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JONINES
Tik keletas dienų liko iki Jo

ninių. Tatai nėra tik Jonų ar Jo
nių vardinių minėjimo diena, bet 
viena iš mūsų paprotinių ir tradi
cinių švenčių, kuri Lietuvoje bū
davo minima jau nuo seniausių 
laikų.

Daugis mūsų brolių, nepajė
gę dvasia ir kūnu atsiplėšti nuo 
lietuviškųjų dirvonų, mirė ledu 
sukaustytoj Sibiro taigoj lėta 
kankinio mirtimi; mūsoji dalis, 
kurie iškeitėm mirtį į tremtį, iš
siblaškėme po pasaulį. Būdami 
prievartos emigrantais, mes savo 
širdyse krauju įrašėme pažadą 
saugoti protėvių tradicijas, pa
pročius ir būdą. Mes su savim 
atsinešėnie tatai, ko ir nuožmiau
sias priešas iš mūsų išplėšti ne
pajėgė. Ir tikrai malonu, kad 
šiuos gražiuosius mūsų tautos pa
pročius, kiek išgalėdami, mes 
puoselėjame, o Melburno Soc. 
Moterų Globos D-ja ir, kiek gir
dėti, Adelaidės lietuviai rengia 
Joninių šventės iškilmingą minė
jimų.

Juk dar Perkūno garbinimo 
laikais, žiloje senovėje, mūsų 
protėviai šiuo pavasario laiku 
ruošdavo išleistuves “išvykstan
čiai saulutei — Dievo dukrelei’’. 
Nuo anų laikų kasmet, patrum
pėjus dienai ir saulei iš zenito 
pradėjus žemyn riedėti, lietuviai 
vis rengdavo Joninių šventes, ku
rios vykdavo Paežeriuose, pa
upiuose, pamiškėse ar puikiuo
se kalnelių šiluose. Nepriklauso
mybės laikais visuose piliakal
niuose : šiaurėje — Moškėnų, 
pietuose — Merkinės, o vaka
ruose — Rambyno, Šatrijos, 
Medvėgalio ir kituose suliepsno
davo Joninių laužai. Ir tarsi į ka
rų šaukiami, iš toli ir arti, plauk
davo į tas ugniavietes lietuviai. 
Vyresnieji ridindavo midučio — 
alučio statines, jaunieji nešė ąso
čius, sesės dėvėjo tautinius dra
bužius, vainykuodavosi žalumy
nais ir plačiai po ramias pavasa
rio apylinkes aidėjo linksmosios 
dainų sutartinės, skardėdamos po 
visą mūsų šalį.

Ir švelniam vėjeliui ošiant, 
muzikos akordams ir ilgesingai 
dainai aidint linksmindavosi mū
sų broliai per visų naktį iki tre
čiųjų gaidžių, iki saulutės pate
kėjimo.

Ir tikrai malonu, kad ateinan
tį šeštadienį šis Joninių paprotys 
ir šiojoj žemės pusėj, kur ir mė
nulis nerodo delčios, bus vėl at
gaivintas, kur neskardės įkyrieji 
itimbos-rumbos ar rokin-rolai, o 
aidės lietuviškos dainos ir arti
mi lietuvio dvasiai šokiai ir žai
dimai...

Todėl ragi n tina visi, kas tik 
turi progos ir galimumų, juo skai- 
tlingiau rinktis į Joninių minėji
mų subuvimus, nes tik savųjų 
papročių gaivinimo palaimoj mes 
išlaikysime jaunosios kartos lie
tuviškumų, o ir mes patys bent 
trumpą akimirkų pagyvensime 
malonioj savo nūdienės buities 
užmiršty, bent mintimis vėl su
sijungdami su Lietuvoje likusiais 
savo tėvynainiais.

St. Cė.

★ “Baltaragio malūno” plokš
telės, sukurto Kanadoje, pagaliau 
pasiekė Lietuvą: Kauną, Vilnių ir 
Panevėžį. Patys plokštelių leidė
jai buvo pasiuntę tris egzemp
liorius, o vėliau viena visuome
ninė organizacija užpirko dar de
šimtį.

RAUDONASIS MARŠALAS

GRASINA RAKETOMIS
ŠALTĄJĮ KARĄ GALI PAK E1STI SILTASIS. ŽAIDŽIAMA 
NERVŲ STIPRUMU. VAKARŲ VOKIETIJA DEMON
STRUOJA SAVO RYŽTĄ. INDONEZIJĄ KURSTO SOVIE
TAI IR RAUD. KINIJA. AMERIKA KALTINA SOVIETUS.

SANTRAUKA DR. VYTAUTO DONIELOS PASKAI
TOS, SKAITYTOS ANGLŲ KALBA S.M. BIRŽELIO 17 D. 
RENGTAME BALTŲ TAUTŲ KOMITETO MINĖJIME 
SYDNĖJUJE BIRŽELIO TRA G1SKŲJŲ ĮVYKIŲ DVIDE
ŠIMTMEČIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI.

Kaip jau buvo “Mūsų Pasto
gės” skiltyse rašyta, raudonojo 
diktatoriaus Nikitos pasimatymas 
su Amerikos prezidentu nesuteikė 
nė krislelio vilties, kad politinė 
padėtis sušvelnės. Dar tik kelioms 
savaitėms praėjus nuo to abiejų 
“susipažinimo” Vienoje, pasaulio 
nerimas dar labiau padidėjo ir 
niekas nežino, koki ėjimai yra 
rengiami šiandieną ar rytoj politi
kos šachmatų lentoje.

Atrodo, kad abu didieji opo
nentai — ir Amerika, ir Sov. Są
junga — pradėjo dar energinges- 
nius ėjimus ir šachavimus. Atomi
nių ir vandenilinių ginklų priedan
goje ir vieni ir kiti stengiasi no
tomis ir spaudimu priremti savo 
priešininką prie sienos, kad iš
gautų tą ar kitą nuolaidą, kad 
atskleistų pasauliui tą ar kitą prie
šo sumanymą, suprantama, kom
promituojantį jį.

šioje dvikovoje visada inicia
tyvos griebiasi sovietai, nes juk 
jų sistema ir tikslai buvo ir yra 
tie patys — grasinimais, diversi
ja, sabotažu, apgaule ar pasa
lūnišku apėjimu palenkti savo 
priešininką ir nors mažą ruoželį 
pasaulio vėl pajungti komunisti
nės vergijos nelaisvei.

Tačiau paskutiniu laiku reikia 
įžvelgti ir vakariečiams malonų 
faktą, kad ir Amerikos diplomati
ja tarsi jau krypsta ne tik gyni
mosi linkme, bet jieško plyšių so
vietinės strategijos užtvaroje. 
Kaip bevertinti Kubos invazijos 
pralaimėjimą, tačiau tas faktas 
vis dėlto turi ir vieną teigiamybę 
— tai Amerikos norą ne tik gin
tis, bet bandyti šturmuoti ir prie
šo bastijoną. Nepasisekimas dar 
nereiškia pralaimėjimo, nes, kaip 
žinome, sovietiniams bandymams 
taip pat ne visada sekasi, bet ban
dant visada kaikur ir laimima.

Paskutinių dienų Amerikos no
ta sovietams dėl atominių ginklų 
bandymų sustabdymo reikėtų lai
kyti taip pat vakariečių politikos 
aktyvumo reiškiniu, nes nunuo
ginti priešo planus juk jau yra 
dalinis laimėjimas.

Vakarų Vokietija paskutiniu me
tu pradeda vis aktyviau reikštis 
visuotinės politikos forume. Kai 
sovietai įteiktoje prez. Kennedy 
notoje įsakmiai reikalauja pasi
traukti iš V. Berlyno sąjunginin
kų pajėgoms, kai Sovietijos rake
tų vadas marš. Moskalenko gra
sina vadinamuosius Vakarų impe
rialistus savo raketomis, kurios, 
girdi, gali sunaikinti priešą visuo
se pasaulio užkampiuose, kai Mas- 
kvinė “Pravda” ir raudonosios ar
mijos organas “Krasnaja Zviezda” 
tokius grasinimus dai’ labiau iš
plečia, tai Vakarų Berlyne susi
renka šimtatūkstantinis vokiečių 
mitingas, kuriame energingasis 
burmistras Brandt pareiškia vo
kiečių pasiryžimą gintis nuo bar
bariškųjų aziatų kėslų, o visoj 
Vakarų Vokietijoj vyksta masi
niai mitingai, kad paminėtų 1953 
metais Rytų Vokietijos sukilime 
žuvusiuosius. Vokietijos ir Vakarų 
Pasaulio spauda skelbia, kad mili
jonai degančių fakelų minėjo už
vakar visuose padalytosios Vokie
tijos pasieniuose vokiečių ryžtą 
laisvų rinkimų ir neprievartauja

mo pasisakymo formule susijung
ti. Šių demonstracijų didingumą 
dar labiau paryškino V. Vokieti
jos kanclerio dr. Adenauerio vie
šas kreipimasis į sovietų vyriausy
bę ir asmeniškai į Chruščiovą, 
kad būtų suprasta vokiečių noras 
ir leista jiems laisvu apsisprendi
mu panaikinti abi zonas skirian
čią sieną. Ta praga dr. Adenaue
ris priminė sovietams, kad jau per 
3 mil. vokiečių tik nuo 1954 metų 
apleido sovietiškąjį “rojų”, atseit 
— Rytų Vokietijos zcną, kas rodą 
vokiečių tautos norus ir jų valią.

Nors vakariečių elito eilėse vis 
dar randasi vienas kitas apsikvai- 
šinęs politikas ar viena kita buvu
si žymi asmenybė ( šiuo atveju 
Anglijos gen. Montgomery), ku
rie skelbia pasauliui nerealius tai
kos su sovietais1 planus, tačiau 
visi reikšmingesni amerikietiško
sios politikos paskutinio laiko ėji
mai vis dėlto rodo, kad vakariečių 
laikysena kietėja ir kaikuriuose 
šaltojo karo strategijos sektoriuose 
pereina į priešpuolį. Tatai jau ga
lima laikyti vakarietiškosios są
monės prabudimo prošvaiste.

Australijos pasieniuose taip pat 
esama pavojų ir šiurkščių vėjų, 
kuriuos kelia tie patys sovietai 
drauge su Raud. Kinija. Kaikuri 
spauda skelbia, kad Indonezijos 
prez. Soekarno, paskutinę savaitę 
viešėdamas Maskvoje, susilaukęs 
pilno sovietų pritarimo jėga paim
ti olandų valdomą vakarinę Gvi
nėją. Sustiprinimui Indonezijos 
laivyno sovietai duosią keletą 
naujo tipo kreizerių ir kitokių 
karinio laivyno vienetų. Sovietams 
esą ypač rūpi dar šiais metais su
kelti visuose Vakarų pasaulio kam
puose rimtų neiamumų, lokalinių 
karų ir kitokio pobūdžio diversi
nių veiksmų, kad atitrauktų dė
mesį nuo Berlyno reikalų ir juo 
daugiau nuolaidų išsiderėtų iš va
kariečių Europoje.

Kaip jiems tatai seksis, šiuo 
tarpu neįmanoma atsakyti, tačiau, 
reikia manyti, kad antrojoj šių me
tų pusėj ne tik sustiprės nervų 
karas, bet gal vienur ar kitur kils 
net ginkluotas susirėmimas.

Pagyvensime — pamatysime.

GRIEŽTAIS ĮSTATYMAIS NORI 
ŪKI SUTVARKYTI

Po to, kai neseniai Sovietų Są
jungos buvo išleistas griežtas po
tvarkis prieš įvairius “valstybės 
ir socialinės bendruomenės prie
šus” (pvz., visuomeninio turto 
pasisavintojus ir pan.), grasinant 
jiems net mirties bausme, Maskvos 
“Pravda” geg. 26 d. (o geg. 28 
d. ir Vilniaus laikraščiai) paskel
bė naują potvarkį — prieš ūkinių 
planų klastotojus, grasinant jiems 
bausme iki 3 metų, čia turima gal
voje tie rajonų ir respublikų pa
reigūnai (bet ir kolchozų, sovcho- 
zų darbuotojai), kurie dirbtinai 
išpučia ūkinių planų įvykdymus ir 
tokiu būdu giriasi “popieriniais” 
laimėjimais. Chruščovas savo ke
lionėse po Sovietų Sąjungą ir sa
vo kalbose ne kartą tokius planų 
klastotojus pasmerkė ir reikalavo 
juos nubausti. Dabar, kaip minė
ta, net specialus potvarkis tuo

Pažinkime komunizmo melą
I

Kiekvienais metais mes mini
me tuos savo tautiečius, kurie pa
aukojo gyvybę, gindami savo 
kraštą nuo komunistų invazijos. 
Mes taip pat prisimename ir 
tuos, kurie gindami krašto laisvę, 
neteko savo asmeninės. laisvės. 
Aš nenoriu ilgai kalbėti klausi
mu, kuris yra gerai žinomas. Ne
kartosiu aš taip pat ir tų kanki
nių statistikos, nes kalbos, nors 
jos būtų ir iškalbingiausios, ne
gali atvaizduoti tų mirčių ir kan
čių, kurios vyksta mūsų gimto
siose šalyse. Vietoje to, aš esu 
linkęs atkreipti jūsų dėmesį j da
bartį, manydamas, kad mes ge
riausiai atliksime savo pareigą, 
pagerbdami kankinius ne kelių 
valandų iškilminguose minėji
muose, o dalyvaudami tiesiogėje 
kovoje prieš pavergėją.

Naudodamasis Šia proga aš 
norėčiau sudominti jus viena iš
skirtina problema dėl komuniz
mo, būtent — nurodyti nesuge
bėjimą kaikurių vakariečių pasi
priešinti komunistinei propogan- 
dai ir nevaisingą bei neefektyvų 
mūsų priešpuolį, nors jis ir iš
plaukia iš asmeninės mūsų patir
ties bei tvirtų mūsų įsitikinimų.

Siu politikos kovos sunkumų 
esminės šaknys, atrodo, glūdi ta
me, kad Vakarų pasaulio gyven
tojai nėra tvirtai įsisąmoninę ko
munizmo prigimtimi ta prasme, 
kai jie vaizduojasi, kad komuniz
mas nėra skirtingas nuo socialis
tinio komunizmo.

Daugelio vakariečių akyse ko
munizmas tėra tik kraštutinė so
cializmo forma — tatai ir viskas. 
Panašiai samprotauja ir daugelis 
Vakarų intelektualų; jie komu
nizmą vaizduojasi kaip neatnar- 
pliojamai susietą sistemą su poli
tine marksizmo doktrina. Da
bartinis socializmas, o kaikam 
netgi ir marksizmas, turi daug 
patrauklumo; istoriniu požiūriu 
socializmas yra radikali išdava 
įvairių galingų socialinių sąjū
džių, kurie naujaisiais laikais sie
kė demokratijos, lygybės, indivi
dualių teisių, kalbos ir sąžinės 
laisvės. Siu sąjūdžių priedangoje

klausimu išleistas, čia reikia pažy
mėti, kad tuščiais pasigyrimais ir 
“popieriniais” lamėjimais ir Lie
tuvoje yra pasireiškęs net parti
jos vadas A. Sniečkus, nekalbant 
apie mažesnius pareigūnus, kurie 
metai iš metų vertėsi netikrais 
duomenimis. Dalis tų klastojimų 
pastarais metais atsidūrė Vilniaus 
“Tiesos” skiltyse.

PAKEITĖ VYRIAUSIĄ PROKU
RORĄ — KAD PER ŠVELNIAI

TRAKTAVĘS BYLAS PRIEŠ 
“ŪKINIUS NUSIKALTĖLIUS”
Vyriausias Lenkijos prokuroras 

Burda atsistatydino ii- perėjo į 
universitetinę tarnybą. Jam buvo 
daromi priekaištai, kad per švel
niai traktuojąs bylas prieš stam
biuosius “ūkinius nusikaltėlius”, 
spekuliantus, kyšininkus ir pan. 
Jo vieton paskirtas jo ikšiolinis pa
vaduotojas Kosztirka, kuris esąs 
specialistas atidengti malversaci- 
jas ūkinėje srityje. 

socializmas ir marksizmas iškėlė 
dar naują reikalavimą — išnau
dojimo panaikinimą.

Tiems, kurie šio reikalo nestu
dijavo detaliai ar nepatyrė asme
niškai ir todėl nežino, kuo šių 
dienų komunizmas skiriasi nuo 
socializmo ar ideologinio mark
sizmo, atrodo neįtikėtina, kad 
komunistai, kurie vis tvirtina, 
kad tik jie esą tikri socializmo 
sekėjai, galėtų būti visai skirtin
gi nuo Vakarų socialistų.

Dar didesnė painava vakarie
čių galvosenoje kyla, neišjun
giant čia nė intelektualų, kai ko
munistai nuolat kalba apie de
mokratines respublikas, socialis
tines respublikas, socialinį ir e- 
konominį saugumą, įvairias lais
ves ir t.t. Rezultate susidaro įs
pūdis, kad skirtingumai tarp Ry
tų ir Vakarų yra tiktai laipsnyje, 
bet ne esmėje arba kad tas skir
tingumas tėra tolygus tik šiojo 
krašto darbiečių ir liberalų par
tijų skirtingumui, daugiau ar ma
žiau samprotaujant, jog komu
nistai tėra tiktai kraštutinis dar
biečių partijos sparnas. Kai toks 
palyginimas padaromas, tai išva
da pati savaime išplaukia: Ry
tai ir Vakarai yra abu demokra
tiški ir yra labai sunku vakarie
čiams išaiškinti, kad šitaip nėra. 
Iš vienos pusės, vakarietis nieka
da negyveno diktatūroje, iš ant
ros gi — komunistai niekada ne
prisipažįsta, kad jų sistema yra 
diktatūrinė. Tiesa, Vakaruose 
sovietiniai rinkimai yra priimami 
su kaikuriuo rezervu, tačiau ap
skritai į juos žiūrima gana rim
tai jau vien dėlto, kad vakarie
tis negali nei suprasti, nei įsivaiz
duoti, kad apgaulė gali būti to
kios milžiniškos apimties.

Pagaliau turime suprasti, kad 
kovojant su komunizmu asme
niškos patirties nepakanka. Ne
pakanka čia nė tvirtinimo, kad 
sovietų rinkiminė sistema tėra 
tik gražus fasadas, nes komunis
tams lygiai lengva yra sugriauti 
mūsų tvirtinimą, paprasčiausiai 
pasakant, kad tatai tėra tik kapi
talistų melas.

Dažnokai sugestijonuojama, 
kad pabėgėliai nuo komunizmo 
juo daugiau rašytų laiškų į aus
trališkuosius vietos laikraščius, 
pateikdami trumpų, spausdintinų 
žinių, primenenčių, jog tai ar ši
tai nėra tiesa, ką komunistai 
skelbia. Neabejotina, kad tokie 
laiškai redakcijoms padarytų šiek 
tiek įspūdžio, bet tatai komunis
tų propogandistams sudarytų 
puikios progos viską paneigti, 
pateikiant jiems palankias ištrau
kas iš oficialiosios literatūros. 
Čia reikalingas daug rimtesnis 
darbas, detalizuota analizė ir ty
rimai, jei jau ne ekspertų, tai ma
žiausia sovietinės sistemos žino
vų, išnagrinėjant komunizmo te
oriją ir nurodant, kas slepiasi po 
ja. Reikia detalizuotai nurodyti, 
kaip sovietų sistema blogai vei
kia ir kaip ji sugeba sudaryti sa
vo gerumo įspūdį ir demonstruo
ti savo teoretinius pagrindus. Ta
tai yra rimti tyrimai, galimai dau
giau dokumentuoti, jei norima 
būti pajėgiu paneigti komunistų 

tvirtinimus. Dėliai to kritikavi
mas sovietinio gyvenimo prakti
kos turi būti paremtas dokumen- 
talinc medžiaga, o ne vien tik 
asmenine patirtim.

Opoziciją komunistų propo- 
gandai turi sudaryti ne tik nuogų 
faktų atskleidimas, bet taip pat 
ir teoretinė sistemos analizė. To
kio teoretinio žinojimo, žinojimo 
komunizmo ideologijos ir sieki
mų kaip tik ir trūksta Vakarų 
politikams, diplomatams ir inte
lektualams. Komunistinė ideolo
gija, kaip kritiškas tyrimo laukas, 
yra jau senai apleista. Jei velio
nis prezidentas Rooseveltas bū
tų daugiau žinojęs apie komuniz
mą laike paskutiniojo karo, jis, 
suprantama, nebūtų tiek daug 
klydęs. Prez. Eisenhoweris taip 
pat nebuvo, o prez. Kennedy ir 
dabar nėra geresnėj pozicijoj. 
Jie yra, be abejo, pajėgūs disku
tuoti tarptautinę padėtį, bet atro
do, kad ir jie suinįšta ir pasime
ta, kai komunistų vadai prade
da savo žodžių tiradą apie demo
kratiją, socializmą, laisves ir t.t. 
kurios neva egzistuoja sovietų 
sistemoj. Nėra paslaptis, kad Va
karų vieningumas yra susilpnė
jęs dėlto, jog ir komunistų vadai 
skelbia, kad ir jie kovoja už žmo
gaus išlaisvinimą. Komunistų 
ideologija ir visa idėjų struktūra 
nėra pakankamai išstudijuota ir 
dėl to Vakarai neišgali pateikti 
reikiamo atsakymo komunistų 
siekimams. Didžiausias Vakarų 
laisvių priešas yra ideologinė ig- 
norancija.

Sąmoningi komunizmo opo
nentai turi giliai kritiškai išstu
dijuoti komunizmo ir marksizmo 
sistemas. Yra būtina susipažinti 
su dviprasmiškumu tokių sąvo
kų, kaip socializmas, demokrati
ja, individuates teisės, laisvė ir 
t.t. Tatai sąvokos, kurias naudo
ja komunistų rašytojai. Svarbu 
suprasti, kaip ir kada šie žodžiai 
nustoja savo įprastinės prasmės. 
Kiekvienu atveju tatai nėra sun
ku. Leninas ir Stalinas yra pri
rašę tūkstančius puslapių ir tuzi
nus įvairiausių pamfletų, kur sa
ko, kad buržuazinės Vakarų de
mokratijos yra visiškai skirtin
gos nuo vadinamosios komunis
tinės demokratijos. Jie yra iš
ryškinę ir vadinamosios komu
nistinės demokratijos specialų 
tipą, tačiau su didžiausiu rūpes
tingumu komunistai stengiasi ši
to neatskleisti Vakarams. Tačiau 
jei jie šito nedaro, tai turi gi kas 
nors tatai padaryti.

Gal atrodys keista, kad suges
tijonuojama pabėgėliams nuo ko
munizmo studijuoti komunizmo 
ideologiją ir Stalino bei Lenino 
raštus. Bet juk nėra nusikaltimas 
pažinti priešą galimai geriau, nes 
tas pažinimas yra naudingas vi
sais atžvilgiais, jei mes norime 
padėti savo sąjungininkams. Ide
ologinė kritika ir rimta analizė 
šiuo metu yra būtinesnė ir laiko 
tėkmėje ji bus naudingesnė, nei 
ekonominių komunizmo pagrin
dų kritika.

Baigiantį proginę kalbą yra 
įprasta išreikšti įsitikinimą, kad 
mūsų kraštų nepriklausomybių 
siekimas išsipildys, nes istorija 
rodo, kad visada laisvė nugali 
vergiją. Tačiau būtų tingus po
žiūris leisti istorijai tvarkyti mū
sų reikalus, kai kiekvienu 
atveju istoriją kuria patys žmo
nės.

1
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VĖL RENGIAMOS DEPORTACIJOS?
KĄ RODO LIETUVOJE PASKELBTAS NAUJAS ĮSAKAS APIE “ANTIVISUO- 

MENISKUS” IR “PARAZm SKUS” ASMENIS? — KAS PASMERKIAMAS, NEBEGALI 
NIEKUR SKŲSTIS. DEPORTACIJOS NUO 2 — 5 METŲ.

Jau seniau visoje Sovietų Są
jungoje (taip pat ir Lietuvoje) bu
vo skelbti projektai kovai su “an- 
tivisuomeniškais” gaivalais. Ats
kiros respublikos delsė atitinka
mus įstatymus ar įsakus paskelbti. 
Matyt Maskvos spiriamos, sąjungi
nės respublikos dabar jau viena po 
kitos paskelbė įsakus tuo reikalu. 
Rusijos federacija paskelbė geg. 
4 d., Lietuvos Aukšč. tarybos pre
zidiumas gegužės 27 d. (Vilniaus 
“Tiesos” geg. 28 d. — 125 nr.). 
Nors skirtingos respublikos, nors, 
reikia manyti, ir gyvenimo sąly
gos abiejuose kraštuose yra skir
tingos, abiejų kraštų įsakai rodo 
"vieną braižą”, yra panašūs vie
nas j kitą.

Įsakas būdingas visai sovietinei 
santvarkai — jis sudaro galimumą 
jo nuostatus pritaikyti “pagal nuo
žiūrą”, pagal atskirų pareigūnų 
ar kolektyvų sauvalę. — I-ju 
straipsniu nustatoma, kad pilna
mečiai darbingi piliečiai, “nenorin
tys dirbti pagal savo sugebėjimus, 
vengiantys naudingo visuomenei 
darbo, gaunantys pajamas, įgytas 
ne darbu, eksploatuodami žemės 
sklypus, automašinas, gyvenamąjį 
plotą, ar kitaip antivisuomeniškai 
elgdamiesi, ir tuo būdu turintys 
galimybę parazitiškai gyventi, ra
jono (miesto) liaudies teismo nu-

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
1 (Iš “Eltos”, radijo ir kitu šaltiniu)

I’ASIKEITIMAI MINISTTRIŲ 
TARYBOJE

Aukščiausios tarybos prezidiu
mo įsaku Jonas Laurinaitis atleis
tas iš Ministerfų tarybos pirminin
ko pavaduotojo pareigų. Jis perei
nąs į kitą darbą. Kitu įsaku nau
ju Ministerių tarybos p-ko pava
duotoju paskirtas Rimgaudas Son
gaila.

AUTOKOMPRESORIAI 
SIUNČIAMI Į MINSKĄ, 
JAROSLAVĄ IR KITUR

Autokompresorių gamykla Pa
nevėžyje pradėjo gaminti naujos 
konstrukcijos kompresorius — ir 
juos siuntinėja į Minską, Jaros
lavą. Nuo birželio vidurio Panevė
žio kompresorius gaus 12 Sovietų 
Sąjungos automobilių pramonės 
įmonių.

SOVIETINIAI PAREIGŪNAI
PASIDARĖ BRAKONIERIAIS
Jonavoje, kaip pranešė Vilniaus 

radijas, buvęs toks įvykis. Astuo
ni sovietinių įstaigų pareigūnai iš
vykę į Širvintos upyną brakonie
rių gaudyti, kurie daro žalą žio
brių neršimo metu. Neradę brako
nierių, grupės dalyviai patys ėmė 
brakonieriauti. Jie buvę nusikalti
mo vietoje nakties metu pastebė
ti. Gamtos apsaugos ir meškerio
tojų sluoksniai buvę pasipiktinę 
tokiu sovietinių pareigūnų elge
siu.

KIEK DARBO ŽMONIŲ GALĖS 
TURĖTI “GERAS ATOSTOGAS”

Profesinių sąjungų tarybos sky- 
riauss vedėja Pranskaitytė per 
Vilniaus radiją pasakojo, kiek 
Lietuvos darbo žmonių šiemet ga
lės atostogauti vasarvietėse ir gy
dytis sanatorijose. Jei neskaityti 
kolchozininkų, kurie į socialinį 
draudimą ir aprūpinimą atostogo
mis visai neįjungti, Lietuvoje dir
bančiųjų šiuo metu yra per 600. 
000. Akivaizdoje to skaičiaus at
rodo keista, kad apmokamų atos
togų vasarvietėse ir sanatorijose 
šiemet gaus tik palyginamai mažas 
skaičius darbo žmonių. Anot Pran- 
skaitytės, poilsio namtfose Palan
goje, Valakampiuose, Druskinin
kuose, Nidoje ir kitur šiemet il
sėsis 26.300 respublikos darbo 
žmonių. Iš to skaičiaus 800 galės 
savo atostogas praleisti “broliškų 
respublikų” poilsio namuose. Sa
natorijose (Lietuvoje ir “broliš
kose respublikose”) ilsėsis ir gy
dysis 15.000 darbo žmonių, o 

tarimu iškeldinami iš nuolatinės 
gyvenamosios vietos nuo dviejų 
iki penkių metų laikui" ir neatlygi
namai paimamas ne darbu įgytas 
turtas, kartu būtinai įdarbinant 
iškeldintuosius jų įkurdinimo vie
toje”.

Čia dar nors kalba apie liaudies 
teismo sprendimą. Bet panašias 
deportacijas ir turto konfiskacijas 
gali nuspręsti ir darbo žmonių ko
lektyvai įmonėse, įmonių skyriuo
se, įstaigose, organizacijose, kol
chozuose ir net atskirose kolcho
zų brigadose, būtent asmenims, 
“kurie tik dėl akių įsidarbina 
įmonėse, valstybinėse bei visuo
meninėse įstaigose, arba yra kolū
kių nariai ir naudojasi darbininkų, 
kolūkiečių bei tarnautojų lengva
tomis ir privilegijomis, o iš tik
rųjų ardo darbo drausmę, verčia
si privačia — įmoninkiška veikla, 
gyvena iš pajamų, įgytų ne darbu, 
arba kitaip antivisuomeniškai el
giasi ir tuo būdu turi -galimybę 
parazitiškai gyventi”.

Il-ju straipsniu nustatoma, kad 
rajono arba miesto liaudies teismo 
sprendimas yra galutinis ir negali 
būti skundžiamas. Visuomeninių 
kolektyvų (įmonėse, kolchozuose 
ir pan.) sprendimas, tiesa, turi 
būti dar tvirtinamas atitinkamo 
vykdomojo komiteto (rajono ar

3.500 turėsią progos “pamatyti ža
vingąsias Juodosios jūros pakran
tes, Soči, Jaltos ir kitose gydyk
lose”. Jei tuos visus skaičius ir su
dėti, nesusidarys nė 10% visų 
dirbančiųjų.

KAUNO BALDŲ FABRIKO 
DIRBINIAI — KREMLIUI 

PAPUOŠTI
Kauno baldų kombinato dirbi

niai — riešuto medžio plokštės — 
dideliais kiekiais pastarosiomis die
nomis išsiųsti į Maskvą, Krem
liaus įvairioms salėms papuošti. 
Kai kurie Kauno fabriko dirbiniai 
buvo nusiųsti jau anksčiau. Antro
je mėnesio pusėje į Maskvą bus 
išsiųsta ir likusi tų dirbinių da
lis. Be to, plokštėms montuoti į 
Maskvą išvyksta ir kauniečių spe
cialistų grupė.

13.000 MOKSLEIVIŲ LAIKO
BRANDOS EGZAMINUS

Tokį skaičių paskelbė Vilniaus 
radijas. Bet dar nespėjo mokslei
viai egzaminus baigti, kai jau ko
munistinio jaunimo organizacijos 
apsupa jaunuolius šūkiais: Abitu
rientai, eikite dirbti į kolchozus 
ir sovehozus. Kai kur busimieji 
abiturientai jau grupėmis “laisva
noriškai” įsirašė darbams žemės 
ūkyje.

KOKIE LAIŠKAI RAŠOMI 
TIEMS, KURIE EINA 
BAŽNYČION TUOKTIS

Komunistas V. Nekrošius, par
tietis, buvo su savo būsima žmo
na nuvykęs į bažnyčią susituokti. 
Kai partiečiai apie tai sužinojo, 
kilo bemaž audra — nors visiems 
žinoma, kad ne vienas Nekrošius 
taip padarė. Rietavo rajono “Jū
ros” kolchozo pirminės partinės 
organizacijos sekretorius, J. Venc
lovas, žurnale “Komunistas” (5 
nr.) į Nekrošių kreipėsi tokiu laiš
ku: “Eidamas tuoktis į bažnyčią, 
Jūs praradote savo principus, pa
sitraukėte iš materialistinės pa
saulėžiūros pozicijų, nusileidote 
žmonos užgaidoms. Vardan ko 
Jūs taip padarėte?” Nekrošius po 
to pradėjęs girtuokliauti, apleidęs 
darbą, netekęs autoriteto. Bet pa
sirodo, kad Nekrošius tuo tarpu 
jau "pasitaisęs”, dirbąs Klaipėdos 
statybos treste ir net buvęs pa
keltas į brigadininkus. Tik komu
nistų partija dabar privalanti jį 
daboti ir globoti, kad vėl “neiš
kryptų” iš partijos linijos, rašo
ma tame žurnale. 

miesto), bet ir jo sprendimas ne
gali būti skundžiamas, žmogus, 
pasmerktas deportacijai ir turto 
konfiskacijai vienokiu ar kitokiu 
sprendimu, niekam negali pasis
kųsti, nors sprendimas kartais ga
li būti šališkas, neteisingas. Rei
kia tik turėti galvoje, kad būrelis 
kurio nors asmens priešų susita
ria prieš asmenį ir vienokiu ar 
kitokiu būdu (per liaudies teismą 
ar per “visuomeninį teismą”) as
menį pasmerkia trėmimui. Tuo la
biau tai sauvalei gali pasiduoti 
komunistiniai sluoksniai, kuriems 
atskiras asmuo yra nepageidauja
mas.

Į visas tokias bylas yra įjun
giami ir milicija bei prokurorai. 
Milicija sprendimus vykdo. Pro
kurorai kaltinamąjį gali išimti iš 
įsake numatytos pasmerkimo pro
cedūros ir pervesti bylą į aukštes
nį teismą.

Kitu nuostatu asmenys, įkurdi
nimo vietoje vengią darbo, rajono 
ar miesto liaudies teismo baudžia
mi pataisos darbais, su išskaitymu 
10% uždarbio, o jeigu jie vengia 
ir pataisos darbų, teismas gali as
menį bausti laisvės atėmimu. Pa
bėgimas iš įkurdinimo vietos arba 
pakeliui į ją baudžiamas jau pa
gal reguliarų baudžiamąjį įsta
tymą.

★ Prof. Alfred Senn, kitados 
dėstęs Kauno universitete, dabar 
paskirtas direktoriumi Pennsylva- 
nijos u-to praplėstų slavistikos 
kursų — suorganizuoto Kalbų ir 
Kraštų Tyrimo centro. Centre 
veiks ir baltų kalbų kursas. Kiti 
kursai studijuos Sovietijos ir sla
vų kraštų (Lenkijos, Jugoslavi
jos) antropologiją, geografiją, is
toriją, politinius mokslus ir so
ciologiją. Prof. Senn taipgi iš
rinktas pirmininku Tarptautinės 
Slavų Kalbų ir Literatūrų drau
gijos. Rinkimai įvyko posėdžiau
jant Liege mieste, Belgijoje. To
se pareigose bus iki 1963 metų.

★ George Mikeli, lietuvis akto
rius D. Britanijoje, buvo aprašy
tas “TV Times” Londone po jo 
sėkmingo pasirodymo “Clown’s 
Mask”.

★ Liet. Enciklopedijos spausdi
nimas eina prie galo. Jau baigia
mas statyti mūsų didžiulis kultū
rinis paminklas išeivijoj. Jo su
manytojas ir [vykdytojas — J. 
Kapočius. Kaip buvo pažadėta, 
paskutiniame Enciklopedijos tome 
bus visų LE prenumeratorių pa
vardės ir biografinės žinios. LE 
prenumeratoriams išsiuntinėta an
keta, kurią prašoma užpildyti ir 
greitai grąžinti.

★ Lietuvių Studentų Skautų 
Sąjunga yra pakviesta dalyvauti 
šiais metais rugpiūčio mėn. Lon
done įvykstančiame pasaulio aka
demikų skautų sąskrydyje “Wi- 
tan” kaip viena iš pirmųjų ir se
niausių tautų, turinčių akademinį 
skautavimą. C. V. deda visas pas
tangas, kad būtų rasta galimybių 
mūsų nariams tame sąskrydyje 
dalyvauti ir atitinkamai lietuvius 
atstovauti.

★ Šių metų liepos 3-10 dienomis 
Čikagos apylinkėse įvyksta di
džiausia Amerikos Liet. Stud, 
skautų s-gos sąjūdžio vasaros sto
vykla — suvažiavimas tema: “Mes 
susitiksime pasaulio lietuvių sos
tinėje — lietuviškoje Čikagoje!” 
Kaip žinoma, liepos 2 dieną Čika
goje vyksta dainų šventė, diena po 
to ir prasidės vasaros stovykla- 
suvažiavimas ir tęsis visą savaitę.
★ Liet. Žurnalistų Sąjungos Či
kagos skyrius kiekvieną savaitgalį 
rengia žurnalistines popietes, ku
rių metu būna pranešimai įvairių 
asmenų kultūrinio ar politinio po
būdžio. Po pranešimų vyksta dis- 
kusijos, padedančios išgvildenti 
pasirinktąją temą. Pranešimus yra 
darę: G. Galva, St. Daunys, J. Ta
mulis, V. Zalatorius, kun. P. Garš
va ir kt. LŽS Čikagos skyriaus 
valdybą sudaro: A. Ginteris, P. šu
las, J. Vaičiūnas, E. Šulaitis, V. 
Zalatorius.

★ Vasario 16 Gimnazijos vado
vybė su dideliu dėkingumu ir 
džiaugsmu konstatuoja nepapras
tą būrelių vūdovų ir jų narių

IŠ MOTINOS DIENOS MINĖJIMO SYDNĖJUJE

J. Slavėno vaizdely “Mamytės vardinės” Sydnėjaus vaikučiai ir jaunieji ateiti
ninkai šoka “Kvietelius” Dainavos salėje Bankstowne š.m. gegužio 14 d.

NAUJA “SAVANORIŲ” 
PARTIJA Į KAZACHSTANĄ
Į plėšinines žemes birželio 2 d/ 

iš Vilniaus išvyko vėl grupė Vil
niaus ir kitų miestų įmonių dar
bininkų, kurie, kaip Vilniaus ra
dijas ironiškai pastebi, “papildys 
plėšinių įsisavinimo praretėjusias 
gretas”. Išvykstančių išlydėti į to
limą kelionę į Vilniaus stotį susi
rinko šimtai artimųjų.

Li&tuimi-----
PAWLYX.

uolumą teikiant Vasario 16 Gim
nazijai paramą. Taip pat pasigė
rėtinas yra ir atskirų asmenų 
gimnazijos reikalų atjautimas. Tai 
parodo, kad mūsų visuomenė yra 
dar labai jautri mūsų gyvybiniams 
tautos reikalams, ypač lietuvybės 
ugdymui jaunojoje tremties kar
toje.

★ J Medeliną, Kolumbijoje, iš 
Brazilijos atvyko rašytoja Karolė 
Požėraitė-Kaseliūnienė. Jos vyras 
muzikas Jonas Kaseliūnas gruo
džio mėn. atvyko į Kolumbiją ir 
apsigyveno Kartagenos mieste. 
Jis profesoriauja Kartagenos kon
servatorijoje.

A Antanas Gustaitis, poetas hu
moristas, pradėjo studijuoti che
miją. Gyvena Bostone.

★ Lietuviai rašytojai tėvynėje 
okupantų yra stropiai sekami, jų 
laiškai kontroliuojami. Net laiš
kuose jiems kartais pasiunčiamos 
laikraščių iškarpos dažnai adre
satų nepasiekia.

★ Praėjusiais metais iš Anglijoje 
gyvenančių lietuvių 66 priėmė 
britų pilietybę. Tuo būdu užėmė 
penktąją vietą iš šiame krašte 
gyvenančių svetimšalių. Pimąją 
vietą — lenkai, antrąją — vokie
čiai. Kiek iš tikrųjų Anglijoje te
beliko po karo atvykusių tautie
čių, tiksliai nežinoma. Spėjama, 
kad vis dar yra apie 4.000. Ne 
vienas jų vis dar tebelaukia eilės 
išvažiuoti Amerikon.

A Prof. Stp. Kairys po operaci
jos, kurios metu buvo nupiauta 
koja, iš ligoninės išėjo ir sveiks
ta vokiečių seselių vedamoje sana
torijoje.

★ Sol. Jonas Vaznelis buvo dar
bovietėje sužeistas. Jam ant gal
vos užkrito sunki dėžė. Po kurio 
laiko paaiškėjo, kad yra iššokęs 
kaklo narvelis ir paliestas nervas. 
Dėl to teko devynias dienas pra
leisti ligoninėje.

A Vladas Urbietis Argentinoje 
verčiasi geležies gamybos pramo
ne. Neseniai įvykusiame suvažia
vime jis išrinktas į valdybą gele
žies fabrikantų sąjungos, kuri 
apima visą Argentiną.

A Inž. arch. Bronė Lukštaitė, 
gavusi daugiausia balsų, pasiskirs- 
tant pareigomis, buvo išrinkta 
ALIAS (Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungos) 
pirmininke. O inž. arch. Stefanija 
Statkevičiūtė — Traškienė •— iž
dininke. Minimoje sąjungoje Čika
gos skyriuje, kur yra per 120 na
rių, tėra tik dvi moterys.

A L. Jurgutytė — Baldauf dėsto 
lietuvių kalbą Muencheno univer
sitete. Tai, rodos, vienintelis Eu
ropos universitetas, turįs lietuvių 
kalbos katedrą. Kaipo kalbininkė 
ji dar dėsto lotynų ir prancūzų 
kalbas vietos vokiečių aukštesnio-

DU NAUJI PASKAUTININKIAI
šv.- Jurgio proga Lietuvių Skau

tų Sąjungos Pirmijos (jos būstinė 
J.A.V.) pakelti du Australijos ra
jono skautai į paskautininkio laips
nį — tai melburniškiai skautai 
vyčiai Algis Kazlauskas 
ir Viktoras Adomavičius. 
Australijos ribose tai pirmas iš 
pačios jaunosios kartos pakėlimas 
į tokį augštą skautišką laipsnį. 
Jaunimo Kvieslio redakcija linki 
paskautininkiams Algiui ir Vikto
rui vadovauti skautiškai veiklai 
emigracijoje iki tam. laikui, kol 
skautiškieji laužai vėl galės su
liepsnoti iš okupanto išvaduotoje 
Lietuvoje!

Yra trys žemesnieji skautų lai
psniai : paskiltininkis, skiltininkas 
ir vyresnysis skiltininkas. Po to se
ka trys skautų vadovų laipsniai: 
paskautininkis, skautininkas ir vy
resnysis skautininkas. Į pirmuo
sius tris žemesniuosius laipsnius 
kelia tuntininkas, jei jis pats turi 
bent paskautininkio laipspį. Į pas- 

joje mokykloje. Seka lietuvių 
spaudą ir ypač domisi akademiniu 
skautišku - gyvenimu.

A Dr. Algimantas Jaleveckas, 
Venecuelos sostinėje Caracas bai
gęs medicinos studijas, gavo sti
pendiją tobulintis Londono Neuro
logijos institute.

A Vincas Martišius, 68 metų, 
mirė Dortmunde, Vokietijoje, kur 
anglies kasyklose'dirbo dar prieš 
pirmąjį Didįjį karą. Po karo at
vyko daugiau lietuvių ir buvo 
įkurta draugija. Narių turėjo per 
200. Pirmininku visą laiką buvo 
velionis V. Martišius. Draugija 
vokiečių uždaryta 1940. Draugija 
turėjo savo chorą, vaidintojų gru
pę, biblioteką.

A V. Biržiškos “Aleksandryno” 
I tomas, išleistas JAV LB Kultū
ros fondo, buvo išsiuntinėtas eilei 
universitetų bei mokslo įstaigų 
Amerikoje- ir užsienyje. Kai ku
rios tų įstaigų, pasidžiaugusios 
tuo leidiniu, yra atsiuntusios Li
tuanistikos institutui laiškus, tei- 
raudamosios, kada esanti numato
ma išleisti likusioji šio vertingo 
veikalo dalis.

★ Dail. A. Valeškos meno studija 
tarptautinėje parodoje Čikagoje 
liepos 25 — rugp. 10 d. turės savo 
paviljoną, kuriame išstatys vitra
žus, mozaiką, keramiką, medžio 
dirbinius. Savo paviljonui dail. 
Valeška yra išnuomavęs 450 kva
dratinių pėdų. Prie jo paruošimo 
jau yra pradėję darbą 6 dailinin
kai.

A Prof. K. Pakšto biblioteka, 
žemėlapiai ir rankraščiai jo tes
tamentu padovanoti Pasaulio Lie
tuvių Archyvui. šį dovanojimą 
raštu ir spaudoje atkartojo velio
nio žmona Janina Pakštienė, prie 
to pridėdama ir savo tautodailės 
rinkinius.

A Antano Rukuižos spaudai pa
ruošta monografija “Prof. Povilas 
Matulionis, gyvenimas ir darbai” 
išėjo iš spaudos. Išleido Lietuvių 
Profesorių dr-ja. Leidinys ilius
truotas, turi 83 pusi.

A Alės Rūtos romanas “Žvaigž
dė viršum girios” jau išėjo iŠ 
spaudos ir pirmieji jo egzemp
lioriai platinami Čikagoj. Kūrybin
goji rašytoja čia tęsia savo' pra
dėtąją seriją “Didžioji meilė”. Ši 
knyga yra stambus veikalas, 374 
puslapių. Išleido “Darbininkas”.

Foto- Kosto Stepaniuko 

kautininkio ir kitus augštesnius 
skautininko laipsnius Lietuvoje 
keldavo pats skautų šefas — res
publikos Prezidentas, gi išeivijo
je kelia Lietuvių Skautų Sąjungos 
Pirmija, kuri yra pats augščiausia.; 
šiuo metu veikiančios Lietuvių 
Skautų Sąjungos organas. Kelias 
pakėlimui į paskautininkio laips
nį yra gana sudėtingas. Tuntinin
kas pasiūlo pakelti kandidatus. 
Kandidatai, jei sutinka vadeiva, 
gauna parašyti iš trijų patiektų 
temų, bent penkių mašinėle rašy
tų puslapių referatą. Vadeiva su 
savo prierašu ir su smulkiu kan
didato skautiškos veiklos žiniaraš
čiu siunčia vyr. skautininkui. Šis 
gi patiekia reikalą svarstyti L.S.S. 
Pirmijos posėdžiui. Pakėlimai te
daromi labai lėtai ir tik du kartus 
per mdtus. Reikalas, paprastai, 
užsitęsia apie metus.

Algis Kazlauskas skautauti jau 
yra pradėjęs dar lietuvių stovyk
linėje mokykloje Vokietijoje ir 
Melburne “Džiugo” tunte subren
dęs iki skauto vyčio. Yra ėjęs įvai
rias pareigas, pradedant nuo pas- 
kiltininkio iki tuntininko pavaduo
tojo. Yra dalyvavęs visose tunto 
ir Australijos rajono stovyklose. 
Šiuo metu jis eina 22-sius amžiaus 
metus ir yra trečio kurso Melbur
no universiteto technikos fakul
teto studentas. Inžinieriaus diplo
mą jau yra gavęs, baigdamas prieš 
pusantrų metų Karališkąjį Tech
nikos Institutą, šiuo metu atsa
kingų pareigų tunte neina, nes 
visą energiją skiria studijoms. 
Tenka padėti ii- tėvams prekyboje 
ir namuose. Tačiau ir dabar jis 
tebėra aktyvus skautas ir jį sutin
kame visur, kur tik skautai renkasi 
ar iškylauja. Tikimės, kad baigęs 
universitetą, jis ir vėl imsis vado
vaujančių pareigų skautų organi
zacijoje. Jis yra baigęs lituanisti
nius kursus ir buvęs pradininkas 
žurnalistinių kursų. Jo straipsnių 
Jaunimo Kvieslyje daug esame 
skaitę ir, tikimės, daug dar skaity
sią. Algis paskautininkio laipsniui 
parašė darbą — “Australijos lie
tuvių skautų uždaviniai.”

Viktoras Adomavičius, Velykoms 
atšventęs 21 metus, šiuo metu 
paskutiniame kurse studijuoja me
talurgiją Melburno Karališkajam 
Technikos Institute. Yra susižie
davęs su aktinga “Džiugo” tunto 
skaučių vadove Birute Antanaity
te. Skautų veikloje visad yra bu
vęs aktingas ir tunte ėjęs įvairias 
pareigas. Jo pagrindinis nuopel
nas tai vyčių atnaujinimas. “Da
riaus ir Girėno” vyčių būrelis tai 
jojo suformuotas. Skautų vadovo 
patyrimui gauti yra lankęs austra
lų skautų vadovų kursus. Dalyva
vo beveik visose tunto ir rajono 
stovyklose. Praeitą vasarą vado
vavo “Džiugo” tunto daliniui rajo
ninėje stovykloje Sidnėjuje ir ėjo 
skautij pastovykles vadovo parei
gas. šiuo metu yra tuntininko pa
vaduotojas ii- laikinai eina tunti
ninko pareigas. Yra baigęs Litua
nistikos kursus. Jo rašyta paskau
tininkio laipsniui tema — “Džiu
go tunto istorija.”

Skautų Bičiuli*
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ASME
Psichologai nelabai mėgsta kal

bėti apie asmenybę, nes šios są
vokos turinys labai įvairiai su
prantamas. Moralistai, pedagogai 
ir šiaip laikraštininkai asmenybės 
sąvokai būtinai priskiria vertybės- 
turinį, o dėl to kyla nesutarimu. 
Vieniems, pavyzdžiui, Liuteris, 
Leninas ir Hitleris yra asmenybės, 
kitiems piktieji genijai, griovėjai. 
Tačiau vieni ir kiti, atrodo, suta- 
ra šiuos'asmenis turėjus Stiprią 
valią bei nepalūžtamą energiją, 
aiškius tikslus. Šiems tikslams pa
siekti jie yra sugebėję organizuo
ti padėjėjus, taigi yra turėję di
delių organizacinių sugebėjimų. 
Šia tat prasme, atrodo, galėsime 
kalbėti apie asmenybę visiems 
priimtina kalba. Psichologijoje la
biau mėgstama asmens bei indi
vido sąvokos, nes dėl jų mat yra 
bendras visų sutarimas.

Kiekvienas asmuo bei individas 
yra skirtybė, nes nesutinkame gy
venime lašas lašan panašaus vie
nas kitam žmogaus. Net vieno ir 
to paties gyvybinio prado dvynai, 
savo išore kartais būdami neatski
riamai panašūs, skiriasi savo dva
sia, nes formavosi visdėlto kiek 
skirtingose gyvenimo aplinkos są
lygose. Visiškai vienodos gyveni
mo aplinkos sąlygos yra neįmano
mos: skirsis mokykla, draugai, 
skaitomos knygos ir šiaip įspū
džiai, sirgtos ligos, patirti laimės 
ar nelaimės išgyvenimai. Paga
liau ir labai panaši kūno kon
strukcija per gyvenimą išsiskiria: 
dėl skirtingo maisto, dėl organiz
mo sušlubavimų, dėl vidinių sek- 
recinių liaukų produkcijos suįvai- 
ravimų. Visa paveikia tai, ką mes 
vadiname dvasios reiškiniu, kas 
pagaliau ryškiausiai atskiria as
menį bei individą nuo kito pana
šaus asmens ar individo. Tačiau 
kai kalbame apie asmenį bei indi
vidą, tuo vardu vadiname kiek
vieną žmogių, nežiūrint jo gabu
mų, jo kūrybingumo, jo charakte
rio ypatybių.

Asmenybe esame linkę vadinti 
tik tokį asmenį, kuris savo inte
ligencija, savo charakterio ypaty
bėmis yra . prašokęs vidurkį. Tai 
sau žmogus, nepasikartojantis. 
Net jei toji pat asmenybė antrą 
gyvenimą gyventų, nebebūtų toji 
pati asmenybė, nes ją formuojan
tieji aplinkos faktoriai niekad ne
bebūtų vieni ir tie patys. Etinė 
asmenybės vertybė — likti ištiki
mam sau pačiam, likti tuo, kuo esi, 
likti sau žmogum. Iš čia patrauk
lumas kitiems, nes ir aplinka to
kiame žmoguje mato atbaigtą, pa
stovią ir permatomą asmenybę, ku
riai galima pasikliauti, šitoji as
menybės savybė nors ir ryški, ta
čiau nėra pati esminė, o tik, grei
čiausiai, rezultatas. Pagrindinis 
dalykas tai pati žmogaus yįdinė 
dvasios sąranga. Tai jo dvasinės 
galios ir jų išvystymas, sugebėji
mas įžvelgti ir spręsti, komplikuo
tose situacijose susiorientuoti ir 
atskirti esminį dalyką nuo antra
eilio, sugebėjimas įžvelgti savus 
gyvenimo tikslus, juos išryškinti 
ii- likti jiems ištikimam iki gyve
nimo galui. Viso šito nesugebės 
asmuo ir nebus asmenybė, jei jo 
veiksmai nebus sąskambyje su as
meniniu įsitikinimu, su savo as
meniniu vertybės suvokimu. As
menybė yra tat pilname sąskam
byje su savim. Jei ir užeina abe
jojimų ii- kovos su savim momen
tai, tai jie yra laikini, kol reikia 
aplinkybėse susivokti, apsispręsti 
ir reiškimuisi kelius pasirinkti.

Dorovė yra asmenybės pagrin
das, bet asmenybė kuria ir savo pa
čios dorovines normas. Tokios as-

A. ZUBRAS

N Y B E
menybės yra buvusios visi didieji 
dorovinio ir religinio gyvenimo 
atnaujintojai, naujų religijų bei 
judėjimų kūrėjai. Tokie yra buvę 
Mozė, Laotcė, Buda, Konfucijus, 
Liuteris ir kiti. Apreikštosios 
Kristaus religijos ii- dorovės ryš
kiausia apaštališkoji asmenybė 
yra šv. Povilas. Karo meno genia
liosiomis asmenybėmis laikome 
Aleksandrą Makedonietį, Haniba
lą, Cezarį, Atilą, Napoleoną. Poli
tinės demagogijos tokiomis asme
nybėmis, patinka ar nepatinka, 
turime laikyti Leniną, Hitlerį, 
Goebelsą ir Staliną. Meno pasauly
je visi tie, kurie iki šiai dienai 
išliko gyvi, nežiūrint šimtmečių 
dulkių. Tai paslaptingoji Homero 
asmenybė. Greta E'uripido, Sofo- 
klo, Vergilijaus, Dantės, Servan- 
tės, Šekspyro, Goetės, Dostojev
skio, Tolstojaus genijai. Tapybo
je Mykolo Angelo, Rafaelio, Leo
nardo da Vinčio, Rubenso, van 
Eycko, van Dycko, Rembrandto, 
Duęrerio ir daugelio kitų asme
nybės.

Iš pavardžių jau matome, kad 
asmenybė mūsų svarstomąja pras
me nėra tai siauros prasmės psi
chologinė sąvoka. Mes ją įžvel- 
giam labai jau plačiame jos pasi
reiškimo bei savųjų gyvenimo 
tikslų realizavimo lauke, čia jau 
susilaukiame priekaišto, kad esame 
asmenybės sąvoka suplakę su ge
nijum. Tai tiesa, nes ryškiausiai 
ji ten ir pasireiškia, jei genijum 
laikome tokią asmenybę, kur įgim
ti dvasiniai gabumai ypatingai iš
ryškėja produktingąja kuriamąja 
bei apipavidalinamąja fantazija 
bei įžvelgimu. Rezultatas yra vien
kartinis, nepasikartojantis ir dide
lės reikšmės visai žmonijai. To
dėl tveriantis ir nenublunkantis.

Viešajam gyvenime asmenybei 
gali susidaryti problema pritapti 
prie visumos, šitą išspręsti tega
li kiekvienas saviškai.

Lietuviškojo gyvenimo didžio
siomis asmenybėmis laikysime ka
ro genijų Vytautą, lietuviškojo 
rašto pradininką Mažvydą, švietėją 
vyskupą Valančių, dailininką Čiur
lionį, laikraštininką Kudirką. Ži
noma, siauresne prasme tokių as
menybių yra šimtai ir tūkstančiai 
mūsų gyvenime. Jos auga ir bręs
ta šiandien.

GENĖ KATINAITĖ

Į ANYKŠČIŲ ŠILELĮ SUGRĮŽTANT
Antano Baranausko “Anykščių 

Šilelis” yra tikrai gražus kūrinys. 
Pradeda poetas, reikšdamas liū
desį dėl iškirsto šilelio ir dingu
sios gyvybės. Dabar tik liko:

— Kalnai kelmuoti, pakalnės 
nuplikę!

Toliau jo vaizduotėje atgimsta 
šilelis: visi augalai, gyvuliai ir 
paukšteliai, žemė samanom nuties
ta, ir raudonos ii- juodos uogos, 
išsirpusios kabo ant apžėlusių uo- 
genojų ir krūmų. O grybų, gry
bų! įvairiausių rūšių ir spalvų. 
Visų grybų viršesnis — baravy
kas, “visų grybų pulkaunykas”.

Kokių puikių medžių ten auga! 
Šilelio karalienė — visų medžių 
liekniausią, puiki pušis. Bet su
tinki čia ir baltąjį berželį, ir stam
bųjį ąžuolą, stiprųjį uosį, švelnią
ją liepą, baltažiedę jievą, pasviru- 
siom šakom gluosnį, iškilmingąją 
eglę.

Miško kvapas toks malonus kaip 
sode. Ne vien tik miško, bet ir 
laukų ir pievų kvapą pajunti. Visi 
kvapai susimaišo į vieną taip, kad

STUDENTAMS
REIKIA

TRADICIJĄ

Mūsų lietuviams studentams 
reikėtų ir išorinių apjungiamų
jų ženklų. Pirmiausia tai nario 
knygelė, kuri galėtų būti nors ir 
keturių puslapių, kur būtų ats
paudas ir Australijos Lietuvių 
Studentų sąjungos įstatai ar jų iš
trauka ir palikta vietos atžymėti 
nario mokesčio sumokėjimui. 
Knygelėje galėtų būti vieta ir stu
dento fotografijai. Tokios nario 
knygelės atspaudimas nekainuo
tų brangiai. Reikalingas lietuvių 
studentų ženklas. Toks galėtų bū
ti bendras visiems emigracijos 
lietuviams studentams. Tuo atve
ju tektų paraginti Jungtinių Ame
rikos Valstijų studentų vadovybę, 
kad ji imtųsi tos iniciatyvos. Jei 
to nebūtų galima pasiekti, tai 
tektų toki ženklelį paprojektuoti 
Australijos studentams ir jį čia 
pasidirbdinti. Toks ženklelis, ži
noma, tebūtų tik vien šio konti
nento lietuvių studentų ženklas.

Iki šiol draugijinį Australijos 
lietuvių studentų pobūdį reikėtų 
kiek pakeisti, padaryti kiek glau
desnį. Tas labiau atatiktų stu
dentų dvasiai. Tokį junginį gali
ma būtų pavadinti Lietuvių Stu
dentų Sambūris "Lituanicum", 
angliškai Lithuanian Students 
Association Lituanicum, pride
dant dar atatinkamo miesto pava
dinimą. Lituanicum nariai galėtų 
turėti savo kepuraites ir spalvas. 
Spalvas tiktų pasirinkti lietuvių 
tautinės vėliavos, nors galėtų 
būti ir ne paties ryškiausio ats
palvio. Tam reikalui patalkintų 
mūsų menininkai.

Taip susitvarkius ir naujų stu
dentų priėmimas — initium se- 
mestri būtų įspūdingesnis ir ne
reikėtų kiekvieną kartą improvi
zuoti. Žymeniu bei ženklų įteiki
mas sudarytų pagrindinę naujų
jų studentų įvesdinimo dalį. Ke
puraites ir spalvas mūsų studen
tai, žinoma, tenešiotų tik savo 
sueigose, pobūviuose ir iškylose. 
Latviai studentai taip daro. Su 
laiku tokias tradicijas pasektų ii 
australų studentai, nes jie daug 
ko mokosi iš naujųjų australų.

tu jų nebegali atskirti.
Miško garsai susiliepa į gražią, 

dangišką muziką.
— Ai siaudžia gražiai miškas, 
ne tik kvepia gardžiai,
Siaudžia, ūžia ir skamba links
mai, dailiai, skardžiai
Tu girdi, kaip vidurnaktį žie

delis pražydi, klausaisi medžių šni
bždėjimo, žvaigždelių plevenimo, 
rasos kritimo. Rytui brėkštant, 
nakties tyla dingsta, ir kiekvienas 
gyvis savo balsu šaukia. Visų gy
vių ir paukštelių viršesnis, skar
desnis yra lakštingalos balsas:

— Skamba, ūžia per krūmus ir 
vis kitaip mainos,
Ir vis dūšion įsmenga — lyg 
Lietuvos dainos.
Ramino Lietuvos širdį gražusis 

miškas, bet dabar jo nebėra. Įny- 
ko šilelio priešai mišką kirsti, tai 
ne Lietuvos žmonių valdžia:

— Ir liko šitie kalnai pliki ir 
kelmuoti,
Aplaistyti ašarom, giesme ap
dainuoti.

LAIKAS PINIGAI

Modernusis miesto žmogus vis 
turi skubėti. Nuo ankstaus ryto 
iki vėlam vakarui vis kas nors 
reikia daryti, kur nors eiti. Ir 
vis pagal laikrodį, čia matome 
įvairių laikrodžių, kuriuos žmo
gus pasigamino savo laimei ar 
nelaimei. Trūksta tik pačių di
džiųjų — svorinių. Toks pirma
sis ratelių sukamas laikrodis iš 
bažnyčios ar miesto rotušės bo
kšto laiką parodydavo visiems 
tos vietovės gyventojams. Ame
rikietis Robert H. Ingersoll 18 
š. pabaigoje sugalvojo kišeninį 
laikrodį. Tai buvo jau, palygi
nus, pigus laikrodis. Dabar be
veik kiekvienas turi kišeninį ar 
rankinį laikrodį. Kartais tenka 
jį ir pamesti. Mūsų draugas Al
gis K., pavyzdžiui, paliko savo 
rankinį laikrodį daugelio gyven
tojų naudojamoj prausykloj ir 
jo neberado. Taip jis iki šiai die
nai vaikščioja be laikrodžio. Gai-

❖
Pas i beldė m į duris ir laukiam. 

Gatvelė tamsi, bet toliau matosi 
Collin gatvės šviesos ir pro jas 
skubiai praeinančių žmonių silue
tai. Jau kėliau ranką vėl belstis 
į duris, kai jos atsidarė, ir mums 
nespėjus nei žodžio ištarti, plau
kais apžėlęs tipas ėmė klausinė
ti.

— Ar pakviesti?
— Taip, — melavome.
— O kas jus kvietė? — toliau 

tęsė tardytojas, nepalankiai krap
štydamasis ausį.

Buvom iš kalno pasiruošę, to
dėl atpylėm keletą gerai žinomų 
vardų — džiazo muzikantų, ei
liuotojų ir aktorių.

— Aa! — atsiliepė barzdotasis 
šeimininkas, — jau koks šimtas 
susirinko, o vos keletą tepažįstu. 
Ar turite ką gerti?

— Taip, — vėl melavo drau
gas, ranka bakstelėdamas į port
felį. — Jau įsisiūbavo?

A tsakymo negavę, nusekėm 
šeimininką į koridoriaus galų ir 
tamsoj pasigraibalioję, ėmėm lip
ti siaurais laiptais į trečią augš- 
tų. Užlipę perskaitėm meno pa
rodų pranešimus ir ėjom jieškoti 
pažįstamų. Jieškojom, klaidžio
jom iš vieno kambario į kitą, 
bet neradom nei vieno. Buvo ke
letas universitete matytų veidų, 
bet aplamai čia ne mūsų draugi
ja. Tačiau pamažu ir mes pasi
davėm bendrai nuotaikai ir, lyg 
apsvaigę, vaikštinėjom iš vieno 
dūmuose skendinčio kambario į 
kitų. Visi kambariai pilni, bet 
kiekvienam šiek tiek skirtingos 
grupės. Štai mažiausias- sena, 
vos bepastovinti lova šalę sie
nos, kitoje pusėje apiplyšusia oda 
soja. Visur — ant staliuko, po 
lovos, ant lentynų guli išsklaidy
tos knygos ir žurnalai. Kampe 
apdulkėjęs Winston Churchillio 
paveikslas. Jo išvaida dar pik
tesnė, negu laikraščiuose mato
me. Gal dėl to ir pažinome. Prie 
paveikslo ant žemės Dostojevskio 
"Nusikaltimas ir Bausmė". Kam-> 
baryje gan tylu. Staiga pasigirs
ta audringa muzika — kažkas 
pradėjo flamenką groti. Tučtuo
jau viskas atgyvėja. Trys jau
nuoliai ant sofos batais taktą mu
ša; laiks nuo laiko, muzikai nu
tilus, nuo lovos pasigirsta mer
ginos kikenimas. / kambarį įeina 
ilgas turbanuotas indas ir du ki
niečiai, kurie pasižvalgę ir tarp 
savęs pabambėję, vėl išeina, 
įslenka vidutinio ūgio barzduo- 
tis su mergina. Jį pamatęs apsi
džiaugiau bus nors su kuo pasi
kalbėti — barzduoti.? lyg ir pa
žįstamas. Tai jis skaito St. Kil-

Primityvus žmogus laiką su
vokdavo pagal saulę — žinojo, 
kada rytas, vidurdienis ir vaka
ras. Ir mūsų laikrodis pagal sau
lės judėjimą sugalvotas, tik jis 
sudalintas parai į 24 valandas, 
o šios į minutes ir sekundes. 
Primityviam žmogui tokio smul
kaus padalinimo ir nereikėjo.

la, kad tai įvyko po 21-jo gimta- 
‘ dienio, kurį jis taip iškilmingai 

atšventė. Kas nors būtų susigal
vojęs padovanoti laikrodį, o da
bar gavo visokių kitų gėrybių, 
tik ne laikrodį. Skutimosi apa
ratai net du guli jo stalčiuose 
nuo tos istorinės dienos.

VIEŠNAGE
doje džiazui palydim eilėraščius. 
Pažįstu jį ir iš kūrinių džiazo 
žurnaluose. Sakysiu, kad kažkas 
mus kažkada supažindino. Bet 
to nereikėjo, nes mergina pasvei
kino pirmoji:

— Heilo, Arūnas!
Buvau lyg ir apsnūdęs, bet da

bar iš nustebimo visiškai atsibu
dau. Žiūriu į ją, bet atpažinti 
negaliu. Mergina dar kartą svei
kina ir pagaliau vardą pasisako. 
Vėl nustebimas’- gi gera pažįsta
ma, bet kaip pasikeitus! Ilgai 
už tokį neatpažinimą atsiprašinė- 
jau. Grįžta mano draugas taip 
pat susipažinęs su mažu apdris
kusiu žmogeliu. Pasileidžiam į 
diskusijas. Žmogelis pasisako mo
kytojaująs ir tuo pačiu laiku be
baigiąs politinių mokslų fakulte
tą universitete. Tat pradėjom dis
kutuoti apie komunizmą ir libe
ralizmą, bet greitai kalba nukry
po į Kafkų ir Lorką. Galvas su
kišę įsileidom į nesibaigiančius 
aiškinimus. Kai pagaliau akis vėl 
pakelėm, viskas kitaip’- kambarys 
pilnas dūmų, visai kita draugi
ja, šalia durų ant grindų sėdi 
pusnuogis "menininkas" su bon- 
ka gėrimo. Mokytojas rusiškai 
nusikeikia, ir mes visi trys išei
nam į kitą kambarį. Čia pilna 
merginų, o ant grindų ridinėja 
tuščios bonkos. Keliaujam toliau. 
Prieinam didoką kambarį taip 
pilną jaunimo, kad vidun nebe
sinori eiti. Iš gretimo kambario 
pasigirsta gitaros garsai ir dai
navimas. Einam ten. Ant suolo 
sėdi ispanas ir, pritardamas sau 
gitara, dainuoja flamenką. Kažkas 
pakišo bonką ir į gerklę daino- 
riui įpylė alaus. Pasiteiravau apie 
jį. Pasirodo, dainininkas visai ne 
ispanas, o vokietis.

Atsisėdu ant čiužinio. Dabar 
jau kitas paėmęs gitarą ir tyliai 
stygomis virpina ištrauką iŠ Hai- 
deno. Kampe pasigirsta gitaros 
ritmui pritariantis ramus barbe
nimas į langą. Kambaryje kalba
masi tik pašnibždom. Tuo tarpu 
akys apsipranta prie pritemdytų 
šviesų ir dūmų uždangos — esa
me menininko ateljėjoj. Žvilgs
nis kyla į neužbaigtus paveiks
lus, dažus bei teptukus, išsklaidy
tus ant stalo. Tik dabar pastebiu, 
kad man iš abiejų pusių sėdi mer
ginos. Susipažįstam. Kairėj židel- 
kaitė pradeda kalbų apie sioniz
mą ir keikia jį. Tema nepatinka 
australikei dešinėj. Ji siūlo bren
džio stiklų, bet prašo neišgerti 
visų, o palikti šiek tiek jos drau
gei. Geriu ir kalbu iš karto ir su 
židelkaite ir su ta vaišingąja kai
myne...

Mūsų sentėviai lietuviai, kai 
dar neturėjo laikrodžių, laiką 
taip pat spręsdavo pagal saulę. 
Nakties metu pagal Aušrinės 
(Veneros) žvaigždės padėtį. Na
ktį dar gana tiksliai laiką pra
nešdavo gaidžiai. Tai pirmasis, 
antrasis ir tretysis gaidžių gie
dojimas. Pirmasis giedojimas 
apie 12 vai. vidurnaktyje. Tre
tieji apie 3 vai. rytą. Tai būda
vo ženklas, kad greitai reikės 
keltis. Žiemos metu po trečiųjų 
gaidžių buvo keliamasi ir eina
ma javų spragilais kulti ar jau
joje išdžiovintų linų minti.

Gana anksti žmogus pasidirb
dino lazdos laikrodį. Jos šešėlį 
jau buvo galima sudalinti į dalis, 
taigi į valandas. Skautai mėgs
ta savo stovyklose įruošti šios 
rūšies laikrodį. Stovyklų tačiau 
darbotvarkė, paprastai, vyksta 
pagal daug tikslesnį rankinį ar 
kišeninį laikrodį.

ARŪNAS Ž1ŽYS

Muzikantai įsisiūbuoja, ir lyg 
pabudęs atsistoju. Draugas pri
ėjęs siūlo traukti namo. Pro du
ris iš balkono pučia Saitas vėjas. 
Jau vėloka. Niekam sudiev nepa
sakę, einam jieškoti Švarkų. Bet 
Švarkai visai kitam koridoriaus 
gale, ir kol ten nusigrūdom, dar 
kyStelėjom nosį į kiekvieną kam
barį. Sutikom dar mokytoją. Ir 
vėl apie komunizmą. Priėjęs il
gasis indas mums aiškino, kad 
Indijos liberalizmas tiek pat pa
darys, kiek Kinijos komunizmas, 
tik daugiau laiko užtruks. Pirma
sis penkerių metų planas', įau 
esųs užbaigtas. "Stebėkit", — sa
ko indas, "kas vyks toliau. Mes 
įrodysim, kad liberalinė ūkio sis
tema gali puikiai suklestėti ir ne
turtingame Azijos krašte".

Užsimaukšlinę kvarkus, kartu 
su mokytoju, visiškoj tamsoj li
pom laiptais žemyn. Apačioje, 
pasukę į kairę, atidarėm duris, 
bet, matyti, ne tas — nosin tren
kė senų maišų kvapas. Sukom į 
dešinę ir ilgo koridoriaus gale 
atradom duris ir išėjom į gatvę, 
bet šį kartą į Collin. Kaip tas 
atsitiko, nebesupratom. Lauke ly
nojo, žmonių nedaug. Ir tie su 
lietsiaučiais kažkur skubėjo. Ei
nam ir mes. Atsisakom tik tada, 
kai iš mūsų palikto buto balko
no pasigirdo moteriškas isteriš
kas klyksmas. Po valandėlės 
klyksmas nutyla ir vėl girdisi ty
liai atplaukiu džiazo nesuderinti 
atgarsiai. Dar paėjus nieko nebe
girdėti. Pro mus lietsiausčiais 
apsigaubusios žmogystos vis kaž
kur skuba, skuba... Mes grįžtam 
iš viešnagės pas bytnikus.

JAUNIMUI NUMATYTAS NE 
ATOSTOGŲ POILSIS, BET ’ 

DARBAS

Vilniaus radijo pranešimu, Lie
tuvos studentams organizuojamos 
vasaros atostogoms darbo stovyk
los. Motyvas paskelbtas žodis į 
žodį: "... nes dirbdami jie geriau 
pailsi”. 300 Politechnikos institu
to studentų šiemet “poilsiaus” 
Dzeržinskio vardo kolchoze Aukš
tadvaryje. Didelė grupė Kauno 
medicinos studentų vyks j Druski
ninkų apylinkes — darbams. Vil
niaus valstybinio pedagoginio ins
tituto studentai kartu su Kara
liaučiaus ped. inst. studentais dirbs 
“daugianacionalinėje studentų 
šeimoje netoli Kaliningrado”. Di
delis būrys kitų studentų taip pat 
bus įdarbinti kolchozuose ir sov- 
chozuose...

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. birželio 20 d.

JAUNIEJI BENDRADARBIAI KAMI INŽ. ALGIRDAS SIMKUS
Baigė Geelongo Gordon Tech-

PATYRIMO DAUGEL
GAVOM

Na, ir garsino tie melburniškiai 
studentai, šaukė, šaukė ir prišau
kė j savo balių tiek svečių, kad ir 
sutalpinti nebepajėgė. Ir elektri
nis streikas neatbaidė. Studen
tams juo geriau prie žvakių, o vy
resnieji atsivežė savus žibintus. 
Jaunųjų nusivilimui ir vyresniųjų 
nustebimui, pasirodė, atsarginių 
priemonių nereikėjo. Studentų gal
vos tėvas apie tai buvo pagalvo
jęs (ne be reikalo jis elektros 
jėgainėje dirba). Paliko jis vienų 
kranelį neužsuktų, ir baliui įelekt
rintos šviesos turėjom iki valiai.

Ir taip tų garsųjį vakarų Arū
nas su Jūrate prie durų atvykstan
čius kupeton prie stalų rūšiuoja ir 
žaliokus krūvon deda, dvi besišyp
sančios kolegės — Kristina ir Al
dona — patikrina, visų pirminin- 
kiausias Antanas svečius priimi
nėja, Karolis nuvilkinėja. Kai 
prie užtvaros tikra spūstis, tai 
Kazys šoka pagelbon. O čia muzika 
šokiui vilioja. 0 kaip čia šeimi
ninkams eiti, kai tiek darbų. Ten
ka viešnias bei viešnius prie stalų 
pasodinti, o patiems tik suktis ir 
suktis. Bet tai nesaugu — gali 
kas kojų pakišti, ir liksi vakarui 
vienišas žioplys. Pareigoms ne
lemtoms ranka’pamojęs, skubi ten, 
kur širdis traukia. Kad ir trum
pam, kad ir akimirkai.

Pas Rimų galima gauti gyvybės 
eleksyro, katalikės moterėlės pas- 
ninkinio kųsnio už danties uždėti 
iki valiai pagaminusios. “Na, gai
džiams pragydus gausit ir dešrelių 
su kopūstais,” — paguodžia mėsa- 
ėdžius.

Bet tai Arūnas bėdoje! Kažkoks 
misteris buvęs užsakęs stalų ame
rikoniškam konsulatui. Arūnas at
siprašinėja, žemai linkčioja: jis 
laukęs, bet kantrybei esųs galas. 
Negi jis galėjęs tikėtis augštuo- 
sius svečius taip daug vėluosiant. 
Vis naujiems svečiams plūstant, 
reikėję neaiškius nuostoliams nu
rašyti. Pagaliau amerikonai nusi
leido ir sutiko tik šiaip po salę 
paslankioti ir, kur priimami, pri
sėsti. Tai jums amerikonai!1 Pa
bandėt Kuboj ir Laose nusileisti, 
ir Melburne jums riesta. Ar tai 
buvo tikri amerikonai, ar tik pa- 
sinešėliai, taip ir liko neaišku. 
Antanas tiki, kad bent jau vice
konsulas vienas jų tikrai buvęs. 
Pagaliau nesvarbu. Istorinis fak
tas lieka, kad baliaus metu “augš- 
tasis konsulato tarnautojas” (o

gal ir be kabučių) studentus net 
prakalba pasveikino ir, pagal ame
rikoniškų paprotį, pažadėjo lietu
viams studentams visokiariopų pa- 
gelbų. Kaip bebūtų, tai jau tarp
tautinis laimėjimas.

Išgeria ir mūsų kolegos, bet ba
liui apinio skysčio pašykštėjo. Dar 
nejpusėjus, jau sausa Martyno 
sandėly, šoko padėties gelbėti ko
lega mechanikas Algis. Trokštan
tį pagirdyti tai juk krikščioniška 
dorybė. Kas gi čia tikės, kad Algio 
sandėliuose tokios tuzininės at
sargos. Svarbu santykiai, ir padė
tis, broliui padedant, buvo išgel
bėta.

Mūsiškiai studenčiokai vis po
romis. Jei ir ne prie to paties sta
lo, tai yra, kur: akis nukreipti. Tik 
Algiui šį kartų riestai išėjo. Kvie
tėsi dvi, tad nė vienos nesulaukė. 
Karolis, Arūnas ir Martynas no
rėjo išlikti nepriklausomi žmonės, 
todėl sukinėjosi apie tokias pat 
išdidžias nepriklausomas koleges1 
bei gražuoles. Kiti tyliai kužda, 
kad jie’ žaliuko pagailėjo damai 
po ranka atsivesti. Galėjo su jais 
ir taip būti.

Prieš vidurnaktį Antanas suma
nė pirmamečius įvesdinti. Sulipo 
ant scenos toguoti senjorai, o pas
kui juos atsekė fuksai naujokai. 
Kazys, pagriebęs iš kampo, togo
mis apvilkdino ir naujokus. Prieš 
tai jie turėjo išklausyti 10 studen
to įsakymų ir pasižadėti juos vyk
dyti. Tik tada gavo togas ir “dip
lomus”, kad priimti tikraisiais 
Lietuvių Studentų Sųjungos na
riais. Kas scenoje buvo kalbėta, 
tačiau niekas negirdėjo. Kalti gar
siakalbiai, kalti ir sveteliai. Tik kai 
“Gaudeamus” suskambėjo, bent 
muzika girdėjosi, o studentų tai 
žiopčiojimai matėsi. Svečių stu
dentų atstovai bei pirmininkai ga
vo baliaus kepuraitę su lietuvišku 
trispalviu kutu. Apsčiai svečių stu
dentų susirinko. Brolių latvių net 
du velnio tuzinai, lenkų tikrasis 
tuzinas be vieno, trys kartai po 
tris estų.

Tai artimieji lietuvių kaimynai. 
Vengrų atėjo aštųoni, ukrainiečių 
septyni. Berods, tai jie visi in cor- 
pore — Melburno universitete jų 
dai’ retenybė. Atšlubavęs buvo ir 
vienišas čekas. Tikruosius austra
lus reprezentavo antros ir trečios 
kartos emigrantų šešetas palikuo
nių.

Kolega

ŠLAPIA
Vienų šeštadienio rytų skaučių 

draugovė suruošė iškylų į gamtų. 
Elektrinis traukinys nugabeno į 
Altonos stotį. Stotyje drauginin
ke padavė mums laiškų, kurį ji 
buvo gavusi iš mums nežinomo 
šaltinio. Laiškų atidarėm, bet nega
lėjom išskaityti — viskas parašy
ta slaptu kodu. Popieris primar
gintas romėnų skaičius. Mums tuoj 
paaiškėjo, kad skaičiai turi reikšti 
raidę. Per kiek laiko iššifravome. 
Laiške buvo įsakyta jieškoti pa
mestų kaulų, sekti ženklus ir susi
rasti daugiau informacijos nurodo
moje vietoje. Pasirašė Kukutė. Nu
rodytų adresų greitai suradome: 
už dešimties minučių buvom ten, 
kur radom ženklų ir kitų laišką. 
Šis buvo rašytas Morzės ženklais. 
Laiškas įsakė sekti ženklus pajū
riu ir būti atsargiom. Žygis sekėsi 
gerai — radom visus ženklus ir 
vieta, kur turėjo būti naujas laiš
kas. Deja, jis paslaptingai dingo. 
Pora skaučių pavaikščiojo aplin
kui ir surado naujų ženklų, ku
riuos mes ir ėmėm sekti.

Miestas pasibaigė, ir prasidėjo 
atviri laukai. Namų daugiau ne
besimatė. Ir taip mes ėjom pajū
riu, sekėm laiškus ir ženklus ge
rą valandą. Pakeliui dai’ viena 
skautė prisidėjo prie mūsų, ir vi
sos linksmai keliavom, kol priėjom 
mažo upeliūkščio žiotis. Pasukti 
atgal, nebaigus uždavinio, nei šis, 
nei tas. Apeiti aplinkui neįmano
ma, nes visur kitur dumblynas. 
Tai bridom pirmyn. Vanduo šal
tas šiuo metu, tik gerai kad ne
gilu — vandens vos virš kelienų. 
Tai nesušlapom. Perbridusios ba
tus susikišom į krepšelius ir ėmėm 
pagal ženklus bėgti. Sušilom. Po 
tokios mankštos ir apetitai sukilo, 
bet nutarėm pirma pabaigti užda
vinį. Suradom ii- paskutinį laišką. 
Išskaičius paslaptingus ženklus 
paaiškėjo, kad mūsų kelionės tiks
las pasiektas. Reikėjo tik iškasti 
paslėptą turtų, kas mums lengvai 
pavyko. Suradome tik baltų avies 
karkutę ir, turbūt, nuo praeitos 
dienos pietų išlikusius vištos kau
lus. Kad ir juokinga, bet visdėlto 
linksma. Tik čia ir lietus. Sulin
dom į lietsiaučius ir stengėmės 
susirasti prieglaudų už poros že
mų krūmelių (kitokių nebuvo). 
Kelioms draugėms teko sušlapti. 
Lietus ar ne, o valgyti norisi: su- 
ruošėm užkandų Skeleton upokš
nio pakrantėje.

Atėjo laikas keliauti namo. Lie
tus vėl pradėjo krapnoti, bet mes

Danutė Jokūbauskaitė

IŠKYLA
daug dėmesio nekreipėm. Pastebė
jom, tačiau kad jūra ėmusi kilti. 
Pradėjom skubėti — reikia gi upe
liūkštis perbristi ir nesušlapti per
daug. Pasirodo, vanduo upelyje 
gerokai pakilęs ir nesimato, kur 
sėklų. Sutarėm, kad pora sesių su 
ilgesnėm kojom pabraidytų ir su
rastų mums kelių. Bet kur be- 
bandė, vis gilu ir gilu. Viena 
žvalgė su netaip ilgom kojom pa
taikė, kur tikrai gilu. Sakoma, 
kad į klanų puolęs, sausas nekel
si. Taip ir įvyko. Praradusi viltį 
išlikti sausa, braidžiejo aplink, o 
vanduo jau aukščiau juosmens. 
Patarėm, kad ji perplauktų upelį 
ir nubėgtų namo paimti savo bro
lio baidarės. Ji mat Altonos gy
ventoja, ir iki namų jai nuo upe
lio tik kokia mylia.

Mes pasilikom ir pradėjom žais
ti. Tik staiga viena sesių paste
bėjo, kad vanduo mums ir iš už
pakalio atkirto kelių — mes esa
me ant mažiukės salelės. Salelė 
gi vis mažėja ir mažėja. Viena 
mūsiškių jau visai painikai pasi
davė. Jų nuraminom, sukrovėm 
lauželį iš šlapių šakelių, bet už
kurti jau nebebandėm. Visos sutū- 
pėm apie lauželį ii- pradėjom dai
nuoti. Pamatėm ir mūsų žvalgę 
grįžtant, bet be baidarės! Tada 
jau ir drųsiaųsiosios mūsų nulei
do nosis. Žvilgterėjusios tačiau į 
jūrų, pamatėm motorinį žvejų 
laivelį atplaukiant pas mus. Pasi
rodo, mūsų žvalgė namų nepa
siekė, bet pastebęjusi jūros pa
kraštyje žvejus, paprašė jų pagel- 
bos. Taip tat žvejai ir išgelbėjo 
mus iš vandens spųstų. Dabai’ jau 
sausu pakraščiu bėgte bėgom link 
Altonos. Užsukom pas gerųjų mū
sų žvalgę, kurios tėvų buvom ma
loniai priimtos. Pavaišino mus 
karšta kava ir skaniais sumušti
niais. Pas altoniškę sesę išsidžio- 
vinom, padainavom, prisijuokėm ir 
padėkoję vaišingoms šeiminin
kėms, išsiskirstėm namo. Pavargu
sios buvom, bet linksmos.

nologijos Institutų ir liepos 21 d. 
per oficialias iškilmes gaus staty
bininko inžinieriaus (Civil Ingi- 
neering) diplomų.

A. Šimkus gyvena su tėvais 
Geelonge ir dirba valstybinėje 
Upių ir Vandens Tiekimo žinybo
je. Šiuo metu prižiūri vandens 
tvenkinio statybų prie Ocean Gro
ve miestelio, netoli Geelongo. Al
girdas yra aktyvus lietuviškos 
veiklos narys: pirmininkavo pra
eitai Geelongo lietuvių apylinkės 
valdybai, šiuo metu yra vietinio 
lietuvių sporto klubo valdybos na
rys. Gimęs 1935 m. Mosėdžio val
sčiaus Krokių kaime, Žemaitijoje, 
1944 su kitais tremtiniais atsidū
rė Vokietijoje. Pradžios mokyklų 
jau buvo pradėjęs Lietuvoje ir ją 
tęsė Oldenburgo lietuvių stovyk
loje. Ten pat įstojo ir į lietuvių 
tremtinių gimnazijų. Į Australiją 
su tėvais atvyko 1949 metais. Pra
džiai įsikūrė provincijoje, apie 50 
mylių nuo Albury. 1950 m. pra
dėjo eiti į Wangarattos žemesnią
ją technikos mokyklą, šeimai per
sikėlus į Geelongą, teko pakeisti 
ir mokyklą. 1954 m. įstojo į Gor- 
dono Technologijos Institutų, kurį 
užbaigė jau tarnaudamas ir dirb
damas vadovaujamąjį darbą lietu
vių bendruomenėje. J.B.

3ORDONO TECHNOLOGIJOS 
INSTITUTAS

Šis Geelonge veikiąs institutas 
mokslo atžvilgiu yra visai pana
šus Melburno Karališkajam Tech
nikos Institutui savo inžinerijos, 
architektūros, chemijos, dailės ir 
kitais skyriais. Skiriasi tačiau teks
tilės skyriumi (Textile Colledge), 
kuri skaitoma geriausia visoj Aus
tralijoj. Tekstilės mokslus beei
nančių yra daug atvykusių iš Pa
kistano, kurie ypač specializuojasi 
paruošti medvilnę, neminint, ži
noma, vilnos ir šilko. Įžengus į 
instituto tekstilės mašinų skyrių, 
atrodo, lyg būtum didžiuliame 
fabrike, nes vos tegali matyti 
patalpos kitą galų. Skirtumas tik 
tas, kad didžioji mašinų dalis sto
vi nenaudojamos, o yra tik moks
lo priemonės. Mašinų įvairumu ir 
modernumu tačiau negali prilygti 
joks fabrikas.

MIRĖ MŪSŲ 
DRAUGO TĖVAS

Studentą odentologą Arūną 
Staugaitį ištiko skaudi nelaimė. 
Gegužės 20 d. mirė jo tėvelis Juo
zas Staugaitis, 63 m. amžiaus. 
Arūnas tėvui poilsio vietą parin
ko netoli savo gyvenamų namų — 
Box Hill kapinėse. Skausmo va
landą su juo buvo keletas jo kole
gų, kurie taip yra skautai ir buvę 
Melburno lituanistinių kursų da
lyviai.

Juozas Staugaitis Lietuvoje dir
bo policijoje — buvo nuovados 
viršininkas. Nepriklausomybės ko
vų dalyvis ir už narsumą ir atsi- 
žymėjimą buvo gavęs I-jo laips
nio, I-jo skyriaus Vyties Kryžių, 
eilės numerį 110. Paliko našlę žmo
ną, dvi ištekėjusias dukras ir sū
nų studentą Arūną. Šiuo metu 
Arūnas buvo trečiame odontolo
gijos kurse. Stengėsi šiemet gauti 
studijoms karinės aviacijos stipen
diją, bet nepavyko. Tėvui susir
gus vėžiu, Arūnas turėjo nutrauk
ti studijas ir imtis darbo. Šiuo 
metu jis mokytojauja vienoje Mel
burno priemiesčių gimnazijoje, 
kur dėsto gamtos mokslus. Studi
jų tačiau nemano atsisakyti, o 
kiek per šiuos metus susitaupęs, 
žada kitąmet vėl tęsti odontolo
gijų-

Arūnas yra baigęs Melburno li
tuanistinius kursus ir buvęs jų 
seniūnas. Aktingas jis buvo ir jū
rų skautuose, o paskutiniu laiku 
yra skautų akademikų skyriaus 
vadovas. Jo draugai studentai pa
rodė tikrai jautrią širdį: Iš pas
kutiniojo baliaus pelno siūlė jam 
paskolą mokslapinigiams. Arūno 
padėties tačiau tai neišgelbsti, nes 
reikalinga ir pragyvenimui, o taip 
pat padėti motinai, kuri yra ne
dirbanti.

A.Z.

Gimininga šaką tekstilei yra te
kstilės chemija, šiame skyriuje 
chemikai mokosi įvairių medžia
gų dažymo, preservavimo bei įvai
rių siūlų medžiagų tyrinėjimo. 
Institutas taip pat turi tekstilės 
tyrinėjimų skyrių, kur dalis stu
dentų, baigę ekstilės ar tekstilės 
chemijos šakas, pasilieka toliau gi
lintis bei tobulintis.

A.Š.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 23 Jaunimo 
Kvieslyje buvo atspaustas straips
nis “Augštosios Mokyklos Oku
puotoje Lietuvoje”, šis straipsnis 
yra melburniškio “Aitvarų” būre
lio nario darbas ir turėjo būti pa
sirašytas inicialais A. K.

Red.

Jonas Meiliūnas

IŠKYLA I PAJŪRI
Vieną rudens dieną Džiugo tun

to vyresnieji skautai sutarėm iš
kylą į Frankstauną. Susirinkom 
aštuoni. Iškylai vadovavo s.v. Ba
lys Stankūnevičius. 
Traukinys mūsų vos nepaliko, nes 
pora skautų laukė ant platformos,

Beveik po valandos žvalgai grįžo. 
Jieškomoji vieta buvo dar už po
ros mylių. Taip pagaliau pasiekėm 
tik pavakarėj Pelican Point — mū
sų stovyklavietę. Palapinę pasta
tėm ant smėlio tarp dviejų didžiu
lių akmenų. Skubėjom visi po dar-

Štai ką reiškia būti skaute! Kas 
antri metai rajoninė ar tautinė 
stovykla rengiama vis kitoj vie
toj — gauni daug svieto pamaty
ti. Taip šiemet man buvo lemta 
pamatyti savo akimis tą garsųjį 

’ Sidnėjų, mano sapnų svajonę, man 
melburniškei. Pamatyk Sidnėjų ir 
mirk. Tavo gyvenimo tikslas išsi
pildęs! Kad tik greičiau iš Ingle- 
burno! Atvažiavo tėvai su autu.

Leidžiamės vingiuotais keliais 
tarp žalių laukų ir kalnelių pro 
jaukius kaimelius su gan pado
riais namukais. Greitai tų namu
kų vis daugiau atsiranda, rodos, 
esam ant didelio plento — ir jau 
miestas. Namas prie namo, milk- 
barai, garažai, krautuvės. Namai 
daugiausia vieno augšto, pilki ii 
nepernaujausi. Ar tai Sidnėjus? 
— galvoju. Kur tau, broleli!1 čia 
tik Liverpool. Toliau vis tas pats: 
namai, milkbarai, garažai, krau
tuvės ir eismo ženklai. Jau kelias 
platėja — kelios mašinos gali gre
ta važiuoti. Manau, čia jau tikrai 
prasideda Sidnėjus. Nagi Banks
town, kuris visuomet Mūsų Pasto
gėj minimas. Norėtųsi išlipti ir 
pasivaikščioti po gatves: bene 
sutiksiu brolių lietuvių, pamaty
siu garsiuosius Dainavos namus! 
Bet mašina negailestingai lekia 
pirmyn, tėvas nebando pasukti į 
šonų. Plaukia su važiuotojų srove. 
Ir vis namai, namai, milkbarai, 
garažai... Rodos, jau ir galo nėra 
tai taip ilgai gatvei. Tėvelis sako, 
kad nuo Liverpool iki Sidnėjaus 
yra taip toli, kaip nuo Klaipėdos

Jieva Didžytė

GARSUSIS SIDNĖJUS ♦»»---
iki Šilutės arba nuo Kauno iki 
Kėdainių. Pagaliau matau George 
gatvę. Tai jau turėtų būti pats 
miesto centras. Mums reikia visų 
pirmiausia surasti Williams gat
vę, kur tėvelis turi reikalų. Liepia 
man surasti tą gatvę miesto plane 
ir sekti, kada kur pasukti. Tiek 
daug tų gatvių, ir kur čia surasi. 
Nebeįmanoma žiūrėti į krautuves 
ir į namus, nes akys vis jieško gat
vių lentelių. Jau tėvelis nervinasi: 
turbūt, pražiopsojau, o sustoti ir 
ramiai išstudijuoti planą neįma
noma. Visur “No parking”. Štai 
policininkas rūsčia mina kelia ran
ką, liepia sustoti. Turbūt, pasi
gailėjo paklydėlių! Jis paaiškino, 
kad reikia sukti dešinėn, bet rei
kia laukti, kol duos ženklą. Radom 
pagaliau reikiamą įstaigą Williams 
gatvėje, bet čia sustoti negalima, 
tai sukam į skersgatvį. Oi, Dievu
liai! Čia vienos krypties gatvė ir 
tik priešinga kryptimi tegalima 
važiuoti. Lieka tik atbuliems at
gal, atsargiai neužkliūnant kitų 
mašinų, vėl įsijungti į bendrą ma
šinų virtinę ii- jieškoti progos iš
sprukti i kelio. Pasiseka. Susto
jam. Dabar bėk atgal pėsčiomis į 
įstaigų. Ten aiškina, kad ne čia, 
bet George gatvėje, Redfern rei
kia pasiekti. Aha, George str., 
ten jau važiavome! Oi, ne! Ne ta 
George gatvė. “Už muziejaus su

kite į kairę, važiuokite pro centri
nę geležinkelio stotį. Negalite pa
klysti!”

Nauja bėda. Jokio muziejaus ne
buvom pastebėję. Bet tikrai, čia 
kažkoks neaiškus pastatas su mi
kroskopiniu užrašu — kažkoks 
muziejus. Gerai, sukam į kairę, 
ir po kiek laiko tikrai daugybė ge
ležinkelio bėgių, nors jokios sto
ties nesimato, o tik sena, pajuoda
vusi mūrinė siena. Na, nieko. Pa
galiau pasiekėm Redferno George 
gatvę. Tėvelis kiek užtruko su sa
vo reikalais, tai pasivaikščiojom 
su mama gatvelėmis. Prisipirkom 
dešros, duonos ir išgėrėm limona
do. Ne kažkoks įspūdis iš to Red
fern. Laisvi nuo visų reikalų, tai 
norim Sidnėjų pamatyti. Pirmas 
žvilgsnis į tiltą!1 Psskui Bondi, 
Manly, botanikos sodas, zoologi
jos, Palm Beach. Tai būtų maž
daug svarbiausios vietovės, kurias 
žmogus Sidnėjuje turėtų būti ma
tęs. Leidžiamės tilto kryptimi. Ge
rokai paklaidžioję įvairiomis gat
velėmis, pamatėme ir tiltą. Bet 
kaip ant jo užvažiuoti? Gatvės 
veda po tiltu, bet tiltas augštas, 
ii’ nesimato, kaip ant jo patekti. 
Reikėjo toli toli atgal važiuoti vi
sai priešinga kryptimi, kol paga
liau, padarę dar didelį vingį, atsi
dūrėm labai plačioje gatvėje, ku
ri tiesiog šovė į tiltų. Bet ir čia

dar reikėjo sustoti, nes prie vartų 
žmogus sustabdė ir su mandagia 
šypsena paprašė pinigų. Na, už 
tokį pergyvenimą mielai ir moki. 
Kas tau šilingas, kada eina reika
las apie tokį tiltą! Bet augštos 
sienos iš abiejų pusių neleidžia 
matyti, kur važiuoji. Tat visa ta 
kelionė per tiltą atrodo be tikslo. 
Bet viskas turi galą, o tiltas net du 
galus. Privažiavę antrą galų, jau 
vėl atsidūrėm ant tvirtos žemės. 
Dabar pirmyn prie naujų atradi
mų! čia turėtų būti zoologijos so
das ir Manly. Pirmiau į Manly. 
Kelias atrodo aiškus, bet nei iš 
šio nei iš to vėl nuklystam. Priva
žiuojam kalnelį nuo kurio gražus 
vaizdas. Per mėlyną jūros įlanką 
matai saulės spinduliuose mirgan
tį priešingą krantą, vainikuotą tū
kstančių baltuojančių ir raudo
nuojančių namų ir žalių sodų. Iš
lipam iš mašinos ir leidžiamės pa
kalnėn pasivaikščioti švariu baltu 
pajūrio smėliu. Tik, deja, ir čia 
spigliuotos vielos tvora neleidžia 
eiti, kur nori. Vis tos vielos Aus
tralijoje. Lipam tad atgal į kalną 
prie mašinos. Manom, kad dau
giau nebeverta klaidžioti. Sidnėjų 
matėm, o ir vakaras ateina. Rei
kia pasiekti stovyklą prieš tems
tant. Atsiduriam vėl ant tilto, lai
mingai pervažiuojam jį. Dabar jau 
žinomu keliu per miestų ir prie
miesčius, jau gerokai sutemus, pa
siekiam palapines. Pilna įspūdžių 
slenku į lovą ir sapnuoju apie 
Manly, Bondi, botanikos ir zoolo
gijos sodus.

o kiti jų laukė stotyje prie užtva
ros, manydami juos vėluojant. Ta
čiau viskas laimingai susitvarkė, 
ii’ laiku visi susigrūdom su kupri
nėmis ir palapine į vagoną. Kelio
nė truko apie valandų. Išlipus 
klausimas, kaip palapinę nusinešti. 
Pagaliau buvo sugalvota, kad pa
lapinę reikia pasidėti ant pagalių 
ir taip jų nešti. Prieš žygiuojant 
susitikom pajūryje su grupe aus
tralų skautų, kurie mums patarė, 
kur geriausia vykti. Po poros my
lių kelio pradėjom dairytis, kur 
toji vieta, apie kurią mums pasa
kojo broliai skautai. Jos nesimato, 
o palapinė darosi sunkesnė ir ne
patogesnė nešti. Vieni sutarė eiti 
pasižvalgyti, kiti susėdo pasilsėti.

bo nusiprausti jūros vandeniu, o 
po to skaniai užkandom. Pradė
jo temti. Pasirinkom medžių ir 
sukūrėm laužų. Po laužo sekė nak
ties žaidimai. Apie 12 vai., susi
tarę dėl sargybos, nuėjom gulti. 
Kitą rytą sukilom 7 valandą. Susi
tvarkę vykdėm skautiškus užsiė
mimus. Maloniai praleidę dieną, iš
siruošėm kelionei atgal. Kelias ne
buvo lengvas. Vis ta palapinę rei
kėjo nešti. Kai pasiekėm stotį, 
traukinys jau buvo beišvažiuojąs, 
šiaip taip įsiritom į traukinį, bet 
bilietų nesuspėjom nusipirkti. Ti
kėjomės, kad veltui parvažiuosim, 
bet Melburne neišleido iš stoties, 
kol nesusimokėjom už kelionę. 
Iškyla buvom visi patenkinti.

VIENINTĖLĖ TIKRA 
VODKA

| ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

| STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

| M. PETRONĮ,
■ 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.
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KREPŠINIS AUSTRALIJOJE
Garsusis krepšinio žinovas ame

rikietis dr. John W. Bunn, Aus
tralijos Krepšinio Sąjungos kvie
čiamas ir apmokant jam kelionę 
£2000, š.m. rugpjūčio 17 d. at
vyksta į Australiją. Jis išbus Aus
tralijoje vieną mėnesį ir aplankys 
visas valstijas. Šios misijos tikslas 
yra krepšinio žaidimo ir organi
zacinio darbo lygio pakėlimas, 
patobulinimas ir išpopuliarinimas. 
Dr. John W. Bunn šiuo tikslu yra 
aplankęs daug pasaulio kraštų ir 
apie krepšinį yra parašęs kelias 
plačiai žinomas knygas.

★
Po nevykusio australų olimpi

nės krepšinio rinktinės pasirody
mo Romoje, rinktinės treneris 
Eric Erkins (latvis) susilaukė kri
tikos iš Austsralijos Krepšinio Są
jungos ir rinktinės žaidėjų. Pri
pažįstama, kad jis turėjo gerą šio 
žaidimo supratimą, bet nesupra
to australų žaidėjų būdo ir jo pa
stangos pakelti žaidėjų moralę da
vė atvirkščius (neigiamus) rezul
tatus. Ateityje rinktinių treneriai, 
atrodo, bus kviečiami tik iš aus
tralų tarpo.

★
Iš viso Australijoje dabar yra 

per 50.000 krepšinio žaidėjų. Šis 
skaičius nuostabiu greičiu diena iš 
dienos auga. Jaučiamas tačiau trū
kumas žaidimo salių — stadionų 
ir ypatingai jų stokoja N.S.W.

valstijoje. Naujus stadionus turi 
įsirengę šios vietovės: Melburnas, 
Adelaidė, Devenport (Tasmanija) 
ir Newcastle. Greitu laiku numa
toma pastatyti stadijonus Can- 
berroje (statomas), Perthe, Dar
vine ir antras Adelaidėje. Sydnė
juje sudarytas specialus komite
tas stadijonų statybos reikalams 
ir galimybėms tirti.

★
Savo laiku pagarsėję Mamonų 

(misijonierių iš Utah, J.A.V.) ko
mandos ateityje daugiau žada ne
žaisti Australijoje, šiais metais, 
gal būt, dar žais Newcastle, bet 
tatai bus jau paskutinis jų pasi
rodymas. Sakoma, kad jų daly va 
vimas australų pirmenybėse įne
šęs kai kur nepasitenkinimo ir 
dėlto ateityje jie daugiau atsiduo- 
sią tiesioginiam misijų darbui.

★
Newcastle 18-kos metų krepši

ninkas John Milburn gavo stipen
diją iš Oregon valstijos universi
teto Amerikoje, kad žaistų krep
šinį už šį universitetą. Tai pirmas 
Australijos krepšininkas, gavęs to
kį pasiūlymą iš Amerikos univer
siteto. Praeityje universitetai dau
giausia kviesdavosi plaukikus ir at
letus, iš kurių, nuvykęs kaip at
letas, Peter Muilins yra žaidęs 
krepšinį už Kalifornijos universi
tetą. B.N.

SPORTAS 
PASAULYJE

Greitu laiku iš Iowa valstijos 
(J.A.V.) kalėjimo bus paleistas 
kalinys Robert Poindexter, iškalė
jęs 8 metus už ginkluotą plėšimą. 
Jis pagarsėjo kaip ‘savamokslis at
letas. Kalėjime jis savo pastango
mis įsirengė mylios bėgimo taką 
ir aštuonius metus praleido treni
ruodamasis. Instrukcijas dėl tre
niruočių jam atsiųsdavo garsusis 
australų treneris Percy Cerutty. 
Bėgdamas sunkiais krepšinio ba
tais, jis mylią įveikia 4.1G laiku. 
Jo ambicija, patekus į laisvę, pa
matyti tikrą bėgimo taką ir ats
tovauti kurį nors atletų klubą. 
Jei nepavyktų patekti į atletų 
klubą, jis sako — “vistiek laikas 
kalėjime buvo sunaudotas gerai ir 
atnešė naudos asmenybei, davė 
naują pažiūrą į gyvenimą”.

★

SVARBI INFORMACIJA DOVANINIŲ SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS |

Kam naudotis įvairių tarpininkų patarnavimais ir mokėti brangiau, jei dabar yra galimybė per- 
siųsti savo siuntinius betarpiai per vienintelę firmą Australijoje, turinčią pilnus Intouristo įgalio- ’♦! 
jimus išduoti apmuitavimo licenzijas pačių sudarytiems siuntiniams 7 — 11 — 22 — 33 — 44 sv. įį 
svorio, tiesioginiam tų siuntinių persiuntimui į Sovietų Sąjungą. Greitas ir tikslus siuntinių pri- J 
statymas besąlyginiai garantuotas. Per 5 metus nei vienas siuntinys nėra dingęs.

UŽTIKRINAME, MŪSŲ DOKUMENTACIJOS IR PERSIUNTIMO MOKESČIAI 
YRA PATYS ŽEMIAUSI AUSTRALIJOJE.

Visų papildomų informacijų (praome rašyti lietuviškai) kreipkitės į mūsų Melbourno Skyrių. ;*•

Hansa Trading Co. General Merchants
& 

International Parcel Service

MELBOURNE * 197 FLEMINGTON RD., NORTH MELBOURNE, TELEF. 30-3347.
CANBERRA * 12 TOWNS CRSC., TURNER, ACT. PHONE 4-1115.
ADELAIDĖ * 18 TORRENS AVE., FULLARTON, S.A. PHONE 7-3626.
GEELONG * 38 WALSGOTT STR., NTH. GEELONG, VIC.

Mums skubiai reikalingi 3 veiklūs ii- energingi tautiečiai prekybininkai, norį atstovauti mūsų 
interesus Adelaidėje, Perthe ir Hobarte. Geram pasisekimui užtikrinti būtina sąlyga rusų kalbos 
mokėjimas.

Adelaidėje
VYTIS I — NORWOOD (5047)

Po penkių pralaimėjimų iš ei
lės, Vytis laimi rungtynes, bet 
priešas veda žaidimą maždaug ligi 
paskutiniųjų minučių, ir tik pabai
goje Visockis gražiais praėjimais 
rezultatą sušvelnina, o du paskuti
nieji Ignatavičiaus metimai atne
ša laimėjimą. Šis laimėjimas bus 
gal paskatinimas ir suteiks ko
vingumo ateityje. Taškus pelnė: 
Visockis 8, Ignatavičius 13, Lapšys 
11, Petkūnas 4, Gumbys 14, L. Ur
monas ir Daugalis 0.

Vyties jauniai laimėjo be kovos, 
nes nesusirinko priešo komanda.

VYTIS I — ADELAIDE S.K.
(49 — 34)

Vytiatės žaidė su latvaitėm, 
kurios pirmam kėliny rodė kietą 
pasipriešinimą, bet antram kėliny 
vytietės žaidė daug geriau ir be 
didelio pasipriešinimo pasiekė pui
kų laimėjimą. Taškus pelnė: Šiu- 
kšterytė 2, M. Kelertaitė 13, Rad
zevičiūtė D. 10, Andriušytė 12, 
Kitienė 10, L. Radzevičiūtė 2.

VYTIS II — AUSSIE (32-23)
Vyties jaunės sekė visų kitų 

komandų pėdomis, laimėdamos 
rungtynes prieš sau lygias prie
šininkes. Taškus pelnė: Šulcaitė G, 
Powerza 4, Baškutė 2, Kuncaity- 
tė 2, Požėra 14, Kapočiūnaitė 4, 
Matiukaitė ir Pociūtė po 0.

*
Žinomasis krepšininkas A. Mo

rfinas sugrįžo iš Tasmanijos, kur 
gyvendamas sudarė mergaičių 
krepšinio komandą. Dabar jam 
lieka vykti i Brisbane ar į Perthą, 
nes dar tenai nėra moterų ko
mandų. Vykdamas iš Hobarto jis 
sustojo Melburne, pabuvo vienų

rungtynių treneriu Geelongo mo
terims ir jo dėka buvo laimėta 
prieš stiprias priešininkes.

Hobarto mergaičių komanda at
sidėkodama už Merfino įdėtą dar
bą, net ir dovaną jam įteikė. A. 
Merfino pasakojimu perkūnietės 
žada dalyvauti Sporto šventėje 
Geelonge.

MOTERYS PRALAIMĖJO
Moteris ii- vėl lydėjo nelaimė. 

Jos rungtynes pralaimėjo vieno 
taško skirtumu prieš West Ade
laide (29 — 30). Paskutinėse se- 
Kundėse R. Andriušytės metimas 
buvo labai nesėkmingas, nes ka- 
muolis išriedėjo iš krepšio lanko 
ir atiteko priešui. Baigėsi laikas, 
atnešdamas pralaimėjimą. Tašku? 
pelnė: šiukšterytė 2, Kelertaitė 
8, Pečiulytė. 7, D. Radzevičiūtė 4, 
Andriušytė 6 ir Kitienė 2.

Edas

A.L.S.K. “VYTIS” JONINIŲ — 
BALIUS įvyks birželio mėn. 24 
d. 7,30 v.v. 6-8 Eastry St., Nor
wood. Bilietai gaunami pas valdy
bos narius.

Vyties valdyba

LIETUVAITĖS
ATSILIEPKITE,

Jei Jūsų gyslose teka lietuviš
kas kraujas.

Esu paskutinis savo šeimos ge
neracijoj, todėl jieškau gyvenimo 
draugės ne vyresnės 32 metų am
žiaus.

Turiu savo namą, televiziją, šal
dytuvą ir skolos jokios neturiu.

Pirmai pažinčiai prašau rašyti 
šiuo adresu: Mykolas Urbonas, 
120 Verner St., East Geelong, 
Victoria.

Brazilijoje naujasis futbolo sta
dionas Rio mieste aplink žaidimo 
aikštę turi 12 pėdų pločio ir 10 
pėdų gylio griovį, kad apsaugotų 
žaidėjus ir teisėjus nuo žiūrovų...

★

Australe Pam Kilborn, 21 m. 
amžiaus, mokytojaujanti Viktori
joje, atrodo, bus gera pamaina 
Shirley Strickland Tokijo olimpia
doje barjeriniame bėgime. Jos re
zultatas (80 metrų 10.6 sek.) tėra 
tik viena dešimtąja blogesnis už 
pasaulinį vokietaitės G. Birke- 
meyer rekordą.

*

Britų tarptautinė atletė Molly 
Hiscox pareiškė, kad būti moteri
mi atlete yra iš vienos pusės ge
rai, nes pralaimėjus galime save 
nuraminti ir paguosti pasidarant 
naują šukuoseną...

★

Š. Amerikos ir Kanados lietu
vių sporto varžybose taškai yra 
skaičiuojami kitaip, negu Austra
lijoje.

Už krepšinį: I-ji vieta — 30 taš
kų, II-ji — 18 t., III-ji — 12 t. ir 
IV-ji 6 t.;

Už tinklinį ir šachmatus: I-ji 
15, II-ji — 9, III-ji G, IV-ji 3;

Stalo tenise komandiniai: I-ji 
30, II-ji 12, III-ji — 8, IV-ji 4 ir

Stalo tenise individualiai I-ji 
15, II-ji 9, III-ji 6, IV-ji 3.

B.N.

| Dr. J. MACKIEWICZ
* NERVŲ LIGŲ
K SPECIALISTAS

grįžo iš atostogų ir priima
J ligonius adresu:

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

ARABAI NĖRA 
KOMUNISTAI

VLIKo pirmininkas dr. A. Tri
makas gegužio 29 d. New Yorke 
turėjo pasikalbėjimą su Libanono 
nuolatiniu atstovu Jungtinėse Tau
tose, ambasadorium Georges Ha
kim. Panašus dr. A. Trimako pa
sikalbėjimas neseniai įvyko ir su 
Libijos ambasadorium Jungtinėse 
Tautose, dr. M. Fekini.

Ambasadoriaus Hakimo nuomo
ne, Lietuvos ir kitų Pabaltijo tau
tų padėtis yra skirtinga nuo kitų 
komunistų valdomų kraštų Rytų 
Europoje'. Pabaltijo krašįtai, jo 
nuomone, ir teorijoje ir praktiko
je yra laikomi kolonialiniame re
žime. Sovietinis režimas tuose 
kraštuose jiems yra jėga Maskvos 
įvestas, be gyventojų valios atsi- 
klausimo. Pabaltiečiai turi teisę 
JT rezoliucijas prie kolonializmą 
pritaikyti sovietiniam kolonializ
mui.

Kitoks reikalas esąs su kitomis 
pavergtomis Europos tautomis. 
Dėl to ir arabų laikysena jų at
žvilgiu yra kiek skirtinga.

Kai dėl Rytų Vakarų šaltojo 
karo, tai arabų valstybės siekia 
kiek galint likti nuošaliai nuo šal
tojo karo, likti neutralios.

Arabų kraštų manevravimas 
tarp atskirų blokų nereiškia, kad 
arabai linktų į tarptautinį komu
nizmą. Visai priešingai, arabų 
kraštai kovoja su komunizmu ir 
komunistinės organizacijos Arti
muose Rytuose daug kur yra už 
įstatymų ribų. Net Jungt. Arabų 
Respublika varžo komunistų veiki
mą, nors Nasseris su Maskva flir
tuoja. Irake, kur anksčiau buvo 
besįsigalinti prokomunistinė poli
tika, pastaruoju metu vis daugiau 
ir daugiau pasisakoma prieš ko
munistus.

I. Slraulins 306 The Causeway, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniais
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R. Rowe
99 JOHN ST., CABRAMATTA

GERIAUSI KONTINENTALINIAI DELIKATESAI

IR ĮVAIRIOS KONTINENTALINĖS DUONOS RŪŠYS.

SIUNTINIUS I LIETUVA

ž

T i f j
«

«

S

SIUNČIU AUSTRALIJOS PAŠTU PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
IR PILNAI APDRAUDŽIU.

Kreiptis: K. STAŠIONIS, 18 Crinan St., Ilurlstone Park, 
Telef. LL 5549.

šeštadieniais 9 — 1 vai., kitomis dienomis dėl informacijų
skambinti 44 6707.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

::

::

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

A.C.T. Builders Pty. Ltd
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

MURRAYS

:: 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 ii “ “ ..
:: 56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W. ;;
“ Tel.: 31-3335 ' ■>

3Ibs - 7 lbs - IIIbs - 22 Ibs
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

W^.W.W.W,W,‘,\W.^.W.V.W.V,V.V.-,W.V.WA’,

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai G3” (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.

iii; MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS $ 
iŠ: JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! $

E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

i;Į: 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — ŠĮ 

į: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia-
K; jam giminaičiui ar draugui pagerbti. į:
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Inturistu. Nesiduokite klaidinami kitų skelbimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dai
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

AGENTAI :
SYDNEY:
CABRAMATTA,
PARRAMATTA,
BELMORE, M. Cibulskis, 468 Burwood Road,
BANKSTOWN,
BLACKTOWN,

M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., UB 2082. 
Olympic Stores, 293 Church St., YL 9728. 

75-6578.
Quality Centre, 5 Kitchener P-de., UY 8089
Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., 

622-3160.
BFry’s Delicatessen, 557 Hunter St.,NEWCASTLE:

BRISBANE, — E. Jurka, 10 Vale St., Red. Hill, Qld. 
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE' Contal, 114 Elizabeth Street, Melb.
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, J 2879. 
PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842. C i V............. . ..............         ft

3596.

J 1372, 
63-8498.
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PASTOGĖ
ALBURY, VIC.

VEIKĖJO IŠLEISTUVĖS
ALB-nės Albury apylinkės ri

bose esančiame mieste Waga — 
Wagga ilgesnį laikų gyveno Lie
tuvos kariuomenės savanoris-kū- 
rėjas ir aktyvus bendruomenės 
veikėjas Karolis Žilinskas su šei
ma.

Kadangi jis su savo šeima išsi
kelia gyventi Canberron, tai lie
pos 10 d. apylinkės valdyba su
ruošė jiems pagerbti iškilmingas 
išleistuves, kuriose dalyvavo daug 
apylinkės lietuvių — jų draugų 
ir pažįstamų.

Atsisveikinimo žodį tarė apy
linkės vald. pirm. p. Valys, o po 
to buvo ir meninė programa: 
akordeonu pagrojo č. Žilinskas, 
lietuviškai padainavo p. Vildovas 
ir angliškai — p. Bertašiūtė.

Dalyvis

CANBERRA
LIŪDNUOSIUS ĮVYKIUS 

PAMINĖJO PAMALDOMIS
Canberros apyl. valdybai nepa

sisekus susitarti su latvių ir estų 
bendruomenių vadovybėmis dėl iš
kilmingo bendro visų pabaltiečių 
liūdnųjų įvykių minėjimo, buvo 
apsispręsta, kad lietuviai paminės 
šiuos įvykius gedulingomis pamal
domis.

Š.m. birželio 18 d. 11 vai. šia in
tencija ir buvo atlaikytos pamal
dos St. Patrick’s bažnyčioje, Brad- 
done, kur. šv. Mišias atnašavo 
kun. Hagemann, kurių išklausyti 
susirinko gražus būtys canberiš- 
kių lietuvių.

PASKAITA APIE LIETUVĄ
Birželio 8 d. J. Kovalskis skaitė 

australų vyrų Filosofijos Sųjun
gos klube paskaitų apie Lietuvų. 
Paskaitoje buvo peržvelgta Lietu
vos istorija ir nušviesta valstybės 
nepriklausomybės laikotarpis. Ta 
pačia proga autorius savo lėšomis 
nupirko net keliolika egzempliorių 
angliškojo “M.P.” priedo “Voice 
of Freedom" ir išdalino jį austra
lams klausytojams, kurie ir pas
kaita ir laikraščiu rodė didelį su
sidomėjimų. Tikrai malonu, kad 
jau mūsų jaunųjų veikėjų tarpe 
atsiranda atsidavusių Lietuvos 
laisvės bylos propogavimo amba
sadorių.

PRAŠO ŽINIŲ APIE LIETUVIUS
"Canberra Times” dienraščio 

bendradarbė Mrs Blight kreipėsi 
į Canberros apylinkės valdybų, 
prašydama informacijų apie lietu
vių skaičių Canberroje, apie lie
tuviškąsias vietos organizacijas ir 
apskritai apie canberiškių lietuvių 
gyvenimų ir įsikūrimų. Reikia ma
nyti, kad neužilgo jos atstovauja- 
jamame dienraštyje pasirodys da
lis tų informacijų.

IŠKYLAVO WOODEN PUŠYNE
Esant tikrai gražiam orui, ge

gužio 28 d. Canberros skautai-tės 
iškylavo. Iškylai buvo vadovauta 
pagal pskl. R. Keraičio sudarytąjį 
a. Su jaunaisiais skautukais iš-

_e dalyvavo ir jų tėvai. Šios 
iškylos metu Canberros liet, skau
tų eilės padidėjo skautais kandi
datais — į skautus įstojo du Meik- 
šai ir trys Meikšaitės iš Qucan- 
beyano. Be to, dar įsijungus ir V. 
Andriuškaitei į aktyvių skautų 
veiklų, neskaitlingoj Canberros lie
tuvių kolonijoj skautų šeima iš
augo iki 32 narių.

MELBURNAS
BANKO INFORMACINIS 

SUSIRINKIMAS
Š.m. birželio 4 d., St. John's pa

rapijos salėje įvyko steigiamos 
Melbourne lietuvių kooperatinės 
kredito draugijos informacinis su
sirinkimas. Jį atidarė ALB Mel
bourne apylinkės pirmininkas Juo
zas Petrašiūnas, išryškindamas 
ruošiamos steigti ekonominės or
ganizacijos reikšmę bendruomeni
niam lietuvių gyvenimui ir išreikš
damas padėkų šios minties ini
ciatoriams: Ig. Aleknai, L. Par
kui, V. Bartuškai, F. Gužui, J. 
Kalnėnui, V. Jakučiui, V. Savai- 
čiui, J. Snirai ir J. Valiui.

Susirinkimui pirmininkauti pa
kvietė Juozų Šnirų, sekretoriauti 
— Ferdinandų Gužų. Apie steigia
mos kooperatinės kredito draugi
jos reikalingumų, jos reikšmę vie
tos lietuvių gyvenime ir pasitikė
jimų ja plačiau kalbėjo Liudas 
Burkus. Su būsimos organizacijos 
įstatais susirinkimų supažindino 
Vytautas Bartuška. Susirinkusieji 
gyvai domėjosi būsima organizaci
ja. pateikdami iniciatoriams visų 
eilę klausimų, kurie išsamiai buvo 
išsiaiškinti. Kooperatinę kredito 
draugijų galūtinai suformuoti ir 
įregistruoti susirinkimas pavede 
pirmiau minėtiems iniciatoriams,

pasiūlydamas iš susirinkusiųjų tar
po jiems talkininkais A.V. Aniulį, 
Napoleonų Butkūnų, Vytautų Šai- 
kūnų ir kun. Pranų Vaserj.

Buvo parinktas ir būsimos orga
nizacijos vardas, ji bus pavadin
ta: “TALKA”. Susirinkusieji, kar
štai pritardami steigiamai orga
nizacijai, čia pat pareiškė norą 
būti jos nariais, nurodydami, kiek 
kuris norės įsigyti draugijos įnašų.

Reikia apgailestauti, kad susi
rinkimas buvo negausus, dalyva
vo tik apie 40 asmenų. Dar kai 
kurie mūsų tautiečiai negali įsisą
moninti, kad bendruomenės veikla 
turi būti rimta, nevengiant sus
tiprinti ir jos ekonominius pagrin
dus. Buvęs

VLSI I JONINIŲ LAUŽĄ!
Šventojo Jono tamsių naktelę, 

Visi mes jieškom laimės žiedelio...
Nors šiame ko nt įminite me/tų 

laikas atbulai susiklostęs, kaip bū
davo Lietuvoj, kur Joninės buvo 
švenčiamos birželio mėnesį, pačia
me vidurvasarį, gražiausiame me
tų laike, kai jievos žydi, o laukuo
se mirga raudoni ir balti dobilai, 
beskleidžią mielų, malonų kvapų.

Šiemet mes Jonines švęsime 
Melburne, kur paparčio žiedas jau 
susikrovęs ir pradeda skleisti ste
buklingus lapelius. Juk žinome iš 
tautosakos ir senų padavimų, kad 
paparčio žiedas atneša laimę bei 
turtus. O kas gi iš mūsų, čia vargs
tančių, nenorėtų būti laimingu bei 
turtingu? Tat nepraleiskime pro
gos, bandykime savo laimę. Visi 
mes žinome, kad papartis pražįs
ta tik kartų per šimtą metų, o mes 
juk su saule negyvensime ir gal 
jau kitos progos jo pražįstant ne
sulauksime. Taigi apsišarvokime 
kantrybe ir drąsa ir eikime jieško- 
ti paparčio žiedo nešamosios lai
mės, nes tikrų tikriausiai šiais me
tais papartis pražydės 12 Francis 
Grove, Thornbury, Lietuvių Na
mų sodnely.

V.K.

SYDNĖJUS
SEMESTRO PRADŽIOS 

PAMALDOS
Pagal kelių metų tradiciją, ALSS 

Sydnėjaus skyriaus valdyba š.m. 
birželio 25 d. (sekmadienį) 12 
vai. kviečia visus savo narius da
lyvauti semestro pradžios intenci
ja laikomas šv. Mišias Camperdow- 
ne, kurias atnašaus ir progai tai
komų pamokslą pasakys Sydnėjaus 
liet, kapelionas kun. P. Butkus.

Studentų dalyvavimas pageidau
tinas.

Skyriaus valdyba

ĮSPŪDINGAS gėdulingasis 
KONCERTAS

Ir šių metų tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimų Baltų Tautų Ko
mitetas, kurį iš lietuvių atstovau
ja teis. Em. Kolakauskas ir V. 
Narbutas (jnr.), surengė latvių 
bendruomenės salėje Strathfielde 
š.m. birželio 17 d.

Visa rengimo našta gulė ant lie
tuvių atstovų pečių, nes rotacine 
tvarka Baltų Komitetui šiais me
tais pirmininkauja lietuvių repre
zentantas Em. Kolakauskas.

Didelė latvių namų salė buvo 
pilna dalyvių. Lietuvių buvo taip 
pat gerokai per šimtų ir ypač 
gražu, kad matėsi skaitlingas bū
rys ir mūsojo jaunimo.

Iš žymesniųjų australų minėji
me dalyvavo NSW teisingumo mi- 
nisteris Mr. Mannix, Emigrantams 
patariamosios komisijos prie libe
ralų partijos pirmininkė Mrs 
Furley, keli didžiųjų Sydnėjaus 
dienračių korespondentai ir eilė 
kitų.

Dienos tema originalią ir giliai 
motyvuotą paskaitų skaitė dr. Vy
tautas Doniela, kurios santrauka 
pateikiama “Mūsų Pastogės” skai
tytojams atskirai.

Meninėje dalyje, be estų ben
drojo choro, latvių vyrų choro ir 
kitų pavienių latvių ir estų meni
nių pasirodymų, dalyvavo ir mūsų 
solistė M. Bernotienė su St. Šim
kaus kompozicijos dviemis daino
mis, akompanuojant australe! Mrs. 
S. Hurt, o Dalia Grosaitė padek
lamavo vienų D. Mickienės eilė
raštį.

Minėjimas — koncertas buvo 
baigtas sugiedant visų trijų tau
tų himnus.

MPI

DAILININKO HENRIKO 
ŠALKAUSKO KŪRINIŲ 

PIRMOJI SYDNĖJUJE PARODA 
prasideda antradienį, š.m. birželio 
mėn. 27 d., Macquarie Galleries, 
19 Blight Street (šalia kino "Sa
voy”) ir tęsis iki š.m. liepos mėn. 
3 d.

Galerija atidaryta šiokiadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 5 v.v., o šešta
dienį nuo 10 v. iki 12 v. ryto.

Parodoje yra 7 lino raižiniai, 
3 “silkserynai”, 11 darbų guašo 
technikoje ir 1 monotypas.

PAMALDOS
Birželio 25 d. pamaldos Went- 

worthvilles karmelitų bažnyčioje 
10 vai. 45 min.

Birželio 25 d. Camperdowno 
pamaldose 12 vai. dalyvauja ir 
visi studentai, pradėdami naują 
semestrą.

Birželio 25 d. pamaldos Wol- 
longongo lietuviams W. Katedroj 
5 vai. po pietų.

Liepos 2 d. pamaldos Banks
towno St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

VAIKUČIŲ KATEKIZACTJA
Prašoma tėvelius užrašyti savo 

vaikučius paruošimui lietuviškai 
išpažinčiai ir Pirmai Komunijai. 
Gali pasiruošti pakartotinai ir tie, 
kurie jau išmokyti angliškai. Ir 
toli gyvenantieji tegul nesibijo 
prisijungti — bus duodami labai 
geri ir patrauklūs vadovėliai, bei 
sudaromos sąlygos šioje šventėje 
dalyvauti.

Prašoma paskubėti, nes jau lie
pos mėn. bus pradedama katekiza- 
cijos pamokos.

K.P.B.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Sydnėjaus, Bankstowno ir Cab- 

ramattos apylinkių valdybų ini
ciatyva organizuotas minėjimas š. 
m. birželio mėn. 18 d. pradėtas 
pamaldomis Camperdowno bažny
čioje.

Šia proga šv. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. P. Butkus. 
Pamaldų metu giedojo “Dainos” 
choras, vedamas p. Kavaliausko. 
Prie simbolinio karsto už žuvusius 
ir kenčiančius tremtinius atlaikius 
gedulingas pamaldas, tuoj pat mi
nėjimas buvo tęsiamas Camper
downo parapijos salėje.

Pakvietus į garbės prezidiumą 
ALB Krašto V-bos pirm. inž. B. 
Daukų, Bankstowno apyl. pirm. 
V. Nakutį, Cabramattos apyl. pirm. 
V. Bitiną ir dienos paskaitininką 
dr. A. Mauragį, Sydnėjaus apyl. 
pirm. Stošius trumpu žodžiu pra
dėjo iškilmingą minėjimą.

Dr. A. Mauragis savo paskaitą 
pradėjo, trumpai peržvelgdamas 
birželio tragiškųjų įvykių istori
ją:

“Šie įvykiai yra baisūs palies
tiesiems, nelaimingiems tremti-' 
niams ir jų tautoms. Bet jie turi 
būti baisūs ir visam civilizuotam 
pasauliui. Tai yra genocido darbas, 
už kurį buvo teisiami vokiečių 
nacionalizmo vadai ir dabar yra 
teisiamas Izraelyje Eichinanas”.

Sekant paskaitininko žodžiais — 
“dar ir dabai- žmoniškumas ir tei
sė bei moralė mindžiojama purvi
nais batais. Tai pasekmės materia
listinės — komunistinės pasaulė
žiūros. Šaltąjį karą veda ne Ame
rika su Sovietų S-ga, bet krikščio
nybė su materialistine pasaulė
žiūra dėl žmogaus vertės.”

Toliau prelegentas savo žodyje 
tęsė: “Mes turime suprasti patys 
ir kitiems sakyti, kad birželio įvy
kiai visų pirma liečia ne tik lietu
vius, latvius ar estus, bet visus 
žmones — vyrus, moteris, vaikus, 
senelius. Vesdami kovą dėl žmo
gaus laisvės, mes kovojame ir dėl 
Lietuvos laisvės”.

Prelegentas priminė čia šven
tą kiekvieno lietuvio pareigą 
rašyti A.J.V. kongreso ir senato 
nariams raštus dėl rezoliucijos 
siekiančios Pabaltijo tautų klausi
mą įnešti į Jungt. Tautas (rašymo 
forma buvo paskelbta š.m. birželio 
13 d. “Mūsų Pastogės” laidoje).

Minėjime dalyvavo gana daug 
tautiečių, kuris buvo baigtas Tau
tos himnu.

PASIKEITIMAI
KRAŠTO VALDYBOJ

Pranešama, kad ALB-nės 
Krašto Valdyboj įvyko pasikei
timų: nuo šiol švietimo ir kultū
ros vadovo pareigas eis V. Kazo
kas, J.Zinkus yra perėmęs jauni
mo reikalų vadovavimą, o Br. 
Stašionis, kaip 11-sis vicepirmi
ninkas, tvarkys spaudos ir finan
sinius reikalus.

Visi kiti Krašto Valdybos na
riai pasiliko savo senose parei
gose.

DAINŲ ŠVENTĖS PLOKŠTELĖ 
JAU GALIMA GAUTI

A.L.B. Krašto Kultūros Tary
ba informuoja, kad pirmosios Aus
tralijos lietuvių Dainų šventės, 
vykusios Sydnėjuje, bendrojo ir 
paskirų chorų įgrotoji plokštelė 
jau galima gauti pas platintojus: 
V. Dantų — 66 Cross Street, 
Guilford, N.S.W.; N. Žygienę, 88 
John St., Cabramatta, N.S.W., 
Bankstowno “Dainavos” salėje ir 
Centriniuose Sydnėjaus Liet. Na
muose Redferne. M.P.I.

PADĖKA
Pagerbusiems mirusią mūsų my

limą motynėlę a.a. Petronėlę Bud- 
rikienę reiškiame gilią padėką: 
kun. P. Butkui, atlaikius pamal
das už velionės sielą ir tarius pas
kutinį atsisveikinimo žodį Rook- 
woodo kapinėse bei pareiškusiems 
gilią užuojautą ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą — p.p. Ivins- 
kiams, Jančiauskams, Nagiams, 
Petronienei, Sanders, Siručiams, 
Snarskienei, špokams, Romantai 
Špokaitei ir V. Stelcmėkui.

Nuliūdusi duktė 
Bronė Liniauskienė, 
jos vyras ir šeima

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, ku

rie mane užjautė dėl mano myli
mos mamytės mirties, ypač kun. 
P. Butkui už atlaikytąsias gedu
lingas pamaldas ir J.E.A. Kapo- 
čiams už užuojautos pareiškimą 
spaudoje.

O Mičiulis su šeima

BANKSTOWN AS
PRANEŠIMAS

A.L.B. Bankstowno apyl. valdy
ba, remdamasi bendruomenės sta
tuto 18 — 19 paragrafais, šaukia 
Bankstowno apylinkės narių vi
suotiną metinį susirinkimą š.m. 
liepos 9 d. 5 v.v. Bankstowno Liet. 
Namuose “Dainava”.

Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas; prezi

diumo sudarymas; apylinkės val
dybos ataskaitinis pranešimas; re
vizijos komisijos pranešimas; dis
kusijos dėl pranešimų ir apyskai
tos tvirtinimas; 1961-62 ni. naujos 
valdybos kadencijos sąmatos tvir
tinimas; apylinkės valdybos atsi
statydinimas, pasibaigus kadenci
jai; naujų vykdomųjų organų rin
kimai: a) valdybos rinkimas, b) 
revizijos komisijos rinkimas, a) 
garbės teismo rinkimas; A.L.B. 
Tarybos atstovo pranešimas iš 1960 
m. susivažiavimo Sydnėjuje; klau
simai bei sumanymai ir susirinki
mo uždarymas.s

Nesusirinkus reikalingam susi
rinkimo dalyvių skaičiui, po pusės 
valandos bus pradėtas susirinki
mas ir skaitomas teisėtu, nežiū
rint dalyvių skaičiaus.

Bankstowno Apyl. Valdyba
VAKARAS KATALIKIŠKAJAI 

SPAUDAI PAREMTI
A.L.K.K. Draugija š.m. liepos 8 

d. Bankstowno liet salėje “Daina
va” ruošia vakarą — pasilinksmi
nimą su įdomia ir linksma pro
grama.

Pelnas bus paskirtas katalikiš
kai spaudai paremti. Smulkesnė 
informacija seks vėlesnėse “Mū
sų Pastogės” laidose. Rengėjai
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8 BUS IR KITŲ STAIGMENŲ.

įėjimas: 5 šil. stud, ir moksl. 3 šil.

KVIEČIAME VISUS JUO SKAITLINGIAU DALYVAUTI.
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Brangiai mamytei mirus,

VYTAUTĄ MOCKŲ IR ŠEIMĄ

nuoširdžiai užjaučia

M.S.K. “Varpas”

Marytei Kustaitej mirus,

p.p. KUSTUS

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Mikutavičių šeima

Mielų p.p. KUŠTU ŠEIMĄ, 

gilaus liūdesio valandoje,

dėl brangios dukrelės Marytės mirties, nuoširdžiai užjaučia

Makarų šeima

Skausmo ir liūdesio prislėgtus

JADVYGĄ IR JONĄ KUSTUS 
dėl dukrelės Marytės mirties 

nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

E.N. Zaborskiai

Didžio skausmo ir liūdesio prislėgtą
mielą VYTAUTĄ MOCKŲ

dėl brangios mamytės mirties 
giliai užjaučiame ir liekame Budėdami

E.K. Belkai

ADELAIDĖ
BOLŠEVIKINI TERORĄ 

PRISIMENANT
Pereitą sekmadienį, birželio 11 

d. Adelaidės miesto salėje buvo 
surengtas iškilmingas minėjimas 
— koncertas prisiminti bolševikų 
įvykdytą šiurpųjį masinių išveži
mų terorą, nuo kurio taip skau
džiai nukentėjo ir šiandien tebe- 
kenčia Lietuvių, Latvių, ir Estų 
Tautos.

Minėjimą, kuris sutraukė pilnu
tėlę salę žiūrovų (o jų tarpe šie
met lietuvių buvo daug daugiau, 
negu kitais metais) tenka laikyti 
tikrai pasisekusio. Be pabaltiečių, 
kurių Taryba šį minėjimą rengė, 
čia dalyvavo penki senatoriai ir vi
sa eilė žymių australų. Svarbiau
siu kalbėtoju buvo senatorė Nan
cy E. Buttfield, o ją papildė geo
grafijos profesorius Dr. K. W. 
Thomson ir teisės lektorius I.I. 
Kavass. Imdami Baltų Tautų tra
gediją pavyzdžiu, kalbėtojai kon
centravosi pasauliniame komuniz
mo pavojuje ir reiškė vilties, kad 
kenčiančių tautų atstovai, kaip

gyvi bolševikinio teroro liudinin
kai, visada stovės kovos prieš 
bolševizmą priekyje. Būdaani vis
pusiškai naudingi Australijai, lie
tuviai, latviai ir estai ypač gali 
daug prisidėti aktyviai įsijungda
mi į kovą prieš komunistus pačioj 
Australijoj. Kaip senatorė Butt- 
field nurodė, pakanka tik saujelės 
komunistų, kad santvarka krašte 
būtų pakeista bolševikų išbandytu 
metodu.

Lietuvių, latvių ir estų chorai, 
o taip pat latvių ir estų solistai 
antroje dalyje išpildė meninę pro
gramą. Pasigesta lietuvių solistų 
(G. Vasiliauskienė pakviesta net 
Melbournan dainuoti panašiam 
koncerte).

Minėjimą — koncertą prieš ir 
po gražiai paminėjo Adelaidės 
dienraštis “Advertiser”. Pirmadie
nio laidoj be aprašymo buvo įdė
ta ir nuotrauka, vaizduojanti tris 
pabaltietes tautiniuose drabužiuo
se.

Koncerto metu svečiams buvo 
išdalintas Pabaltijo Tautų mani
festas ir specialus “M.P.” progi
nis leidinys “Voice of Freedom”.

“A.L.Ž.”

LAIKAS BĖGA 
NESULAIKOMAI IR NEPASTEBIMAI!

Tačiau jei kas tvirtintų, kad mūsoji tremties buitis neturi 
prošvaisčių, tai tas sakytų netiesą.

Gražiausioji kiekvieno tautiečio gyvenimo akimirka kartoja
si kasmet TRADICINIAME

“M Ū S Ų P A S T O G Ė S”

SPAUDOS BALIUJE
KURIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO 2 D. (ŠEŠTADIENI) 7 V.V.

GRAŽIOSIOSE GRACE BROSS SALĖSE 
(BROADWAY) SYDNĖJUJE.

Šių metų Spaudos Balius yra rengiamas iš anksto apsvars 
čius visas aplinkybes, kad jo svečiai turėtų tikrai neužmirštamų 
įspūdžių ir malonumų.

Nei vienas buvusių Spaudos Balių trūkumas šiemet tikrai 
daugiau nesikartos, nes praeitis išmokė, kaip įtikti visų svečių 
skoniui ir reikalavimams.

Be įprastinių baliams smagumų, šiemet “Mūsų Pastogės” 
Spaudos Baliuje tikimasi daugelio staigmenų: romantiškojoj da
ly bus įspūdingasis “Burtų fontanas”, šiurpusis “Piratų baras”, 
niekada nematyta ir negirdėta meninė programa, pigiausias bu
fetas ir nepakeičiama tradicinė Spaudos Baliaus muzikos kape
la, vadovaujant mums gerai pažįstamam Fedoroff.

Yra visai patikimų žinių ir pažadų, kad šių metų “M.P.” 
Spaudos Baliuje ypač daug svečių bus ne tik iš artimiausių Syd
nėjaus apylinkių, ne tik iš Wollongongo, Canberros, Newcas
telio, bet net iš Melburno, Brisbanės ir Adelaidės...

Sekite Spaudos Baliaus pranešimus, ir Jūs, Mieli Tautie
čiai, pamatysite, kad tikrai verta jau dabar pradėti rengtis šiai 
didžiajai smagybei, kurią išgyvensite tik “Mūsų Pastogės”

SPAUDOS BALIUJE
RENGĖJAI
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