy! Paskambinkite daktarui ir 
pasakykite jam, kad ponia vėl su
sirgo reumatizmu.

Tarnams ji liepė eiti miegoti, 
tardama, kad šių naktį ji pati bu
dės prie ligonio.

Nors mergaitės lūpos ir ištarė 
šiuos žodžius, tačiau savo širdies 
gelmėse ji jautė baimę viena pra

leisti naktį su šia išbalusia ir ken
čiančia būtybe. Ji jautė, kad tar
si kažkokia vidinė jėga jai buvo 
padiktavusi taip sakyti ir daryti.

Kai pagaliau durys užsidarė, 
išėjus paskutiniam tarnui, panelė 
Smith, nė minutės nedelsdama, 
tarsi kažkokios nematomos jėgos 
stumiama, priėjo prie sofos ir at
sisėdusi ligonės kojūgalyje ėmė 
kalbėti. Pradėjo ji tyliai ir užsi
kirsdama, vėliau pakėlė balsą ir 
tarė įtikinamai:

— Ponia Kenworthy! Aš jutau,- 
kad jūs negerai darėte, išimdama 
rubinus iš ikonos. Jaučiau, kad 
tatai neatneš jums laimės. Šian
dieną gi galutinai įsitikinau, kad 
buvau teisi. Žinau, kad juoksitės 
iš manęs, bet tik pagalvokite: 
kiekvieną kartą, kai tik jūs dė
vite šiuos rubinus, jūs kenčiate 
kažkokius nepaprastus skausmus...

Mergaitės balsas nutrūko ir po 
minutėlės ji vėl šnabždėjo:

•— Pagalvokite, tik pagalvoki
te nors vienų akimirką!1 Kokiose 
vietose jautėte skausmus? Pirmą
jį kartą tie skausmai spaudė jūsų 
galvą kaip tik tose vietose, kur 
turėjo būti vainikas, vėliau jums 
skaudėjo rankas ir kojas... O 
šiandien? Nejaugi jūs vis dar ne
suprantate? Grąžinkite rubinus 
greičiau ten, kur jie priklauso, 
leiskite vėl juos įdėti į ikonų, ir 
aš esu tikra, kad vėl viskas bus 
gerai...

Ji nutilo, nes pasakė viską, ką 
turėjo pasakyti. Ji baimingai žiū
rėjo į ligonės žėrinčiais žiedais 
apmaustytus pirštus, konvulsingai 
galą ir jos ausys pagavo lūžtantį 
gniaužančius šermonėlių apdan- 
mirštančio ir trokštančio žmogaus 
balso šnabždesį:

— Vandens... duokite man tru
putį vandens...

Mergaitę nupurtė šiurpas, nes 
suprato, kad dar ir tatai tu
rėjo ateiti...

(Nukelta į 3 psl.)
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LIETUVOS IR VIKTORIJOS GIMNAZIJOS

KULTŪRINIŲ IR SOCIALINIŲ 
INTERESŲ UGDYMAS

Užprograminių kultūrinių inte
resų ugdymas kaip Lietuvoje, 
taip ir čia priklauso nuo atskirų 
gimnazijų sųlygų, direktoriaus ir 
mokinių entuziazmo ir pasiruoši
mo. Kaip Lietuvos gimnazijose 
veikdavo literatūriniai, muzikiniai 
ir kitokie būreliai, taip ir čia (dau
gelyje, nors ne visose) gimnazi
jose veikia vadinamieji mokinių 
klubai. Jų yra įvairiausių, prade
dant gamtos mokslų eksperimen
tais ir baigiant akrobatika. Veik
liausi ir ryškiausi didžiausiame 
mokyklų skaičiuje randami šie bū
reliai: dramatinis — vaidybos bū
relis, diskusinis — žurnalistinis, 
choro, orkestro, baleto, socialinės 
globos. Tie būreliai kasmet išeina 
į mokyklinius ir tarpmokyklinius 
pasirodymus, varžybas. Ir moki
niai, ir mokytojai į juos sudeda 
daug darbo ir širdies ir kartais 
pasiekia įdomių rezultatų. Disku
siniai būreliai išaugo į per televi
zijų rodomų taip vadinamų “jau
nųjų parlamentų”, kuriame daly
vauja visa eilė mokyklų. Vaidybos 
būreliai surengia jungtinius mo
kyklų dramos festivalius. Įdomi 
socialinės globos būrelių veikla: 
atskiros mokyklos pasirenka ribo
tų darbo sritį — prisidėjimų prie 
kokios nors vietinės prieglaudos, 
ligoninės arba tautinės ar ir tarp
tautinės socialės šalpos organiza
vimo. Taip, pavyzdžiui, vienos mo
kyklos būrelis gali įtraukti visų 
mokyklų į lėšų telkimų, sakykim, 
tarptautiniam vaikų šalpos fon
dui. Rinkdami aukas, per- pertrau
kas pardavinėdami savo pačių pa
gamintus saldumynus, ruošdami 
loterijas, koncertus ir t.t. vaikai 
sugeba surinkti nemažas pinigų 
sumas, kurios išsiunčiamos kiek
vienų metų gale. Kitur berniukai 
savo uždaviniu pasirenka kokios 
nors prieglaudos patalpų priežiū
rų: jie ne tik reguliariai eina nu
pjauti žolės, padirbėti darže, išva
lyti grindų, bet ir kasmet atlieka 
kurios nors pastatų dalies dažymų 
bei kitokį remontų. Dar kitur 
mergaitės per ištisus metus iš 
vilnos liekanų mezga antklodes, 
kurios metų gale padovanojamos

IKONA
(Atkelta iš 3 psl.)

Išgėrusi vandens ponia Ken
worthy tarsi atsigavo ir jos su
kepusios lūpos prasišiepė kreiva 
ironija:

— Kvailė! — prašnibždėjo li
gonė piktai. — Tu manai, kad aš 
duosiu progos tavo vaikinui paim
ti mano rubinus ir jų vietoje įs
tatyti kokius nors blizgančius ak
menėlius...

Nors ir pažindama savo darb
davės įtarumų, mergaitę nupurtė 
skausmas ir neviltis, kad ja taip 
negarbingai įtaria. Ligonė tęsė 
toliau:

— Aš gi suprantu, kų tu nori 
pasakyti. Tačiau tave apsėdo kvai
la idėja, jog aš kenčiu Kristaus 
kančių skausmus, kad išlupau ru
binus iš Jo paveikslo.

Ponia Kenworthy gaižiai nusi
juokė ir pasitaisė pagalvę:

— Jeigu tu taip galvoji, tai esi 
beprotė! Net jeigu tatai"ir būtų 
tiesa, tai negi tu manai, jog aš 
išsigųsiu ir padarysiu tai, ko aš 
nenoriu? Ne, ne, mano geroji... 
Juk aš šįvakar nugalėjau kuni
gaikštienę Dair — ji pati juk tai 
pripažino. Žinok, kad jei net ma
no sielos išganymas priklausytų 
nuo grųžinimo šių rubinų ikonai, 
tai aš vistiek to nepadaryčiau!

Ligonės baisas nutilo. Panelė 
Smith vis dar stovėjo drebėdama 
jos kojūgalyje. Sergančioji dabar 
buvo rami, bet vis užsispyrus, 
pikta, neperkalbama.

Mergaitę apėmė nuovargis, ir 
ji pajuto tuštumų širdyje, kurios 
meilės šnabždesį prieš akimirkų 
buvo atidariusi šiai pasigailėjimo 
vertai būtybei. Ir staiga ji pasi

RAŠO: ELENA ŽIŽIENĖ

TREČIA DALIS
vargingiems seneliams, arba iš 
medžiagos atliekij siuva vaikų dra
bužėlius, kurie atiduodami našlai
čių prieglaudai. Kaip augščiau mi
nėta, šitokios veiklos rezultatai 
priklauso nuo atskirų mokytojų 
ir mokinių entuziazmo, bet, aps
kritai, ji yra branginama ii' skati
nama.

SPORTAS
Sportas Viktorijos mokyklose 

užima daug svarbesnę vietų, negu 
tai būdavo lietuviškose mokyklose. 
Iš dalies tai nulemia klimatinės 
sųlygos — gyvenamo krašto, ku
riame per ištisus metus galima 
sportuoti, iš dalies tai, tur būt, 
yra sekimas tipingai angliško įsi
tikinimo, kad lojalumas, solidaru
mas ir socialumas vaikuose efek
tingiausiai ugdomas per grupinius 
žaidimus, kuriuose individuali pa
stanga reikalinga grupės laimėji
mui.

Kūno kultūros pamokas, kurias 
turėjo visos Lietuvos gimnazijos, 
Viktorijoj teturi nedaugelis mo
kyklų. Už tat kas savaitę vienas 
ar bent pusė popiečio skiriami or
ganizuotiems mokinių žaidimams, 
plaukimui ir atletikai. Populia
riausi žaidimai yra futbolas, kri
ketas, krepšinis, orinis, hockey ir 
tenisas. Sporto organizavimas ir 
priežiūra prįklauso mokytojams, 
kurių kiekvienas turi tų pareigų 
prisiimti, kaip natūralių savo dar
bo dalį. Visas sportas paremtas 
varžybomis tarp keturių grupių, 
į kurias padalinama kiekviena mo
kykla ir kurios mokinių gyvenime 
vaidina labai svarbų vaidmenį. 
Vienų grupę sudaro ketvirtis mo
kinių iš kiekvienos mokyklos kla
sės. Kiekvienais metais rengiamos 
visos dienos tarpgrupinės sporto 
rungtynės, o jų laimėtojai vėl 
susirenka rungtyniauti tarpmo
kyklinėj sporto šventėje. Susido
mėjimas sportu dažnai yra labai 
didelis: be dviejų privalomų spor
to valandų per savaitę, daugelis 
mokinių ir mokytojų praleidžia 
kasdien daug laiko prieš ir po mo
kyklos, vieni besipraktikuodami, 
besimankštindami, o kiti organi
zuodami, padėdami, instruktuo
dami.

jautė taip silpna ir bejėgė, tarsi 
mažas vaikas. Pamažėle ji prislin
ko prie lango, norėdama jį ati
daryti ir pakvėpuoti tyru oru. 
Tuo pačiu laiku ir ponia Kenwor
thy pakėlė nuo pagalvės savo gal
vų, keistu, lyg ilgesingu žvilgs
niu žiūrėdama į rūkuose spink- 
čiojantį tolį...

— ★ —
Ponios Kenworthy laidotuvės 

buvo tikrai puošnios ii- iškilmin
gos. Atrodė, kad net mirusios 
garbėtroška bei gobšumas galėjo 
būti patenkinti! Visi žymieji ir 
turtingieji apylinkės gyventojai 
papuošė jos kapa gėlėmis ir vai
nikais. Net kunigaikštienė Dair 
atsiuntė užuojautų našliui, kuris 
dabar slankiojo tarsi pasimetęs 
šešėlis puošniuose rūmų kamba
riuose, vis dar nesuvokdamas, 
kad pagaliau jis išsilaisvino iš tiek 
daug metų jį spaudusio despo
tizmo...

Praslinkus kelioms dienoms po 
laidotuvių, kai įtampa, kurių su
kelia kiekviena mirtis, kiek atslū
go ir palengvėjo, ponai Felstedas 
su Kenworthy ir panelė Smith 
sėdėjo puošnioje svetainėje priė 
malonių šilimų skleidžiančio židi
nio. Po geros vakarienės ir pui
kaus vyno, visi jautėsi, kad grį
žo geresnė nuotaika. Net ir ponas 
Kenworthy jau galėjo kalbėti apie 
savo žmonos paskutines gyvenimo 
akimirkas: jis išgirdęs baimės 
kupinų šauksmų, nuo telefono 
puolęs į svetainę ir radęs savo 
žmonų jau mirusių, o panelę 
Smith visų virpančių, kuri klūpė
jusi prie lango ir įsmeigusi akis

VIDINIS SUSITVARKYMAS
Yra ryškių skirtumų tarp vidi

nės Lietuvos ir Viktorijos gim
nazijų organizacijos. Pirmiausia, 
Viktorijos gimnazijose ir direkto
riaus padėtis yra svaresnė, negu 
lietuviškose. Lietuvoje .didžioji 
mokinius liečiančių sprendimų da
lis buvo daroma mokytojų tarybos 
posėdžiuose. Kilus nesusiprati
mams, būdavo balsuojama. čia 
mokytojų kolektyvas teturi pata
riamąjį balsų. Visi svarbieji spren
dimai daromi vieno direktoriaus. 
Yra mokyklų, kuriose mokytojų 
posėdžiai iš viso šaukiami tik di
rektoriaus pranešimų ir nurodymų 
išklausymui.

Mokytojai yra suskilę į penkias 
kategorijas: žemiausia yra labai 
skaitlinga, tai — laikinai samdomų 
grupė, į kurių įeina pirmus me
tus dirbu arba nepilnai kvalifi
kuoti mokytojai. Pastovieji moky
tojai tarnyboje palaipsniui kyla 
nuo ketvirtos iki vadinamos “spe
cialios” kategorijos. Pastarajai 
priklauso tik didžiųjų mokyklų 
direktoriai. Mažesnių mokyklų di
rektoriai ir didesnių inspektoriai 
sudaro pirmų kategorijų. Tarpka- 
tegorinės ribos jaučiamos ne tik 
ryškiuose algų skirtumuose, bet 
ir aiškiai skirtingose mokytojo pa
dėtyje. Augištesnės kategorijos 
mokytojas šalia pamokų dėstymo 
turi daugiau pašalinių pareigų, 
pavyzdžiui, atskirų mokslo daly
kų koordinavimas, programų bei 
egzaminų klausimų paruošimas, 
busimųjų mokytojų ruošimas ir 
t.t. Tuo būdu jie turi daugiau tei
sių ir didesnę atsakomybę.

Mokytojų tarpusavio santykiuo
se kategorija beveik tiek pat jau
čiama, kaip kokioje kariuomenėje 
vyresniškumo laipsniai.

Be pamokų dėstymo kiekvienas 
mokytojas privalo būti pasiruošęs 
nešti eilę kitokių, su mokyklos vi
diniu gyvenimu susijusių pareigų: 
globoti sportų, dirbti su vidinėm 
mokyklos rungtyniavimo grupėm, 
prižiūrėti mokinius per pietų per
traukas, atlikti nemaža grynai ad
ministracinių .— raštininkiškų pa
reigų. (Mokyklų raštinių tarnau
tojai neskaitlingi: didesnėse mo
kyklose direktorius turi dvi sekre

į soda šnabždėjusi:
— Tai Jis! Tai Jis!...
Tačiau nei jis, nei susibėgę 

tarnai jokio svetimo žmogaus ne
matę...

— Man ir iki šiol neaišku, kodėl 
jūs, panele, taip išsigandote? Gal 
būt, tatai buvo daržininkas, ku
ris praėjo pro šalį, nors jau buvo 
ir labai vėlu...

Taip kalbėdamas, ponas Ken
worthy raminančiai padėjo savo 
rankų ant panelės Smith peties.

— Jūs buvote gera mergaitė 
mano vargšei žmonai, nors su ja 
nebuvo lengva gyventi, aš žinau? 
Jūs norėjote atkalbėti jų nuo tų 
rubinų... Man irgi tatai nepatiko, 
dabar galiu atvirai pasakyti!

Jis žvilgterėjo į abu jaunuo
sius, tarsi atsiprašydamas:

— Mano žmonelė mėgo valdyti. 
Jeigu būtų buvus mano valia, aš 
tų akmenų nebūčiau leidęs lies
ti... Dabar gi, vaikai, aš juos įsta- 
tysiu atgal į ikonų padovanosiu 
jųdviejų vestuvėms, nes jūs ži
nosite, kaip su ja elgtis, ko mano 
vargšelė nežinojo...

Kai ponas Kenworthy išėjo
kambario, Felstedas apkabino sa
vo sužadėtinę ir švelniai paklau
sė :

— Pasakyk man, brangioji, kų 
tu, iš tikrųjų, matei? Ar tik kaž
kokį šešėlį miglose?

Panelė Smith nuleido galvų ir 
tarė:

— Tiktai... Figūrų miglose. Nie
ko nuostabaus, kad ji mirė nuo 
širdies smūgio!...

Mergaitė vėl pažvelgė į savo 
sužadėtinį ir jam tyliai tęsė:

— Už lango rūke skendėjo 
aukštas, tamsus siluetas, tarsi še
šėlis, tačiau, mielasis, Jis nešė... 
Kryžių...

(Pabaiga)

tores, o mažesnėse tik vienų. Kito
kių tarnautojų nėra). Be to, mo
kytojams tenka pasidalyti ir to
kiomis pareigomis, kaip mokinių 
vadovėlių ir rašymo priemonių 
pardavinėjimas, mokinių taupomos 
kasos vedimas, bendro mokyklos 
sporto organizavimas ir t.t.

TARNYBINIS KILIMAS.
ATLYGINIMAI

Oficialiai iš gimnazijos mokyto
jų reikalaujama universitetinio pa
siruošimo, t.y. humanitarinių mo
kslų, gamtos mokslų ar ekonomi
jos fakulteto ir pedagoginio ins
tituto baigimo. Pedagoginis insti
tutas priima tik tokius studentus, 
kurie jau yra baigę vienų minėtų
jų fakultetų. Mokslas jame trun
ka vienerius metus. Šalia šito uni
versitetinio instituto yra kelios 
kitos mokytojus paruošiančios 
mokyklos, kurios taip susitvarkiu
sios, kad mokytojas galėtų jas 
lankyti po darbo per kelius metus. 
Meno ir praktiškųjų dalykų mo
kytojams yra atskiros paruošimo 
mokyklos.

Viktorijoj, kaip, tur būt, ii- dau
gelyje kitų kraštų, mokytojų labai 
trūksta, todėl dirba visa eilė ne
pilnai pasiruošusių žmonių, kurie 
neturi teisės tarnybiškai progre
suoti. Mokyklose labiau patyru
sioms ir geriau paruoštiems moky
tojams stengiamasi duoti augštes- 
nes klases. Abitūros klasę gali mo
kyti tik tikri specialistai. Jau vi
durinėse klasėse dažnai pritrūksta 
specialistų, ir kai kurie dalykai 
būna dėstomi nepilnai pasiruošu
sių mokytojų. Jaunesnėse klasėse 
mokytojui gali tekti mokyti įvai
riausius, net gi aiškiai nuo jo tik
rosios specialybės nutolusius da
lykus. Keldamasis į naujų mokyk
lų retas mokytojas gali būti tik
ras, kad jam nereiks dėstyti ko 
nors visai nelaukto ir netikėto. 
Tai, žinoma, yra bėdos padėtis, 
kuria ne tik atskiros mokyklos, 
bet ir visas švietimo departamen
tas nenustoja rūpinęsis. Tos padė
ties pagrindinė priežastis — labai 
didelis mokyklinio amžiaus vaikų 
skaičiaus augimas, reikalaujųs vis 
naujų klasių, mokyklų ir, supran
tama, mokytojų. Tai nesunku pa
iliustruoti skaičiais: 1959 metais 
Viktorijoj buvo 81.422 gimnazijos 
mokiniai, 1960 — 91.899, 1961 — 
tikimasi 99.454 mokinių, 1962 — 
107.012 mokiniii ir 1963 — 115.150 
mokinių.

Prie ne visuomet tinkamai pa- 
siskirsčiusio įvairių dalykų moky-
tojų skaičiaus prisideda mokyto-
jų iš mokyklos į mokyklų kėlima- 
sis, siekiant augštesnio tarnybi
nio laipsnio. Pastovus (t.y. ne lai
kinai samdomas) mokytojas gali 
prašyti pakėlimo į sekančia kate
gorijų, išdirbęs bent vienerius me
tus žemesnėje ir gavęs iš kasmeti
nės inspektorių tarybos bei direk
toriaus atatinkamų rekomendaci
jų. Tačiau pakėlimas nevyksta sa
vaime, nes kiekviena mokykla tu
ri tik ribotų augštesnių kategori
jų mokytojų vietų skaičių. Pasi- 
liuosavusios vietos skelbiamos 
vienų kartų metuose, o iš jų pra
šančių ir inspektorių rekomenduo
jamų mokytojų parenkami seniau
siai tarnaują. Dažniausia sunku 
gauti paaugštinimą toje pačioje 
mokykloje, ypač jei ji yra mieste 
ir į jų daugiau prašančių. Padėtį 
dar pasunkina tai, kad moterų ir 
vyrų mokytojų skaičius mokyklose 
priklauso nuo tos mokyklos ber
niukų ir mergaičių skaičiaus.

Viktorijos mokyklose mokytojai 
dažniausiai dėsto daugiau valan
dų per savaitę, negu Lietuvoje. 
Vidutiniškas dėstomų pamokų 
skaičius yra 30, bet jis svyruoja

is tarp 28 ir 35. Atostogų čia turima 
mažiau negu Lietuvoje; Lietuvo
je per metus atostogų susidaryda
vo apie 3i mėnesio, čia gi tik 2 
iki 21 mėnesio. Privačių mokyklų 
atostogos ilgesnės.

Viktorijos n^terys mokytojos 
vis dar gauna mažesnį atlyginimų, 
negu vyrai, nors mokytojų sąjun
ga užsispyrusiai siekia atlygini
mų suvienodinimo. Iki 1956 metų 
ištekėjusios moterys tegalėjo už
imti laikinai samdomų mokytojų 
vietas, be teisės progresuoti. Da
bar tas įstatymas jau pakeistas, 
ir ištekėjusios moterys turi ly
gias teises su neištekėjusiomis. 
Algos moterims nuo pradedančios 
laikinai samdomų mokytojų £753 
svarų per metus kyla iki specialios
kategorijos £2656. Vyrams toje

TRUMPAI IŠ 
NAUJOSIOS 

ZELANDIJOS
Prieš savaitę Aucklando univer

siteto studentai triukšmingoje 
procesijoje miesto gatvėmis; dip
lomų įteikimo proga daug kartėlio 
išliejo ant įvairiausio plauko kolo- 
nijalistų, ne tik Afrikoje bet ir 
Pabaltijo valstybėse. Keli šūkiai 
plakatuose reikalavo: “Laisvės so
vietų pavergtai Estijai, Latvijai, 
Lietuvai”, “šalin rusų imperija- 
lizmą iš Pabaltijo valstybių”.

★

Per lietuvių studentų grupę 
Aucklande, “Lituanus” žurnalo 
reikalams aukojo 3 sv. Dr. A. 
Butkus, po 1 sv. S. Jurkėnas ir V. 
Skridulaitis, 10 šil. K. Svilainis.

*
Lietuvių valdybų Naujosios Ze

landijos Baltų Klube 1961 metams 
sudaro trys studentai — D. Pe- 
čiulaitytė, G. Procuta ir R. Tar
vydas.

★

š.m. balandžio 29 dienų lietuvių 
tautinių šokių grupė sėkmingai 
pasirodė Lyric Choir rengtame 
koncerte Aucklando miesto salėje, 
ši’ grupė yra sudaryta iš studentų 
ir mieste gyvenančio lietuvių jau
nimo. Už iš koncerto gautų pelnų 
užsakyta eilė knygų lietuviškomis 
temomis universiteto ir miesto bi
bliotekoms anglų kalboje.

★

Š.m. balandžio 30 dienų Auck
lande G. Procuta skaitė paskaitų 
— Lietuvos tragedija N.Z. Peop
les’ Universities Association susi
rinkimui. Po paskaitos vyko gyvos 
diskusijos.

*
Prieš pusę metų Lotus Plokšte

lių B-vė Wellingtone išleido 12” 
ilgo grojimo plokštelę pavadintų 
Dainos iš Lietuvos, Songs of Li
thuania. Plokštelėje įgrota 16 dai
nų, jas atliko Lionė Juodytė su 
Rūtos ansambliu, vadovaujamu 
Algirdo Kačanausko. Malonu kad 
plokštelės aplanke pirma vieta 
duota lietuvių kalbai, o tuomet 
anglų. Plokštelė pardavinėjama vi
soje Zelandijoje.

★

Invercargill mieste VI. Butkienė 
drauge su keliais vietiniais meni
ninkais įsteigė keramikos draugi
jų ir krautuvę. Be keramikos dar
bų, VI. Butkienė pasireiškia lie
tuvių tautodailės išdirbiniais ar 
kalbėdama lieuviškomis temomis 
paskaitose ir per N. Zelandijos 
radijofonų.

★

Dr. A. Butkus, vienos iš didžiau
sių Zelandijos skerdyklų chemikas, 
neperseniausiai sėkmingai užbai
gė kelių metų tyrinėjimus žemės 
tręšimo srityje. Skerdimo metu 
susidarusios kenksmingos atmatos, 
kurių pašalinimui buvo išleidžiama 
daug pinigų, dr. Butkaus išradi
mu cheminiu būdu yra paverčia
mos į labai derlingas trąšas. Ty
rimų pasekmes labai palankiai at
žymėjo Zelandijos spauda ir radi- 
jofonas.

*
Neperseniausiai su Pietų Aus

tralijos krepšinio rinktine į Zelan
diją atvyko lietuvis krepšininkas 
Jonas Gumbys. Ta proga “New 

pačioje apimtyje atlyginimai ky
la nuo £991 iki £2996. Atlyginimai 
nepriklauso nuo dėstomų valandų 
skaičiaus.

SVETIMŠALIAI MOKYKLOSE
Kai kuriose Viktorijos mokyklo

se, ypač Melburno centriniuose 
priemiesčiuose, yra labai daug 
emigrantų mokinių. Paskutiniu 
laiku auga ii- svetimšalių moky
tojų skaičius. Jei prieš dešimtį — 
vienuoliką metų į juos žiūrėta 
bent su nuostaba, o dažnai ir su 
nepasitikėjimu, dabar jau prie jų 
taip priprasta, kad nebesistebima 
nei svetimais akcentais, nei kalbi
niais nelygumais. Kiekvienais me
tais į mokyklas atvyksta vienas 
ar keli nauji mokiniai be žodelio 
anglų kalbos; vietiniai vaikai vie
nas per kitą supuola juos gelbėti 
ir jiems padėti, ir naujieji labai 
greitai vietinę kalbą pasisavina. 
Vėliau kartais pasitaiko nesusipra
timų, retkarčiais vaikai ’ iš namų 
atsineša nedraugiškų nusiteikimų 
prieš atvykėlius, ir tie nusiteiki
mai pasireiškia kokiu nors gru
bumu, tačiau mokykloje prieš tai 
kovojama ir platesnio masto kon
fliktų tarp “senųjų” ir “naujųjų” 
australų nėra. O mokytojo sugy

Lictuuiai------
PAWLYJC

Zealand Herald” dienraštis davė 
didesnį aprašymą, kuriame teigia
ma, kad lietuviai ir latviai pakėlė 
Australijos krepšinio lygį.

*
N.Z.L.B. Krašto Valdybą suda

ro: J. Pečiulaitis — pirmininkas, 
A. Malskaitis — sekretorius ir po
nia Varkalienė — iždininkė. Kraš
to Valdyba daug energijos skiria 
lietuvių bendruomenės juridiniam 
įregistravimui, gal todėl ilgesnį 
laiką jau nepasirodo jos leidžia
mas biuletenis — Naujosios Ze
landijos Lietuvis.

*
Aucklando Apylinkės Valdyboje 

iždininkei O. Medziaušienei išvy
kus į Australiją įvyko pareigų pa
sikeitimas. Naujas valdybos sąs
tatas: pirm. A. Pinkus, sekr. M. 
Palubinskas, iždin. — J. Gaiga
las. Valdyba savo veiklą yra su
telkusi į pasilinksminimų sritį, 
nekreipdama dėmesio į rimtesnį 
tautinį darbų.

G.P.

LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
IŠLEIDO 5 ABITURIENTUS 
Vasario 16 dienos gimnazija 

Huettenfeld šiemet iš 7 kandidatų 
išleido 5 abiturientus. Jie visi no
ri toliau studijuoti aukštose mo
kyklose. Santykis tarp kandidatų 
ir išlaikiusių egzaminus skaitomas 
geru, nes Heidelbergo vokiečių 
gimnazijoje abiturientų egzaminus 
išlaikė tik apie pusė kandidatų. 
Lietuvių abiturientų pavardės yra 
šios: R. Sakalauskaitė, G. Bauras, 
H. Dičpetris, J. Kokštas (neseniai 
atvykęs iš Lietuvos) ir Z. Pečiu
lis. Sėkmės naujiems abiturien
tams, pereinantiems į studentų 
padėtį. Tegu jų mokslas bus nau
dingas Lietuvai!

NAUJAS FILOSOFIJOS DAKTA
RAS — DAINĖ AUGUSTAITYTĖ 

Apgynusi savo disertaciją, lie
tuvaitė Dainė Augustaitytė Miun
cheno universitete gavo filosofi
jos daktaro diplomą. Disertacijos 
tema: “Das litauische Phonations- 
system” (Lietuvių kalbos fonolo
gijos sistema). Darbas įvertintas 
“eum Įaudė”. Tai yra pirmas di
desnis tos srities darbas, apimąs 
150 mašinėle rašytų puslapių su 
gausiais lietuvių kalbos pavyz
džiais. Dr. D. Augustaitytės dar
bas bus išspausdintas Miuncheno 
universiteto leidinyje. Dar verta 
paminėti, kad jaunoji daktarė be 
lietuvių kalbos laisvai kalba dar 
anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, 
lenkų ir ukrainiečių kalbomis.

ITALIJOS LIETUVIŲ B-NĖS 
MEMORANDUMAS 

ITALIJOS VYRIAUSYBEI
Italijos Lietuvių Bendruomenės 

vardu įteiktas Italijos vyriausybei 
memorandumas. Jame trumpai iš
dėstoma Lietuvos praeitis, sovie
tiniai sutarčių su Lietuva 
laužymai, priverstinas Lietu
vos įjungimas į Sovie
tų Sąjungą, nuolatinė priespauda 
ir kt. Italijos vyriausybė prašoma 
daryti žygių tarptautinėse institu
cijose, kad Pabaltijo tautoms bū
tų taikomi tie patys apsisprendi
mo ir nepriklausomybės dėsniai, 
kaip Azijos ir Afrikos tautoms. 
Italijos ministerijos pirmininkas 
užtikrino italų vyriausybės palan
kumą lietuvių intencijoms. E.

venimas su kolegomis bei su mo
kiniais daug daugiau priklauso 
nuo jo asmenybės negu kilmės.

VIETA IR LAIKAS
Aplamai nelengva susumuoti 

skirtumus tarp mums gerai pažįs
tamos senosios lietuviškos mokyk
los ir dabartinės australiškos, 
ypač sunku kalbėti apie tų skir
tumų priežastis. Kai kurios jų tie
siog išplaukia iš tautinių tempe
ramentų skirtingumų, nepanašių 
krašto gamtinių ir ekonominių są^ 
lygų. Kiti skirtumai ne tiek pri
klauso vietai, kiek laikui. Daugelis 
šiandieninių australiškos mokyk
los aspektų skiriasi nuo prieška
rinių; kita vertus, girdima, kad ir 
Lietuvos mokyklose po karo įvesta 
ir dar žadama įvesti visa eilė re
formų ir pakeitimų. Pavyzdžiui, 
teko girdėti, kad Lietuvos mokyk
lose ketinama įvesti ankstyvą spe- 
cializavimąsi laisvai pasirinktuose 
mokslo dalykuose. Tuo, supran
tama, jau bent mokyklų progra
mos gerokai priartėtų prie čio
nykščių. Neabejotina, kad ir vidi
nės Lietuvos mokyklų nuotaikos 
turi būti smarkiai pasikeitusios, 
lyginant jas su prieškariniais lai
kais.
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56 MILIJONAI PASVEIKINO LIETUVOS 
DARBO ŽMONES

Tarptautiniu Laisvųjų profesinių 
sųjungų centras ir šiemet neuž
miršo gegužės pirmosios proga pa
sveikinti darbo žmones Lietuvoje 
ir kituose diktatūrinių režimų val
domuose kraštuose. To centro ge
neralinio sekretoriaus Omer Becu 
atsišaukimas, be kitų, ir lietuvių 
kalba buvo perduotas į Lietuvų 
per eilę radijo stočių.

Atsišaukimo pradžioje pažymi
ma, kad Tarptautiniame Laisvųjų 
profesinių sųjungų centre šiuo me
tu yra apjungtas 56 milijonai dar
bininkų 107 kraštuose visame pa
saulyje.

Kreipiantis j darbo žmones dik
tatūriniuose kraštuose, atsišauki
me pabrėžiama: “Jūs laikote pasi
priešinimo pozicijas prieš dikta
tūrinius režimus, kovoje už žmo
niškas ir profesines teises. Dabar
tinė pasaulio padėtis reikalauja 
netik Jūsų solidarumo, bet ir su
stiprintų pastangų kovoje už savo 
teises, kurioms nuolat grasoma iš 
komunistinės, fašistinės, militaris
tinės arba totalistinės — kolo- 
nialinės pusės.

Jūs turite tas pačias problemas, 
kaip darbo žmonės visur kitur pa
saulyje. Kad profesinės sąjungos 
nebūtų tuščias padaras, jos priva
lo būti nepriklausomos, laisvos, 
jos turi kovoti už geresnes darbo 
sąlygas jmonėse, kaimuose ir ka
syklose. Jos turi turėti teisę rei
kalauti ir siekti, kad Jūsų uždar
biai atitiktų Jūsų reikalavimams, 
jos privalo kiekvienam užtikrinti 
žmogaus teises.

Totalistinių kraštų profesinės 
sąjungos šitų pagrindinių' sąlygų 
neišpildo. Jos yra įrankiai dikta-

APIE LIETUVOS JŪRŲ 
KAPITONĄ ŠVEDIJOJE

Žiniomis iš Stockholmo, švedų 
įstaigos vis dar yra santūrios 
duoti daugiau žinių apie atbėgusi 
| Gotlandą sovietinio povandeninio 
laivo kapitono asmenybę. Apsi
gyvenimo leidimas 3 mėn. jam duo
tas kaip ir kitiems atbėgusiems 
tokiais atvejais. Paprastai leidi
mas vėlinu prailginamas, panaiki
nami ir kiti suvaržymai (pvz.,šiam 
kapitonui neleista lankytis Stock- 
hohne, Mnlmoe ir Goeteborge). 
Kiek keisčiau, kad lietuvių orga
nizacijų Stockholme atstovams vis 
dar neduodamas galimumas, suda
ryti su atbėgusiuoju kontaktą, 
žiniomis iš nelietuvių, daroma 
prielaida, kad atbėgusia, nors ir 
kilęs iš Lietuvos, nesąs lietuvių, 
o rusų tautybės. Reikia manyti, 
kad šis klausimas artimiausioje 
ateityje išaiškės.

NAUJOJO LENKIJOS 
PARLAMENTO SUDĖTIS

Nors Lenkija valdoma komunis
tinio Gomulkos režimo, tame kraš
te vis dėlto kai kas yra kitaip, ne
gu kituose satelitiniuose kraštuo
se. Rinkimai j seimą ir čia buvo 
vykdomi tik vienu kandidatų sąra
šu, bet režimas iš anksto pasirūpi
no, kad naujojo seimo sudėtis bent 
"dėl akių" būtų įvairi, ne vicnaly- 
tiniai komunistinė. Jau ir buvusia
me seime taip buvo. Naujame sei
me iš 460 atstovų bus 255 Darbi
ninkų partijos (komunistų) atsto
vai, 117 Ūkininkų partijos, 39 De
mokratų partijos atstovai, o 49 
skaitomi nepartiniais. Kaip maty
ti, komunistai sudaro absoliučią 
daugumą. Bet ir kitų partijų at
stovai daugumoje eina kartu su 
Gomulka. Atšovei — nekomunis- 
tai, apie kuriuos prieš rinkimus 
buvo žinoma, kad jie režimui ne
patinka, buvo iš anksto išjungti. 
Vien tik iš ūkininkų partijos to
kiu būdu iškrito apie 70 buvusių 
seimo atstovų.

SOVIETŲ ŪKIO PLANŲ 
IŠPILDYMO ANTROJI 

MEDALIO PUSĖ
Maskva pcskelbė Sovietų Są

jungos ūkio plano išpildymo duo
menis už pirmąjį ketvirti. Jie ro
do, kad septyniose ūkio apygardo
se planai nebuvo išpildyti. Bet ir 

tūros, totalistinės vyriausybės ar
ba valdančios partijos. Jos vykdo 
tik jsakymus, kuriuos gauna iš 
viršūnių. Jos negina darbininkų, 
bet eina prieš jų interesus. Jos 
neturi nieko bendro su tikromis 
darbo žmonių organizacijomis ir 
su demokratija. Jų darbuotojai ne
renkami darbininkų, bet skirianti 
diktatūros. Jos neturi nei priemo
nių, nei teisės darbo žmonių inte
resus atstovauti. Laisvųjų profe
sinių sąjungų judėjimas niekad ne- 
šiliaus šitas valstybines profesines 
sąjungas demaskuoti ir parodyti 
jų tikrą pobūdj.

Mes žinome, kad darbininkų 
priespauda nemažėja. Visa tai tik 
rodo diktatūrų užsimojimą darbi
ninkus dar labiau išnaudoti, bet 
kartu matyti ir darbininkų pasi
priešinimas tam išnaudojimui.

Diktatūrinių kraštų darbininkai!
Mes žinome, kad Jūs j Laisvų

jų profesinių sąjungų judėjimą 
žiūrite su pasitikėjimu ir laukiate 
valandos, kai būsite vėl laisvi ir 
galėsite apsijungti tikrose profe
sinėse sąjungose su savo pačių 
rinktais vadais. Kai Jūs šiuo metu 
neturite savo pačių atstovų, kuiie 
kovotų už Jūsų interesus, šito 
uždavinio nori imtis Tarptautinis 
Laisvųjų profesinių sąjungų cent
ras, jsitikinęs, kad šita sprendžia
moji kova vedama už Jus.

Duona, taika, laisvė, socialinis 
teisingumas — tai svarbiausieji 
siekiai, kuriais ir toliau vaduosis 
laisvosios profesinės sąjungos.

Kovokite kartu su mumis, drau
gai — už geresnę visų darbo žmo
nių ateitj visame pasaulyje!"

E.

daugumoje tų apygardų, kur pla
nai buvo išpildyti, atskirose srityse 
gamyba buvo mažesnė, negu perei
tų mt. tuo pačiu laiku. Maskvos 
"Pravda” kritiškai pastebi, kad 
vienos kurios srities ar branžos at
silikimas kliudąs ir kitų sričių bei 
branžų pažangą. Iki šiol buvo 
Maskvos propagandos tvirtinama, 
kad sovietinė pramonė daranti ne
paliaujamą pažangą. Bet paties 
Kremliaus duomenys rodo, kad ne
tik žemės ūkis, bet ir pramonė 
daug kur šlubuoja. Be to. stambūs 
trūkumai yra nuolatinis pramonės 
gaminių brokas. Rusijos respubli
kos prekybos ministeris viešai pa
skelbė, kad jis davęs įsakymą iš
imti iš prekybos tinklo visus “Ru
bino" markės televizijos aparatus 
ir nepriimti jiems jokių naujų už
sakymų. Tie aparatai anksčiau 
buvo skaitomi geriausiais visoje 
Sovietų Sąjungoje. Bet kai jie bu
vo paleisti apyvarton, pusė jų rei
kėjo tuoj remontuoti. Kitą ketvir
ti net iš gamybos neišleido, nes re 
montas pasirodė reikalingas tuoj 
po pagaminimo. Kitose respubliko
se esą panašūs reiškiniai.

PLENTŲ ATŽVILGIU SOVIETŲ 
SĄJUNGA AMERIKĄ GALĖS
PAVYTI TIK UŽ 290 METŲ 

— SAKO EKSPERTAI
Kad Sovietų Sąjunga, nežiūrint | 

savo skambių penkmečių ir sep- l 
tynmečių planų, kelių ir plentų 
atžvilgiu yra labai atsilikusi, yra 
visiems žinoma. “DaO” ekspertų 
duomenimis, jei sovietai ir toliau 
pastatys tiek kelių ir plentų, kiek 
iki šiol, jie amerikiečius tuo at
žvilgiu galės pavyti tik už — 290 
metų. Plentų ir kelių su tvirta 
danga, pvz., Fed. Vokietijoje ten
ka 1 kilometras 1,9 kv. km., JAV- 
sc 2.5 kv. km., gi Sovietų Sąjun
goje vienas km gero kelio tenka 
tik 109 kv. kilometrams. Apskri
tai, Amerikoje yra plentų ir į 
plentus panašių kelių viso apie 
3.100.000 kilometrų, Sovietų Są
jungoje, nežiūrint jos milžiniško 
ploto, tik 232.000 km.

Kai nėra gerų kelių, ir auto
transportui sunku išsivystyti. Pa
lyginus su Vakarų valstybėmis, 
jis yra labai mažas. Automobilių 
ir sunkvežimių gamyba Sovietų 
Sąjungoje ir satelitiniuose kraš
tuose nesudaro nė ketvirtadalio

Vakarų valstybių gamybos. Jau 
pereitame kare pasirodė, kaip sun
ku raudonajai armijai buvo judė
ti savame krašte, kai trūko ir 
plentų ir autotransporto priemo
nių. Kita vertus, ir geležinkelių 
tinklas Sovietų Sąjungoje yra la
bai retas.

VIS DAR NEIŠAIŠKINTA 
PASLAPTIS APIE GAGARINO

IR ILJUSINO SKRIDIMŲ 
l ERDVĘ PIRMENYBĘ

Tarptautinėje plotmėje tebedis
kutuojama, ar Jurij Gagarinas 
tikrai buvo pirmasis kosmonautas, 
patekęs j erdvę ir aplėkęs žemės 
rutulį. Kaip žinoma, yra tvirtina
ma, kad dar prieš Gagarino skri
dimą buvusi paleista raketa su 
Iljušinu, kuris net tris kartus ap
sukęs ratą aplink žemę, bet kai 
paskiau nusileidęs žemėn, paaiškė
jo, kad jis yra visai netekęs lyg
svaros ir proto netekęs. Maskva tą 
skridimą nuslėpusi ir dabar visa 
garbė tenka Gagarinui.

Dar mažmožis: Kai vyko Gaga
rino skridimas, Sovietų Sąjungos 
siųstuvai, skirti trukdyti laisvojo 
pasaulio radijo transliacijas, truk
dymus pusantros dienos buvo sus
tabdę, bet paskiau trukdymai vėl 
prasidėjo.

PARTINIŲ POLITRUKŲ 
PADIDĖJĘS

VAIDMUO KARIUOMENĖJE
Kurį laiką raudonoje armijoje 

politrukai buvo nustoję savo svo
rio, ypač kai armijos vadovybėje 
buvo dar maršalas Žukovas ir ki
ti pereitame kare pasižymėję karo 
vadai. Bet pamažu partija atgavo 
savo pozicijas raud. armijoje ir 
dabar politrukai bei “partiniai 
komitetai” yra jau bemaž visuose 
armijos daliniuose, kaip pastebi 
užsienio stebėtojai. Komunistų 
partijos interesas aiškus: Kontro
liuoti kariuomenę ir tuo išvengti 
nemalonių staigmenų, jei atsirastų 
kokių nors “pučistų” prieš Krem
lių.— Visai neseniai išleistas nau 
jas sovietų karinis statutas. Jame 
irgi pabrėžiama padidėjusi parti
jos įtaka j karius. — Būdingas 
naujojo statuto nuostatas, kad nie
kas — net gyvybės netekimo pavo
jus — negali sovietinį karį pri
versti pasiduoti. Tik sunkiai su
žeistiesiems galima pasiduoti.

PET DELEGACIJA Į KANADĄ
Ji vyks į Kanada gegužės mėne

sį ir lankysis sostinėje Otavoje, be 
to Montrealyjc ir Toronte. Numa
tomi pasitarimai su Kanados vy
riausybės ir parlamento nariais. 
Galimas dalykas, kad ta proga Ka
nadoje bus įsteigta PET delegatū- 
ra.

BUVO PAKVIETĘS IR 
PABALTIEČIŲ DIPLOMATUS

Fed. Vokietijos ambasadorius 
Londone, H. von Herwarth, buvo 
suruošęs diplomatų priėmimą, į 
kurį buvo pakviesti ir pabaltiečių 
diplomatai.

REPATRIACIJA IŠ SOVIETŲ 
SĄJUNGOS I VAKARUS 

BOSIANTI VĖL ATGAIVINTA
Žiniomis iš Maskvos, Sovietų 

Sąjungos vyriausybė pažadėjo 
Fed. Vokietijos vyriausybei tartis 
dėl tolimesnės vokiečių piliečių ar 
piliečių giminių repatriacijos į Va
karų Vokietiją. Fed Vokietijos 
kancleris dr. Adenauer pereitą sa
vaitę pasiuntė Chruščiovui laišką, 
kuriame siūlo repatriacijos klau
simu įsteigti dvišalę specialistų 
komisiją, kuri paruoštų praktiš
kus repatriacijos planus. Ar 
Maskva su tuo pasiūlymu sutiks, 
arba ar vien pušiai tą reikalą tvar
kys, dar nežinoma. Maskva tuo 
klausimu iš viso nenori jokių for
malių sutarčių daryti, o tik išleis
ti "vykdomąsias taisykles”, pagal 
kurias repatriacija turėtų ateityje 
vykti.

Turimais duomenimis, be Sovie
tų Sąjungos gilumos vokiečių 
(pvz.. Volgos vokiečių likučių) 
esąs dar didelis skaičius kandida
tų į repatriaciją Pabaltijo valsty
bėse. Dalis jų jau seniai yra krei
pęsi su dokumentais į Fed Vokie

tijos ambasadą Maskvoje ir į so
vietines įstaigas, bet dalis savo 
tinkamumą repatriacijai negali 
pakankamai įrodyti dokumentais.

TELEGRAMOS DĖL 
KUBOS {VYKIŲ

VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 
ryšium su Kubos įvykiais pasiun
tė telegramas JAV prezidentui 
John F. Kennedy ir Kubos lais
vės kovotojų vadui Jose Miro 
Gordona, primindamas pavergtų
jų tautų skaudžias nuotaikas ir 
reikalą tvirtesnės laikysenos.

MIRĖ
E.J. HARRISON

Londone, eidamas 88 metus, ne
tikėtai mirė didelis Lietuvos drau
ges, buv. diplomatas ir publicis
tas Ernest John Harrison. Pirma
sis Lietuvos nepriklausomybės 
metais yra buvęs Britų misijos 
Pabaltijui nariu, vėliau buvo Vil
niuje ir Kaune britų vicekonsulu.

Apie keturiasdešimt metų Har
rison padėjo Lietuvai tarptautinės 
propagandos srityje, parašydamas 
šimtus straipsnių apie Lietuvą 
svetimųjų spaudoje, bendradar
biaudamas su Lietuvos atitinkamo
mis institucijomis. Verta pažymė
ti, kad jis apie 20 metų buvo 
“ELTOS” bendradarbis Londone, 
tiek kooperuodamas su Lietuvos 
Pasiuntinybe Londone, tiek atski
rai Lietuvos informacijos institu
cijai patarnaudamas.

Iš jo plunksnos yra išėję į pa
saulį tokie Lietuvą propaguojan
tieji leidiniai: “Lithuania past and 
present” (1922), “Lithuania” 
(1928), “Lithuania’s Fight for 
Freedom”, kurio leidinio viena lai
da išėjo Londone, o kita po šio 
karo Amerikoje. Garbinga atmin
tis vyrui, daug patarnavusiam Lie
tuvai ir lietuvių tautai!

E.

VĖL PASIRODĖ 
“LITUANUS”

Nauja* LITUANUS numeris, 
1960 m. gruodžio leidinys, jau 
yra išėjęs. Numeryje randasi ne
mažai informacijų, liečiančių 
mums aktualią problemą kolonia
lizmo klausimu, svarstytą Jungti
nėse Tautose; duodamos citatos 
tautų atstovų, pasisakiusių tuo 
klausimu. Numeris turtingas Lie
tuvos istorinių įvykių, Lietuvos 
komjaunimo organizacijų analize, 
medžiaga apie Lietuvos teatrus 
bei genocidą. Žurnalą puošia Alek
sandros Košubienės keramikos 
paveikslai, kurių įvertinimą duoda 
Aleksis Rannit, meno istorikas, 
poetas ir kritikas. Rannit yra stei
gėjas Tarptautinės Meno Kritikų 
Sąjungos (International Associa
tion of Art Critics), kurios centrai 
yra Paryžiuje ir New Yorke. 
Kaip ir ankstyvesniuose LITUA
NUS numeriuose, taip ir šiame, 
lietuvių tauta yra reprezentuoja
ma ir pristatoma svetimtaučiui 
įvairiose — meno bei kultūrinėje 
ir politinėje srityje. Ir šiame nu
meryje yra lietuvių kalbos supa
žindinimo tęsinys. Numeryje rašo 
dr. Kazys Pakštas, Jurgis Šlekai
tis, Aleksis Rannit, dr. V. Sruo
gienė, dr. Antanas Klimas ir To
mas Remeikis.

Njenuo^tabu, kad LITUANUS 
kai kurie straipsniai universite
tuose yra privalomi kurso priedi- 
niai skaitymai, nes čia galima 
rasti faktinės informacijos, nesi- 
randančios tekstuose.

Nėra klausimo, kad toks žurna
las turi būti remiamas kiekvieno 
patrioto lietuvio, nes jis tarnau
ja visai lietuvių tautai. Pakarto
tinai vertėtų priminit, kad žurna
lo iždas yra tuščias ir paskelbus 
vajų, kiekvieno šventa pareiga 
yra atiduoti savo auką. Galima 
užtikrinti, kad kiekvienas aukojęs 
galės pasididžiuoti, kad ir jis pri
sidėjo prie to kilnaus darbo — 
Lietuvos populiarinimo bei laisvi
nimo.

Raminta Viltis, Akademinių 
prošvaisčių skyrius “Drauge”.

Pasipriešinimas ateizmu i 
raudonoje armijoje

“WI” žiniomis iš Maskvos, į 
vieną kariuomenės dalinį buvo at
vykę trys nauji kariai. Jie iš pat 
pradžių davė visiems aiškiai su
prasti, kad jie tiki į Dievą. Polit- 
komisaras Birjukov pasišaukė tuos 
tris karius ir su jais “dirbo” visą 
dieną. Kai jie grįžo pas savo ka
pitoną, jie jam į jo klausimą at
sakę: “Nieko protingo jis mums 
nepasakė, jis tik visą dieną šaukė 
“Dievo nėra”. Kapitonas savo vir
šininkams pasakęs: “Su tais vyru
kais reikia turėti kantrybės”. Ir 
tikrai, po keleto metų jie “atsi
vertę”.

Sunkesnis uždavinys buvo ma
jorui Sazanovui. Jam pranešė, 
kad vienas karys šeštadienį nesto
jęs rikiuotėn, bet savo patalpoje 
skaitęs religinę literatūrą ir pus
garsiai meldėsi. Į kuopos vado 
klausimą jis atsakęs, kad jis su 
Dievu kalbasi, esąs adventistas ir 
šeštadieniais negalįs dirbti. Įsa
komas eiti Į tarnybą, karys nepa
kluso. Vedė tardymą. Jis vis kar
tojo, kad jis jau prieš tris metus 
susidėjęs su adventistais, laikąsis 
10 įsakymų ir net baudžiamas ne- 
paklusiąs nusidėti savo tikybiniam 
dėsniam. Kitą dieną jis vėl ėjo 
tarnybos pareigas. Kai buvo pa
leistas trumpom atostogom moti
nos susirgimo proga, jis grįždamas 
į dalinį atsigabeno krūvas adven- 
tistinės literatūros. Koks buvo to 
kario tolimesnis likimas, nepra
nešta.

MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS
GENEROLO NAGEVIČIAUS 

ATSIMINIMAI
Brig. gen. gyd. Vlado Nagiaus 

-Nagevičiaus atminimui paminklas 
— leidinys jau spausdinamas. Jį 
redagavo Dr. B. Matulionis. Lei
dinyje daug Nepriklausomos Lie
tuvos istorinės medžiagos, surink
tos gen. St. Raštikio, Prof. J. Pu- 
zino, Dr. B. Matulionio, Dr. VI. 
Ingelevičiaus ir kitų. Leidinys lei
džiamas geram popieriuje ir bys 
įrištas į kietus viršelius.

Leidinyje apžvelgiama VI. Na- 
giaus-Nagevičiaus biografija, Ka
ro muziejaus istorija, Lietuvos 
karo sanitarijos veikla, Gydytojų 
Fraternitas Lituanica Korporacija, 
Archeologiniai kapų ir piliakal
nių fortifikacijos kasinėjimai, Jū
rininkų sąjunga, Karo invalidų 
sąjunga, visuomeninių organizaci
jų veikla ir kita.

Man, to leidinio leidėjai, būtų 
didelė garbė įamžinti Tamstos 
vardą rėmėjų sąraše. Tuo pagerb
tume! velionį VI. Nagių-Nagevičių, 
o man labai palengvintumėt leidi
mo naštą. Rėmėjams, aukojusiems 
$10.00 ir daugiau, taip pat bus 
pasiųstas ir šis istorinis leidinys.

Savo auką, ne vėliau kaip iki bir
želio mėn. 1 d., prašau siųsti:

Mrs. Veronika Nagius, 37950 
Euclid Ave., Willoughby, Ohio 
arba dr. A. Mauragis, 82 Victor 
Ave., Picnic Point, N.S.W. 
telef. UU 6707.

Su gilia pagarba
Veronika Nagevičienė

LIETUVOS SKYRIUS 
“PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS 

PARODOJE”
Ravennoje, Italijoje, buvo su

ruošta “Persekiojamos Bažnyčios 
paroda”, kurioje PLB Italijos L. 
B-nės p-ko kun. V. Mincevičiaus 
rūpesčiu buvo įrengtas ir Lietuvos 
skyrius. Paroda vėliau būsianti 
kilnojama ir į kitus Italijos mies
tus.

ŠVEICARUOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBOS 

SUDĖTIS
Šveicarijos Lietuvių Bendruo

menės naujon valdybon paskuti
niame narių susirinkime buvo iš
rinkti: 1) Dr. A. Kušlys — pir
mininkas, 2) Dr. J. Stephan — vi- 
cep-kas, 3) Dr. P. Radvila — sek
retorius — iždininkas, 4) Dr. A. 
Dargužas-Hofer — informacijos 
reikalams. Bendruomenė gražiai 
veikia, nors ir tik retai susirenka.

FILMAS SU RŪTA KILMONYTE 
FED. VOKIETIJOJE 

UŽDRAUSTAS
Fed. Vokietijos filmų savikon

trolės komisija, kurioje dalyvauja 
ir eilė visuomenės atstovų, pasi
sakė prieš tai, kad amerikiečių fil
mas “Operation Eichmann” būtų 
Vokietijoje rodomas. Uždraudimas 
neturi nieko bendro su žymia fil
mo artiste Rūta Kilmonyte. Abe
jonės kilo tik dėl to, kad šiuo me
tu, Izraelyje tebeinant Eichmano 
bylai, filmo rodymas kai kuriuose 

Vyresnybė visiškai nepa
sitiki savo karininkais

Raudonosios armijos organe 
“Krasnaja zvezda” vienas vyr. 
leitenantas skundžiasi, kad polit- 
komisarai visiškai nepasitiki kari
ninkais. Jis iš savo viršininko bu
vo gavęs įsakymą laikinai perimti 
kitas pareigas. Kai jo žmona tuo 
metu sirgo, jis prašė, kad jį toms 
pareigoms nesiųstų. Kai jis po 
tarnybos parvyko į namus, žmona 
pasakojo, kad buvęs atvykęs poli
tinis komisaras ir norėjęs įsitikin
ti, ar tikrai to karininko žmona 
serga. Karininkas karių laikraščiui 
parašė: “Aš nesipriešinu būti kon
troliuojamas, bet man yra skau
du, kad mano žodžiams netikima”.

Ir Lenkijos profesinės są
jungos verčiamos eiti dar
bininku varovu pareigas

Po 1956 metų spalio “nekruvi
nos revoliucijos”, kai valdžios vai
rą perėmė Gomulka, Lenkijos pro
fesinės sąjungos kurį laiką jautė
si kiek laisvesnės ginti darbininkų 
reikalus. Bet pastaruoju metu 
padėtis pasikeitė. Partijos vado
vybė vis įkyriau reikalauja profe
sines sąjungas padaryti partijos 
“smogiamuoju daliniu” darbo 
fronte ir aktyviai įsijungti į ga
mybos didinimo akciją. Kitaip ta
riant, profesinės sąjungos verčia
mos perimti darbininkų varovų 
vaidmenį.

E.

Vokietijos žiūrovų sluoksniuose 
galėtų sukelti tam tikras neigia
mas nuotaikas. Skaitoma galimu, 
kad filmas Vokietijoje bus rodo
mas vėliau, šiuo metu jis rodomas 
visoje Amerikoje ir kai kuriuose 
kituose kraštuose. Filmų kritikai 
ir recenzentai pabrėžia lietuvaitės 
filmų artistės Rūtos Kihnonytės 
didelius gabumus. Jos populiaru
mas matyti ir iš to, kad ji yra da
lyvavusi jau apie 500 televizijos 
vaidinimų ir daugelyje filmų. Ji 
niekur neužsigina esanti lietuvių 
kilmės ir gražiai kalba lietuviš
kai.

PATIKSLINIMAS DĖL 
ŠVEDIJOS LB VALDYBOS 

SUDĖTIES
Švedijos Lietuvių Bendruomenės 

naujosios valdybos sudėtis yra to
kia: Pirmininkas arch. J. Pajaujis, 
sekretorius dail. E. Budrys, iždi
ninkė Aid. Vilkėnienė (ne T. Bū- 
gienė). Revizoriaus pareigas eina 
inž. Kl. Gumauskas.

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI

VOYAGES PRESS leidykla 
(New Yorke) praneša, kad šių 
metų pabaigoje knygų rinkoje pa
sirodys Green Oak, Green Linden 
(Žalias Ąžuolas, Žalia Liepa), 
lietuvių poezijos antologija anglų 
kalboje. Redaguojama Clark Mil- 
Is’o ir A. Landsbergio, antologija 
talpins rinktines liaudies dainas 
bei individualių poetų kūrinius. 
Antologijos paruošime talkinin
kaus lietuvių bei amerikiečių mo
kslininkai, rašytojai bei poetai.

Clark Mills yra poezijos rinkti
nių The Migrants, A Suite for 
France, The Circus autorius, ir 
pasižymėjo prancūzų simbolistų 
vertimais. Pastaraisiais metais jis 
išvertė ir išleido Adomo Mickevi
čiaus, K. Wierzynski’o, J. Lechc- 
n’o ir kitų Rytų Europos rašyto
jų kūrinių rinkinius.

Green Oak, Green Linden nu
matoma išleisti šių metų gruodžio 
1-ją dieną. Ji kainuos $4.50, bet 
užsisakantiems iš anksto knyga 
tekainuos S3.50. Antologijos lei
dėjai tikisi surinkti bent 300 to
kių prenumeratų ateinančių sa
vaičių bėgyje, nes tai įgalintų 
juos padengti pradines spausdini
mo išlaidas. Norintieji paremti 
antologijos leidimą, gali užsisaky
ti ją iš anksto šiuo adresu: Voy
ages Press, 35 West 75 Street, 
Now York 23, N.Y., U.S.A.

VYT. ALSEIKA VYKS
I VOKIETIJĄ

Laikraštininkas Vytautas Alsei
ka susitarė su VLIKo prezidiumu 
ir netrukus išvyks į Vokietiją 
dirbti VLIKo Informacijos Tar
nyboj.
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ŠACHMATU KAMPELIS■

Sydnėjuje
NAUJA KOVO VALDYBA

Gegužio 7 dieną Centriniuose 
Lietuvių Namuose Redferne įvyko 
metinis Kovo narių ir rėmėjų su
sirinkimas. Dalyvaujant per 40 
sportininkų, buv. klubo pirminin
kas V. Augustinavičius susirinki
mą pradėjo, kviesdamas jam pir
mininkauti V. Binkį ir sekreto
riauti — D. Kairaitį. Po oficia
laus įžanginio žodžio, V. Augusti
navičius plačioje klubo metinės 
veiklos apžvalgoje susirinkusiems 
nušvietė praeitų metų Kovo veik
lą ir darbą, plačiau sustodamas 
ties praėjusiąja sporto švente, 
kurios šeimininkais buvo kovie- 
čiai. Iš pirmininko kalbos buvo 
galima susidaryti aiškus sportinės 
veiklos Sydnėjuje vaizdas ir pas
kirų sporto šakų darbai bei tų 
darbų sunkumai. Revizijos komisi
jos pirmininkui A. Bačiuliui per
skaičius revizijos aktą, paaiškėjo, 
kad per šiuos darbo metus klubo 
valdyba turėjo pajamų apie 1162 
svarus, o išlaidų 1007 svarus, pa
likdama sekančiai valdybai iždą 
su 154 svarais. Visos klubo rašti
nės knygos rastos labai pavyzdin
game stovyje. Susirinkimui priė
mus pirmininko ir revizijos komi
sijos pranešimus, buvo einama 
prie klausimų ir sumanymų, iš ku
rių būdingesni buvo: naujajai val
dybai pradėti kuo greičiau visų 
šakų sporto gyvenimo suaktyvini
mą, paskirti tuoj pat visų šakų 
sekcijų vadovus, kurie imtųsi na
šaus darbo savose sekcijose, grei
čiausiu laiku suruošti gerą spor
tininkų balių kurioje nors iš ge
resnių salių, rasti greičiausiu lai
ku paskiroms komandoms trene
rius, pagyvinti Kovo veteranų ir 
narių rėmėjų veiklą sporto klube 
ir kt.

Naujojon Kovo valdybon buvo 
išrinkti ir pasiskirstė pareigomis: 
V. Augustinavičius — pirmininkas, 
S. Juraitis. — vicepirmininkas, 
Stribinskas — kasininkas, J. 
Kriaucevičius — sekretorius ir J. 
čepulytė — moterų vadovė. Val
dybos nariais — kandidatais liko: 
R. Liniauskas, Sakalauskas ir 
Adickas. Revizijos komisija liko 
ta pati iš A. Bačiulio, A. Laukai
čio, papildant ją, vietoj išėjusio 
V. Bernoto, A. Vasariu.

Naujajai Kovo valdybai linkėti
na nedelsiant griebtis darbo, ypa
tingai aktyvinant sporto gyveni
mą. Sydnėjuje gyvena tikrai ne
maža jaunimo, todėl vieną kitą 
savaitgalį keliems valdybos na
riams pervažiavus per didesniąsias 
lietuvių gyvenamas vietoves ir 
asmeniškai pašnekėjus su tėvais 
ir pačiais jaunuoliais, būtų geriau
sias būdas į klubą pritraukti dau
giau jaunimo. Tuo pačiu būdu ir 
geras žodis mūsų veteranams gal 
panaikintų ir paskirų trenerių ne
buvimo klausimą. Nieko nepada
rysi, “moderniuose laikuose” rei
kia kaikada ir nusilenkti...

MERGINOS DUODA PAVYZDĮ
Senasis Kovo stalo teniso vete

ranas Vincas Binkis paskutiniuo
ju laiku persimetė į krepšinį, nors 
jis ir stalo teniso raketės nepadė
jo. šiuo metu Kovo merginų 
krepšinio komandą jis visiškai iš 
naujo performuoja. Nors po pas
kutinės šventės, ištekėjus kone 
paskutinei komandos žaidėjai, 
buvo daugelio galvojama, kad ir 
merginų komanda iširs, tačiau, tre
nerio Binkio dideliu ryžtu (tai ga
li būti pavyzdžiu visoms kitoms 
Kovo sporto šakoms) asmeniškai 
buvo jo surasta 16 naujų merginų 
ir jau kuris laikas kaip jos labai 
intensyviai treniruojasi ir dirba. 
Nors anksčiau Sydnėjus pasižymė
jo savo žaidėjų žemu ūgiu, tačiau 
iš naujųjų žaidėjų pusė yra aukš
to ūgio, pasak trenerio — gimu
sios krepšininkės. Ateinančiam 
vasaros sezonui į australių pir
menybes numatoma išstatyti 2 ar 
net 3 merginų komandas. Sėkmės 
naujosioms krepšininkėms ir jų 
nenuilstančiam treneriui!

NAUJI METAI
Šių metų tradicinį N. Metų su

tikimo balių Kovas ruošia State’s 
Ballroom naujai atremontuotoje 
salėje, miesto centre. Paskutiniuo
ju laiku šioje salėje buvo įreng
tas modernus oro vėsinimas, todėl 
būsimieji vasaros karščiai bus 
šiais metais ne problema.

SPORTAS SAV. MOKYKLOJE
Buv. Kovo valdybos narys ir ži

nomas mūsų šachmatininkas A. 
Dargužis, susitaręs su Bankstow
no savaitgalio mokyklos vadovybe, 
šioje mokykloje pradėjo vaikus 
mokyti paskirų sporto šakų ir įvai
rių sportinių žaidimų. Pradedant 
mokyti sporto nuo pačių pirmųjų 
jaunystės dienų, sportinio prie
auglio Sydnėjuje ateityje tikrai 
turėtų netrūkti, ypatingai kai vė
liau prie Bankstowno namų bus 
įrengta ir sporto aikštelė.

V. LIŪGĄ — 18-SIS
N.S.W. australų šachmatų drau

gija pateikė savo geriausių žai
dėjų įvertinimą, kuriame iš šios 
valstijos geriausių 300 žaidėjų 
Sydnėjaus lietuvių šachmatų meis
teris V. Liūgą buvo įvertintas 18- 
ju, kas tik vienų metų komandi
nio lietuvių pasirodymo australų 
pirmenybėse yra laikoma labai 
geru rezultatu.

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS
Vyrų ir moterų krepšinio treni

ruotės vyksta kiekvieną sekmadie
nį nuo 9 vai. ryto Newtowno Po
lice Boy’s Klube, E'rskineville Rd. 
Visi jaunuoliai-ės, norintieji žais
ti krepšinį, kviečiami atvažiuoti i 
treniruotes.

JUODIEJI PRALAIMĖJO
Prasidėjus žiemos sezono “Grū

dingo tarpklubiniani matčui”, pir
moji kova tarp “Kovo” ir “Riga” 
pasibaigė Ii : 5i Rigos pergale.

Tenka pažymėti, kad tai pirmas 
latvių triumfinis laimėjimas prieš 
“Kovą” tokia taškų pergale. “Ko
vas” tikrai pasigedo stipraus žai
dėjo J. Venclovo, kas dalinai at
siliepė į rezultatus, kai latviai iš
statė patį pajėgiausią žaidėjų są
statą.

šomis parėmė sporto šventę ir vi
siems tiems, kurie priėmė nakvy 
nei sportininkus ir juos maitino;

be to, Amerikos lietuvių visuo
menininkui J. Bachunui už dova
ną (50 dolerių) ir visiems tautie
čiams bei organizacijoms, sveiki
nusioms mūsų klubą sporto šven
tės metu.

Prašome atleisti tų, kurių pavar
des būtume pamiršę.

Sporto šventė jau senai pra
ėjo, bet mes dar gyvename jos 
prisiminimais, o be jūsų pagalbos 
ir paramos gal nebūtų sporto 
šventė ir iš viso įvykus...

Dar kartą visiems širdingas 
ačiū visų sportininkų ir sporto 
šventėje dalyvavusių vadovų var
du.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto
Klubo “KOVAS” Valdyba

PADĖKA
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 

“Kovas” valdyba, baigusi savo 
kadenciją, kuriai, be kitų darbų, 
teko suruošti ir sporto šventę, reiš
kia širdingą padėką pavieniams 
asmenims ir organizacijoms:

Už paaukotas taures, skirtas 
sporto šventėje pirmųjų vietų lai
mėtojams — kun. P. Butkui, A.L. 
B. Krašto Valdybai, Bankstowno, 
Cabramattos ir Sydnėjaus Apylin
kių Valdyboms, Bankstowno Lie
tuvių Namų “Dainava” Valdybai, 
Soc. Moterį: Draugijos Valdybai 
ir Centr. Sydnėjaus Lietuvių Na
mų Redferne Tarybai; J. Subačiui 
už dovanas, skirtas sportininkams, 
dalyvavusiems stalo ir lauko teni
so varžybose;

L. Marcinkienei, sporto klubo 
“Kovas” vėliavos krikšto motinai, 
už taurę, skirtą sporto šventės 
rengėjams;

dail. R. Ratui už padarymą 
sporto šventės ženklelio projekto;

Australijos lietuvių Studentų 
Centro Valdybai ir Sydnėjaus 
Ateitininkų Valdybos nariams už 
paramą darbu;

“Dainos” choro dirigentui K. 
Kavaliauskui ir visiems choris
tams už taip gražų ir įspūdingą 
giedojimą per šv. Mišias, skirtas 
sporto šventės dalyviams;

Soc. Moterų D-jos pirmininkei 
M. Simniškienei, draugijos . na
rėms ir visoms tautietėms, prisi
dėjusioms sportininkų pietus ruo
šiant;

Savo darbu prisidėjusiems prie 
šventės organizavimo bei pravedi- 
mo — P. Mikalauskui, p. Mironie- 
nei, V. Mironui, P. Mironui, O. 
Braželienei, K. Narbutui, V. Šu
tui “Minties” spaustuvės sav. Pr. 
Nagiui, A. Kaminskui, J. šlyteriui; 
J. Veteikiui, “Mūsų Pastogės” re
daktoriui, už nuoširdžius patari
mus ir nurodymus;

Nakvynėmis aprūpinti komisijos 
nariams — M. Nakučiui, A. Kra
neliui ir J. Petniūnui už įdėtą 
triūsą’ apgyvendinant sportinin
kus.

Dėkojame taip pat tiems Syd
nėjaus lietuviams, kurie savo lė-

Adelaidėje
VYTIS JAUNIAI — NORTH 

ADELAIDE (29-19)
Kaikurie Vyties jauniai turėjo 

pirmas rungtynes savo gyvenime, 
bet dėka patyrusių žaidėjų ir jie 
mokėjo prisitaikyti ir laimėti run
gtynes. Taškus pelnė: V. Stanke
vičius 12, R. Rudzenskas 6, R. 
Stankevičius 5, De Groot 4, Pocius 
2, Radzevičius, Kirsh, Mikužis, J.

MOTERŲ KREPŠINIS
Nesant namuose mergaičių tre

nerio p. A. Merūno, kuris nemiega 
ir Hobarte, mergaitės seka labai 
gerus Les Hody pamokymus treni 
ruočių metu, ir, todėl išėję’j aikštę, 
pasirodė kaip darančios gerą pa
žangą žaisdamos greit ir apgalvo 
tai, jos šį kartą neturėjo vargo 
palaužti savo priešininkių, čia no
rėčiau paminėti ne tik vieną M. 
Kelertaitę, kuri savo puikiais me
timais iš toli pelnė 25 taškus, bet 
ir visa komanda žaidė ypatingai 
gerai. R. Andriušytė ir D. Radze 
vičiūtę, kurios turėdamos noro ga
li būti puikios žaidėjos. Andriušy 
tė pelnė 17 taškų, D. Radzevičiūtė 
12, Kitienė 6, šiukšterytė 2, L. 
Radzevičiūtė ir Pečiulytė po 2.

Bendras rezultatas: “Vytis — 
Felcons” 66-35. Tai yra tikrai gra 
žus laimėjimas.

Šiuo tarpu pažiūrėkime trumpą 
partiją iš “Pabaltijo pereinamo
sios taurės” turnyro tarp lietuvių 
ir latvių, kuomet šachmatiška lai
mė šypsosi mums-.

Balti: J. Masčinskas, juodi: E. 
Lielkajis, žaista 4-toje lentoje.

1. e2-e4, c7-c5; 2. Žgl-f3, Žb8- 
c6; 3. Rfl-c4, g7-g6; 4. c2-c3, Rf8 
-g7; 5. 0-0, d7-d6; 6. d2-d4, a7-a6; 
7. a2-a4, Rc8-g4; 8. Rc4:f7ch, Kfl; 
9. Ff7-a2, c5:d4; 10. Vdl-b3, Vd8- 
e8; 11. Žf3-g5, Žc6-d8; 12. Žg5: 
h7ch. — ir juodieji pasidavė.

ŠACHMATŲ TURNYRAS
Prasidėjus šių metų Sydnėjaus 

šachmatų turnyrui, mūsų šachma
tininkai . smarkiai nukentėjo nuo 
savo gerų prietelių latvių, kurie 
pirmą kartą išstatė savo koman
dą. Koviečiai, žaisdami be dr. I. 
Venclovo, pralošė 5i:lį santykiu.

Antrame rate koviečiai žaidė 
prieš Greenwich komandą ir lai
mėjo 5:2 santykiu, šiais metais 
tenka žaisti septyniose lentose, 
todėl ir komandą teko papildyti 
žaidžiant su Greenwich “Kovo” 
komandą sudarė ir taškus laimė
jo: V. Liūgą 0, V. Patašius 1, V. 
Koženiauskas 0, dr. I. Venclovas 
1, J. Kvietkauskas 1, J. Janibraus- 
kas 1 ir V. Augustinavičius 1.

Po 1960 metų turnyro, mūsų 
šachmatininkai buvo pirmą kartą 
įrašyti į N.S.W. Chen Associa
tion, šachmatų leidžiamo laikraš
čio paruoštą sąrašą, kuriame pa
gal taškų skaičių yra nustatytas 
kiekvieno šachmatininko pajėgu
mas. Geriausią įvertinimą iš lietu
vių tarpo turi V. Liūgą, kuris yra 
įrašytas 18-je vietoje iš 300 pajė
giausių N.S.W. šachmatininkų.

V.A.

VYTIS II — NORWOOD 31-30
Vyties rezervas žaidė su gana 

stipriu priešininku, žaidynės buvo 
labai apylygios ir ligi paskutinės 
minutės nebuvo aiškus laimėtojas. 
Likus žaisti mažiau negu minutei, 
priešas vedė vieno taško skirtumu, 
bet Pocius iš paskutinių jėgų po 
priešo krepšiu padarė metimą ir 
baigėsi žaidynės mūsų pergale.

Taškus pelnė ir žaidė: Pocius 
2, Ramonaitis 10, Gudelis 3, Da- 
niškevičius 13, G. Statnickas 2, 
Rakauskas 2, R. Urmonas, O. Mor
kūnas ir O. Kapočiūnas po 0.
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M. PETRONIS,

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

Kaina — 24/-
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SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR ;
“ Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį -■ 
; ’ ar paties supirktą siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą, '’

tai kreipkis į: ”

NYMAN & SCHULTZ, Sydney į i’ ► o< ► o
” 56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W. ”

;; Tel.: 31-3335 ;;
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t •

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

V.V.U.V.-.V.V.V.V.".V.V.“.V.V.V.V.".V.".V.".%V.".’AVA

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai. 
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>! 11 sv. svorio £ 5.0.0 ir iki 22 sv. svorio £ 7.0.0. Daugiau jokių 

išlaidų nėra. >:

ft ft
g BUVUSI “R Ū T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
ft ft
4 92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA

’ SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO ft 
į: PRODUKTUS. |

Užsakymai pristatomi į namus. Į:
U v

FRUIT MARKET AND MILK BAR
TRIMARCHI & SONS -
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

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

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

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

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

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiaine ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS
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PADĖKIM AŠARĄ NUBRAUKTI
Gyvenimas ne visiems rožėmis 

klotas. Daug, o daug jame patiria 
vargo, nelaimių ligų... Ne vienam 
todėl gaili ašara, kitiems matant 
ar nematant, nurieda skruostu. 
Vieni, matydami ašaras, praeina 
tylomis, kiti — suranda ir tų, ku
ris kančių slapta kenčia.

Prie pastarųjų, kurie stengiasi 
visiems padėti, yra Melburno Mo
terų Socialinės Globos Draugija 
Ji ne vienų paguodė senelį, stip
rino ligonį, sušelpė vargau pate
kusį tautietį.

Tų artimo meilės darbų d-jos 
narės vienos be mūsų pagalbos 
negalėtų atlikti. Eilę metų jos 
kreipėsi j mus su aukų lapais, o 
mes krapštėm pinigines ir dėjome 
kas kų galėjom, ko negailėjom.

Šiais metais d-jos moterys, no
rėdamos surinkti kiek pinigo, ne
sikreipia tuo įprastu ir ne vieno 
išmetinėjančiai vadinamu įkyriu 
ubagavimo būdu, bet kviečia Tave 
ir visus į jų rengiamų metinį ba
lių, kuris įvyks š.m. gegužio 19 
d. didelėje ir gražioje Brunswick 
miesto salėje, čia jos suteiks kiek
vienam progos maloniai praleisti 
laikų, o to malonumo likučiu ne 
vienam sumažinti vargų ar gailių 
ašarų nubraukti.

Argi galime jų kvietimų atmes
ti? Argi galime artimui nepadėti? 
Ateik Tu, ateisiu aš, ateikime vi
si!’

K. Daumantas

P ASIS KIRSTĖ PA R EIG OM IS
Naujai išrinktoji Melburno Apy

linkės Valdyba gegužės mėn. 5 d. 
turėjo savo pirmąjį posėdį, kurio 
metu aptarti veiklos klausimai ir 
pasiskirstyta pareigomis šiaip: J. 
Petrašiūnas — pirmininkas, F. Ta
mošaitis — vicepirmininkas (JX 
3867), J. Pelenauskas — sekreto
rius (7924617), K. Baltokas — 
iždininkas (JU 5674), A. Krausas 

>— kultūros ir švietimo reikalams 
narys (378382). Prie Melburno 
Apylinkės Valdybos pavesta A. 
Krausui suorganizuoti Kultūros 
Tarybų ir J. Pelenauskui ryšių su 
kitataučiais palaikymo Komisijų 
ir joms vadovauti.

Apylinkės Valdybai korespon
dencija siųstina jos pirmininko 
adresu: J. Petrašiūnas, Lot 65 
Jaqueline Rd., Mt. Waverley, Vic.

DIPLOMANTŲ ŠVENTĖ
Gegužės mėn. 5 d. Melburno 

Karališkame Technologijos Insti
tute iškilmingai atšvęsta diplo
mantų šventė, kurios metu iš 173 
baigusių institutų, gavo ir trys

lietuviai diplomus: Kęstutis Jonas 
Lynikas pramoninės chemijos dip
lomų, Vytautas Tamošaitis staty
bos inžinerijos diplomų ir Arvy
das Krausas komunikacijos inžine
rijos diplomų. Instituto rektorius 
pasveikino visus baigusius, o sve
čias iš Amerikos Mr. Edmund C. 
Meierbachtol (Minesotos Universi
tetas) pasakė pagrindinę kalbų. 
Iškilmėse dalyvavo nemažas bū
rys baigusiųjų artimųjų ir studijų 
kolegų iš lietuvių tarpo. (K.)

SYDNĖJUS -
PAMALDOS

Gegužio 21 d. pamaldos Banks
towne St. Brendan’s bažnyčioje 
10 v. 45 min., o gegužinės pamal
dos tų pačių dienų Bankstowno 
“Dainavos” salėje 5 y. p.p.

Gegužinės pamaldos kas sekma
dienį giedamos Camperdowne po 
12 vai. lietuviškų pamaldų.

RUOŠKIMĖS PROCESIJAI
Šiais metais dalyvausime iškil

mingoje Dievo Kūno procesijoje 
birželio 4 d., sekmadienį, apie 2 
v. p.p. Manly Kunigų Seminari
joje. Jau iš anksto paruoškime sa
vo gražiuosius tautinius rūbus ir 
patys ruoškimės kuo gražiau ats
tovauti tikėjimo kankinę — Lie- 
tuvų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Sekminėse, gegužio 21 d. 12 vai. 
30 min. Goulburn St., esančioje 
evangelikų bažnyčioje bus lietu
viškos pamaldos evangelikams.

Po pamaldų šalia bažnyčios esan
čioje salėje įvyks pokalbis prie 
arbatėlės.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti.
Bažnytinis komitetas

DAIL. V. RATO KŪRINIAI 
l AMERIKĄ

Pranciškonų vienuolynas Ame
rikoje įsigijo dail. V. Rato ketu- 
rius kūrinius, kurie bus patalpin
ti vienuolyno Meno Galerijoj.

Pranešama, kad vienuolyno va
dovybė rengiasi netolimoj ateity 
išleisti jų galerijoj esančių lietu
vių dailininkų kūrinių leidinį, į 
kurį patalpins ir mūsų dailininko 
V. Rato įsigytuosius kūrinius.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
Š.m. gegužio 21 d., sekmadienį, 

5 vai. vakaro A.L.K. Kultūros 
Draugija šaukia metinį visuotinį

narių susirinkimų Dainavos salėje 
Bankstowne

Susirinkimas prasideda geguži
nėmis pamaldomis, kurioms vado
vaus draugijos dvasios vadas kun. 
P. Butkus.

Po pamaldų bus tęsiamas susi
rinkimas toliau pagal šių dienot
varkę :

a) Apyskaitiniai valdybos pra
nešimai, b) naujos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, c) eina
mieji reikalai ir d) paskaita, ku
rių skaitys inž. A. Jakštas, nese
nai grįžęs iš Amerikos tema: 
Įspūdžiai iš Amerikos gyvenimo. 
Paskaita bus liustruojama pavei
kslais ir atsakinėjama į įvairius 
iškeltus klausimus.

Po paskaitos linksmoji dalis ir 
alutis.

Visus prijaučiančius tautiečius 
kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Š.m. gegužio 20 d. (šeštadienį) 

5 v.v. p. V. Šliogerio bute, 17 
Belmore Ave., Belmore, N.S.W. 
kviečiamas Sydnėjaus Plunksnos 
Klubo posėdis.

Maloniai prašoma visus Klubo 
narius posėdyje dalyvauti.

Posėdžio darblotvarkėje numa
toma aptarti Klubo einamieji rei
kalai.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimas, "jau 
kelinti metai iš eilės suruošiamas 
Sydnėjaus skautų ir ateitininkų, 
šiemet dar prisidedant Bankstow
no savaitgalio mokyklai, įvyko ge
gužės 14 d.

Pamaldos už motinas vyko st. 
Joseph’s bažnyčioje, Camperdow
ne. Čia šv. Mišias atlaikė ir gra
žų, tikrai gilių minčių sukėlusį 
pamokslų pasakė kun. P. Butkus.

Pats minėjimas įvyko 5 vai. po 
piet Dainavos Liet. Namuose Ban
kstowne.

Į minėjimų atsilankė tiek mamy
čių, tėvelių ir svečių, kad pritrūko 
ne tik namuose esančių 200 kėd
žių, atsarginių suolų, bet dauge
liui teko ir stovėti.

Jaunieji šiemet davė tikrai gau
sių ir gerai paruoštų programų. 
Po kun. P. Butkaus atidaromojo 
žodžio, Marijos giesmės, sekė V. 
Pušaitės deklamuojamas Minelgos 
eil. “Mamytei” ir Rasos Zinkutės 
— “Tau, -mamyte”.

Įdomių paskaitų, dienos tema, 
skaitė A. Kramilius. Po to sekė 
J. Slavėno paruoštas scenos vaiz
delis “Mamos vardinės”, kuriame

savo talentus ir gabumus mamy
tėms rodė R. Slavėnaitė, V. Pu
šaitė, K. Laukaitis, A. Pužas, 1. 
Kundreckaitė, L. Laukaitytė, A. 
Intaitė, R. Kundreckaitė, B. Alek
naitė, A. Mišeikaitė, A. Milašaitė, 
R. Milašas. (Vadovai: A. Laukai
tienė ir J. Slavėnas, muz. — V. 
Pušo). Seka vėl visa pynė jaunų
jų artistų, deklamatorių ir meni
ninkų: V. Bitinaitė skambina pia
ninu, U. Kazokaitė skaito rašinė
lį “Dovanėlė mamytei", aplodis
mentais apipiliami smuikininkas 
V. Stašionis ir akomponavusi .pia- 
ninu jo sesutė J. Stašionytė, pa
groję du gerai atliktus dalykus, 
deklamuoja mažytė A. Šankaus- 
kaitė eil. “Tau, mamyte”. Bet 
daugiausia aplodismentų šį vaka
rų nusinešė du jauniausieji šokė
jai, pašokę “Minuetų” — Elenutė 
Kyverytė ir R. Milašas; teko net 
dar kartų išeiti, publikai prašant, 
tradiciniam nusilenkimui... Po 
deklamacijų, atliktų J. Šliogerio 
(“Mano mamytė”) ir L. Apiny- 
tės (“Pasakų namelis”), komiškas 
vaizdelis — “Trys paršeliai”; da
lyviai: A. Sankauskas, S. Berno
tas, A. Dulinskas, K. Kazokas, 
K. Genys — labai šiltai sutikti 
jaunųjų žiūrovų. Vaizdelį seka A. 
Intakes deklamacija “Dievas davė 
man mamytę”, ir užbaigai, kun. 
P. Butkaus vad., akordeonu pri
tariant J. Maksvyčiui, jaunieji 
dainininkai “Mamos Vardinių” 
vaizdelio dalyviai padainavo 4 dai- 
neleis: “Be' Tėviškėlės” (komp. 
kun. P. Butkaus), “Oi, Lietuva, 
motinėlė” ir “Oi, kelkitės, vaike
liai”.

Minėjimų, trumpu žodžiu, baigė 
A. Dudaitis, pakviesdamas minėji
mo dalyvius sugiedoti Tautos Him
nų. Programos pranešinėtoja — 
Ramunė Zinkutė.

Vėliau, skautėms užvirus kavu
tės, artistų, mamyčių ir visų kitų 
dalyvių pasistiprinta ir dar kurį 
laikų pasilinksminta.

ADELAIDĖ
STOVYKLA

Vlado Putvio skautų vyčių bū
relio stovykla vyko Mt. Crawford 
pušyne šiais metais. Vadovavo 
Kęstučio draugovės draugininkas 
s.v. si. J. Morkūnas. Buvo sutarta 
parinkti medžiagos tunto būklui 
įrengti. Atitinkama laiko dalis 
buvo skirta rimčiai pagal stovyk
lavimo metų.

Velykų pirmų dienų mūsų skau
tai buvo pakviesti vakarienės pas 
gretimai stovyklaujančius kitus 
skautus — vienų Adelaidės tuntų, 
šeimininkai žavėjosi gražiu mūsų 
dainavimu.

Paskutinę stovyklos dienų lankė
si Rajono Vadas, lydimas tunti- 
ninko pavaduotojo. Pašnekesio 
metu Rajono Vadas nušvietė kaip 
vyčiai turi suprasti skautybę ir 
kaip ruoštis įžodžiui, o ps. A. Ga
velis paminėjo skautų vytį moder
niame pasaulyje ir apžvelgė vy
čio tarnybų.

LIETUVIŠKA DAINA IR TAUTINIAI ŠOKIAI

‘ AUSTRALAMS
(Lituania choro ir tautiniu šokiu grupės koncertas 

Renmarke)
Dvi Adelaidės lietuvių meninės 

grupės — choras Lituania ir tau
tinių šokių ansamblis, talkinin
kaujant solistei G. Vasiliauskienei 
ir pianistei Dorothy Oldham, š.m. 
balandžo 29 d., Education Week 
proga, buvo išvykusios į Renmarkų 
(160 mylių nuo Adelaidės), kur 
davė lietuviškų dainų ir tautinių 
šokių koncertų.

Beveik 400 australų, kaip jie 
patys vėliau pareiškė, pirmų karta 
savo gyvenime dalyvavo koncerte, 
kurio jie ilgai negalėsiu pamiršti. 
Jis prašokęs visus jų lūkesčius ir 
spėjimus. Anot jų, tauta, kuri gali 
sukurti tokias melodingas dainas 
ir tokius originalius tautinius šo
kius, turinti būti giliai kultūringa 
ir galinti drųsiai didžiuotis savo 
dvasios turtais. Lituania choro 
knygoj vietos veikėjai atvirai iš
reiškė savo džiaugsmų ir pasiten
kinimų. Su tais paeriškimais vi
suomenę teks supažindinti kuria 
nors kita proga.

Iš tautinės propagandos pusės 
šį koncertų reikia laikyti labai ir 
labai pasisekusiu. Žmonės, kurių 
dauguma neturėjo mažiausio su
pratimo apie lietuvių tautų ir jos 
kultūrų, pamatė jų skambių dai
nų, grakščių šokių ir margaspal
vių rūbų šviesoje. Jie jau žino, 
kad ten, prie Baltijos krantų per 
amžius gyvena kukli ir taiki tau
ta, kuri tiek savo džiaugsmų, tiek 
savo liūdesį supina su dainos me
lodijom, kuri savo kasdieninį dar
bų pavaizduoja ritmingais šokiais 
ir kuri puošiasi savo rankų darbo 
drabužiais, niekur kitur nematy
tais pasaulyje.

Visi tie kuklūs menininkai, ku
rie atskleidžia svetimiesiems už
dangų, slepiančių lietuvių tautos 
meno gabalėlius, turi pagrindo 
tikrai didžiuotis priklausydami ar 
tai Lituania chorui ar tautinių 
šokių grupei. Adelaidėje jie virto 
lietuviškos propagandos skleidė
jais, ir gerais skleidėjais, pilna to 
žodžio prasme.

Sudarydamas šio koncerto re
pertuarų, Lituania choro dirigen
tas muzikas V. Šimkus davė visų

tuzinų lietuviškų dainų, išdainuo
tų dviem atvejais. Melodijų ir 
nuotaikų kaitaliojimasis buvo toks, 
kad svetimieji, nesuprasdami žo
džių, o tik vadovaudamiesi sųmo- 
ningais ir charakteringais L. Geru
laičio paaiškinimais, galėjo lengvai 
sugauti dainos idėjų ir suvokti 
liūdesio, džiaugsmo ar ilgesio prie
žastingumų, kaip vedamųjų melo
dijos mintį.

Koncerte choras sudainavo K. 
V. Banaičio Už jūrių marių, St. 
Šimkaus Motinėle sengalvėle, Šių 
naktelę ir Vėjo dukrų, T. Brazio 
Oi žiba žiburėlis ir Tu, berželi, J. 
Karoso Stikliukėlį, J. Švedo Line
lį raunu, A. Sasnausko Karvelėlį 
(solo J. Maželienė), A. Vanagai
čio Maldų, A. Vaičiūno Kritusioms 
šauliams ir J. Žilevičiaus Anoj 
pusėj ežero.

Tautinių šokių grupė, vadovau
jant B. Lapšienei ir akordeonu 
pritariant A. Grigoniui, pašoko 
žiogelius, Kepurinę, Kubilų, Šus- 
ta, Mikitų ir Malūnų.

Solistė G. Vasiliauskienė kon
certų pradėjo dviem lietuviškom 
dainom (K. Kavecko Na tai kas 
ir V. Sarpaliaus Dukružėlė), vė
liau padainavo dar tris svetimų 
autorių kompozicijas.

Pianistė Dorothy Oldham pas
kambino Griego, Schumano ir Cho- 
pino muzikos gabalėlius.

Visi koncerto dalyviai ir juos 
lydėjusieji adelaidiškiai (apie 60 
asmenų) buvo išskirstyti pas Ren- 
marko australus nakvynei.

Vaišės po koncerto, Renmarko 
apylinkių aprodymas ir barbecue 
tikrai gražioje Murray upės pa
krantėje buvo ryškus australų dė
kingumo parodymas. Priėmimas 
buvo nuoširdus. Atsisveikinant 
tebuvo sakoma tik “Iki pasima
tymo”. Yra pagrindo tikėti, kad 
lietuviškų pasirodymų pasiseki
mas Renmarke užtikrintas. Be 
australų, lietuviais Renmarke 
ypatingai rūpinosi ir ten gyvenus 
jaunas lietuvis advokatas Stasys 
Čibiras su Ponia. Prie jų namų 
lietuviai buvo sutikti ir išlydėti.

V.R.

MELBURNIŠKIŲ METINĖ PRAMOGA |
$ KUR EISIU, KUR NEISIU, BET Į $
‘ B
§ STUDENTŲ BALIŲ EISIU |

’*< 
Pradėsiu penktadienį, užbaigsiu šeštadienį.

Baliaus pradžia 7.30 vai. p.p. Richmond Town Hail birželio 2 d. X 
♦
,♦ Vietas rezervuotis po pamaldų mažojoj bažnytinėj salėj.

• >*< 
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SKAUTŲ “A U Š R O S” TUNTAS $
X Š.M. GEGUŽIO 27 D. (ŠEŠTADIENĮ) £
$ R E N G I A x

TRADICINI
į KATKUJ DA 1.11 . j 
I KARNAVALĄ į
S 1 'iX k u r i s v y k s p u i k i o j e >;
B CIVIC HALL SALĖJE CABRAMATTOJE *
♦ : :
X Gros "Spaudo* Baliaus” kapela, vadovaujama A. Federoff. sj 
V Veiks turtingas Senųjų Skautų Židinio rengiamas bufetas.
J Be to, bus įdomi fantinė loterija, kaukių paradas bei kitos X 

pramogis ne tik jauniems, bet ir vyresniems. >;
į»‘ Kaukės nusimaskuos 11 vai. vakaro, kurių pirmos trys J 
J geriausios bus premijuotos.
įji Kaip praeitis rodo, tradiciniame skautų rengiamame karna- X 
X vale dalyvauja daug svečių, tai nedelskite užsisakyti staliukus j»; 
’♦Į ar įsigyti bilietus jau iš anksto pas "Geležinio Vilko” būrelio :*i 
J vyčius, ar skambinant “Mūsų Pastogės” redakcijos telefonu — X 
>*i UB 3680, ar kasoje prie įėjimo. X
$ PRADŽIA 7 V.V. PABAIGA 2 VAL. RYTO. $
'♦! Įėjimas — 15 iii. *
$ PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ STOVYKLAVIETEI GERINTI. $ 
£' "AUŠROS” TUNTAS X
£ x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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JAKOBI TRADING COMPANY Pty. Ltd.
146 NORTH TERRACE, BANKSTOWN, N.S.W. Tel.: UY 4543

• Didelis pasirinkimas madų žurnalų
• Rankdarbių sąsiuviniai, vaikams vilna ir t.t. t.t t.t

yra
BANK OF 

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

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

Rašyk dėl paaiškinančios brošiūros.
Jums maloniai patarnaus —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(ivcimroKATin iw siw south waits with i.imiiio tiAniLitv)

Bendras ir taupos 
skyriai

AFJ701LI

t SAVI PAS SAVUS! t
" LIETUVIO SAVININKO BENZINO GARAŽE "

TOTAL SERVICE STATION ::«» «»
" (Sav. O. Motuzas)
■' Kampas Canterbury Rd. ir Rossmore Ave. Punchbowl, N.S.W. “

Tel. 75-1317 "
Jūs būsite mandagiausiai lietuvaitės Irenos benzinu ir alyva 

aprūpinti.
" Greitai ir lengviausiomis sųlygomis atliekami visi automa- ”
-■ šinų remonto darbai (ištaisomi sulankstymai, lūžimai, visi me- •• 

chaniški sutrikimai ir kt.)

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIO.NAI 
BANKSTOWNE

LIETUVIŲ

ŽINIAI!

& co.
ir Lusell Trading Co.)

FRANK'S
FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ) 

II AUKŠTAS, tel. 70-8023 
ir

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

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Kainos tikrai prieinamo*

M. LUCAS
(Connex Constructions Pty. Ltd.
praneša, kad susikoncentravus bizniui į North Shore bei Eastern
suburbs apylinkes, kol bus surasta atatinkamos patalpos, laiki
nai firma persikėlė į
56 YARRARA RD., PENNANT HILLS, N.S.W. Tel. WY-2272

★

Turime eilę sklypų Pennant Hills, Beecroft ir Dundas.
Jei kas norėtų gražiose apylinkėse įsikurti, kreipiasi dėl 

smulkesnių informacijų aukščiau nurodytu adresu.

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