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TURI TESĖTI PAŽADUS
VLIKo Prezidiumo pranešimas apie veiksniu 

konferenciją Vašingtonu ir jos nutarimus

1961 metų balandžio 29-30 die
nomis, Vašingtone D.C., kaip jau 
pranešta, susirinko pasitarti: a) 
Amerikos Lietuvių Taryba — Leo
nardas šimutis, dr. Pijus Grigai
tis, Eugenijus .Bartkus, Mikas Vai- 
dyla ir Marija Kižytė; b) VLIKo 
prezidiumas — dr. Antanas Tri
makas, Jonas Stikliorius, Henri
kas Blazas ir dr. Domas Krivic
kas; c) Lietuvos Laisvės Komite
to atstovai — Juozas Audėnas ir 
Pranas Vainauskas; d) BALFo 
pirmininkas kan. dr. J. Končius. 
Konferencijon atsilankė Lietuvos 
atstovas Vašingtone Juozas Ra
jeckas.

Konferencija, apsvarsčiusi visų 
eilę iškeltų klausimų, nutarė:

1. Lietuviškieji veiksniai, vie
ningai veikdami, siekia sustiprin
ti pastangas ir išplėsti bendra
darbiavimų su kitomis Sovietų 
Sųjungos pavergtomis tautomis, 
ypač latviais ir estais, tikslu su
stiprinti pastangas ir veiklų Lietu
vai ir kitoms pavergtoms tautoms 
laisvės siekiant.

2. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kolonialinis pavergimas turi būti 
keliamas Jungtinėse Tautose, rei
kalaujant ištirti visus Sovietų Sų
jungos įvykdytus ir tebevykdomus 
nusikaltimus Pabaltijo valstybėse, 
pažeidžiant ten tarptautinę ir 
žmogaus teisę, vykdant genocidų, 
tautinę ir religinę priespaudą, 
politinį ir kultūrinį prievartavimų, 
ekonominį išnaudojimų ir visiš
kų asmens ir tautos pavergimų 
Sovietų Sųjungai ir jos komunis
tinei partijai.

3. Konferencija primena didžio
sioms pasaulio valstybėms, kad 
jos turi tesėti pažadus, padarytus 
Atlanto Charteryje, įrašytus į 
Jungtinių Tautų Charterį ir į 
Žmogaus teisių deklaracijų. Lie
tuva, Latvija ir Estija, o taip pat 
kitos Sovietų Sųjungos pavergtos 
tautos turi būti išlaisvintos. Iš jų 
teritorijų turi būti išvesta Sovie
tų Sųjungos kariuomenė, policija 
ir administracija. Ten turi būti 
pravesti laisvi rinkimai, kad tos 
tautos laisvai galėtų pareikšti sa
vo nesuklastotą valią ir pasirinkti 
sau valdymo sistemą, kokios jos 
pačios nori. Laisvi rinkimai turi 
būti vykdomi Jungtinių Tautų 
priežiūroje.

4. Kol tatai neįvykdyta, lietu
viškųjų veiksnių konferencija nu
taria daryti visas pastangas, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
toliau kas metai skelbtų Paverg
tųjų Tautų Savaitę, kad palankiai 
vertintų ir palaikytų pavergtų 
tautų laisvinimo veiklų.

5. Kad Radio Free Europe, ne
darytų diskriminacijos lietuviams, 
latviams ir estams turėti per tą 
radio stotį jų gimtosiomis kalbo
mis radio valandėles jų paverg
tiems kraštams.

6. Kad Voice of Amerika be 
bendrinių informacijų lietuvių kal
ba skirtų daugiau laiko lietuviš
kai tautinei, politinei ir kultūrinei 
informacijai.

7. Lietuviškieji veiksniai imsis 
priemonių supažindinti Afrikos, 
Azijos ir Pietų Amerikos tautas 
su sovietinio kolonializmo apraiš
komis ir konkrečiais pavyzdžiais 
Lietuvoje, kad padėtų sulaikyti 
komunistinės propagandos skver
bimąsi tarp tautų, kurios komu
nizmo nepažįsta.

8. Lietuviškieji veiksniai suta
ria, kad ketindami kurių politinę 
akcijų lietuviškoje visuomenėje, 
prieš pradėdami tų akcijų vykdy
ti, jie iš anksto tarp savęs ap
tars ir sutars, kaip savo pa
reiškimus ir veikimą suderinti ir 
vykdyti vieningai.

9. Kreipdami dėmesį į vis besi
plėtojančius ryšius tarp tautos 
okupuotame krašte ir išeivijos 
laisvajame pasaulyje, veiksniai 
nusistatė, kad ryšių palaikymas 
turi apsiriboti asmeniškais ryšiais 
tarp giminių ir pažįstamų ir jo
kiu būdu neturi būti išplėstas iki 
ryšių užmezgimo su krašto oku
panto patikėtiniais ar jo įstaigo
mis, tikslu tiesioginiai ar netiesio
giniai teisinti ar švelninti krašto 
okupacijos faktą ar okupacijos 
padarinius bet kuriuo požiūriu — 
politiniu, teisiniu, kultūriniu ar 
kuriuo kitu.

10. Konferencija dėkoja visai
lietuvių visuomenei laisvajame 
pasaulyje už nepailstamas pastan
gas ir aukas talkinti Lietuvos 
laisvinimo kovą. Konferencija 
sveikina brolius ir seseris lietu
vius okupuotame krašte ir pareiš
kia, kad kova už laisvę bus tęsia
ma iki Sėtuvių tauta bus laisva 
ir Lietuvos valstybė nepriklauso
ma. E.

LENKAI VERČIA PREZIDENTĄ 
KENNEDY PASISAKYTI UŽ
DABARTINES LENKIJOS 

SIENAS
Lenkijos šefas Gomulka šiomis 

dienomis vienoje prakalboje pa
reiškė, kad Kennedy vyriausybė 
tikrovėje esanti už dabartines 
Lenkijos sienas (Oderio-Neissės 
liniją). Jau prieš rinkimus perei
tą rudenį Kennedy sluoksniuose 
buvę šita teigiama. Prezidentas 
Kennedy balandžio 12 d. spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad jis 
šito sienų pripažinimo nesąs išta
ręs. Jis manąs, kad tos sienos tu
rės būti nustatytos visuotino Eu
ropos sienų tvarkymo ir taikos 
sutarčių sudarymo metu.

Londono lenkų egzilų organas 
“Dziennik Polski” aštriai kritikuo
ja Fed. Vokietijos vokiečių pa
bėgėlių organizacijų vadus, kad 
šie visų laikų puoselėju ’‘revizio
nistines ir aneksionistines” ten
dencijas. Čia reikia pastebėti, kad 
lenkų egzilai užsienyje Lenkijos 
sienų pastovumo klausimu pilpai 
sutaria su dabartine Lenkijos ko
munistine Gomulkos vyriausybe. 
Tik lenkų katalikų sluoksniai Ame
rikoje pastaruoju metu kritikuoja 
Gomulkos režimų, kad jis imąs 
spausti katalikų bažnyčią. Girdi, 
jei Varšuva nesiliaus tos taktikos 
Amerikos lenkai pradėsią kampa
niją, kad JAV neberemtų Lenki
jos doleriais, kaip kad dabar visą 
laikų daro.

ATNAUJINTA VLIKO
PATARIAMOJI POLITINĖ

KOMISIJA
VLIKo prezidiumo pastangomis 

yra atnaujinta patariamoji politi
nė komisija, š.m. balandžio 30 d. 
Continental viešbutyje Washing-

Ar Kennedy atidengs kortas?
JAUNASIS AMERIKOS PREZIDENTAS IŠSKRIDO I EUROPĄ. VIZITUOS GEN. DE GAUL

LE, MATYSIS VIENOJE SU CHRUŠČIOVU IR PIETAUS SU ANGLIJOS KARALIENE. KAIP 
VYSTYSIS TOLIMESNI RYTU IR VAKARŲ SANTYKIAI?

Vakarų Pasaulio spauda ir su 
viltimi ir beviltiškai kalba apie 
Amerikos prez. J. Kennedy ir So
vietijos diktatoriaus Nikitos Chru
ščiovo pasimatymų, kuris įvyks 
ateinančiam savaitgalyje Vienoje. 
Jau dabar pranešama, kad Austri
jos vyriausybė imasi nepaprastų 
apsaugos priemonių: mobilizuoja 
policijų, saugumą ii’ kitus vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnus, 
bijodama, kad nesirastų pasiryžė
lio, kuris nepabijos pasikėsinti 
prieš Chruščiovą, kurio armijos 
dar taip nesenai buvo okupavu
sios dabar laisvą ii- neutralų kraš
tą. Ypač kietų saugumo priemonių 
griebiamasi prieš emigrantus iš 
Sovietijos okupuotų Rytų Europos 
kraštų. Tačiau iki šiol dar nėra 
jokių patvirtintų žinių, kad emi
grantiniuose sluogsniuose būtų 
daromi laikino arešto bandymai, 
kaip kadaise labai negarbingai 
praktikavo Prancūzijos vyriausy
bė, kai Chruščiovas vyko į Pary
žių.

Prieš matydamasis su Chruščio
vu Kennedy dar turės visa eilę 
pasitarimų su Prancūzijos prez. 
de Gaulle, į kur Kennedy išskrido 
šiandieną. Dėl pasitarimų Pary
žiuje pasaulio spauda daug infor
macijų nepateikia, nes manoma, 

POLITIKOS LABIRINTUOSE
ton, D.C. įvyko pirmasis tos komi
sijos posėdis, kuriame dalyvavo 
VLIKo prezidiumo nariai — pirm, 
dr. A. Trimakas, vice-pirm. J. A. 
Stiklorius, sekr. H. Blazas ir ko
misijos nariai arch. A. Barzdukas, 
dr. D. Krivickas, dr. J. Pajaujis, 
dr. A. Sužiedėlis, K. Škirpa, dr. 
V. Viliamas. Posėdžio pradžioje 
VLIKo pirm. dr. A. Trimakas pa
darė pranešimą apie VLIKo veiklą 
ir dabartinę situacijų. Vėliau pla
čiai diskutuotas santykių su oku
puotu kraštu klausimas. VLIKo 
patariamosios politinės komisijos 
pirmininku išrinktas anksčiau to
kias pat pareigas ėjęs dr. D. Kri
vickas, o sekretoriumi — dr. A. 
Sužiedėlis.

MASKVOS KOLONIALINĘ
IMPERIJĄ JIE NUTYLI

“Tagesspiegel” (Berlin) ryšium 
su Leipcige įvykusia sovietinio 
bloko “ekspertų” konferencija ko
lonializmo klausimu t.k. pastebi, 
kad tie pseudoekspertai matę tik 
besibaigiantį Vakarų kolonializ
mų, bet nepastebėję sovietinės ko- 
lonialinės imperijos. Perimdami 
valdžių, bolševikai nė manyti ne
manę vykdyti savo pačių skelbtą 
tautų apsisprendimo dėsnį ir kie
tai išlaikę eilę tautų tame gar
siame “tautų kalėjime”. O pa
vergdami Pabaltijo ir kitus kraš
tus, pajungę sau ir dar daugiau 
tautų.

LAUKIA SU DIDELIU 
SUSIDOMĖJIMU

Ir laisvosios ir pavergtosios 
tautos dideliu susidomėjimu lau
kia Amerikos prezidento Kenne
dy ir Chruščiovo susitikimo Vie
noje birželio pradžioje. Kai ku
rie stebėtojai tų susitikimų šitaip 

kad čia bus kalbamasi daugiausia 
NATO ir kitais saugumo reika
lais, aptariant, suprantama,.ir bū
simus Vienos pokalbius su Chruš
čiovu.

Iš būsimų pasikalbėjimų su 
Chruščiovu Amerikos spauda išve
da dvi alternatyvas. Daugumas 
spaudos balsų mano, kad susitarimo 
ar santykių sušvelnėjimo neįvyks, 
nes prez. Kennedy vyksta su kie
tu nusiteikimu kalbėtis iš stipru
mo pozicijos ir pareikšti Sovieti
jos diktatoriui, kad Amerika ir 
jos sąjungininkai visomis priemo
nėmis priešinsis kėslams į laisvę, 
nežiūrint kas į demokratinio pa
saulio laisves kėsintųsi. Kennedy 
vežąs Chruščiovui visų vakarie
čių nusistatymų ir Vienoje išklo
siąs kortas ant stalo. Ypatingai 
kietai būsią kalbamasi dėl Vokie
tijos sujungimo, Berlyno reikalų, 
atominių bandymų sustabdymo ir 
nusiginklavimo. Jei atominių ban
dymų sustabdymo ir nusiginkla
vimo klausimuose sovietai nepri- 
pažinsią veto teise nevaržomos 
kontrolės, tai Kennedy pareikšiųs 
griežtų Amerikos nusistatymą dėl 
viso komplekso kitų politinių rei
kalavimų. Čia, greičiausiai, būsiąs 
iškeltas ir Rytų Europos paverg
tųjų tautų laisvės reikalas, ko 

komentuoja: Kennedy nori kuo 
greičiau pats ištirti, ar su Maskva 
tartis ir susitarti yra galima ar 
nėra vilties, ypač nusiginklavimo 
srityje.

DARBININKŲ ATLYGINIMAI 
ŽEMIAU PRAGYVENIMO 

MINIMUMO
Komunistinės Jugoslavijos or

ganas “Borba” pripažįsta, kad 
jaunesniojo amžiaus darbininkai 
tame krašte esą apmokami žemiau 
pragyvenimo minimumo. Jie už
dirbą tik apie 13.000 dinarų į mė
nesį (apie 73 DM). Su tokiu už
darbiu nesą galima pragyventi.

50% GYVENTOJŲ IŠLIKSIĄ 
GYVI

Lenkijos priešlėktuvinės apsau
gos įstaiga išleido atsišaukimų į 
gyventojus, ragindama susirūpin
ti apsauga ypač prieš atominius 
puolimus. Tinkamai pasiruošus, 
gyventojų nuostoliai atominių puo
limų atveju galėtų sumažėti iki 
50%. Lenkijos įmonėse ir įstai
gose esą apie 400.000 asmenų, 
kurie yra apmokyti priešlėktuvi
nės apsaugos srityje.

SOVIETINIŲ KARIŪNŲ 
MOKYKLOSE — PAŠLIJUSI 

DRAUSMĖ
“WI” informacijomis, Suvorovo 

vardo kariūnų mokykloje Sver- 
dlovske gerokai pašlijusi drausmė. 
Pulk. Drušininas — matyt vienas 
iš mokyklos inspektorių, griežtai 
kritikuoja ir kariūnus ir vadovy
bę. Duoda ir pavyzdžių. Kariūnai 
rūko, geria, kortom lošia ir kitais 
neleistinais veiksmais užsiima. Be 
to, keikiasi kaip seniai. Kai kurie 
kariūnai pajuokę ir jaunimo orga
nizacijos rinkimus. 

ypatingai vengia sovietiniai va
dai.

Suprantama, kita dalis vakarie
tiškosios spaudos, ypač Anglijos 
didieji dienraščiai, nori daug vil
čių dėti į šį pasimatymą, vis dar 
tikėdami nayvia koegzistencijos 
giesmele. Jų manymu, nereiktų 
kelti opių problemų, nes taika 
galinti būti įgyvendinama tik pa- 
laipsninėmis nuolaidomis iš abie
jų pusių. Daliai Anglijos spaudos, 
atrodo, būtų labai nemalonu, jei 
Kennedy tartų teisybės žodį apie 
Rytų valstybių išlaisvinimų iš so
vietinio kolonializmo.

Pasimatymas su Chruščiovu 
vyks birželio 3 — 4 dienomis, tai
gi laikas jau netolimas ir mes ga
lėsime iš jų pasikalbėjimų spręs
ti, kaip toli yra pažengęs Ameri
kos prezidentas laisvės linkme, 
kurių jis beveik kiekvienoje savo 
kalboje pabrėžia. Po to Kennedy 
dar matysis ir su Anglijos min. 
Macmillanu, papietaudamas su ka
raliene Elžbieta.

UŽSIENIO STUDENTAMS
DRAUDŽIA PROVINCIJOJE

VAŽINĖTI
Komunistinė Čekoslovakijos vy

riausybė ypač pastarais keliais 
metais priviliojo iš Afrikos ir Azi-

KAIP JIE PARDA VĖ MUS
Jungtinių Amerikos Valstybių 

Valstybės Departamentas gegužės 
13 d. atskleidė su užsienių poli
tika susijusius dokumentus, kuris 
rodo, kaip 1942 m. laikėsi britų 
ir amerikiečių viršūnės, kai So
vietai pareikalavo pripažinti jiems 
užimtuosius Pabaltijo kraštus.

Amerikos Valstybės Departa
mento pasekretorius Sumner Wei- 
les tada pareiškė, kad britų laiky
sena pažeidžia Roosevelto ir Chur- 
chillio paskelbtąją Atlanto Char- 
tą ir yra “ne tik nepateisinamas 
iš jokio moralinio požiūrio, bet 
taip pat išimtinai kvailas”. Jis pa
kaltino lordą Halifaxu, anuometi
nį britų ambasadorių Vašingtone, 
už rodymų blogiausios rūšies 
miuncheniškos dvasios remiant 
anuometinio britų užsienių reikalų 
ministerio Edeno pasiūlymą.

Tuomet vokiečių armijos buvo 
jau įsibrovusios j Sov. Sąjungos 
vidurį ir Stalinas tarėsi su Roo- 
seveltu ir Churchilliu dėl pokario 
meto garantijų savo saugumui. 
Edenas 1942 m. sausio mėn. lan
kėsi Maskvoje, bet nedavė jokių 
pažadų, kai Stalinas pareikalavo 
pripažinti Sovietų buvusius jau 
užimtus Pabaltijo kraštus, Sovie
tams prijungti Besarabiją ir tą 
Suomijos dalį, kuri buvo užimta 
1940 metais.

Kai Edenas grįžo, Churchillis 
dėl to tarėsi Vašingtone su Roosc- 
veltu. Sumner Welles 1942 m. va
sario 18 d. memorandume pareiš
kė: “Tuo metu, kai Churchillis 
buvo apsistojęs Baltuosiuose Rū
muose, Edenas telegrafavo jam iš 
Londono, sakydamas, kad reikalas 
ypač skubus ir kad jis galvoja,

PUIKI DOVANA
Kiekvieno sąmoningo lietuvio 

prievolė nevien tik plėtoti, bet 
ir palaikyti savo tautinės kul
tūros židinius. Skubėkime užsisa
kyti Dainų Šventės koncerto plo
kštelę. Jos kaina £2-10-0. Ji yra 
didelė vertybė turėti savo namuo
se, o drauge ir nepaprastai kultū
ringa dovana savo artimiesiems 
visokiomis progomis.

Platintojo adresas: V. Danta, 
66 Cross Street, Guildford, N.S.W. 
Plokštelė bus pasiųsta tik tiems, 
kurie užsisakydami bus apmokėję 
už plokštelę ir jos persiuntimo iš
laidas.

Persiuntimo tarifai: Australi
joje:

1 plokštelės persiuntimas 3/8
2 plokštelių persiuntimas 4/5
3 plokštelių persiuntimas 5/2
Už registruotą siuntą reikia dar 

primokėti 1/6.
Užsakant viena siunta dvide

šimt ar daugiau plokštelių, per
siuntimas veltui.

Užjūryje:
1 plokštelės persiuntimas 5/11
2 plokštelių persiuntimas 7/10
3 plokštelių persiuntimas 10/0

ALB Krašto Kultūros Taryba

jos studentus į savo kraštų. Bet 
jie, pasirodo, iš Pragos be spe
cialaus leidimo negali išvažiuoti. 
Kai kelios tų studentų grupės ry
žosi pavažinėti Slovakijoje, juos 
saugumo policija suėmė ir graži
no į Pragą.

jog Stalino norai turėtų būti pa
tenkinti.

"Churchillis atsake... gana kie
tai savo telegrama, pareikšdamas 
piktą nepasitenkinimą... ir pasa
kydamas, kad, jo nuomone, Ede
nas turėtų atsakyti, jog tokio po
būdžio klausimais sprendimai tu
rėtų palaukti, kol baigsis karas”.

Išgirdęs tai, lordas Halifaxas 
parašė Churchilliui, reikšdamas 
nuomonę, kad Rusijai turėtų būti 
duotos garantijos.

Welles rašė: “Aš pasakiau, kad 
man nesuprantama, jog šis karas 
vedamas tam, idant į prastos rū
šies, pilną prieštarybių kratinį 
būtų vėl paverstas pasaulis, kurį 
tarp 1919 ir 1939 metų Europos 
galybės stengėsi sutvarkyti”.

Atsakydamas į nurodymą, kad 
jo pageidavimas reiškia blogiausių 
Miuncheno dvasios tarpsnį, Hali
faxas kalbėjo apie reikalą turėti 
atsvarų po karo prieš Vokietiją. 
Rooseveltas tokį jo požiūrį pava
dino “provincializmu”, bet lordas 
Halifaxas vis tvirtino, kad jis 
jaučiąs jog Pabaltijo kraštams 
palikimas nepriklausomybės nebū
tų toks reikšmingas palyginti su 
Sovietų Sąjungos lojaliu laikymu
si iki karo galo.

Dokumentai rodo, kad gegužės 4 
d. Churchillis jau pareiškė Ame
rikos ambasadoriui, jog ii’ jis pri
ėjęs tos nuomonės, kad priimtini 
Rusijos reikalavimai, jei taip rei
kia. Churchillis ir Edenas jaučią, 
jog Stalinui tas klausimas suda
ro pagrindą, ar jis laikys Brita
niją savo sąjungininku.

“E.L.”I.
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STOKA OBJEKTYVUMO IR
NUOŠIRDUMO

(ATSAKYMAS p. J.P. KEDŽIUI)
“Mūsų Pastogės” Nr. 15 buvo 

atspausdintas p. Kedžio straipsnis, 
pavadintas “Įženga į gerų pra
džių". Tame straipsnyje jieškoma 
dviejų namų atsiradimo kaltės 
Sydnėjuje ir jis tariasi jų suradęs.

Mes čia jaučiame pareigų pa
reikšti, kad nei “Dainavos” nei 
Sydnėjaus Lietuvių Namų įsigiji
mas nėra fanatizmo išdava, o visų 
Sydnėjaus ir apylinkių gyvenan
čių lietuvių pastangų vaisius iš 
tyro, sųmoningo patriotinio nusi
teikimo. Namų įsigijimo laikotar
pis buvo ir paliks gražiausiu ir 
veikliausiu lietuvybės pasireiški
mo periodu Sydnėjaus lietuvių 
gyvenime. Per, palyginti, trumpų 
laikų yra įsigyti dveji namai 25 — 
30 tūkstančių vertės. Visi lietu
viai buvo po daugelį kartų aplan
kyti, išdiskutuoti visi rūpimi lie
tuvybei išlaikyti klausimai, pada
ryta daugybė posėdžių ir susi
rinkimų, talkų ir tūkstančiai dar
bo valandų buvo paaukota tuos 
namus statant bei remontuojant.

P. Kedys rašo: “šiuo metu jau 
praslinko trejetas metų... ir kad 
nei vieni nei kiti namai savo tikslų 
nepasiekė”. Argi p. Kedys mano, 
kad šie namai buvo statomi ar per
kami tik trims metams? Jų istori
ja dar tik prasidėjo, jų tikslai dar 
toli nepasiekti. Tai galės paaiškė
ti tik ateityje ir tai priklausys 
nuo mūsų visų, kaip mokėsime 
jais naudotis. Pašiepdamas Sydnė
jaus Lietuvių Namus, juos vadi
na “Lūšnelė” (Kiek Sydnėjaus 
lietuviams žinoma, p. Kedys buvo 
vienas iš entuziastų tos lūšnelės 
— kaip jis juos vadina — pirki
me.), o Bankstowno salė “esanti 
žema, net žiemos metu tvanki, per- 
maža ir pobūviai turi būti ramūs, 
baigtis griežtai prieš 12 vai. nak
ties. Vadinasi, ir Bankstowno na
mai, bent šiuo metu, nėra tinka
moje padėtyje, kad būtų tinkami 
naudotis visiems Sydnėjaus lietu
viams, ko šių namų statytojai ir 
iniciatoriai tikėjosi... Matyt, kad 
padėčiai paaiškėjus ir jie pasiju
to kiek klydę”.

Kas liečia Dainavos salės žemu
mų, galėtumėm p. Kedžiui paro
dyti naujai statomas moderniškas 
sales, kurių aukštis pora pėdų že
mesnis. Vėdinimo klausimų spren
džia ne lubų aukštis, o gerai 
įruošta ventiliacija. Bereiktų įmon
tuoti taip vad. “air conditioning” 
ir problema būtų išspręsta (Kaip 
pavyzdį, p. Kedy, prisimink New-

LITERATŪROS 
KONKURSAS

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄ
JŪDIS, norėdamas paskatinti jau
nimų domėtis lietuviška literatū
ra, kurti ir jieškoti naujų, jaunų 
literatūros talentų, skelbia JAU
NIMO LITERATŪROS KONKUR
SĄ, kurio laimėtojams skiriamos 
šios premijos:

1. Už geriausį prozos kūrinį — 
$150.00.

2. Už geriausį poezijos kūrinį
— $150.00.

3. Už geriausį prozinį rašinį
— $50.00.

Prozos kūrinys gali būti apysa
ka, feljetonas, trumpa novelė ar 
kitas prozos darbas savo esme pri- 
klausųs grožinei literatūrai ir ne- 
trumpesnis, kaip 2000, bet neil
gesnis, kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti eilė
raštis ar jų grupė, arba poema 
epinio, lyrinio ar humoristinio 
žanro, ne trumpesnė kaip 200 ir 
neilgesnė kaip 1500 žodžių.

Prozinis rašinys turi būti essay 
pobūdžio ir neilgesnis kaip 4000 
žodžių. Autoriaus užduotis: origi
nalus minčių dėstymas apie kurį 
nors lietuviškos kultūros ar visuo
menės pasireiškimo būdų.

Premijuoti rašiniai visų pirma 
bus atspausdinti MŪSŲ VYČIO 
žurnale, vėliau gali būti spausdi
nami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai, bet kokių (išskyrus ko
munistinių) pažiūrų ir priklausą 
betkokiai lietuviško jaunimo or
ganizacijai, o taip pat ir tie, kurie 
nėra tokių organizacijų nariai, 
bet jaučia lojalumų Lietuvai ir 
jos kultūrai, ne vyresni kaip 30 
metų.

Kūrinių temų pasirinkimas yra 
laisvas. Nenustatoma jokių ideo
loginių rėmų, išskyrus tai, kad 
konkursui pasiųsti kūriniai priva
lo sudaryti įnašų į lietuvių lite
ratūrų.

Rašiniai turi būti pasirašyti sla
pyvardžiu, o atskirame voke turi 
būti nurodyta autoriaus pavardė, 
vardas, adresas ir gimimo data, 

Rašinius prašoma siųsti fil. P. 
Abelkiui — 2900 Reservoir St., 
Los Angeles, Calif. Rašiniai gauti 
vėliau negu 1961 m. lapkričio 15 
d. nebus Jury Komisijos vertina
mi.

Šio konkurso Jury Komisiją su
daro: Alė-Rūta-Arbienė, J. Gliau
dą, A. Gricius, P. Orintaitė-Janu- 
tienė ir Bronius Raila.

MARŠALAS MALINOVSKIS NU
SLĖPĖ VAKARŲ SĄJUNGININ
KŲ VAIDMENĮ KOVOJE PRIEŠ

HITLERINĘ VOKIETIJĄ

Sovietų Sąjungos gynybos mi
nisteris maršalas Malinovskis ge
gužės 9 d. per visas sovietines 
radijo stotis (ir per Vilniaus) pa
skelbė savo sukaktuvinį įsakymą, 
kuriame visa garbė už hitlerinės 
Vokietijos sutriuškinimų atiduo
dama raudonajai armijai, o Vaka
rų karinai sąjungininkai nemini
mi nė vienu žodeliu. Tuo tarpu 
visam pasauliui yra aišku, kad be 
amerikiečių ir britų pagalbos So
vietų Sąjunga nebūtų laimėjusių
jų karą tarpe.

Perėjęs į bolševikų lagerį dimi
sijos generolas — leitenantas V. 
Vitkauskas toje pačioje transliaci
joje nueina dar toliau, girdi, ant
rasis didysis karas hitlerinės Vo
kietijos buvęs pradėtas Amerikai 
ir Anglijai kurstant, nors visas pa
saulis žino, kad dar prieš karo 
pradžią Sovietų Sąjunga sudarė 
su hitlerine Vokietija draugingu
mo ir slaptas grobio pasidalinimo 
sutartis (Pabaltijo valstybių pa
dalinimas!').

CHRUŠČIOVAS ARMĖNUS
PAGYRĖ IR IŠBARĖ

Chruščiovas, lankydamasis Ar
mėnijoje ryšium su tos respublikos 
susovietinimo 40 metų sukaktim, 
pirmiausia kėlė į padanges sovieti
nio režimo laimėjimus, kurių dė
ka, girdi, atsilikęs kraštas išaugęs 
į pažangų kraštą. Bet kai paskiau 
ėmė suminėti visas negeroves, 
ėmė bartis kaip ir kitose respub
likose, kurias aplankė. Gamyklos 
esančios neproduktingjas, daran
čios bereikalingas išlaidas, išlei
džiančios daug broko, bendrai ga
minių kokybė esanti bloga. Iš to 
viso pasidarą daug nuostolių. Su 
statybomis taip pat 'blogai. 1960 
gyvenamojo ploto buvę atiduota 
naudojimui tik 78%. Tai reiškia, 
kad tiek ir tiek tūkstančių gyven
tojų ir toliau likę be butų. O kai 
kur nauji butai blogai įrengti: 
trūksta elektros ir vandentiekio, 
yra ir kitų trūkumų. — Pereida
mas prie tarptautinės politikos, 
labai saldžiai atsiliepė apie gali-

town’o salę, kurios aukštis, bet 
taip pat ir tvankumas dvigubai 
didesnis kaip Dainavos salės).

Dėl 12 vai. pobūvių užbaigi
mo, tai reiktų prisiminti vietos 
nuostatus, kurie taikomi ne vien 
Dainavos salei, bet Trocadero, 
Cabramattos, Grace Bros ir kitoms 
visoms žinomoms salėms. Tik iš
imties keliu policija duoda leidi
mų pratęsti laikų. Apgeilestaujam, 
kad p. Kedys to nežino. Šiaip 
Dainavos salė talpina lengvai 200 
žmonių pasilinksminimų metu su 
pakankamai vietos šokantiems. O 
kada būna daugiau lietuvių ren
giamuose pobūviuose? Gal tik 
Spaudos Baliuose, kurie įvyksta 
vienų kartų metuose. Kas liečia 
Dainavos, kaip salės, panaudoji
mų, tai norėtumėm paklausti p. 
Kedį: ar Jums žinoma, kad Dai
navos salė pereitais metais tetu
rėjo tik kelis savaitgalius neiš
naudotus ir davė apie £700 pelno? 
Tai rodo, kad ji, be įvykusių 
susirinkimų, mokyklos, repeticijų, 
treniruočių ir kitų t.v. neapmo
kamų pasinaudojimų, buvo tikrai 
beveik pilnai išnaudota, kaip sa
lė lietuvių reikalams. Apipylęs 
priekaištais abiejus namus, p. Ke
dys imasi agitacijos “nerinkite j 
komisijas senus kovos veteranus, 
bet plačiau galvojančius” ir paga
liau “kol abiejų namų vadovybės 
nesusitars, laikinai sustabdyti vi
sokias aukas šiems namams.”

Kas atsitiktų, p. Kedy, jei ko
misija, ištyrusi padėtį praneštų, 
kad Tamstos pastatytoji sųlyga: 
turėti salę, koplyčių, skaityklų, 
valgyklų ir sporto aikštę kainuos 
60 — 70 tūkstančių. Ar galėsite 
nurodyti, kur tokių sumų pinigų 
gauti? Bendra komisija yra su
daryta tam, kad su ekspertų pa
galba galėtų nustatyti turimo tur
to vertę ir ištirti norimo bendro 
turto įsigijimo kainų, o Tamsta, 
užbėgdamas už akių komisijai, 
pastatei tatai kaip būtinų sųlygų 
ir siūlai pritaikyti sankcijas ne
duoti nei vieniems nei kitiems na
mams pinigų.

Tik konkrečius duomenis turė
dami, galės abeji namai spręsti 
apie susijungimų. Visų pirma turi
me būti realūs ir mokėti savo 
reikalavimus suderinti su kišenės 
išgalėmis. Mes tikime, kad namų 
sujungimas yra galimas, tik rei
kalingas realaus svarstymo.

Ta proga dėkojame tautiečiams 
už prisidėjimų prie namų įsigiji-

mo ir užtikriname, kad ir tolimes
nės Jūsų aukos nenueis veltui, o 
tarnaus lietuviškumui išlaikyti 
tremtyje.

Vienas yra kelias į solidarumų

ir lietuviškų bendruomenę ir į 
bendro turto įsigijimą, tai visų 
nuoširdus prisidėjimas darbu ir 
pinigais. Lietuvių Namų

“Dainava” Valdyba

mumus susitarti su Jusgt. Ameri
kos Valstybėm nusiginklavimo ir 
kitais klausimais. Girdi, Sovietų 
Sąjunga karo nenorinti, jis, Chruš
čiovas, tikįs, kad komunizmas ir 
be karo po pasaulį paplis... Savo 
kalboje dar paleido (tikriau sa
kant: pakartojo) melų, kad So
vietų Sąjunga po antrojo karo 
pirmoji pradėjusi nusiginkluoti, 
nors visas pasaulis žino, kad taip 
nebuvo. Vakarai buvo ko ne visiš
kai nusiginklavę, kai Sovietų Są
junga savo pajėgų dar nebuvo su
mažinusi. Kai Vakarų valstybės su
sigriebė ginkluotis, siekdamos jė
gų lygsvaros, sovietinė ginklavi
mosi mašina buvo jau toli į priekį 
nuriedėjusi.

MININT BIRŽELINES

REIKALINGAS ŽVILGSNIS I
DABARTĮ IR ATEITI

įprasta “Birželio įvykių sukak
tį” sutapatinti pirmoje eilėje su 
1941 m. birželio mėn. deportaci
jomis ir su 1940 metų sovietinės 
okupacijos pradžia. Tie du įvykiai 
lietuvių tautai buvo labai skau
dūs; deportacijų sukaktis susilau
kė šiemet apvalaus 20 metų skai
čiaus. Yra ką prisiminti, nors tai 
ir labai skausmingi prisiminimai.

Bet jei tik atgaivinamos senos, 
skaudžios žaizdos, kas tuo lietu
vių tautai padedama? Ar nors 
vienas Sibiro tundrose žuvęs lie
tuvis tremtinys dėl to prisikels 
iš šaltos žemės? Ar mūsų tautos 
gyvybingumas stiprinamas?

Žydų tauta tarp 1933 ir 1945 
metų iškentėjo tokius skaudžius 
smūgius, kaip nė viena kita šiame 
šimtmetyje. Bet ką praneša žmo
nės, apsilankę pastarais keleriais 
metais Izraelyje? Žydai stengiasi 
patirtus anais metais baisumus ne 
prisiminti (jei neminėti Eichma- 
no bylos), bet — užmirkti. Ir ko
kiu būdu? Ne tokiu, kad būtų iš 
atminties išdildintas faktas, jog 
žydų tauta neteko 5 — 6 milijo
nų savo tautiečių. Ne, jie stengė
si tas baisias sukaktis švęsti — 
naujojo kūrybinio gyvenimo lai
mėjimais, tautos stiprinimo, vals
tybės atstatymo pasiekimais. Kiek
vienas izraelitas — naujagimys, 
kiekvienas naujai pasodintas apel
sinų medelis padeda izraelitams

KARININKAI PER GAUSIAI
APDOVANOJAMI
LAIKRODĖLIAIS

Raudonosios armijos organe 
“Krasnaja Zviesda” kritikuojamas 
įprotys karininkams ir kariams 
kiekviena proga dovanoti laikrodė
lius. Kai kurie karininkai tų laik
rodėlių turį jau po keletą ir vis 
dar naujų gauną. Kita vertus, vie
nas karininkas tame pačiame 
laikraštyje nusiskundė, kad oro 
pajėgų vyriausias vadas jam jau 
seniai — prieš metus — pažadė
jęs dovaną už ilgą tarnybų. Bet 
metai praėję ir dar šiandien jis 
negavęs to laikrodėlio, todėl jo 
draugai dabar jį nuolat pajuokiu.

užmiršti, kas buvo tarp 1933-1945 
metų.

Mes neturime laisvos žemės, 
kur galėtume savo medelius so
dinti.

Kokią mes lietuviai sau išvadų 
iš to turėtume padaryti? Kad 
Birželio minėjimų proga nepalik- 
tume suklupę baisių įvykių prisi
minimų skausmuose, bet kad pa- 
siryžtume žvelgti daugiau į da
bartį ir ateitį, negu į praeitį. Tik
riau išsireiškus: kad tokia proga 
pasiryžtume naujiems teigiamiems 
žygiams; netik pasiryžtume, bet 
juos ir pradėtume įgyvendinti, ar 
tai asmeniška veikla, ar tai auko
mis laisvinimo reikalams, ar tai 
užsienio lietuvių švietimo įstaigų 
stiprinimo užsimojimais, ar tai 
lietuvių pozicijų stiprinimu eko
nominėje, sportinėje ar kitokioje 
srityje. Tegu už kiekvienų trem
tinį lietuvį, žuvusį Sibire, pasi
reiškia vienas geras darbas — tai 
bus lyg medelis, pasodintas tėvy
nės žemėje. Tai būtų pats geriau
sias lietuvių tautos kančių įpras
minimas tokių sukakčių proga.

Dar norėtume pabrėžti, kad 
Birželio įvykių minėjimas reikia 
ruoštis jau visu uolumu, nes ne
daug laiko beliko. Kur vieni lie
tuviai neišgali, tegu ruošia kartu 
su latviais ir estais. Juk mūsų 
visų yra bendras likimas. E.

DIDMIESTIS
(Tęsinys iš “Mūsų Pastogės” 20 Nr.)

šadeika staiga atsimerkė. Aš 
pagavau jo pirmų aštrų žvilgsni. 
Jis atsakė man, tarytum kų tik 
permąstytų problemą, kartu atsa
kydamas man į klausimą, kanki
nantį mane visų gyvenimų.

— Mirti visai nebaisu, — pasa
kė šadeika. — Tik reikia pareng
ti nuotaikų. Sirgdamas aš ta pras
me pasirengiau.

— Ak, nekalbėkime apie mirtį, 
i— pasakiau aš. Bet aš melavau: 
norėjau kaip niekad kalbėti su 
mirštančiu apie mirtį. — Užten
ka tos temos. Kalbėkime...

— Apie ką, kolega? — pertrau
kė mano veidmainingą kalbų Ša
deika. — Apie ką dar? Apie poli
tikų? Apie lietuvišką vienybę? Ne, 
ne, kalbėti apie mirtį mirštančiam 
malonu. Kaip jums rūpi gyveni
mas, taip man rūpi mirtis.

— Na, gerai, kalbėkime apie 
mirtį, i— tariau su tokiu mostu, 
lyg suteikčiau prašančiam dova
ną. — Visi mirsime, niekas su sau
le negyvens.

— Ačiū už sutikimą, — šypte
lėjo šadeika. — Mirti įdomu, ko
legos, aš tai seniai norėjau pasa
kyti savo lankytojams, bet vis bi
jojau, kad palaikys mane bepro
čiu. O jums drįstu sakyti. Įdomu 
mirti lėtai. Tada matai visas ap

JURGIS GLIAUDĄ

mirimo fazes. Staigi mirtis nenau
dinga mąstančiam organizmui.

— Toksai patyrimas nereikalin
gas žmogui, nes tai kančia — ne
sutikau su šadeikos tvirtinimais.

— Kaip bręsti, taip ir gesti yra 
natūralu nestaiga. štai aš ir iš
gyvenau tai. Pirma kova su liga. 
Viltis ir neviltis. Tie smūgiai su
krečia kaip audra. O koks neno
ras pasiduoti ligai! Po to ateina 
depresija. Apmaudas. Tyla. Ir 
staiga didžioji ramybė. Virsti fi
losofu, miršti ir mąstai apie So
krato taurę. Ir jo rimtį prieš mir
tį. O, mąstančiam mirti įdomu!

— Tu, aišku, nemąstai apie re
liginę reiškinio pusę?

— Ir tu nemąstytum, jei tu bū
tum kaip aš.

— Daugis sako, tai teikia pa
guodų, — pasakė Paliūnas.

■— Sokratiškas sutikimas mirties 
taip pat teikia ramybę, — atsakė 
šadeika.

— Vis dėlto Sokratas tikėjo an
tikinį anapus, kur šešėliai gyvena.

— Jeigu taip, aš lenktyniauju 
su juo. Anapus pasaka dabar man 
labiausiai nepriimtina.

— Gyvenimo... tau negaila? — 
staiga paklausė Paliūnas.

— Aišku... gaila. Gyvenimas? 
Tai visa, kas mano esybėje išsi

skleidė ir reiškėsi... Ir visam tam 
nutrūkti... Aišku, labai gaila. Juk 
manęs nebalzamūos, — jis šyp
telėjo, — tai tie kūno audiniai, 
deguonies negaivinami, suirs tuoj 
man mirus. Bet, jeigu tikėčiau 
anapus pasaka, aš būčiau dabar 
neramus.

— Kodėl, mielasis?
— Visą savo gyvenimą netikė

jau. Kaipgi aš pasijusčiau dabar, 
staiga įtikėjęs? Aš turėčiau su
griauti savyje visa, kas sudarė ma
no gyvenimą.

Aš pasakiau kurčiai:
— Tu laimingas. Tu daug lai

mingesnis už mane.
— Argi tu tebetiki tuo?
— Ne.
— Tai kodėl tu vadini mane lai

mingesnių?
— Aš galvoju apie savo kom

promisą. Apie savo žmonų. Ji ti
ki.

— Aš tai žinau.
— Ji tiki. Aš labai myliu ją. 

Jai būtų nuoskauda, jeigu aš ei
čiau atskirai. Aš einu kompromi
sam Aš veidmainiauju.

— Tu esi geras vyras, — pasa
kė šadeika. — Atleisk, aš kalbu 
gal vulgariai. Bet tu esi čia he
rojus. Čia tai yra laimė. Toje 
aukoje.

— Ji yra sunki, — pasakiau dar.
šadeika užsimerkė. Iš jo veido 

išraiškos jaučiau, jog jis paten
kintas tuo, kad jis stipresnis už 
mane. Aš norėjau jam pasakyti, 
kad pavyzdžiu jam, bet jis gulėjo 
užsimerkęs, staiga paryškėjančiu 
nerimu veide. Dabar aš mačiau 
ryškiau jo gelsvą ir labai suly
susį veidų, kuriame iššokę žandi

kauliai po akių duobėmis gramz
dino jo akis po pergamentiniais 
vokais į dvi juosvas eketes. Nosis 
buvo aštri, kaip tai tinka numi
rusioms, iškilmingai pašarvotiems.

Staiga jis atsimerkė. Jo blan
kiame žvilgsny buvo panika.

— Skambink! — įsakė jis man 
griežtai, pats silpnai tiesdamas 
ranką į skambučio mygtuką, pri
segtą ties jo pagalviu.

Aš pagavau mygtuką ir paskam
binau.

— Narkotikas ima išsekti, — 
prakošė jis pro dantis. — Pra
keiktas skausmas atbunda staiga. 
Atbunda. Tada aš virstu dvesian
čiu žvėrim.

Jo veidą jau draskė skausmas, 
tarytum dengdamas veido bruo
žus voratinkliu, įsirėžiančiu į 
gelsvą odą.

— Skambink! — suriko jis ne
kantriai, nesuvaldydamas balso 
tembro.

— Skambink!
Aš įspaudžiau visą skambučio 

mygtuką. Aš puoliau prie durų, 
pasiryžęs šaukti juos visus toje 
ligoninėje, kad tik šadeika galė
tų mirti mąstydamas, ne staug
damas, kaip sužeistas žvėris urve.

— Vis dėlto... nebijok, — ša
deika prastenėjo man, pamatęs, 
kad aš ir Paliūnas pašokome iš 
kėdžių. — Aš mirsiu... kiap teisi
ninkas.. Bet aš kenčiu, kaip de
ginamas ant laužo.

Duryse pasirodė medicinos se
suo, nešanti švirkštą, lengvai ap
dengtą popierine ar marline ska
rele.

— Mano skausmas atkuto, — 
pasakė jai šadeika tęsliu, dusliu 

balsu.
Kada jis gavo injekciją, jo vei

de pamačiau tokią laimę, tary
tum jam atsivertų koks naujas, 
man nežinomas pasaulis. Jo veide 
šį momentą buvo kūdikio laimė.

>— Geriau? — paklausiau, pa
silenkęs į jį.

— Po švirkšto ta kūno dalis ap
miršta, nejuntu jos. O tai gerai...

— Ten skausmas?
— Tu negalėtum suprasti, kol 

nepajutai pats. To skausmo bai
mė yra tokia perverianti, kad aš 
šaukiuosi švirkšto, vos tik pajun
tu, kaip apmirusi dalis atsigauna 
ir ima virpėti pulsas. Tai, kolega, 
ne pyragai! Bijau, kad ta panelė 
šiąnakt neužmigtų stipriau. T'o 
tik bijau nakčiai ateinant.

Tur būt, mano veide jis 
matė sukrėtimą dėl šio grįžusio 
skausmo. Jis paprašė gestu paim
ti 'jo ranką. Jis pasistengė silpnai 
paspausti manąją.

— Tu pamatysi... mirsiu, kaip 
teisininkas. Realybės vergas. Ne 
iliuzijų.

Ak, jis atrado mano žodį, mano 
terminą!'

— Aš noriu, kad tu nemirtum, 
— išsiveržė man skaudus žodis.

— Taip nebus.
— Aš norėčiau pasakyti tau taip 

daug, — pasakiau aš. — Aš turiu 
tiek daug šikšnosparnių savo dva
sioje.

— Atvykai pasikalbėti per vė
lai, kolega, šikšnosparniai akli 
dieną, šviesk jiems į akis. Iliuzi
jos šviesoje nyksta, realybė stip
rina.

— Aš ateisiu rytoj.
— Aš tavęs lauksiu.

Aš paglosčiau jo ranką atsis
veikindamas. Narkozė pradėjo 
veikti, šadeika atrodė mieguistas. 
Paliūnas pasuko į duris, aš paskui 
jį. Mudu išėjome atsargiais žings
niais, bijodami net sušnerėti ba
tais į grindis.

Koridoriuje atpažinau tą jaunų 
moterį, kuri įleido narkotiką ša- 
deikai. Aš sustabdžiau jų.

— Kaip ligonis? — paklausiau 
ją, parodydamas į ką tik užvertas 
duris.

>— Visiškai gerai, — atsakė man 
moteris.

— Aš žinau tikrai, kad jis mirs: 
tai žino visi, ir jis pats. Klausi
mas tik laiko: po dienos, savaitės 
ar daugiau.

— Aš manau, kad viskas bus 
gerai, — ji atkakliai nesutiko. — 
Daktaas liepė duoti vaistų, kada 
jam grįžta skausmai.

Moteris šypsojosi. Jos šypsny 
buvo profesinės dresūros žymė. 
Su tokiu šypsniu laidotuvių na
muose sutinka mirusį.

— Būkite jam gera, •— papra
šiau ją, bičiuliškai paliesdamas 
jos petį.

Mes palikome ją besišypsančią.
— Ak, aš ne viską pasakiau 

Šadeikai, — tariau Paliūnui. — 
Aš nepasakiau jam, kad jo atmini
mas ilgai gyvens kolegų tarpe. 
Kad bus kalbų prie jo karsto. Bus 
nekrologų. Aš to nepasakiau jam 
ir dabar tai mane slegia.

— Nereikia nervintis mirties 
akivaizdoje, — pastebėjo Paliū
nas. — Ne šadeika pirmas, nei 
jis paskutinis. Pats gerai pasakei, 
kad visi su saule negyvensime.

(Nukelta į 4 psl.)
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ATOMINIO KARO BAISUMAI
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“ŠVIESOS” SUEIGOSE SYDNĖJUJE)

Ne paslaptis, kad šiuo metu ri- 
valizuoją Rytų ir Vakarų pasau
liai ruošiasi karui. Ypač daug ra
šoma apie atominio ir branduoli
nio karo paruošti, todėl ir norė
čiau šiuo straipsniu supažindinti 
“M.P.” skaitytojus su branduoli
niais ginklais ir jų veikimo išdavo
mis, iš ko skaitytojas galės turėti 
bent apytikrį vaizdą apie minėtų
jų ginklų sudėtį, jų veikimą ir 
kuo jie skiriasi nuo konvencijona- 
linių ginklų.

ATOMINĖ BOMBA
Jau pats vardas — atominiai ir 

branduoliniai ginklai — mums sa
ko, kad šiųjų ginklų sprogstamo
ji jėga kyla iš atomo, kai atomo 
branduolys kinta.

Atominės bombos skirstomos į 
dvi rūšis —■ į skilimo ir sujungimo 
bombas, nors jų veikimo principas 
ir energijos išgavimo metodas yra 
panašūs. Vadinamoji skilimo bom
ba gaminama iš uranijaus izotopo 
235 arba plutonijaus — 239. Šie 
metalai nekinta mažuose kiekiuo
se, tačiau kai kiekis pasidaro di
desnis, jie gali sprogti, jeigu pa
sitaiko neutronas, pataikąs vieną 
šių metalų atomo branduolį, iš
šaukdamas skilimą. Atomas gali 
skilti į keletą mažesnių ar dides
nių dalių, drauge išleisdamas ir 
keletą neutronų, kurie savu keliu 
ir toliau skaldo kitus atomus, 
šitokiame skilimo procese taria
mai “dingsta” tam tikra dalis to 
atomo masės, kuri, pagal Einštei
no formulę E — mc2, paver
čiama į energiją. Skaičiuojama, 
kad, sakysime, praradus vieną 
gramą masės, galima sukelti mil
žinišką energiją, iššaukiančią 
bombos sprogimą. Sprogdama pa
naši bomba, matuojant ją karščio 
energija, sukelia virš 50 milijonų 
laipsnių Celzijaus temperatūrą. 
Tokios skilimo bombos, kaip kad 
buvo vartotos Hirošimoj ir Naga
saki, gali pasiekti apie 100 kilo- 
tonų T.N.T. sprogimo jėgos.

VANDENILINĖ BOMBA
šiai bombai gaminti vartojama 

paprasta atominė bomba kaip de
tonatorius. šioji bomba tam tik
rose sąlygose iššaukia dviejų ele
mentų branduolių reakciją, kurie 
taip pat praranda dalį savosios 
masės, pavirstančios į šiluminę 
energiją ii- visą bombą paverčian
čios dujomis. Tuo būdu sukelia 
milžinišką sprogimo jėgą. Vande
nilinės bombos siekia nuo 10 iki 
20 megatonų T.N.T. jėgos. Šito
kios bombos griaunamajai pajėgai 
pavaizduoti, galime nurodyti šį pa
lyginimą: visų pr. karo metu var
totų sprogmenų pajėgumas buvo 
lygus tik 3 megafonams.

Yra dar ir trečio tipo bomba, 
vadinama “Superbomb”. Ji suda
ryta iš vadinamosios skilimo bom
bos, veikiančios kaip pirmasis de
tonatorius ir vandenilinės bombos, 
kuri sukelia dar aukštesnę tem
peratūrą ir prieš šios aukštos 
temperatūros U-238 branduolys, 
kuris nėra įmanomas skaldyti prie 
žemesnės temperatūros, gali skil
ti ir taip sukelti dar didesnę spro
gimo jėgą. Reikia pastebėti, kad 
U-238 yra pigiausiai paruošiamas 
uranijaus izotopaa. šioji 5 mega
tonų stiprumo bomba buvo išban
dyta 1954 metais Bikini salyne.

čia verta ypatingai pabrėžti, 
kad atominės ir branduolinės bom
bos skiriasi nuo konvencionalinių 
sprogdmenų ne tik savo milžiniš
ka sprogimo jėga, bet sukelia ir

radijoaktyvumą, atseit — jos iš
leidžia tam tikrus spindulius, ku
rie yra žalingi visos gyvūnijos 
ir augmenijos organizmams. Iki 
šiol dar mokslininkų nuomonės 
dėl šios bombos sukeltų radij avi
mo rezultatų skiriasi, tačiau ma
noma, kad vis dėlto šių bombų su
keltoji radijacija būtų didžiausia 
vad. atominio karo baisenybė.

ATOMINIŲ BOMBŲ SPROGIMO 
PASĖKOS

Tik vieno megafono stiprumo 
susprogdintoji bomba, numesta 
ant žemės paviršiaus, išspaudžia 
apie 400 metrų diametro kraterį 
40-50 metrų gilumo. Sprogstamo! 
ji jėga sugriauna net požeminius 
apsaugos įrengimus 800 metrų 
diametre. Toks sprogimas sugriau
tų mūrinius namus 6 mylių, o me
dinius — 8 mylių diametre. Spro
gus tokiai bombai užsidegtų visi 
nedažytieji mediniai namai ir visa 
sausa augmenija 18 mylių diamet
re.

Susprogdintoji 10 megatonų pa
jėgumo bomba išmuštų 800 metrų 
diametro ir 80 metrų gilumo kra
terį, o požeminiai įrengimai su
griūtų 1600 metrų diametre. Mū
riniai namai griūtų 14 mylių, o me
diniai — 18 mylių diametre. Neda
žyti namai, medžiai ir įvairios 
šiukšlės užsidegtų 50 mylių dia
metru, sukeliant milžiniškus gais
rus, kurių sprogimo iššauktame 
chaose nebūtų kam gesinti ir kon
troliuoti, neapsaugant nė derlin
gųjų laukų nei galvijų bandų ir 
iššaukiant maisto atsargų sunai
kinimą.

Dar didesnio pajėgumo šios rū
šies bombos, savaime suprantama, 
iššauktų proporcingai didesnius 
sunaikinimus.

Tokių bombų sprogimai turėtų 
ir tiesiogių pasėkų žmonių gyvy
bėms ir jų sveikatai. Vieno mega
fono bomba net 6 mylių diametre 
pastatų skeveldromis užmuštų ar
ba sužalotų gyventojus ir net 18 
mylių diametre suteiktų gyvūni
jai antrojo laipsnio apdeginimus. 
Didesniųjų bombų žudomoji ir ža
lojanti galia, aišku, būtų atatin
kamai didesnė.

BOMBŲ RADIOAKTYVUMAS
Iš U-235, Pu-239, U-238 ga

mintųjų bombų skeveldros yra 
radioaktyvios, t.y. išleidžia spin
dulius, kurie yra žalingi gyvie
siems organizmams. Tie spindu
liai užmuša arba sužaloja kūno 
celes. Ir ne tik pačios tokių bom
bų skeveldros yra radioaktyvios, 
bet sprogimo metu, atsimušant 
neutronams į žemę, iššaukiamas 
dar sustiprintas radioaktyvumas, 
nors tatai vyksta tik prie pačio 
bombos sprogimo centro. Vietinis 
radijavimas yra ypatingai stiprus 
pirmąją dieną po sprogimo, vė
liau vis dėlto jis greitai mažėja, 
nors vis dar turi pavojingos 
įtampos elementų.

Jeigu, leiskime, bomba būtų su
sprogdinta ant žemės paviršiaus, 
tai apie 80% radioaktyvumo apie 
sprogimo židinį ir iškrenta, bet 
jei bomba yra sprogdinama virš 
žemės paviršiaus, tai didžiausia ra
dioaktyvumo dalis pasiekia tropos- 
sferą (žemiau 7 mylių erdvės auk
ščio), arba, priklausant nuo bom
bos pajėgumo, stratosferą (virš 
7 mylių aukščio). Iš žemesniųjų 
atmosferos sluogsnių radioakty
vumas per keletą savaičių lietaus, 
sniego ir kitais panašiais pavida

lais iškrenta ir lokalizuojasi arti 
bombos sprogimo vietos, o iš stra
tosferos apie 50% radioaktyvumo 
(teiškrenta) tik per 15 metų. Tuo 
būdu šios rūšies radioaktyvumas 
gali išsiplėsti net per visą pasaulį. 
Apskraičiuojama, kad susprogdin
toji tik 1 megafono bomba trijų 
mylių diametre sukeltų taip inten
syvų radijavimo lauką, kad žmo
nės, pasislėpę net 2-jų pėdų beto
no bunkerin, per pirmąją valandą 
mirtų, o pavėjuj net 200 kv. my
lių plote žūtų apie 50% nepasi
slėpusių gyvybių. Didesnės bom
bos, suprantama, sunaikintų dar 
didesnius skaičius gyvybių plates
niu radijusu.

Mažesni radijoaktyvių spindulių 
kiekiai, iškritę tolimose distanci
jose nuo sprogimo vietos tiesio
giai nesunaikintų žmonių gyvy
bės, bet iššauktų siaubingas ligas, 
kaip-kaulų vėžį, leukemiją ir ki
tas nespecifikuotas vėžių rūšis, 
nes radioaktyvūs spinduliai prade
da savo žalojamąjį veikimą žmo
gaus kauluose, inkstuose ir kito
se kūno organų dalyse.

Š.m. balandžio 14 d. Sydnėjaus 
universitetas Daivai Labutytei 
suteikė fizioterapijos diplomą. 
Reikia pažymėti, kad D. Labuty
tė yra pirmoji lietuvaitė N.S.W. 
ir antroji visoje Australijoje, kuri 
iki šiol baigė šį fakultetą.

Daiva gimė 1939 m. rugpjūčio 
8 d. Kaune pulkininko K. Labučio 
šeimoje. Karo metai Labučių šei
mą nubloškė į vakarus, kur Daiva 
praleido tremtyje vaikystės die
nas, bekeliaudama į stovyklą iš 
stovyklos.

Pradžios mokslą ir pirmąją gim
nazijos klasę Daiva baigė Vokie
tijoj. 1949 m. ji emigravo į Aus
traliją ir apsigyveno Queanbeyan. 
Vėliau persikėlė į Canberrą, kur 
įstojo į St. Cristophers mergaičių 
gimnaziją. 1955 m. sėkmingai ją

KOKIA ŽMONIJOS ATEITIS 
ATOMINIO KARO ATŽVILGIU?

čia pateikiama hipotezė, kas 
liktų iš Jungt. Amerikos Valsty
bių ir kitų pasaulio kraštų, jei 
vieną netikėtą dieną būtų numes
ta 4.000 megatonų pajėgumo bom
bų visame pasaulyje ir iš jų 1.500 
megatonų kliūtų Amerikai, palie
čiant 224 taikinius — miestus, 
karines bazes ir t.t. Tokio karo 
rezultatas būtų: 50 mil. gyventojų 
žuvusiais ir 20 mil. sužeistais tik 
Amerikoje. Skaičiuojant propor
cingai likusiajam pasauliui tektų 
2.500 megatonų stiprumo sprogd
menų, kuriame žūtų apie 80 mil. 
gyventojų ir sužeistų skaičius 
siektų apie 33 mil. gyventojų. Ta
čiau, jeigu leisime, kad 2.500 me
gatonų sprogdmenų būtų numesta 
ant Amerikos, tai skaičiuojama, 
kad per 60 dienų ten žūtų apie 
108 mil. gyventojų, o iš likusių 
67 mil., manoma, labai nedaug kas 
liktų gyventi dėl sukelto radio
aktyvaus veikimo.

Kaikurių paskutinio meto žino
vų teigimu, nuolat didėjant ato
miniam apsiginklavimui, atominio 
karo siaubas galįs būti dar dešim
teriopai žiauresnis, nes jis galįs 
baigtis visišku vieno ar kito kon
tinento sunaikinimu. Esą, galin
ti išlikti tik dalis Raud. Kinijos, 
kurios negausi pramonė yra de
centralizuota. Ji numatomąjį ato
minį karą, esą, išgyventų be ga
lutino sunaikinimo pavojaus ir po 
to užvaldytų visą likusį pasaulį.

AR GALIMA TOKIAM KARUI 
JVYKUS IŠLIKTI GYVIEMS?

Kaip žinome, paskutiniu metu 
ypač pradėta rūpintis apsaugos 
priemonėmis. Rengiami betoniniai 
bunkeriai, kaikurie kraštai suda
rinėja maisto atsargas ir t.t. šito
kios priemonės, suprantama, jei 
jos būtų efektingos ir visuotinos, 
apsaugotų daugelį gyvybių, tačiau 
jau čia kita tema kitam kartui.

K.A.D.
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J.K. Maksvytis yra pirmasis 

lietuvis, baigęs NSW universitetą. 
Jis yra kilęs iš Tauragės. Gimna
ziją baigė 1944 m. Plungėje. Vo
kietijoje Juozas pradžioje studi
javo humanitarinius mokslus Dil- 
lingene, o vėliau jis persikėlė j 
Nuertingeno technikos mokyklą ir 
ten įsigijo elektro-inžinieriaus dip
lomą.

Australijoje, atlikęs darbo prie
volę, jis įstojo į Melbourno uni
versitetą, tačiau dėl nepakanka
mo anglų kalbos mokėjimo studi
jas turėjo nutraukti. 1952 m. at
sikėlęs į Sydnėjų, jis vėl įstojo 
į ką tik atsidariusį NSW univer
sitetą, gamtos-matematikos fakul
tetą. Ir jau 1959 m. jis čia gavo 
pritaikomosios chemijos diplomą, 
o jau 1960 m. gavo bakalauro lai
psnį.

J.K. Maksvyčio mokslo sąlygos 
buvo gana sunkios. Dieną jis dir
bo, o vakarais mokėsi. Be to, jis 
turėjo dar ir savo šeimą išlaikyti. 
Tačiau jo valia ir nusistatymas 
viską nugalėjo. Tuo būdu jis tu
rėtų būti pavyzdžiu kitiems mūsų 
studentams, kaip ryžtas ii- stiprus

siekimas savo tikslų nugali visas 
kliūtis.

Šiuo metu J.K. Maksvytis dirba 
chemiku Mortlake Gas Works dar
bovietėje.

TIK NIEKAM NESAKYK, KAD...
baigė, gaudama brandos atestatą. 
Dėl jauno amžiaus negalėjo stoti 
į universitetą, todėl vienus metus 
padirbėjo. Tačiau Daivos nesuvi
liojo pinigai! Sekančiais metais, 
pilna ryžto, ji pasuko į mokslo 
židinius — įstojo į humanitarinių 
mokslų fakultetą. Po vienerių me
tų ji perėjo į fizioterapijos fa
kultetą (kuris, Daivai visą laiką 
buvo prie širdies). Studijų metu 
gyveno Sancta Sophia kolegijoje 
ir vėliau katalikių mergaičių ben
drabutyje Rosary Villa.

Besidžiaugiant Daivos moksli
niais laimėjimais, negalima pa
miršti jos veiklos. Organizaciniam 
gyvenime Daiva pradėjo reikštis 
dar būdama Vokietijoj — Dedels- 
dorfo lietuvių stovykloj, kur davė 
skautės įžodį ii- kurį laiką ėjo 
skiltininkės pareigas. Atvykus į 
Australiją, gyvenant Canberroj, 
priklausė tautinių šokių grupei 
buvo “šviesos” Sambūrio narė ir 
1956 m. ėjo “Šviesoje” sekretorės 
pareigas. Taip pat pasižymėjo 
gimnazijoje ir sporte, buvo ko
mandos kapitonė, o 1956 m. Can
berros lietuvių sporto klubo iždi
ninkė.

Studijų metu Daiva surado pa
kankamai laiko ne tik mokslui, bet 
ir visuomeninei veiklai. Ji sugebė
jo sujungti savo pareigas su lie
tuviškąja bendruomenine veikla. 
Retas svarbesnio studentiško jau
nimo suvažiavimas, subuvimas, 
paskaita ar minėjimas, kur Daiva 
būtų nedalyvavus. Turėdama iš
kalbingumo dovaną, ji dažnai da
lyvaudavo diskusijose ir Sydnė
jaus “Šviesos” sambūrio skyriaus 
nuolatos būdavo kviečiama į dis
kusinius būrelius.

Daiva visuomet rodo sumanu
mą ir entuziazmą. I960 m. Sydnė

jaus lietuvių studentų metiniam 
susirinkime daugelis dėl prama
tytų sunkių pareigų nenorėjo eiti 
į valdybą, nes laukė sunkus su
važiavimo organizavimas. Tačiau 
Daiva nebijoję darbo ir, nors bū
dama lemiamuose studijoms me
tuose, suprasdama reikalo svarbu
mą, sutiko kandidatuoti.

Taip 1960-61 m. ji tapo Sydnė
jaus lietuvių studentų pirminin
kė. Daiva savo darbštumu, stro
pumu ir pastovumu tų metų ka
dencijoj parodė gražių veiklos 
vaisių. Galima sakyti jos pastan
gomis 1960 m. gruodžio 27-31 
dienomis buvo suruoštas V-tasis 
ALSS suvažiavimas.

šiuo metu Daivą dirba Canter
bury District ligoninėje, kur gal
voja išbūti vienus metus, o po to 
sugrįžti pas savo tėvelius į Can
berrą.

Nuoširdžiai sveikinam Daivą at
siekus šių rezultatų ir linkime ge
riausios sėkmės savoje profesijo
je, asmeniškame gyvenime, o taip 
pat sveikiname ir kaip naują “Stu
dentų žodžio” redaktorę.

ALDIA

Peržvelgus savo gautąjį paštą, 
radau ir šitokio turinio laiškelį:

Miela kolege Audrone, 
kadangi daugiau nepasirodo “In

formacijų Bjuras”, tad kreipiamės 
į Jus, kad patalpintumėte šį mū
sų PAJ IEŠKOJIMĄ:

Jieškomas kol. Andrius Choda, 
kilęs iš Sydnėjaus universiteto, 
prieš.kelis metus baigęs inžineri
ją. Andrius buvo veiklus ALSS 
centrinės valdybos narys. Pasku
tinį kartą buvo matytas per suva
žiavimą Sydnėjuje. Girdėti, kad 
prieš kelias savaites rodėsi Can
berroj e. Jei kas žino jo dabarti
nę gyvenvietę ar iš viso šiais me
tais yra jį matę, malonėkite pra
nešti kol. Rainučiui Zakarevičiui.

Jo pasiilgę kolegos
Patarnauti, padėti, pajieškoti 

— šiam reikalui pilnai pritariu.

žinojau, kad jau jis nebegautinas. 
Savo išrinktąją žada vesti kitais 
metais apie vasario mėnesį.

★

Mačiau Natą Liutikaitę verkiant. 
Paguosdama paklausiau — kodėl? 
Pasirodo, kad ji už dviejų mėne
sių, tiksliai pasakius — liepos 22 
d., 12.15 po pietų, turės palikti 
Sydnėjų ir grįžti namo į Aucklan- 
dą, N.Z.

★

Kas gero Canberroj? Įvyko stu
dentų sukilimas ir tapo įsteigta 
nauja pogrindžio organizacija. Ji 
pasivadino TRIJŲ-DEVYNERIŲ 
KLUBAS. Pirmininku, diktatoriš
ka sistema, save išsirinko Ridas 
Daukus. Visi likusieji klubo nariai 
gavo vice-pirmininkų pareigas. 
Eilinių nėra. Patronu vienbalsiai 
pripažintas pulk. Labutis.

★

Sydnėjiškės studentės šiais me
tais padarė pirmą rinkimų pokš
tą. Elvyra Stankevičiūtė yra tre
čia studentų pirmininkė iš eilės. 
Neabejojama, kad ir Elvyra bus 
tokia veikli, kaip jos pirmatakės.

★

Rašant apie Sydnėjaus studentų 
valdybą, norėčiau paminėti, kad 
be Daniaus Kairaičio, kitus ketu- 
rius postus užima TIKTAI STU
DENTĖS: Elvyra, Dana, Laima ir 
Juta, čia tuoj prisimenu vargšelį 
Inocentą. Jis pranašavo, kad šiais 
metais bus tiek daug studenčių, 
jog bus vien malonumas išstatyti 
kandidates ir rinkti valdybą. Syd
nėjaus studentai visai sudemokra- 
tiškėjo...

★

Girdėjome tokį priežodį?
— Džiaugiasi, kaip Jogas (A. 

Krausas) po dviejų metų sužino
jęs, kas tas Svogūnas Svogūnaitis.

★

Irvis Venclovas, per savo diplo
mo aplaistymo balių iš studentų 
pirmininkės gavo bendrą visų sve
čių dovaną —- vertingą keturių 
tomų knygą apie chirurgiją. Pa
dėkojęs pirmininkei, visiems tarė: 
“Linkiu jums ir toliau išrinkti 
pirmininkes, nes pirmininkui ne
būtų taip malonu dėkoti.”

★

Nugirdau, kad ir Danius Kairai- 
tis metėsi į žurnalistiką. Tai kuk
lumo personifikacija! Perduoda
mas redaktoriui savo pirmą strai
psnį, jis garsiai, visiems girdint, 
pasakė: “Klausyk, tik nedėk mano 
pavardės ant viršaus,” ir tyliai, 
asmeniškai pridūrė: “Bet nepa
miršk ją paminėti apačioj.”

★

Studentės, dalyvavusios metinia
me suvažiavime Adelaidėje, pri
simins Sigą Martinkų. Neseniai su-

★

Vice-pirmininkas Danius Kataus- 
kas, apibūdindamas vice-pirminin- 
ko Viktoro Martišiaus būdą, ki
tiems vice-pirmininkams prasitarė: 
“Jis turi gerą širdį, bet jam per- 
greitai viskas muša į galvą. “To
kio apibūdinimo aš nesupratau.

★

Gina Balsytė labai gilinasi į lie
tuvišką spaudą, domisi ne vien 
straipsniais, bet ir jų autoriais. 
Kalbėdama su vienu iš “S.Ž.” re
daktorių apie “S.Ž.” tilpusią kan- 
beriškių studentų kritiką, ji pa
klausė: “Kas “Tėviškės Aiduose” 
parašė apie Canberros studentus?”

★

Vykstant į Canberrą, kad pa
gerbtume mūsų buvusią pirminin
kę (ji prašė jos vardo neminėti), 
atsirado ir nuotykių jieškotojų, 
Ridas Daukus palenktyniavo su 
policininkais, bet labai trumpam, 
nes gavo iš jų “diplomą”, o Ne
mira, Viktoras ir Henrikas Šlite- 
riai kartu SU Nata Liutikaite pa
mėgino oru paskristi — toli, ži
noma, nenulėkė, o savo automo
bilį vis dėlto apgadino.

★

Inocentas dar nepasveiko.
Audronė

PRANEŠIMAS

Pakartotinai pranešame ir ra
giname juo daugiau lietuvių stu
dentų 'dalyvauti tarptautiniame 
(H.E.L.L.) studentų susirinkime 
Redferno lietuvių namuose birže
lio 3 dieną. Bus 4 trumpos pas
kaitėlės ir diskusijos apie studen
tų apatiją Australijoje. •

Pradžia 7 vai. vak., bet lietu
viai galėtų susirinkti anksčiau 
(nuo 6.30 vai.) ir, jei reikės, padė
ti sutvarkyti salę. Vakaras užda
ras.

Sydnėjaus Studentų Valdyba

3
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šitas laiškas apie Brisbanės lie
tuvius studentus Jums, gal būt, 
atrodys kaip laiškas iš kapų. Aps
kritai Brisbanės lietuvių skaičius 
yra nedidelis, todėl mokslinio am
žiaus jaunimo taip pat nėra daug. 
Anksčiau Brisbanės (t.y. Queens- 
land'o) Universitete studijavo tik 
vienas ar du asmenys, todėl ir di
delio organizuotumo nebuvo.

1957 metais studentų skaičius 
padidėjo iki penkių ir tada buvo 
sutarta įsteigti Queenslando Uni
versiteto lietuvių studentų būre
lį. Jam vadovauti buvo išrinktas 
kolega A. Ivinskis.

Tuoj po įsisteigimo susitarėme 
su A.L.B. Brisbanės apylinkės val
dyba ir gavome leidimą suruošti 
pasilinksminimą su įvairiais “pa- 
marginimais.” “Meninę dalį” iš- 
pildėme patys. Kai nei vienas iš 
mūsų poetinių gabumų neturėjo, 
tad reikėjo kreiptis pas vieną iš 
mūsų tautiečių, t.y. p. K. Stankū
ną, kad jis mums sukurtų kuple
tus. Kadangi mes buvome dar tik 
nesenai įsikūrę, todėl nenorėjome 
apdainuoti Brisbanės lietuvių, bet 
nutarėme patys iš savęs pasijuok
ti. P. Stankūnas mielai sutiko ir 
net pažadėjo mus pamokyti dai
nuoti. Dar ir dabar jis, mus suti
kęs, pasako, kad jis yra genijus, 
nes ir ožio balsais bliaunančius 
studentus sugebėjo taip išmankš
tinti, jog tie kupletai buvo padai
nuoti visai neblogai. Tuo laiku 
pasilinksminimai buvo rengiami 
salėje, kuriai geriau tiko daržinės 
vardas. Tad nutarėme ją išpuošti 
įvairiausiais plakatais, karikatūro
mis ir t.t.

Pasilinksminimas praėjo su di
deliu pasisekimu, visiškai studen
tiškoje nuotaikoje, ir mes gavome 
gana didelį pelną.

Be to, kiekvienais metais ruošė
me finis ir initium semestri, kar
tais. tik dalyvaudami vieni stu
dentai, o kartais pasikviesdavome 
ir kitą Brisbanės lietuvių jauni
mą.

Pereitais metais suruošėme kul
tūrinę popietę. Į ją susirinko gra
žus ' Brisbanės lietuvių
kurie maloniai praleido laiką, be
siklausydami 
no”.

Daugkas, gal būt, mums priki
ša, kad mes permažai jungiamės 
į Brisbanės lietuvių bendruomenės 
gyvenimą. Iš dalies tatai yra tie
sa, bet reikia atsiminti, kad daug 
mūsiškių studijuoja vakarais. Uni
versiteto kursas nėra lengvas net 
ir tiems, kurie studijuoja net ir 
visą laiką. Dėl to mes ir turime 
daugiau užsidaryti, atsisakyti nuo 
kaikurių dalykų, nes “amžino stu
dento” vardą užsitarnauti yra la
bai lengva. Daugiau vilties mes 
teikiame tiems, kurie jau baigė 
arba tuoj baigs ir paliks Brisba
nėje gyventi. Jie, reikia tikėtis, 
duos didelį kultūrinį įnašą ne tik 
Brisbanės lietuviams, bet ir visai 
lietuvių tautai.

Šiais metais Queenslando uni
versitete studijuoja septyni lietu 
viai studentai ir vienas Brisba-

būrelis,

Baltaragio Malū-

nės Technical College: 
architektūrą — B. Kimeklis, 

inerciją — E. Sagatys, adontologi- 
ją ■— N. Mališauskaitė, industri
nę chemiją — K. Sakalauskas, me
diciną — M. Vilkinaitė ir gamtą- 
matematiką — D. Sagatys.

Keletas jau baigė universitetą 
ir savo mokslą apvainikavo baka
lauro laipsniais:

Algis Radzivanavičius — Radys 
— Rahdan — vienas iš pirmutinių 
lietuvių studentų, kurie baigė 
Queenslando universitetą. Jis įs
tojo į gamtos-matematikos fakul
tetą, kurį baigė 1954 metais B. 
App. Sc. geology laipsniu. Gim
naziją baigė Lietuvoje ir kurį lai
ką studijavo Vokietijoje. Baigęs 
universitetą, dirbo Naujojoj Gvi
nėjoj ir Naujojoj Kaledonijoj. 
Dabar, kiek teko girdėti, studijas 
gilina Paryžiuje;

Dr. Jonas Palietis. Jis jau bu- 
vo baigęs medicinos fakultetą Lie
tuvos Vytauto Didžiojo upiversi- 
tete. Deja, jam ne visą jo išeitą 
mokslą užskaitė ir čia dar teko 
kurį laiką pastudijuoti. Baigė 
1957 metais ir dabar dirba Mary
borough ligoninėje kaip reziduo
jantis daktaras.

Rimas Budrys — gimnaziją bai- 
bė Lietuvoje. Queenslando univer
siteto chemijos departamente ga
vo darbą ir 1955 metais įstojo į 
gamtos-matematikos fakultetą. 
Pirmųjų dviejų metų kursą baigė 
vakarais, o paskutiniais metais 
jau nebedirbo, bet studijavo die
nos metu. Baigė 1959 metais che
mijos skyrių B. Sc. laipsniu. Ke
letą mėnesių dirbo Brisbanjėje, 
bet 1960 metais išvažiavo į Ame
riką ir dabar dirba ir kartu gilina 
studijas viename Čikagos univer
sitete. Baigęs žada grįžti atgal 
ir, reikia tikėtis, kad jis sugrįš j 
Brisbanę.

Alg. Ivinskis — gimnaziją pra
dėjo Lietuvoje, tęsė Vokietijoje 
ir, atvykęs į Brisbanę, įsimatriku- 
liavo į humanitarinių mokslų fa
kultetą. Ir jam pavyko gauti dar
bą universitete, tad studijavo 
vakarais. Paskutinius dvejus me
tus dirbo kaip demonstratorius 
Psichologijos departamente. Šiais 
metais baigė hum. mokslų fakul
teto psichologijos
laipsniu. Kol kas tebedirba kaip 
demonstratorius, 
pradėti darbą savo srityje ir gi
linti studijas toliau.

Kaip matome, daugumas baigu
sių paliko Brisbanę ir išvažiavo 
dirbti kitur. Tikimės, kad tie stu
dentai, kurie baigs vėliau, paliks 
dirbti Brisbanėje ir duos tą kul
tūrinį įnašą Brisbanės lietuvių 
bendruomenei, kurio ji dabar pasi
genda. Tiesą pasakius, mes prisi
dedame šiek tiek ir dabar. Jeigu 
yra ruošiami minėjimai, meninėj 
dalyj dalyvauja ir studentai, pa
vyzdžiui, su akordeonu, pianinu, 
deklamacija, tautiniais šokiais 
ir t.t.

ko-

skyrių B.A.

bet tuoj žada

Scientia ac Lahore
Brisbane, Qld.
1961 m. gegužio mėn.

Hansa Trading Co

PROCUTA SUKILO PRIEŠ AUSTRALIJOS 
STUDENTUS!

RAŠO’: XP. KEDYS

Tenka patirti, kad atsirado nau- r 
jas džiudo entuzijastas — fuksas “st. žodžio” s’ 
Algis Jonušas. Tik šiais metais į prOcutos straipsnis, 
S.U. klubą įstojęs, jis neapleid
žia treniruočių ir seka šių metų TsąjĮ straipsnį kitaip negalima

Š.m. gegužio 9 d. Mūsų Pastogės 
_ _____ >” skyriuje tilpo G. 

, pavadintas 
“Kelios kritiškos pastabos”.

tarpuniversitetines dziudo rungty
nes.

Gegužės 23-25 dienomis 
“Intervarsity” džiudo 
Sydnėjaus universiteto patalpose. 
Šiais metais, nors S.U. išstatė bas 
žymiai silpnesnę komandą nei per
nai, vėl pavyko iškovoti čempijo- 
no vardą be jokio pralaimėjimo. 
Už S.U. komandą žaidė lietuvis 
studentas M. Mauragis. Pagal klu
bo taktiką, iš keturių susitikimų 
jis laimėjo vieną, o lygiomis baigė 
tris.

Paskutinę varžybų dieną įvyko 
individualios pirmenybės. Australi
jos universitetų čempijono vardą 

pirmenybių 
Van Der Mark/ 
stipriausių lie- 

mėlyndiržis M. 
net nesitikėda-

pavadinti, kaip sukilimu prieš 
Australijos lietuvius studentus. 
Jeigu kas nors dar ano G. Procu- 

vyko tos straipsnio nebūtų skaitęs, tai 
varžybos būtina jį perskaityti ir tik tada 

patiekiamas masąsias pasta- 
pasiskaityti.

čia

Kas gi tas drąsusis 
sukilėlis?

Gaila, asmeniškai G. Procutos 
nepažįstu ir net nesu jo matęs, 
taigi negalėsiu jo asmens smulk
meniškai charakterizuoti, bet šio
kį tokį vaizdą esu susidaręs apie 
jį iš jo rašinių spaudoje.

Tatai dar jaunas (spėju — apie 
25 m. amžiaus) lietuvis akademi
kas, gyvenąs N. Zelandijoj. Ta- 
tai bene vienintelis jaunosios kar
tos atstovas šiame regijone, pui
kiai mokąs lietuvių kalbą, žinąs 
Lietuvos istoriją ir kitus lituanis
tinius dalykus. Jo plunksnos strai
psniai rodo, kad tatai kovingos 
dvasios, kupinas patriotizmo ir tu
rįs nepaprastos drąsos savo įsiti
kinimus viešai pareikšti ir juos 
apginti jaunuolis.

Ta proga buvo referuota, kiek 
buvo suruošta studentų suvažiavi
mų, kiek turėjo atskiri skyriai su
sirinkimų, valdybos posėdžių ir 
t.t. Tačiau apie ką gi aukščiau 
minėta veikla sukosi? Tur būt ne
suklysiu pasakęs, kad . apie 85% 
tos veiklos laiko buvo skiriama 
šokiams, iškyloms, pasisvečiavi
mams viešose salėse ir privačiuo
se namuose, žaidimams ir sportui 
bei panašaus pobūdžio pramogoms 
ir tik gal 15% laiko buvo skirta 
paskaitoms ar rimtesnio pobūdžio 
diskusijoms.

Per praėjusį dešimtmetį mes gi 
turėjome visą eilę mūsų tautą lie
čiančių įvykių ii- pasaulį sukre
čiančių momentų ir ar bent į vie- 

jų centrinė ar paskirų 
valdybos yra reagavusios? 
neteko nei skaityti, nei 
apie kokią nors rezoliuci-

laimėjo vienintelis 
juodadiržis — J. 
(S.U.). Vienas iš 
tuvių džiudžistų, 
Mauragis (S.U.), 
mas, tapo to vakaro komedijan- 
tas. Pirmame runde, susigriebęs 
su J. Weedon (Qsld. U), nelaimė-, 
jo, kol ųueenslandiškis jam suplė
šė kelnes. Laimė, kad apačioj dė
vėjo maudymosi kostiumą. Antra
me runde Mauragis stipriai ir 
lengvai parvertė A. Davies (Qsld. 
U.). Ketvirčio finaluose Mauragis 
susitiko su stipriu J. Sobolewsky 
(Adelaide U.), kuris nesuplėšė, 
bet nutraukė jo kelnes. Teisėjas jos lietuvių studentų gyvenimą, 
kelnes pritvirtino. Įpykęs Maura
gis priplojo adelaidiškį prie grin
dų ir, išlaikęs jį taip 30 sekundžių, 
laimėjo. Mauragio pusfinalio rung
tynės buvo visą vakarą pačios il-i 
giausios ir įdomiausios, o rezul-i 
tatas — kontroversiškiausias.
finalis būna ilgas (5 min.). Per 
tą laiką Mauragis neįveikė savo 
priešo G. Lunin (NSW. U.). Lu
nin atrodė stipresnis, bet ne to
dėl, kad jis svėrė 16 stonų prieš 
Mauragio Iii, bet teisėjai liepė guotųjų ir jų šūkis — tai išgerki- 
rungtynes pratęsti trim minutėm.f 
Šį kartą jiedu atrodė tikrai lygūs.' 
Teisėjai dar minutę pratęsė rung-1 
tynęs ir Mauragis atrodė mažiau akademikų veiklą 
nuvargęs, nei Lunin. Teisėjai per-] 
daug prieš finalą juos išvargino, 
rungtynes prailgindami dar vie
na minute, per kurią Mauragis Procuta charakterizavo visai tei- 
parvertė Lunin ir atrodė išlaikys singai ir reikia tik sveikinti, kad 
reikalaujamas 30 sekundžių, bet< 
po kelių sekundžių jie vėl persi-Į 
skyrė. Dešimtai minutei pasibai-' 
gus, teisėjai paskelbė Lunin lai-i 
mėtoju. Didesnė dalis publikos ne-' 
sutiko, bet Mauragis savo konku-į 
rentą sportiškai pasveikino. Ruda-1 
diržis Lunin finale lengvai pralai
mėjo 
Mark.

Prieš ką Procuta sukilo?
Savo straipsnyje jis rašo, kad 

jau eilę metų jis stebįs Australi-

ną iš 
skyrių 
Tikrai 
girdėti
ją, sakysime, Budapešto studentų 
išžudymo reikalu ar lietuvių Pa
siuntinybės teisių susiaurinimo 
Vatikane klausimu. Nesigirdėjo 
taip pat, kad bent vienas Austra
lijos lietuvių studentų suvažiavi
mas būtų pasiuntęs radijo bango
mis sveikinimus - persekiojamai 
Lietuvos studentijai. Čia neišnau
dota dar ir 
progų.

Tuo būdu 
priekaištai
studentijai yra 100% teisingi, pil
nai pagrįsti ir net labai ir labai 
reikalingi.

kita daugybė įvairiu

G. Procutos daromi
Australijos lietuvių

Pus-'

prieš juodadiržj Van Deri

metų N.S.W. dziudo pirme- 
jau prasidėjo. Jose daly- 

du lietuviai studentai — M.

Šių 
nybės 
vauja 
Mauragis ir V. Stašionis. Po pirmo
rundo (gegužio 27) abu buvo pri
leisti sekančiam rundui. Stašionis 
savo rungtynes laimėjo, Mauragis 
baigė lygiomis.

Aras
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apie kurį jis pradžioje dar ban
dęs tylėti, tačiau pagaliau jo kant
rybė išsekusi, ir todėl jis sava
me straipsnyje drąsiai tarė: “Gy
venimo tikrovė yra karti ir to
liau tylėti negalima.”

G. Procutos žodžiais tariant, 
Australijos studentijos veikla 
daugumoje ribojasi rengiant — 
“šaunius, egzotiškus pasilinksmi
nimus, tarsi su rytojaus aušra vi
sas pasaulis nueis po šimts ra-

tne vyručiai, kol 
(mano pabraukta, 

Štai prieš šią

dar galima...” 
J.P.K.).
mūsų jaunųjų 
Australijoj Ge

nius Procuta ir sukilo. Čia reikia 
nešališkai pripažinti, kad Austra
lijos lietuvių studentijos veiklą

dar atsirado bent vienas lietuvis 
jaunuolis, kuris tame įžiūrėjo ža
lą ir išdrįso sukilti prieš per de
šimtmetį įsisenėjusį merdėjimą!

Pagalvokime gi pagaliau visai 
objektyviai: neseniausiai ALSS 
atšventė savo veiklos dešimtmetį.

Geniaus Procutos 
siūlomoji programa

“Mūsų kraštas yra pavergtas 
žiauriausia to žodžio prasme. O 
ką tuo tarpu mūsų tautos atžaly
nas daro Australijoj?”

Į šitą sukilėlio Procutos klausi
mą Australijos lietuvių studenti
ja tegali atsakyti tik nuleista gal
va ir mirtina tyla, nes ji aukš
čiau minėta prasme nieko nėra 
padariusi.

G. Procuta savo straipsnyje ati
dengia dar vieną labai įdomų fak
tą: esą, per praėjusį suvažiavimą 
Australijos liet, studentai atmetė 
USA lietuvių studentų siūlymą 
veikti bendromis jėgomis prieš 
Lietuvos pavergėją. Tatai faktas, 
kuriam komentarų nereikalinga, 
ir šį atmetimą nieku daugiau ne
galima laikyti, kaip mūsų tauti
nės veiklos sabotažu.

Dėliai to G. Procuta pirmoj ei
lėj siūlo — įtijungti visomis gali
momis priemonėmis į Lietuvos 
vadavimo darbą (mano pabr.). 
Šis darbas, pagal jo siūlymą, tu-

retų būti derinamas su USA ir 
kitų pasaulio kraštų lietuvių stu
dentų veikla, turint bendrą va
dovybę ir, savaime aišku, palai
kant ryšius su kitais veiksniais, 
kurie šiam darbui vadovauja.

Toliau G. Procuta kviečia stu
dentus visais atvejais aktyviai 
įsilieti j prieškomunistinę kovą, 
nesvarbu — ar tatai liestų tiesio
giai lietuviškuosius reikalus ar 
kitų tautų grobimus ir naikini
mus.

Pagaliau jaunasis straipsnio au
torius iškėlė labai svarbų “Litua- 
nus” žurnalo leidimo reikalą. Šis 
Amerikos lietuvių studentų lei
džiamas ir redaguojamas žurna
las anglų kalba jau nuo pat savo 
egzistavimo pradžios jaučia trū
kumą į jį rašančių, trūksta taip 
pat žurnalo platintojų ir rėmėjų 
pinigais. Ir kas gi kitas, jei ne 
studentai ir ypatingai baigusieji 
universitetus, kurie geriausiai ap
valdo anglų kalbą, turėtų į “Li- 
tuanus” žurnalą rašyti straips
nius, visokiausiais būdais visoje 
Australijoje jį platinti ir visais 
būdais organizuoti finansinę pa
ramą. Nors G. Procuta jau kelin
tą kartą iš N. Zelandijos skatino 
šio žurnalo rėmimą ir platinimą, 
tačiau aš pats dar niekur nema
čiau, bent Sydnėjuje, kad šį žur
nalą mūsų studentai platintų.

Kas pagaliau lieka 
daryti?

Aš manau, kad atsiras vienas 
kitas, kuris palaikys šį G. Procu
tos straipsnį, kaip senų ir pase
nusių pažiūrų pareiškimą. Žino
ma, kaip Procuta sako —■ atsiras 
“baltų pavasarinių avinėlių”, ku
rie nemėgsta aukotis už Lietuvos 
reikalus, tačiau centrinė studentų 
valdyba ar paskirų skyrių valdy
bos turėtų į šį reikalą kitaip pa
žiūrėti. Į sekantį studentų suva
žiavimą, kuris, rodos, sumatytas 
Melburne, turėtų būti pakviestas 
Genius Procuta ir jam duota pa
kankamai laiko savo mintis išdės
tyti suvažiavime seminaro forma. 
Po to reikėtų priimti atatinkamus 
nutarimus ir juos ateity vykdyti.

Mano asmenišku įsitikinimu, bū
tų geriausia, jei G. Procuta Aus
tralijos lietuvių studentų vadovy
bės būtų pakviestas apsigyventi 
šiame krašte ir perimtų studenti
jos ir viso lietuviško jaunimo va
dovavimą. Tatai jam būtų puikus 
atpildas už domėjimąsi Australi
jos lietuvių studentų reikalais ir 
už dedamas pastangas pagyvinti 
Lietuvos laisvinimo kovą.

— tarė

aukštyn 
teisinin-

(Atkelta iš 2 psl.)
Tačiau aš ėjau, netekęs savi

tvardos, nekreipdamas dėmesio į 
Paliūne šaltą realizmą, užsika
bindamas už laiptų turėklų, atsi
remdamas, it nusilpęs, į storas ko
lonas. '

Staiga Paliūnas stvėrė mane už 
rankos.

— Ir Vitkus čia pat, 
jis.

Priešais mus laiptais 
žengė mano pažįstamas
kas Vitkus. Aš nepažinau jo Lie
tuvoje, bet Vokietijoje mes susi
pažinome artimai. Gyvenome vie
name barake. Vienodai reiškėmės 
veikloje. Su emigracija mūsų ry
šiai nutrūko visiškai.

Vitkus kratė mano ranką minkš
tais ir šiltais delnais.

—■ Pasaulis per mažas, mielas 
kolega, — sakė jis greitai: — to
kiame mieste, ir po daugelio metų, 
o susitikome. Tur būt, iš Šadei
kos. Aš pas jį.

— Šadeika ką tik po švirkšto, 
minga.

— Man liepė laukti iki šiol lau
kiamajame. Na, ten laukti neblo
gai. Randi žurnalų. Bet, matai, 
ne lankomomis valandomis negaliu 
patekti. Tie švirkštai tai antra 
coma.

Jis katorjo žodį ,coma‘ kelis kar-

tus. Man atrodė, kad tas 
jam patinka. Tame žodyje 
beviltiška Šadeikos prognozė. Co
ma tai buvo slenkstis į mirtį.

Aš stebėjausi, kad Vitkus mažai 
pasikeitęs nuo Vokietijos laikų. 
Man buvo nuostabiai neįdomus tas 
žmogus. Nežinojau kodėl? Gal dėl 
to, kad po mirštančio Šadeikos 
atlankymo nebuvo temų pašneke
siui, gal dėl to, kad Vitkus atrodė 
gyvenimo nepalenktas, jaunyvas 
ir labai šnekus.

—• Kada gi Didmiestyje? — pa
klausė jis mane. — Taip seniai 
matytas.

— Tik prieš porą dienų.
— Į Didmiestį ir tuoj prie mir

ties guolio, šadeikos mirtis yra 
kopija Tolstojaus ,Smert Ivana 
Iljiča*. Taip vadinu aš tą liūdną 
įvykį.

Ir, patenkintas savo radiniu, 
Vitkus plačiai papasakojo man 
apie šadeikos pirmuosius negala
vimus, vis lygindamas Šadeikos 
ir Tolstojaus apysakos herojaus 
istoriją.

Šadeikos mirtį aš suvokiau ki
toje šviesoje, nesuliteratūrintoje.

— Man labai gaila Šadeikos, — 
pasisakiau, kai jau ėjome šali
gatviu.

— šiandieną tu, o aš rytoj, —

žodis 
buvo

atsiliepė Vitkus. — Metai, metai 
ir metai. Einame senyn. Man ir 
gimimas primena kartais mirtį. 
Sulaukiau vaikaičio. Vitkus tre
čios geneiracijos. Kada jaunieji 
ima užimti vietas, mums tenka gal
voti apie pasitraukimą.

Jis kalbėjo apie tą .pasitrauki
mą1 paviršutiniškai, kaip kalbama 
apie mirtį, vadinant ją ,kojų pa- 
kratymu" ar panašiai.

Aš norėjau pasakyti, kad ir aš 
turiu vaikaitį. Tačiau jo vardas 
Charles Windsor — sukaustė man 
lūpas. Aš tik paklausiau:

— Ar marčią gavai lietuvaitę?
— šimtaprocentinę, — Vitkus 

pasakė su pasididžiavimu.
Mes atsiskyrėme. Kaip ir Paliū

nas, Vitkus turėjo automobilį. 
Aš įsivaizdavau jį gatvės judėji
me. Tuo skubotumu, veržlumu, ap
sukrumu, kuriuos buvau linkęs 
priskirti tik svetimtaučiams, Vit
kus ir Paliūnas vėl pasirodė man 
keisti, nesavi. Jų gyvenimai man, 
sutrūnijusiam vienumoje per dau
gelį metų, atrodė žėrinti mozai
ka, galinti subyrėti j tūkstančius 
gabalėlių.

Aš pagalvojau piktai. Gal būt, 
aš pavydėjau jiems? Aš vis dar 
negalėjau suprasti lietuvio drąsiai 
įsigyvenusio Didmiestyje. Mirštan
tis Šadeika man atrodė pilnas gy
vybės, o šie atrodė praradę gyvy
bės šviežiumą.
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SPORTAS Adelaidėje

.MUSU SPORTININKŲ UNIFORMA
Gražūs rėmai iškelia paveikslo 

vertę, gražūs rūbai suteikia di
desnę pagarbą žmogui, o gražiai 
ir tvarkingai apsirengusį sporti
ninką daugiau vertina priešas ir 
visa stebinti visuomenė.

Taip jau yra, kad šiandininiame 
gyvenime sportininkas yra išsi
kovojęs visuomenėje tinkamą 
vardą, kurį minint turima galvo
je mandagaus elgesio, gražiai ir 
tvarkingai apsirengusį jaunuolį 
arba jaunuolę.

Gal ir nesuklystama taip galvo
jant, nes kiekvienas sportininkas, 
dėka ilgo ir sunkaus darbo spor
to gyvenime, pereina ilgą ir sun
kų mokslą, kuris jį išmokino ne 
tik siekti sportinių rezultatų geri
nimo, bet ir verčia jį būti draus
mingu, tvarkingu ir mandagiu. ..

Šie trys gyvenimo aspektai už
deda sportininkui pareigą, kaip 
varžybų metu, taip ir privačiame 
gyvenime rūpintis tinkamu apsi
rengimu, ką sportinėje terminolo
gijoje vadiname uniforma.

Sportinė uniforma skirstoma į 
dvi dalis, iš kurių pirmajai pri
klauso apranga, kurią dėvi var
žybų bei treniruočių metu, gi ant
roji uniformos dalis — tai išeigi
nė, kurią dėvi paradų bei repre
zentacijos metu.

Kalbant apie mūsų sportininkų 
uniformą, tenka paminėti tik ko
vos žaidimus kultivuojančių spor
tininkų aprangą, nes mūsų sporto 
klubų veiklos programoje kitų 
sporto šakų (lengvosios atletikos, 
plaukymo, bokso ir kt.) nekulti
vuojama.

Dar prieš dešimtį metų, kada 
vos tik buvo įsisteigę pirmieji 
Australijos lietuvių sporto klubai, 
mūsų sportininkų uniforma buvo 
labai apgailėtinoje padėtyje, nes 
nei lietuviškieji sporto klubai, 
nei patys mūsų sportininkai dėl 
sunkios materialinės padėties ne
galėjo įsigyti tinkamos uniformos 
ir todėl viešose rungtynėse daž
nai matydavom sportininkus įvai
riausiomis uniformomis.

Neilgai tęsėsi šis laikotarpis, 
nes jau pirmoje Sporto šventėje 
Melbourne dalyvaujančios krepši
nio komandos turėjo savas unifor
mas, nors dar toli gražu jos ne
atitiko šių dienų reikalavimams.

šiandien, kada peržengėme jau 
dešimtį metų organizuoto sporti
nio gyvenimo keliu, tenka pasi
džiaugti, kad mūsų sportininkų 
uniformos reikalai tiek toli pažen
gė, jog jau galime net ir pasidi
džiuoti svetimtaučių tarpe. Visų 
mūsų sporto klubų varžybinės uni
formos nusistovėjo ir kiekvienas 
sporto klubas jau turi savas tra
dicines spalvas, kurių yra prisi
laikoma siuvantis naujas unifor
mas. Malonu pabrėžti, kad daugu
moje mūsų sporto klubai varžybi- 
nėm uniformom yra parinkę mū 
sų tautinės vėliavos spalvas ir to
dėl lietuvių sportininkų vyraujan
ti uniformos spalva yra geltona ir 
žalia.

Devintosios Australijos lietuvių 
sporto šventės metu visus varžy
bų dalyvius ir žiūrovus maloniai 
nustebino Geelongo lietuviai spor
tininkai, kurie pirmieji Australi
joj įstengė įsigyti dailias išeigi
nes uniformas. Šiandien jau ir 
daugiau vietovių lietuviai sporti
ninkai yra įsigiję išeigines unifor
mas, kas visam lietuviškojo spor
to Australijoje sąjūdžiui suteikia, 
kaip tam paveikslui gražiuose rė
muose, daugiau vertės.

Šiuo mažu straipsneliu noriu 
atkreipti visų Australijos lietu
vių sportininkų dėmesį į nepa
prastą svarbą turėti pilną ir tvar
kingą sportinę uniformą, nes nuo 
to nepaprastai daug pareina spor
tininko nuotaika, pasitikėjimas 
savimi ir gero lietuvio sportinin
ko vardas.

Labai dažnai pasitaiko, kad pa
rėjus namo po rungtynių arba

treniruotės, sportininkas nukiša 
kur į kampą savo čemodanėlį su 
sportine uniforma ir apie ją pri
simena tik tuomet, kada reikia 
eiti į sekančias rungtynes arba į 
treniruotę, ii- tokiu būdu nueina
ma sportuoti su dar neišdžiūvu
sia nuo prakaito ir nešvaria uni
forma.

Kiekvienas lietuvis sportininkas 
turėtų laikyti savo pareiga at
kreipti daugiau dėmesio į savo 
uniformos priežiūrą ir grįžus na
mo po rungtynių, turėtų, nedel
siant išimti iš čemodanėlio savo 
uniformą ir išplauti ją bei pa
džiauti sportinius batukus, šis ma
žas įsipareigojimas pareikalautų 
iš sportininko nedaugiau kaip de
šimtį minučių laiko, bet koks di
delis būtų pasitenkinimas, kada 
rungtynių dieną be kartėlio spor
tininkas galėtų pakrauti į čemo
danėlį sausą ir švarią savo uni
formą.

Naudinga būtų, kad sportinin
kas gerai patikrintų savo sporti
nę uniformą dar prieš išeidamas 
iš namų, nes labai dažnai pasitai
ko, kad atėjus į rungtynes sporti
ninkas randa, jog yra užmiršęs pa
siimti rankšluostį, kojines ar ku
rią nors uniformos dalį. Labai 
svarbu yra patikrinti batukų vars
čius, kurių pageidautina visada 
turėti net ir dvi atsargines poras. 
Patartina visada dėvėti sausas 
vilnones kojines, kurių spalva 
turėtų būti ta pati, kaip kitų ko
mandų dalyvių. Prie sportininkų 
uniformos norėčiau priskaityti ne 
tik’ sportininko apsirengimą, bet 
ir bendrą jo išorinę išvaizdą ir 
net jo laikyseną rungtynių bei tre
niruočių metu.

Pasitaiko, kad sportininkas atei
na į rungtynes nenusiskutęs ir 
apžėlęs ilgais plaukais. Toks spor
tininko pasirodymas viešumoje 
yra nepateisinamas ir nesuderina
mas su sportinės etikos reikalavi
mais. Komandos vadovas turėtų 
tokiam sportininkui padaryti pas
tabą, kad kitą kartą toks reiškinys 
nepasikartotų.

Visai yra nepateisinama, kada 
matome pertraukos metu sporto 
aikštėje sportininką rūkant. Visi 
tie, kurie negali sulaukti rungty
nių pabaigos ir turi kėlinio pabai
goje užrūkyti, turėtų pasitraukti 
iš rungtynių aikštės ir užsitraukti 
dūmą rūbinėje arba kurioje nors 
kitoje ne viešoje vietoje.

Būtų labai gražu, jeigu visi mū
sų sportininkai galėtų susilaikyti 
nuo gumos kramtymo rungtynių 
metu. Gal ir tiesa, kad gumos 
kramtymas raminančiai veikia ner
vus, bet lietuvis sportininkas ner
vams nuraminti turėtų susirasti 
kitokią priemonę.

Juo toliau, juo mažiau pastebi
ma savitarpinių ginčų ir ginčų 
su teisėjais rungtynių metu, kas 
yra labai sveikintinas dalykas.

Pabaigai norėtųsi nuoširdžiai 
paprašyti visų Australijos lietu
vių sportininkų, kad dar būtų 
daugiau kreipiama dėmesio į spor
tinę uniformą ir išorinę sporti
ninko išvaizdą, idant lietuvio spor
tininko geras vardas plačiai skam
bėtų visuose Australijos sporto 
aikštynuose.

ELBE

H OBARTE
Hobarto sporto klubas “Perkū

nas” nėra gausus nariais, bet savo 
eilėse turi keletą pasižymėjusių 
žaidėjų Tasmanijos saloje.

Dar ir iš lietuvių sporto šven
čių mes prisimename keletą žva
lių veidų, kurie užkariaudavo žiū
rovus savo tvarkinga laikysena ir 
gražia sportine išvaizda. Gal ne 
vienam sporto entuziastui atrody
davo, kad perkūniečiai atvykdavo 
tik į sporto šventes ir jų sporti
nė veikla tuo ir baigdavosi. Bet 
taip nėra, šiandien Hobarto lietu- 
viai gali didžiuotis naujai susida
riusia mergaičių krepšinio ko
manda, kuri turi net 12 šviesia
plaukių judrių dailiosios lyties ats
tovių. Jos jau įsijungė į Hobar
to krepšinio lygą ir bando savo 
jėgas su australėmis. Be vyrų 
krepšinio penketo, Perkūnas au
gina dar visai jaunus 6 žaidėjus, 
kurie po keleto metų bus geras 
pakaitalas “seniams”.

Be krepšinio komandų, hobar- 
tiškiai dar turi stiprią vyrų stalo 
teniso komandą, kuri garbingai 
žaidžia aukščiausios Tasmanijos 
lygoje. Iš jų ne vienam teko ats
tovauti ir Tasmanijos salą.

Geriausias Tasmanijos lietuvis 
sportininkas A. Andrikonis dabar 
gyvena Burnie mieste. Jis yra lie
tuviškai sakant, sporto instrukto
rius ir mokina australiukus žaisti 
krepšinio, stalo teniso ir kitų spor
to šakų. Jis ne kartą buvo Tas
manijos stalo teniso nugalėtojas 
ir paskutiniu laiku yra krepšinio 
rinktinės dalyvis. Ne kartą Andri- 
konio nuotraukomis pasipuošė vie
tinis Hobarto laikraštis.

Kitas stiprus stalo tenisininkas 
yra A. Kairinis. Jis ne kartą yra 
“laimėjęs ir prieš gerus žaidėjus”. 
Jo auka būna ir A. Andrikonis ir 
kiti. Kairinis šiandien yra penkta 
raketė Hobarte. Prieš keletą metų 
jis yra žaidęs ir futbolą vietos 
italų komandoje.

Dabartinis Perkūno pirmininkas 
S. Valaitis yra buvęs Tasmanijos 
dvejeto nugalėtojas. Nežiūrint 
"senesnio” amžiaus, Stasys dar 
ir šiandien “susimėto” ir sutvar
ko ne vieną priešininką.

Klubo kasa yra nenuilstamai 
sportu besirūpinančio P. Šiaučiū
no rankose. Jis irgi žaidžia stalo 
tenisą bei lauko tenisą.

šie trys vyrai — A. Kairinis, 
S. Valaitis ir P. Šiaučiūnas — 
kiekvieną savaitę gina lietuvių 
klubo Perkūno garbę ir yra pa
siekę puikių pergalių. Jeigu A. 
Andrikonis žaistų kartu, tai šitie 
vyrai be abejonės būtų Tasmani
jos stalo teniso nugalėtojai.

Kaip matome, perkūniečiai ne
sėdi rankas susidėję, bet garbin
gai garsina lietuvių vardą Tasma
nijos saloje.

BUS TENISO RUNGTYNĖS
Gegužio mėn. gale Devenporte 

įvyks didelis Tasmanijos stalo te
niso turnyras. Už Pietinę Tasma- 
niją žaisti yra pakviestas A. Kai
rinis, o už Šiaurės Vakarus A. 
Andrikonis. Bus žaidžiama koman
diniai ir individualiai.

Sanurema

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI, 

kurio kaina: kietais viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

MOTERYS SU MUMIS
Adelaidės Moterų Sekcija įsto

jo į Vyties klubą ir tapo karštai 
priimta kaip klubo pilnateisis na
rys. Tai gražus pavyzdys iš mote
rų pusės.

PADĖKA
Ruošiant “Vyties” gražuolės 

balių klubas susilaukė aukų pro
duktais iš p.p. Jonavičių ir p.p. 
Zarcinų, už kurias labai esame 
dėkingi.

“Vyties’’ valdyba

VYTIS JAUNIAI NUGALĖJO
JOHN MARTIN’O KOMANDĄ
Adelaidės Vyties spirmoji ko

manda smarkiai gavo nuo seno 
priešininko North Adelaide (41- 
70). Lietuviai, tur būt, neilgai iš
silaikys savo grupėje, jeigu nepa
sitaisys, nes paskutinės dvi ko
mandos bus pažeminamos į Met
ro A grupę ateinančiam žiemos 
sezone. Vienas ir didžiausias mū
siškių trūkumas — per mažai tre
niruojamas:, nes turi tik vieną 
treniruotę savaitėj ir nevisada visi 
susirenka. Kitos District komandos 
treniruojasi du ir tris kartus sa
vaitėje, taigi jų ir pasekmės žy
miai geresnės. Pastarosiose žai
dynėse nedalyvavo Daugalis, ku
ris pasitempė kojos sausgysles ir 
ilgai negalės žaisti. Tatai jaunas 
gynėjas, daug žadąs ateityje.

Taškus pelnė: Ignatavičius 4, 
Urmonas 0, Petkūnas 12, Visockis 
0, Lapšys 11 ir Gumbys 14.

VYTIS — ACES (46-33)
Vytietės žaidė labai darniai ir 

neturėjo daug vargo laimėti. Taš
kus pelnė: šiukšterytė 0, M. Ke
lertaitė ir R. Andriušytė po 16, 
Pečiulytė 2, Kitienė 6, D. Radze
vičiūtė 4 ir L. Radzevičiūtė 2.

VYTIS I — BUDAPEST 50-87
Šias žaidynes mūsiškiai sužai

dė labai blogai ir jau pats laikas 
pradėti daryti pažangą.

MOTERYS, VYTIS I — SOUTH
30-33

Vytis žaidė labai gerai, bet lai
mėjimas buvo tik laimės dalykas, 
nes puslaikio rezultatas buvo ly
gus ir, tik minutei likus žaisti, 
jis irgi buvo lygus, nes mūsiškės 
prisivijo priešininkes ir atrodė, 
kad jau laimėjimas pasiektas. Ta
čiau laimė pasisuko priešingai.

VYTIES JAUNĖS —
OLYMPIANS 12-57

Antroji moterų komanda žaidė 
labai atsileidusi ir nesugebėjo kie
čiau paimti į rankas savo prieši
ninkių, kas atnešė didelį pralai
mėjimą.

Žaidė ir taškus pelnė: Šulcaitė 
1, Powierza 7, Baškutė 0, Maine
lytė 0, Kuncaitytė 0, Pažėra 0, 
Trusz 4, Kapočiūnaitė 0, Matiu- 
kaitė 0, Pociūtė 0.

Edas

| Dr. J. MACKIEWICZ $
* NERVŲ LIGŲ J
>: SPECIALISTAS *

grįžo iš atostogų ir priima
J ligonius adresu:

25 Balston Str., St. Kilda, Vic. $ 
H telef: LB 4083 J

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

Bankstowne
STALO TENISAS

Nuo š.m. gegužio 31 dienos 
kiekvieną trečiadienio vakarą 6.30 
vai. vak. Bankstowno Lietuvių 
Namuose vyks vyrų ir merginų 
stalo teniso treniruotės, į kurias 
kviečiami visi jaunuoliai-lės, no
rintieji šį sportą kultivuoti. Tre
niruotėms vadovaus žinomieji 
meisteriai — J. šlefertaitė — Ken- 
derienė ir V. Binkis.

I
THE IMPERIAL |

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S
Tel: Katoomba 523. S

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius. Sj. Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- re 
C] šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- B 
3 vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping K 
rO Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, p 
"į Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą R
n] yra prieinamas. Vaikams nuolaida, “]
B Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. re
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56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335

0

«

LAFITTE
8

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

U

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

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

]. Slroulins 306 The Couseway, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniais

II Ibs - 22 Ibs

S «

I

3 Ibs - 7Ibs
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO
■■■A,.,A'A,.,.,.,.,A,A,.,.,.,AWA’A,.,A,.,AW.,AWA’.,.VAV

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

'.■.■.■■■.W.'.'.'.W.’.'.W.'.’.W.V.W.V.'.’.WAW.WAWwV.

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

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

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

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

YAVAYAYAVAVAVAVAVAVAVAWAVAVAVAVA

NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS
Į LIETUVĄ SIŲSTI

8

SPECIALUS PRANEŠIMAS8 I
Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 

Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.
:'| TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I
H ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 
8 
t.t it t.t tt t.t 

8 8 
8 :: 8 
8 8 8 8 
8 S 8 8 8 
8 8 8!

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

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

pageidavimai patenkinami.

įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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

:.t:: KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS

I '
GARANTUOTAS

SI
I

::

I
ū
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HUSU PASTOGE
SVARBUS 

PRANEŠIMAS
gausime jūsų adresus, nurodysime ne, kuriose ypatingu susikaupimu

DVIGUBOS IŠKILMĖS NEWCASTELYJE

TIKRAI PASISEKĘS 
KONCERTAS

Jau devyneri metai, kai New
castelio ir jo apylinkių lietuviai 
yra susiorganizavę į ALB New
castelio apylinkę. Šį laikotarpį 
buvo suruošta daug minėjimų, šo
kių vakarų, keletas vaidinimų ii* 
dainų bei muzikos koncertų.

Tačiau nė vienas iš minėtųjų 
parengimų nebuvo toks iškilnus ir 
visuotino entuziazmo lydimas, 
kaip šis koncertas, kuris vyko šio 
mėn. 13 d. Anzac salėje Hamilto
ne. Jame dalyvavo per 250 lietu-* 
vių ir jų draugų, be to dar salėje 
buvo gražus būrys mažųjų lietu
viukų bei lietuvaičių. Tatai re
kordinis skaičius, nes praeityje į 
panašaus pobūdžio pobūvius tesu
sirinkdavo tik apie šimtinę tau
tiečių.

Minimąjį koncertą rengė New
castelio lietuvių choras savo var
du. Choristai ir jų draugai jau 
prieš kelias savaites pradėjo pla
tinti bilietus. Tačiau, mano nuo
mone, ne tik gera organizacija 
sutraukė beveik visus lietuvius j 
koncerto salę, bet ir lietuviškosios 
dainos ilgesys, ypač kad vietos lie
tuviai ypač mėgsta savąjį chorą, 
kuriame dalyvauja žymus procen
tas niucasteliečių. Labai mėgiamas 
yra ir chorvedys Stasys Žukas, 
kuris ne tik kad jau šeštus metus 
vadovauja chorui, bet ir aktyviai 
reiškiasi visose vietos lietuvių kul
tūrinio gyvenimo srityse. Savai
me aišku, kad jau iš anksto žino
tas faktas, jog atvyksta ir A. Plu
ko vadovaujamas “Rožyčių” ok
tetas buvo tas akstinas, kuris ir 
“svyruojančius” atvedė į Ansac 
salę.

Newcastelio lietuvių choras per 
du kartu padainavo net 14 dainų, 
o “Rožytės” — 9 dainas. Ypač 
visus dalyvius sujaudino pabaigo
je choro darniai ir jautriai sudai
nuotas Lietuvos himnas.

Nesu nei muzikalus, nei muzi
kas ir negaliu spręsti, kuri daina 
buvo geriau, kuri silpniau išpil
dyta. Tačiau aš labai mėgstu lietu
viškas dainas ir stebėjau salėje 
publiką, kuri karštais plojimais ir 
tikrai nuoširdžiai dėkojo ir sava
jam chorui ir atvykusioms iš Syd
nėjaus svečiams už suteiktąjį pa
sigėrėtiną malonumą.

Po koncerto chorvedys S. Žukas 
įteikė “Rožyčių" vadovui A. Pin
kui gėlių puokštę, o A. Plūkas sa
vąją rožytę prisegė prie S. Žuko 
krūtinės.

Newcastelio apyl. valdybos pir-

mininkas P. Brūzga padėkojo 
abiems dainos vienetams už ma
lonias dainas ir studentė Z. Baja- 
lytė visų vietos lietuvių vardu 
įteikė gėlių puokštę dirig. S. Žu
kui. Po koncerto buvo šokiai. Kava 
ir užkandžiais svečius aprūpino 
Soc. Globos moterų komitetas.

Šokių metu vykusiai loterijai 
prizus aukojo — A. Žemaitis, O. 
Daugėlienė, M. Lapinskienė, Z. 
Gasparonienė ir J. Brunevičius. 
Visą koncerto programą angliškai 
ir lietuviškai pranešinėjo D. Skuo- 
daitė.

kurią JONINIŲ laužo proga 
mums pateiks. Tos programos da
lis skamba taip.:

Joninių laužo uždegimas, 
Joninių “panų ateities svajo- 
— dainų kupletai,
Vyrų kvartetas Rumba —

MELBURNAS

MELBOURNO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VALDYBOS

KVIETIMAS
Pasipriešinimas didžiuliam ko

munizmo vėžiui vykdomas visame 
pasaulyje įvairias būdais ir prie
monėmis.

Gal, daugeliui iš mūsų nuošaliau 
stovint, atrodo, kad šita kova ban
doma laimėti pasenusiais ginklais 
ir neefektyviomis priemonėmis; o 
kai kurie mano, kad kova prieš 
komunizmą, ilgai užtrukusi, nusto
jo ryškios idėjos ir pasiliko tiktai 
opozicinės reikšmės.

Sustiprinti kovojančių dvasią, 
tvirtai pareikšti laisvam pasau
liui mūsų nusistatymą, mes, fizi
niai komunizmo paliesti, turime 
bent kartą per metus ir organi
zuotai kovoje pasireikšti.

šiais metais birželio mėn. 14 
dieną Pabaltiečių Komitetas ren
gia IŠKILMINGĄ MINĖJIMĄ 
birželio liūdniems įvykiams atžy
mėti.

Minėjimas įvyksta didžiulėje 
ASSEMBLY HALL salėje, 156 
Collins St., Melbourne.

Iškilmingą minėjimo dalį sudaro 
trumpos, bet ryškios australų po
litikų kalbos ir rezoliucijos, o se
kanti dalis — puikus jungtinis 
koncertas.

Įėjimas laisvas ir kiekvienam 
lietuviui būtinas.

' J. Pelenauskas, 
ALB. Melbourne Apylinkės 

Valdybos Sekretorius .

RUOŠIAMA LOTERIJA
Socialinės Globos Moterų Drau

gija, norėdama padėti nelaimėn 
patekusiems tautiečiams ir ligo
niams, ruošia turtingą loteriją 
š.m. birželio mėn. 11 d. prie šv. 
Jono bažnyčios esančioje salėje, 
East Melbourne.

Maloniai prašome mielus tautie
čius atsilankyti išbandyti savo lai
mės ir prisidėti prie kilnaus lab
daros darbo, nes kiekvienas Jūsų

Centro (ku- 
salė, klubas 
kuris laikas

skyriaus steigimo susirinkimo vie
tą. laiką’ir darbotvarkę. Visus rei
kalus svarstysime bendrai susirin
kę. Taigi iki greito pasimatymo!

L.K.K. Sav. A.K.

maldose prisiminsime pirmojo tra
giško birželio aukas ir visus kitus 
ištremtuosius kalinius bei kanki
nius, kurių tie daug savo laisvę, 
kraują ir gyvybę yra paaukoję už 
laisvę ir tikėjimą. K.P.B.

SYDNĖJUS

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Motinos dieną niucasteliečiai at

šventė šio mėn. 14 d., pradėdami 
ją pamaldomis Broadmeadow ka
talikų bažnyčioje, kurias atlaikė 
kun. S. Gaidelis, J.S. Pamaldose 
šiais metais taip pat dalyvavo re
kordinis lietuvių skaičius, ir todėl 
giesmės per jas stipriai ir darniai 
skambėjo.

Pasibaigus pamaldoms, tos pa
čios parapijos salėje susirinkome 
savo motinas pagerbti. Minėjimą 
įvedamuoju žodžiu pradėjo apyl. 
valdybos pirm. P. Brūzga. Minu
tės tyla buvo pagerbtos mirusios 
motinos. A. Šimkienei ir M. Levic
kienei, kaip vietos lietuvių moti
nų atstovėms, buvo įteiktos gėlių 
puokštės.

Savo kalboje mūsų kapelionas 
kun. S. Gaidelis, J.S. pabrėžė tą 
ypatingą svarbią ir teigiamą įta
ką, kurią motinos teikia jaunuo
lių religiniam, tautiniam ir visuo
meniniam auklėjimui.

Po to M. šeškus savo kalboje 
kėlė mintį, kad, nežiūrint visuo
tino nusivylimo šiais atominiais 
laikais žmogiškąja meile, vis dėl
to ne viskas yra “savimeilė — 
plėšri, kerštinga, pavydi” (Puti
nas). Pagal prelegentą, egzistuoja 
dar ir tikra, pasiaukojanti ir ken
čianti meilė; tatai — motinos mei
lė savo vaikams.

Meninėj minėjimo dalyje dekla
mavo: S. Christensen, V. Levickai
tė, D. Skuodaitė ir Z. Zakaraus
kienė. Zita Gasparonytė pašoko 
baletą, kuriai pianinu akompanavo 
J. Caroll. Akordeonu net tris da
lykus pagrojo V. Lorencas.

Nors motinos dienos programo
je ir nebuvo numatyta, kad padai
nuos “Rožytės", tačiau publikai 
pageidaujant jos ir vėl darniai pa
dainavo tris dainas.

šį kartą minėjimo programą 
pranešinėjo studentė N. Levickai
tė.

1.
2. 

nes"
3.

“Roma”,
4. Aktualus klausimas “Qu na

mai” — kvarteto kupletai,
5. Rock’n roll — šokių vaizde

lis ir
6. Kandidatas į spacemanus — 

jumoristinis pasirodymas.
Jeigu iššifravome nevisai tiks

liai programą, tai patys progra
mos atlikėjai atitaisys mūsų klai
das.

Kaip matyti iš patiektų davinių, 
programa bus įdomi. Mes domi
mės ne tik programa, bet ir tais 
svečiais iš tolimos planetos. Įdo
mu susipažinti ir užmegsti arti
mesnius ryšius, gal jie sudarys 
ateičiai sąlygas mūsų revizitui į 
mėnulį?

Jonai ir Jonienės! Bičiuliai ir 
draugai! Ir visos Jūsų giminės —- 
visi šių metų birželio mėn. 24 die
ną, 6 vai. vakarą — šeštadienį — 
renkamės į Lietuvių Namus. Būki
me nors kartą kaip tie “dangaus 
paukščiai”, nesirūpinkime, ką val
gysime ar gersime, nes Socialinės 
Globos Moterį] Draugijos ponios 
turi jautrias širdis, jos žino, kuo 
svečius maitinti ir trokštančius 
pagirdyti. Ten viską gausite že
miausiomis kainomis. Grojant 
šauniai p. Zabielos kapelai, links
mai ir smagiai galėsime erdviose 
patalpose pasišokti, padai
nuoti ir prie užkandžių, kavutės 
bei alučio pabendrausime su sve
čiais iš mėnulio. Jūsų 10 šilingų 
auką panaudosime labdaros tiks
lams.

Taigi iki malonaus pasimatymo 
JONINIŲ laužo pobūvy!

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Valdyba

Sydnėjaus Liet. Namų Tarybos 
ir Bankstowno “Dainavos” Namų 
Valdybos paskirtoji komisija tirti 
sąlygas dėl Lietuvių 
riame būtų koplyčia, 
ir t.t.) įsteigimo, jau 
yra pradėjusi darbą.

Komisija yra suradusi Marick- 
villėj buvusią kino salę, ir, jos 
nuomone, objektas yra vertas dė
mesio.

Š.m. birželio 4 d. (sekmadienį) 
nuo 2 vai. iki 4 vai. po pietų ši 
salė bus atidaryta, todėl kviečiami 
Sydnėjaus ir Bankstowno lietuvių 
namų nariai ir visi, kurie yra su
interesuoti Lietuvių Centro steigi
mu, nurodytu laiku ją apžiūrėti.

Salės adresas: Marickville, Illa- 
wara Rd. — maždaug 3 min. pės
čiomis nuo Marrickvillės geležin
kelio stoties. Komisija

jų du iki šiol nepalaikė su sky- 
' ’ tokiam 

veiki-

Korespondentą*

mestas šilingas pasieks tą, kuris 
labiausiai jo reikalingas.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija.

STEIGIAMO BANKO 
INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. birželio mėn. 4 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. St John,s para
pijos salėje, Hoddle St., ir Victo
ria Pdc., kampas, East Melbourne, 
kviečiamas Melbourne lietuvių 
kooperatinės kredito draugijos in
formacinis susirinkimas. 
Melbourne lietuvius maloniai 
šome susirinkime dalyvauti.

Iniciatoriai

Visus 
pra-

RAMOVĖNŲ SUEIGA
Birželio 4 d. 6 vai. p.p. Parapi

jos Namų salėje šaukiama Karių 
Veteranų Sąjungos “Ramovė” 
Melb. skyriaus sueiga.

Programoje numatyta p. Janu
laičio paskaita apie amerikiečių ir 
rusų pasiruošimus būsimam karui. 
Po paskaitos diskusijos ir po to 
Dainų Šventės Sydnėjuje koncerto 
pakartojimas (magnetefonu). Visi 
nariai, o ■ taip pat ir svečiai, ku
riuos tie dalykai domina, maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Sekretorius

NETIKĖTA STAIGMENA
Socialinės Globos Moterų Drau

gija, norėdama puoselėti ir supa
žindinti mūsų jaunąją kartą su 
gražiais ir būdingais tautos pap
ročiais bei išdaigomis, ruošia Lie
tuvių Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury, JONINIŲ LAUŽĄ. 
Jau buvome įsitraukusios ir įpu- 
sėjusois šiame darbe ir staiga, 
lyg perkūnas giedrą dieną iš dan
gaus, trenkė nelaukta žinia!

Gavome skubią šifruotą telefo
nogramą, kad pasiruošę į šią aša
rų pakalnę nusileisti spacemanai 
iš mėnulio, kurie pasižadėjo mus 
čia vargstančius supažindinti su 
jųjų planetos papročiais, dainomis, 
žaidimais bei šokiais. Žinoma, ir 
besąlyginę programą prisiuntė,

PERTHAS
SAVANORIŲ — KŪRĖJŲ 

ORGANIZACIJOS REIKALU
Prieš du metu vienas karys — 

savanoris iš Pertho išvyko Ameri
kon, o antrasis mirė. Kadangi po 
to nesusidarė reikiamas narių 
skaičius; tai LKKSS-gos Pertho 
skyrius sustojo veikęs. Be to, buvo 
dar gautas JAV-bėse veikiančios 
Savn. Sąjungos centro valdybos 
raštas, kuris buvo, gal būt, ne taip 
suprastas ir interpretuotas.

Perthe ir jo apylinkės gyvena 
iš viso 8 kariai — savanoriai. Iš

riaus valdyba ryšio. Taigi 
skaičiui esant, atrodė, kad 
mas būtų neįmanomas.

Tačiau paskutiniu metu, 
iš gerb. kario — savanorio 
atatinkamas instrukcijas 
organizavimo ir veikimo 
Pertho ir apylinkių kariai — sa
vanoriai, numatę, kad būtų gali
mybė sudaryti pilno skyriaus sąs
tatą, deda pastangų Vakarų Aus
tralijoj gyvenančius savanorius 
suburti į vieną vienetą. Nors ir 
ne visi mes gyvename pačiame 
Pertho mieste, tačiau, kadangi Są
jungos centro yra numatyta, kad 
galimas veikimas korespondenciniu 
būdu, tai ir tolimesniųjų Pertho 
apylinkių įsijungimas į skyriaus 
narių eiles yra galimas.

Jeigu kas nors keltų klausimą, 
ką mes pasenę ir kaikurie jau su 
nusilpusia sveikata galėsime suor
ganizuotame skyriuje nuveikti, tai 
šiam klausimui būtų ir atsakymas:

“Nepriklausomybės kovų metais 
mes pirmavome frontuose, drąsiai 
žvelgdami mirčiai į akis, todėl ir 
dabar pirmaukime, nors ir susilau
kę jau gilios senatvės.”

Pirmuoju naujai susitverusio 
skyriaus rūpesčiu bus užpirkti ka
pinėse žemės, kur vienas arti kito 
būtų laidojami mirę savanoriai — 
kūrėjai. Be to, savanorių rimtu rū
pesčiu bus, kol dar turime pakan
kamai pajėgų, ruošti mūsų jauni
mui paskaitas iš Nepriklausomy
bės kovų atsiminimų ir Lietuvos 
nepriklausybės laikotarpio gyve
nimo. Nors ir nedidelių lietuviškų 
vienetų tremtyje veikimas vienu 
ar kitu būdu vis dėlto prisideda 
ii- prie Lietuvos laisvinimo akci
jos sustiprinimo.

Taigi mielieji bendrų kovų kole
gos, atsiliepkite iš ten, kur dabar 
gyvenate, rašydami šiuo adresu: 
8 Axon Str., Subacio, W.A. Kai

VLSI ESAM ATSAKINGI
Jau šį sekmadienį,-birželio 4 

atstovausime Lietuvą ir save Die
vo Kūno procesijoj Manly.

Dar kartą maloniai prašau visus 
nė namie atsisėdus kritikuoti, bet 
patiems vykti ir rikiuotis eisenon 
— su tautiniais rūbais arba ir be 
jų, bet po savo vėliavom ir ženk
lais, nes visi esam atsakingi, kaip 
mes pasirodysim prieš tūkstantines 
minias.

Birželio 4 d. bus tik vienos pa
maldos Bankstowne, St. Bren
dan’s bažn. 10 vai. 45 min., o po 
jų tuojau vyksime mašinomis į 
Manly. Susirinkti Vivian Street 
(planas Catholic Weekly) apie 2 
vai. aplink lietuvišką kryžių ir 
vėliavas. Neturintiems bus duoda
mi tautiniai ženkleliai vietoje. Su
sirikiavus, 2 vai. 30 min. prasidės 
procesija.

Pajuskime katalikišką ir lietu
višką pareigą bei atsakomybę ir 
neieškokim pasiteisinimų, bet da
rykime rimtas pastangas.

d.,

“M. 
pra- 
sky-

PRANEŠIMAS
Anksčiau nepastebėjusiems 

P.” skaitytojams pakartotinai 
nešame ALSS-gos Sydnėjaus 
riaus valdybos adresus:

Pirmininkė — E'. Stankevičiūtė, 
19 Challis Ave., Potts Point, NSW, 
tel. — FL-----.
Sekretorė — D. Bajelytė, 9 Or
chard St., 
UJ

1534;

0289.
Croydon, NSW, tel. —

Studentų valdyba

“ŠVIESA” RENGIA 
BOHEMINĮ VAKARĄ

Sydnėjaus “šviesos” ir Studentų 
Sąjungos skyriai š.m. birželio 10 
d. 7 'v.v. Anthony Daugherty sa
lėje (kampas Collins ir Crown 
gatvių), Surry Hills rengia bohe
minį vakarą. Valdyba

CABRAMATTA

gavus
V. ŠI.
skyrių 

reikalu,
PIRMASIS PENKTADIENIS

Birželio 2d. — pirmasis penk
tadienis — išpažintys Bass-Hill 
bažn. nuo 7 vai. vakaro.

Birželio 11 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min.

ĮDOMI PROGA SUSIRINKTI
Cabramattos Apylinkės lietu

viai jau kelinti metai, lyg į kokią 
tradicinę šventę, su savo jaunimu 
susirenka Imperijos Dienos proga 
dideliame Pov. Aleknos sklype. 
Čia deginamas laužas, leidžiamos 
raketos, užkandžiaujama ponių 
suneštinėmis dovanomis, o šeimi
ninko pavaišinama alučiu.

Paprastai per šį susibūrimą gra- 
■žiai lietuviškai padainuojama, pri
tariant Br. Kiveriui akordeonu.

Didžiausias tačiau tokio subu
vimo pliusas — sugebėjimas su
rinkti jaunuosius lietuviukus į 
vieną vietą.

Šiemet šis pobūvis Cabramatto- 
je buvo tikrai skaitlingas.M.P.I.

PAMALDOS UŽ TRAGIŠKŲJŲ 
ĮVYKIŲ AUKAS

Birželio 18 d. bus tik vienos 
lietuviškos pamaldos Camperdow-

SAVI PAS SAVUS!
LIETUVIO
SAVININKO
BENZINO
GARAŽE

(Sav. O. Motuzas)

TOTAL SERVICE STATION
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 sąlygomis atliekami visi automa

šinų remonto darbai (ištaisomi sulankstymai, lūžimai, visi me
chaniški sutrikimai ir kt.)
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DĖMESIO VISI JONAI IR JONĖS!
Šiais metais kaip tik išpuola gera proga visiems puikiai

praleisti laikų ruošiamam Vyties Klubo

Joniniu Baliuje
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Lietuviška knygrišykla
IR KARTONAŽO DIRBTUVĖ

SAV. J. LESKAUSKAS,
11 Wolesley Street, Bathurst, N.S.W. Tel.: 4294

★ Prieinamomis kainomis įriša knygas, žurnalus, albumus,
£ laikraščių komplektus ir kt.
X * Gamina odinius ir odos imitacijos albumus, užrašų kny- 

gutes, įspaudžiant pageidaujamas raides ar inicialus.
•į- ★ Gamina įvairius išdirbinius iš kartono medžiagų.
X Teiraujantis smulkesnių informacijų, prašoma pridėti paš- 
y to ženklelį atsakymui.

FRANK'Svo

A.L.S.K. VYTIS VALDYBA

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI / 
BANKSTOWNE

ŽINIAI
MELBURNO LIETUVIŲ STUDENTŲ

BALIUS M. LUCAS
Co.)

PRADŽIA 7.30 V.V., PABAIGA 2 V. RYTO.

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

Melburno Lietuvių Studentai kviečia visų lietuviškąją ben 
druomenę atsilankyti į balių, nes tai-bus proga geriau susipažin 
ti su visa Melburno lietuviška bendruomene ir su studentais.

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

smulkesnių informacijų aukščiau nurodytu adresu.

Vivat academia, vivat profesores...
Į BALIŲ, Į BALIŲ VISI, KAS TIK GALI...

LIETUVIŲ

“ Puikus orkestras, turtingiausias dar nematytas bufetas ir 
• - gėrimai papiginti. Kvietimai dar gaunami baliaus išvakarėse prie 
/ įėjimo.
“ Neatidėkite ir nepraleiskite progos, nes tik už metų ji vėl 
" pasikartos!

(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. WJ-2272

& co.
ir Lusell Trading

kuris įvyks š.m. birželio mėn. 24 d. 7.30 v.v. Lietuvių Namuose 
6 — 8 Eastry St., Norwood.

Visi tautiečiai prašomi nepraleisti šios didelės progos ir sa- 
atsilankymu prisidėti prie Joninių baliaus pasisekimo.
Gros gera muzika veiks turtingas bufetas.
Bilietai gaunami pas valdybos narius. Savo patogumui pra

šome užsisakyti iš anksto staliukus.
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 prieinamos

įvyks birželio 2 d., penktadienį, 
RICHMOND TOWN HALL
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