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Pereitame Šio laikraščio nu
meryje Melburno Apylinkės, val
dyba pasiskelbė registruojanti 
vienokiu ar kitokiu būdu darbo 
netekusius bendruomenės na
rius. Tai nesanti darbo įstaiga, 
bet tik bandymas pagelbėti ne
laimės ištiktiesiems. Šis žingsnis 
mūsų sųlygomis yra kapitalinės 
reikšmės įvykis, kuris liečia ne 
vien tik darbo netekusius ben
druomenės narius, bet ir tuos, 
kurie turi užtikrintas pozicijas. 
Kaip žinia, nei patys bendruo
menės organai, nei kuri kita pri
vati institucija negali jokios efek
tyvios pagalbos suteikti prara- 
dusiems darbų. Tačiau toji pa
galba įmanoma ir gali būti net 
labai didelė, jeigu šioje srityje 
aktyviai talkininkaus dirbantie
ji. Tas dar nereiškia, kad dirban
tieji turėtų iš savo uždarbio šelp
ti bedarbius. Priešingai, bedar
bis labiau džiaugtųsi gavęs pas
tovų ar laikinų darbų negu tais 
keliais pašalpos formoje svarais. 
Yra visiems žinoma, kad kiek
vienoje įstaigoje ar įmonėje visų 
laikų vyksta nuolatinis judėji
mas: vieni dirbantieji patys pa
sitraukia, kitus vienokiais ar ki
tokiais sumetimais atleidžia, dar 
kiti suserga ar miršta, o jų vie
toje priimami nauji. Sekdamas 
tokį dirbančiųjų judėjimų ir tu
rėdamas galvoje darbo j ieškan
čius savo brolius lietuvius, dir^ 
bantysis, parodydamas minimu
mą geros valios, visados gali iš
rūpinti darbo kitam savo įmo
nėje ar įstaigoje. Žinoma, visai 
kita kalba būtų tais atvejais, kur 
darbdavys įieško žmogaus su 
specifinėm kvalifikacijom. Yra 
labai lengvinanti aplinkybė 
mums kad iš visų dirbančiųjų, 
nesvarbu, kų jie bedirbtų, dau
giau negu 90 procentų savo dar
bovietėse turi gerų vardų ir ve
dėjų pasitikėjimų. Tai yra labai 
didelis kreditas lietuviams, kurį 
ne tik kad privalome tokiame ly
gyje išlaikyti, bet drauge jį ir iš
naudoti. Per praėjusį dešimtme
tį daugelis darbdavių ne tik kad 
spėjo susipažinti su emigrantais, 
bet pagal darbingumų net skirti 
pačias tautybes. Ir štai vienoj ki
toj vietoj užėjus užtenka tik pri
sistatyti lietuviu, ir tai jau pati 
geriausia rekomendacija. Be abe
jo, yra ir išimčių, bet jų tiek ne
daug, kad tas nesudaro tuo tar
pu jokio pavojaus geram lietuvių 
vardui pakenkti. Taigi, situacija 
yra labai palanki ir belieka tik 
ja tinkamai pasinaudoti. Užtenka 
dirbančiajam tik susižinoti, ar 
jo darbovietėje yra ar numatoma 
vakuojančių vietų ir teigiamu at
veju pranešti atitinkamoms mū
sų institucijoms. Būtų dar gra
žiau, jeigu darbo jieškantįjį pats 
dirbantysis asmeniškai rekomen
duotų ir pristatytų. Šitas asme
niškas bendradarbiavimas ypač 
praktikuotinas sunkesniu metu, 
kada darbo paklausa yra didelė, 
v pasiūla arba maža, arba jos vi
sai nėra.

Melburniškių pradėtas užsimo
jimas ne tik kad sveikintinas, 
bet ypač rekomenduotinas ir vi
soms kitoms lietuvių kolonijoms, 
kur veikia bendruomenės orga
nai. Pasistatydamos sau uždavi
niu padėti savo bendruomenės

JUNGTINIU TAUTU TURGUJE 
I I

“VIENAS MASTAS TAIKYTINAS VISOMS TAUTOMS”,
SAKO LORDAS HOME

UNO auditorijose ir koridoriuo
se vyksta gyvos diskusijos Gene
ralinio sekretoriato ir Vokietijos, 
ypač Berlyno reikalais. Net ir 
Gromyko pripažino, kad prez. 
Kennedy savo pereitą savaitę pa
sakytoje kalboje buvo “didingas”; 
Beveik ištisą savaitę diplomatų 
lūpose buvo trys prezidento fra
zės: siekiant rusams suskaldyti 
UNO vadovybę jis atkirto, kad 
“net trys troikos arkliai neturėjo 
trijų vežikų, važiuojančių į tris 
skirtingas kryptis; tebuvo tik vie
nas, ir tokia privalo būti ir UNO 
vadovybė”. Paliesdamas nusigink
lavimą jis pabrėžė, “kad žmonija 
turi išnaikinti karą, arba karas 
išnaikins žmoniją”. Pagaliau už
akcentavo JAV nusistatymą: “mes 
niekad nenusilenksime grąsymui 
jėga, nei patys grąsinsime. Mes 
niekada nesiderėsime baimės ver
čiami, bet taip pat niekad nebi
josime derybų.

Kur suka U.S.A.?
BIJOMASI NAUJŲ 

JAV NUOLAIDŲ MASKVAI

Rugsėjo pabaigoje vokiečių, 
prancūzų ir kitų kraštų spauda, 
radijai daugiau vietos skyrė taria
mam JAV politikos posūkiui, ga
limoms nuolaidoms tariantis su 
Kremliumi. Vokiečių spauda vie
ningai pastebėjo, kad gen. Clay 
pareiškimai ir paneigimai Berly
ne įnešė daug neaiškumų, sukėlė 
maišatį ne tik publicistų nuotai
kose. Radijo komentatorius R. 
Gerdes rugsėjo 27 d. kalbėdamas 
apie “duoti ir imti” galimybes, 
aštriai pasisakė dėl nuolaidų Mas
kvai — girdi, jei iš jos nieko ne
gausi, o pats tik duosi, tai vėliau 
teks dar ir daugiau atsisakyti. 
“Frankfurter Allegemeine” (rug
sėjo 28 d.) nurodė, kad “neatsa
kingų B. Rūmų patarėjų nedis- 
kretūs pasisakymai veda prie pa
vojingų ir net fantastinių spėji
mų.” Kiti vakarų spaudos komen
tatoriai atkreipė dėmesį į prez. 
Kennedy kalbos vietą, kurioje jis 
pastebėjęs, kad derybose dėl Ber
lyno amerikiečiai nėra linkę nau
dotis tik nelanksčia taktika.

Bene taikliausiai tiesos žodį 
Maskvai pasakė britų užs. reik, 
ministras lordas Home rugsėjo 
27 d. kalbėdamas J. Tautose. Spau

nariams pačiu efektyviausiu ir 
konkrečiausia būdu, pačios apy
linkių valdybos ne tik kad įgy
vendins mūsiškių tarpe seniai 
siekiamų solidarumų, bet ir jos 
pačios įsigys daugiau prestižo ir 
pasitikėjimo. Tuo atveju, padė
jusios savo nariams, valdybos 
turės daugiau moralinės drųsos 
prašyti tų pačių bendruomenės 
narių reikiamos pagalbos jų su
manymuose ir užsimojimuose. 
Tai yra dar vienas mūsų veiklos 
būdas socialinėje srityje, kurį 
įgyvendinus, bendruomenėje at
siras ir entuziazmo dirbti, ir dau
giau vieningumo.

V.K.

Gromyko savo kalboje tepakar- 
tojo seniai girdėtus rusų grąsi- 
nimus.

Šalčiausiu būdu Rusiją sudirbo 
tuose pat UNO debatuose anglų 
užsienių reikalų ministeris lordas 
Home: “Ar yra išeitis iš šito už
burto rato?”, jis paklausė susi
rinkusius, mesdamas žvilgsnį j iš
keltas problemas, “aš matau tiktai 
vieną — savarankišką tautų apsi
sprendimą”. Berlynas ir Rytų Vo
kietija šiuo atveju geriausias bū- 
mastas tikrosioms Maskvos už
mačioms. Kodėl Rytų Vokietijai 
netaikintinas tautos apsisprendi
mas? Argi vienoks principas tai
komas Azijai ir Afrikai, ir kitoks 
Europai? Viena taisyklė Britų im
perijai, gi kita Rusijos imperijai? 
Rusijos užsienių reikalų ministe
ris pabrėžė, kad mes turime pasi
tenkinti sugyvenimu, bet aš nesu
tinku,” ramiai dėstė savo tezę 
lordas Home. “Aš galvoju, kad su

da atkreipė dėmesį į Home žo
džius, kad Sovietai dar 1945 m. 
iškilmingai įsipareigojo Vokieti
jos atžvilgiu. Tuo metu, jis pabrė
žė, Maskva ir vakarų valstybės 
prisiėmė bendrą atsakomybę dėl 
Vokietijos ligi taikos sutarties su 
suvienyta Vokietija pasirašymo. 
1945 m. įsipareigojimas apima ir 
Berlyno miestą. Pagaliau, tautų 
apsisprendimo teisė turįs būti le
miamas veiksnys ir Vokietijos 
ateičiai.

SMUNKA ŪKIO GYVENIMAS

R. Vokietijoje pirmą kartą per 
12 metų nepaskelbti pusmečio 
duomenys apie pasiekimus ūkyje. 
Gautomis iš Berlyno žiniomis, ne
pavykus išpildyti numatytus pla
nus, partiniai pareigūnai visomis 
priemonėmis raginę darbininkus 
gaminti sparčiau ir daugiau. Kaip 
Ulbrichto respublikoje atsilieka
ma ūkio srityje, gali pavaizduoti 
keli pavyzdžiai: pvz. buvo užpla
nuota pagaminti 95.000 motociklų, 
o ligi birželio 30 d. pagaminta 
42.759, televizijos aparatų užpla
nuota 560.000 ir tepagaminta 206.
686 ir pan. Liepos mėn. mažiau 
kaip birželio mėn. pagaminta mo
tociklų, šaldytuvų, odinės avaly
nės ir kt. Atsilikimas žymus ir 
pramonės brutto gamyboje, nau
jų namų statyboje ir kitose sri
tyse.

PUSĖ MILIJONO
TELEVIZIJOS APARATŲ

Lenkų žurnalistų mėnraštis 
“Prasa Polska” paskelbė, kad 1955 
m. Lenkijoje užregistruotų tele
vizijos aparatų buvo 2.000, o šių 
metų pirmoje pusėje tas skaičius 
pakilo ligi 515.000, jų tarpe dau
gumas aparatų — 440.000 — yra 
miestuose. ' 

gyvenimo (coexistence) doktrina 
yra labiausiai negatyvi ir nevai
singa tarptautinio gyvenimo sam
prata dvidešimtame amžiuje. Ne
laimė ta, kad viena pusė derisi pa
sitikėdama gera valia, kita gi pu
sė sukčiauja ir apgaudinėja... 
Pasaulis vargu ar sulauks pana
šaus antro tokio sukčiavimo pa
vyzdžio”.

MIRTIES ZONA
BERLYNE

Pastaruoju metu vis labiau ka
riniai tvirtinant rytų bloko kraš
tus, žymiai daugiau teisių karinė
je srityje gavo Rytų Vokietijos 
valdovas Ulbrichtas. R. Europos 
komunistų sluoksniuose spėjama, 
kad pakilus Ulbrichto prestižui 
satelitų tarpe, galimas ir kai kurių 
kitų satelitinių kraštų svorio ma
žėjimas. Tai, esą, gali atsiliepti ir 
į Maskvos teikiamą ūkinę ir kito
kią pagalbą rytų satelitams.

R. Vokietijoje toliau tebetrun
ka teroro banga ir režimo kursto
mas nervų karas Vak. Berlyno at
žvilgiu. Ties Berlyno užtvaromis 
gyveną vokiečiai prievarta iš
kraustyti, kad būtų lengviau ko
voti prieš vis dar pasitaikančius 
gyventojų bėgimus į vakarus. Bol
ševikai, sudarydami pačiame Ber
lyno viduryje “mirties žoną” dar 
labiau sukėlė gyventojų neapy
kantą. Prieš tai viešai protestavo 
ir burmistras Brandtas.

NESILEISKITE IŠ AKIŲ 
PA VERGTŲJŲ

Savi telegramoje Washingtone 
posėdžiaujantiems Britanijos, JV, 
Prancūzijos ir Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriams Paverg
tųjų Seimas, pažymėjęs, kad da
bartinis Kremliaus spaudimas į 
Berlyną tėra vienas jo žingsnis 
iš bendro plano pasauliui domi
nuoti, įspėja ministerius, kad jie, 
ieškodami šiam Kruščiovo išpuo
liui atsvaros, neišleistų iš akių 
sovietų pavergtosios Centro ir 
Rytų Europos vaidmens. Bet kad

PROTESTAS PRIEŠ SOV1ETI-
NES MARIONETES IPU 

KONFERENCIJOJE

Pavergtųjų Seimas, Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos vardu, 
įteikė protestą Briusely, Belgijoj, 
vykstančiai Tarptautinės Parla
mentarų Unijos konferencijai dėl 
suteikto mandato sovietinėms ma
rionetėms šių valstybių vardu da
lyvauti Unijoje ir jos konferenci
joje. Kartu P.S. išreiškė viltį, kad 
konferencija pabrėš sovietų pa
vergtųjų tautų teisę į laisvą ap
sisprendimą, tą būtiną patvarios 
Europos taikos sąlygą. Kor.

LIETUVI!

Kiekvienos tautos gyvybinis ir etninis pa
grindas yra jos savita tautinė kultūra. Toji kul
tūra yra pačios tautos gyvenimo būdas, jos kū
ryba, jos gyvybingumo ir išsilaikymo pagrindas. 
Šių dienų tautos kultūriniame gyvenime spauda 
atlieka lygiai tokias pat funkcijas, kokias atlie
ka gyvam organizme kraujas. Kol kraujas pul
suoja organizmo gyslomis, aptarnaudamas kiek
vieną organą, kiekvieną narvelį, tol visas orga
nizmas gyvuoja. Tas pats su spauda: ji ne tik 
kad vienan vienetan jungia visus tautos narius, 
juos informuodama, ne tik užfiksuoja mūsų kas
dieninio gyvenimo poreiškius, spauda taip pat 
aktyviai ir organiškai įsijungusi į tautos kūrybi
nį darbą. Spauda moko, spauda auklėja, spauda 
inspiruoja visą tautą bendrai ir kiekvieną jos na
rį atskirai.

LIETUVI!

Būdamas toli nuo savo krašto ir supamas 
svetimos tau aplinkos, tu nudžiūsi, kaip atkirsta 
medžio šaka, jei neskaitysi savos, lietuviškos 
spaudos.

Prieš šimtą metų tavo protėviai, patys ne 
visi mokėdami skaityti, gyvybes klojo, kalėji
muose rūdijo, į vergiją ėjo už savą spaudą. Gy
vendamas laisvame krašte tu nesi šaukiamas to
kioms aukoms, kokioms angažavosi tavo protė
viai. Užtenka tiktai vieno: meilės savai spaudai, 
meilės lietuviškam žodžiui! Vardan šios meilės 
jeigu tu remsi, jeigu palaikysi savą spaudą, spau
da tave šimteriopai parems.

LIETUVI! ;

Šiandie yra lietuviškos spaudos vajaus me- - 
tas. Kuo prisidėjai, kad lietuviškoji spauda ne- ■ 
vystų, kad ji gaiviai suklestėtų? Jeigu jos ne- ■ 
skaitai, dar šiandie išsirašyk, neskaitantį prikal- ■ 
bink, pamokyk vaiką, kad jis pats skaitytų ir sa- ] 
vą spaudą pamiltų. Aukok jai. Atsimink: už ją ■ 
tavo protėviai kraują ir gyvybes'aukojo!

šis vaidmuo tikrai būtų paveikus. 
Vakarų pozicija pavergtosios Eu
ropos atžvilgiu turi būti aiški ir 
veiksminga. Bet kurios rūšies pa
sitarimuose su Sov. Sąjunga Va
karai jokiu atveju neturi ribotis 
tik Berlyno klausimu, o privalo 
iškelti bendrą Europos taikos pla
ną, atremtą laisvu tautų apsi
sprendimu. Be to, nepaisydami 
vadinamų “neutraliųjų” vienokio 
ai- kitokio nusistatymo, Jungtinių 
Tautų pilnatyje Vakarai turi iš

FEDERALINIAI RINKIMAI AUSTRALIJOJE
Jau paskelbti federaliniai rinki

mai, kurie įvyks gruodžio 9 d. vi
soje Australijoje. Netrukus pra
sidės gyva partinė kova už savo 
statomus kandidatus. Balsuoti yra 
kiekvieno krašto piliečio privalo
ma pareiga, kurios neatlikusiems 
įstatymais numatytos atitinkamos 
bausmės. Daugelis lietuvių yra 
priėmę krašto pilietybę ir turės 
rinkimuose aktyviai dalyvauti. 
Kad mūsų žmonės geriau susigau
dytų Australijos vidaus politi
niam gyvenime, Adelaidės apylin
kės valdyba davė gerą pradžią: 
ji pradėjo organizuoti politines 
popietes, į kurias kviečiasi atitin

kelti pavergtųjų tautų laisvo ap
sisprendimo ir laisvų demokrati
nių rinkimų klausimą. Vakarų 
nuolaidos pavergtųjų sąskaita ar
ba tiesioginis ar netiesioginis sta
tus quo įteisinimas turėtų didžiai 
žalingo poveikio ne tik pavergtie
siems, bet ir patiems Vakarams.

Brazilija. Pabaltijo tragedija 
brazilų spaudoje. Sao Paulo mies
te leidžiamas dienraštis “Tribūna 
Latina” 266 nr. paskyrė visą pus
lapį Pabaltijo pavergimo 21-sioms 
metinėms pavaizduoti. Straipsnis 
iliustruotas 10 nuotraukų su bol
ševikų nukankintų Pravieniškėse, 
Rainių miškelyje vaizdais.

kamų partijų atstovus. Tokia pir
moji Adelaidės apylinkės valdybos 
surengta popietė įvyko rugsėjo 17 
d., į kurią buvo pakviestas Pietų 
Australijos parlamento narys 
darbo partijos atstovas adv. D.A. 
Dunstan. Antrąją politinę popie
tę surengė spalio 1 d. Lietuvių 
Namuose, į kurią buvo pakvies
tas Federalinio parlamento narys 
Dr. A.J. Forbes, atstovaująs Libe
ralų partiją. Trečioji politinė po
pietė numatoma lapkričio 5 d., į 
kurią bus kviečiamas demokrati
nės darbiečių partijos atstovas. 
Šiuo gražiu sumanymu galėtų su
sidomėti ir kitur gyveną lietuviai.
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J.P. KEDYS

BERLYNAS RYTU - VAKARU 
UGNY

yra reikalavęs.
Kaip ten bebūtų, bet Vakarų 

vadai labai apsirinka manydami, SOVIETINĖ PSICHOLOGINIO TERORO

Šiuo metu pasaulinės politikos 
audros debesėliai tvenkiasi apie 
Berlyną. Tai yra Kennedy ir 
Kruščiovo pasimatymo Austrijoje 
išdava, kur pastarasis įsakė su
tvarkyti Berlyno ir Vokietijos 
reikalus iki metų galo, o priešin
gu atveju jis pats pagrąsė sutvar
kyti pagal savo receptą. Beside
rant su Vakarais Kruščiovas "nu
sileido” paskelbdamas Berlyną 
“laisvu miestu”, o abi dabar su
skaldytos Vokietijos puses pripa
žįstant nepriklausomom valsty
bėm. Žinoma, “laisvąjį Berlyną” 
tuo atveju prižiūrėtų ne dabar 
esančios Vakarų kariuomenės įgu
los, bet taip vadinamų neutralių
jų, kurių vadai yra bolševikas 
Tito, bolševikuojantis Ghana va
das dr. Nekruma, pagarsėjęs eg
zekutorius dr. Castro ir kt.

Stebėtina, kad Vakarų vadai, 
kaip paskutiniai ženklai rodo, 
principe beveik jau sutinka su 
Kruščiovo reikalavimais ir, gal- 
mas daiktas, užkulisiuose viskas 
jau “sutvarkyta”, tik tuo tarpu 
didžiausias sunkumas yra viešai 
paskelbti II-jo Muencheno kapi

tuliaciją ir dar blogiau, kad vie
nas Vakarų vadų turės perimti 
Chamberlaino karūną.

Kad taip yra, rodo šie faktai. 
U.S.A, senatoriai jau siūlo Berly
ną perduoti U.N.O. žinion. Tuo 
atveju be abejo nei Vakarų, nei 
oficialiųjų komunistinių valsty
bių kariuomenės mieste negalės 
būti. Taigi, dabartines vakariečių 
įgulas pakeistų augščiau minėti 
neutralieji, vadovaujami Tito, 
Nekruma ir kitų. Kruščiovui rei
kalaujant pripažinti ir Rytų Vo
kietiją nepriklausoma valstybe, 
visų nustebimui, prez. Kennedy 
specialus įgaliotinis Berlyne gen. 
McClay pareiškė, kad Vokietija 
(suprask: Vakarų, J.P.K.) turi su
tikti su dviejų Vokietijų egzisten
cija, t.y. jis siūlo pripažinti ir 
Rytų Voketiją. O jis juk žino, ką 
kalba, nes yra paties U.S.A, pre
zidento tam reikalui patikėtinis. 
Nežiūrint, kad nors ir daug dar
bus iš abiejų pusių tuščių grąsi- 
nimų, galų gale Berlynas ir su
skaldyta Vokietija greičiausiai 
bus “sutvarkyta” taip, kaip Niki
ta savo originaliame ultimatume

kad "sutvarkę” Berlyną ir Vokie
tiją muenchenišku būdu būsią rū
pesčius užbaigę. Jie spėjo pamirš
ti, kad tokių “sutvarkymų” pra
eity padaryta daugybė, tačiau pa-
šaulio padėtis nepagerėjo, o pa
blogėjo. Jie padalino Kiniją į dvi 
puses, Korėją; Indokiniją padali
no į tris dalis, o pastarosios vieną 
trečdalį dar į dvi dalis (Laos, 
J.P.K.), o dabar ruošiasi oficia
liam Vokietijos padalinimui. Ne 
nepriklausomų tautų pardavimu 
ir padalinimu bus laimėta laisvė 
ir taika pasaulyje, bet tik griež
tas pažabojimas komunistinių už
gaidų ir ėjimas palaipsniui prie 
bolševizmo sunaikinimo prives 
prie “Aleliuja” pavergtoms tau
toms ir prie taikos laisvėj esan
čioms.

MIEGAS IR SVEIKATA
žmogus savo gyvenime tarp 25 

ir 70 metų, 15 metų praleidžia 
miegodamas. Dėl miego trūkumo 
generolai pralaimi rungtynes, ner- 
vuoti pacientai nustoja proto. To
dėl visiems mums svarbu suprasti 
miegą. Tačiau kas iš mūsų žino 
mokslu paremtus faktus apie jį? 
Štai, eilė tvirtinimų. Kiek iš jų 
sugebėsite atsakyti teisingai, taip 
arba ne?

Sveikai miegantis guli ramiai, 
nesi vartydamas.

Netiesa. Kiekvienas daug kartų 
pakeičia savo padėtį, nes mūsų 
kūno raumenų sąranga yra tokia, 
jog mes negalime atsilsėti visu 
kūnu iš karto. Per naktį viduti
niškai būna 35 padėties pakeiti
mai.

Gaivingiau.sias miegas būna 
anksti.

Tiesa. Tyrinėjimai Colgate uni
versitete parodė, kad naudingiau
sios yra pirmosios kelios miego 
valandos.

Miegodami 6 valandas vietoj 8, 
kitą dieną turėsite sunaudoti dau
giau energijos tam pačiam dar
bui atlikti.
Tiesa. Laboratoriniai tyrinėjimai 

rodo, kad prarastam miegui kom
pensuoti sunaudojame ligi 25 proc. 
daugiau kalorijų.

Užpildyti nemiegotą naktį tu
rime kelias naktis iš eilės po kele
tą valandų ilgiau miegoti.

Netiesa. Vienos normalios nak
ties miegas grąžina mums visą 
poilsį, kurį galėtų suteikti pridė
tinis miegas.

Žmonės, kuriems*7 užtenka trum
po miego, yra vieni iš energin
giausių.

Netiesa. Napoleonas ir Ediso
nas naktį labai mažai miegodavo, 
užtat jiedu nusnausdavo dieną. 
Kiekvieną 24 valandų periodą jie, 
matomai, išmiegodavo normalų 
laiką.

VETERINARIJOS
AKADEMIJOS SUKAKTIS

Rugsėjo 19 d. Lietuvos veterina
rijos akademija paminėjo 25 metų 
sukaktį. Vilniaus radijas rugsėjo 
18 d. pranešė, kad per pokarinį 
laikotarpį akademija yra išleidusi 
1750 kvalifikuotų veterinarijos 
gydytojų ir zootechnikų, dabar 
dirbančių žemės ūkyje. Pasigirta, 
kad akademija lygintina su ge
riausiomis tos srities mokslo įs
taigomis visoje Sovietų Sąjun
goje.

Vien tik miego trūkumas gali 
vesti į tikras rimtas ligas.

Tiesa. Gyvuliai dažniau miršta 
nuo miego, kaip nuo maisto trū
kumo.

Mes užmiegame, kaip ir pabun
dame, sekundės laiku.

Netiesa.......Pusiau miegodami,
nakčiai prasidedant ar baigiantis, 
praeiname stadiją, kai negalime 
kalbėti, bet aiškiai girdime gar
sus. Mūsų galia judėti tada mie
ga. Tačiau girdėjimo organai bu
di.

Miegpjimas ant kairio šono 
kenkia širdžiai.

Netiesa. Nėra jokio skirtumo, 
ar sveikas žmogus miega ant nu
garos ar ant kurio šono.

Prieš einant miegoti labai svei
ka išgerti ko nors karšto.

Netiesa. Skysčiai spaudžia pūs
lę, sukeldami nemigą. Norint ra
miai praleisti naktį, vakare ne
reikia vartoti daug skysčių.

Fizinis nuovargis gali apsun
kinti užmigimą.

Tiesa. Šiltą vonia yra, gal būt, 
geriausia priemonė sumažinti 
įtempimui, kilusiam nuo perdide- 
lio neįprasto judėjimo prieš mie
gą-

Blogiausias dalykas, esant ne
migai, yra rūpinimasis jos pada
riniais sekančios dienos darbui.

Tiesa. Dr. Donald A. Laird, ku
ris tyrinėjo miego įpročius Col
gate universitete, pataria, nega
lint užmigti, nuspręsti kitą dieną 
vėliau keltis. Žinodami, kad po
ilsiui turite užtenkamai laiko, 
lengvai užsnūsite.

Kad miegas atneštų geriausią 
poilsį, čiužiniai ir spyruoklės turi 
būti vidutinio minkštumo.

Tiesa. Minkšta lova yra didžiau
sias sveiko miego priešas, lygiai 
bloga yra ir kieta lova.

Popiečio miegas yra grynai ma
lonumų ieškojimas ir sumažina 
žmogaus veiklumą.

Netiesa. Tyrinėjimai Stephens 
College, Mo., parodė: kai studen
tai popiet vieną valandą pamie
godavo, jų mokslo rezultatai bū
davo geresni, nei tada, kai jie tą 
laiką sunaudodavo mokymuisi.

Protinis darbas yra pats blo
giausias galimas pasirengimas 
nakties poilsiui.

Tiesa. Ramus vakaras, užbai
giamas pasivaikščiojimu raumenų 
pavargimui yra pats geriausias 
pasirengimas miegui.

Dr. K. MieGalis
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1960 m. sausio 14 d. kalbėdamas 
aukščiausiosios tarybos sesijoje, 
Chruščiovas iškilmingai visam pa
sauliui pareiškė: “Jeigu dabar ku
ri nors valstybė atnaujintų bran
duolinio ginklo bandymus, tai ne
sunku įsivaizduoti tokių bandymų 
pasekmes. Kitos valstybės, turin
čios tokį pat ginklą, būtų privers
tos eiti tuo pačiu keliu. Bandymai 
taptų niekuo nepateisintomis 
branduolinio ginklo bandymo 
lenktynėmis”.

Po kelių mėnesių tas pat Chruš
čiovas visam pasauliui pareiškė

ESTAI VEIKIA
IŠLEISTA EILĖ SVARBIŲ

LEIDINIŲ APIE ESTIJĄ

1946 metais, dviems metams 
praslinkus nuo pakartotino sovie
tų įsibrovimo Estijon, Stokholme 
buvo įsteigtas Estų Tautinis Fon
das (estų informacijos centras). 
Šis fondas turi tikslą kovoti už 
estų tautos išlaisvinimą iš sovie
tinio pavergimo, jis siekia laisvės 
ir kitoms Rytų Europos tautoms 
ir vienas jo uždavinių — apie 
šias pastangas informuoti laisvą
jį pasaulį, šiuo požiūriu estų or
ganizacija lygintina su kitų pa
baltiečių laisvinimo organizacijo
mis.

Estų Fondo nariai išrenka ir 
valdybą. Pajamas sudaro narių 
savanoriški įnašai. Per pastaruo
sius 15 metų fondas tuo būdu su
rinko apie 900.000 švedų kronų 
(arba apie 70.000 dol.)

Estų Tautinis Fondas, kurį na
rių skaičiaus požiūriu galima lai
kyti viena pačių stipriausių estų 
organizacijų laisvajame pasauly
je, veikia keliomis kryptimis: 1. 
leisdamas informacijos biuletenius 
ir kitus leidinius pagrindihėmis 
vakarų kalbomis, 2. rengdamas 
politinio pobūdžio raštus ir me
morandumus J. Tautoms, valsty
bių vyriausybėms ir viešajai pa-

NIDA DIRBA
D. Britanija. Leidžiamos naujos 
knygos. Londone veikiąs “Nidos” 
Knygų Klubas “Europos Lietuvio” 
pranešimu, kitais veiklos metais 
nuo š.m. lapkričio 1 d. numato 
išleisti visą eilę knygų. Jų tarpe 
minėtinos: Irenos Joerg “Laimės 
ieškotojai” (novelių rinkinys), 
Pulgio Andriušio “Daina iš kito 
galo” (feljetonų rinkinys), J. 
Gliaudos “Ikaro sonata” (apie M. 
K. Čiurlionį), prof. M. Biržiškos 
“Dėl mūsų sostinės” (antroji at
siminimų dalis), P. Orintaitės 
“Daubiškės inteligentai” (roma
nas), M. Vaitkaus “Su Minija į 
Baltiją” (atsiminimai).

šaulio opinijai, 3. skatindamas es
tų pabėgėlių veiklą užsienio poli
tikos, kultūros ir kitose srityse. 
Šiuo atžvilgiu ETF rengia estų 
kultūrinius parengimus, remia 
jaunimo veiklą, organizuoja vie
šas ir privataus pobūdžio paskai
tas, diskusijas, parodas ir t.t.

įvairaus pobūdžio publicisti
niams uždaviniams vykdyti Fon
das ligšiol yra paskyręs daugiau 
kaip 500.000 šv. kronų. Šiuo me
tu, bendradarbiaudamas su kito
mis estų organizacijomis, fondas 
išleidžia specialius žinių biulete
nius anglų, vokiečių, prancūzų, 
ispanų ir švedų kalbomis, be to 
ir specialų fondo leidinį vokiečių 
kalba: “Nachrichten aus dem Bal- 
tikum”. Anglų kalba leidinio 
“Newsletter from Behind the Iron 
Curtain” per 14 metų išleista 430 
numerių su per 2500 puslapių. Be 
to, fondas yra išleidęs per 50 
įvairių knygų ir brošiūrų aktua
liomis Pabaltijo temomis bendros 
2400 puslapių apimties.

Visa, kas po antrojo pasaulinio 
karo yra pasirodę įvairiomis kal
bomis apie Estiją, tai didelėje 
daugumoje ETF nuopelnas.

Kokie informaciniai darbai es
tų įvykdyti tremtyje, gali paliu
dyti šie keli pavyzdžiai: Išleistas 
buv. Estijos valst. prezidento Au
gust Rei veikalas “Have the 
Small Nations'a Right to Freedom 
and Independence” (1946), toliau 
A. Kaelas “Human Rights and 
Genocide in Baltic States (1950), 
dar minėtini E. Kareda studija 
“Technique of Economic Sovieti
zation” (1947), A. Varma darbas 
“Die historischen, politischen und 
rechtlichen Grundlagen des Frei- 
staates Estland (1960), didžiulis 
leidinys “Estonia last and Pre
sent” (1959), E. Kangro sudary
ta bibliografinė apžvalga “Esto
nia Books Published in Exile” 
(1960) ir kt.

Tuo būdu per 15 pastarųjų me
tų Estų Tautinis Fondas savo 
veikla yra virtęs vienu svarbiųjų 
Pabaltijo tautų veiksnių antiko
munistinės informacijos srityje 
laisvajame pasaulyje.

apie tai, kad sovietų vyriausybė 
nutarė atnaujinti atominius ban
dymus. Tame nutarime pabrėžti
na, kad, jei kiltų karas, tai Vokie
tija, Prancūzija, Anglija ir net 
visa Vakarų Europa pirmomis die
nomis būtų nušluotos nuo žemės 
paviršiaus. Tokio pareiškimo mo
ralė labai aiški — jei tautos nori 
gyventi, jos turi priversti savo 
vyriausybes nutraukti Amerikos 
politikos liniją ir priimti sovietų 
separatinės taikos sutarties su 
Vokietija sąlygas. Tokio grąsini- 
mo išdavoje kai kuriuose intelek
tualiniuose sluoksniuose ir gimė 
šūkis “geriau gyventi komunizmo 
priespaudoje, nei mirti atomine 
mirtimi. “Kremliaus psichologinio 
teroro taktika kaip tik ir muša į 
šį tašką. Chruščiovas pats ėmė 
žaisti politika “balansavimas ant 
karo bedugnės”, kurią anksčiau 
taip įnirtingai kritikavo, šiame 
dideliame ir pavojingame žaidime 
jis išnaudoja tautų baimę prieš 
galimas atominio karo pasekmes.

Kremliaus puolimai vedami ne 
tik prieš Vakarų tautas, bet ir 
prieš neutraliąsias šalis. Sovietinė 
propaganda pareiškia, kad “karo 
ar taikos” klausimuose neutralių
jų iš viso negali būti. Iš čia gimė 
nauja psichologinio teroro takti
ka, nukreipta į tai, kad tose tau
tose būtų įsąmonintas jausmas, 
jog Sovietų Sąjunga absoliučiai 
pralengia JAV karinio pasiruoši
mo atžvilgiu ir tuo pačiu nurodyti 
joms pasirinkimą — Vakarai ar 
Rytai? Sovietų vyriausybė seniai 
suprato, kad “vien ekonomine pa
galba” nebus galima palenkti ne
utraliųjų. čia pasirodė reikalingi 
labiau svarūs argumentai, pvz. 
superatominė bomba. Kremlius 
savo politika siekia neutraliesiems 
palaipsniui primesti apsisprendi
mą. Leniniškas šio reikalo spren
dimas “kas ne su mumis, tas prieš 
mus”, kaip tik ir padeda teisin

gai suprasti Kremliaus politiką. 
Sovietų pareiškimas apie branduo
linio ginklo bandymų atnaujinimą 
buvo paskelbtas kaip tik neutra
liųjų šalių konferencijos metu, 
kad jos, paveiktos atominių spro
gimų, palaikytų sovietų reikalavi
mus apie dvi Vokietijas ir “laisvą
jį Berlyną”.

Kokią bendrą išvadą galima 
padaryti iš šių faktų? Naudinga 
šiuo atveju prisiminti to paties 
Lenino žodžius: “Labai dažnai 
puolimo įniršis būna atvirkščiai 
proporcingas jėgai politinio ele
mento, iš kurio jis. kyla.” Šie žo
džiai labai tinką smarkaujantiems 
Kremliaus valdovams.

E.

“Parazitai” persekiojami ir Es
tijoje. Lygiai kaip Lietuovje, ir 
Estijoje bolševikai išleido įsakus 
kovai su vad. veltėdžiais, parazi
tais. Tokiais laikomi netik priva
tūs vertelgos, elgetos, kolchozi- 
ninkai, vengią darbo kolchozuose, 
bet ir gyventojai, turį miestuose 
daržovių ir gėlių ir jas pardavinė
ju rinkoje. Dar nepaliestas jauni
mas, niekur nedirbąs ir nesimo
kąs, tačiau Tartu universitete lie
pos mėn. sudaryta speciali prie
žiūros komisija, kurios uždavinys 
sekti, kad vadinami dykaduoniai 
būtų priversti dirbti.

SALAMI UŽKANDŽIAI
Buvęs Austrijos Vidaus reikalų 

ministeris Oskar Helmer Rusijos 
teritorialinius reikalavimus paly
gina su salami raikymu. Esą, "ru
sai atsipjauna griežinėlį, bet tik 
tokį, dėl kurio neverta kovoti. 
Galiausiai jūsų rankose pasilie
ka tik taukuota virvutė, dėl ku
rios juo labiau nėra išskaičiavimo 
kautis”.

A. a. kapitonas

Feliksas Marcinkus
(VIETOJE NEKROLOGO)
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LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų firmai, 
kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. Grynos vilnos medžia
gų žaketai tikro avies kailio pamušalu, tikros odos paltai ir ža
ketai. Moteriški nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamu
šalu ai- be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos medžia
gų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams. 
Odos. Avalynė. Apatiniai, šveicariškos kašmiro vilnos skarelės.

Pūkuotos skaros “Babuški”.

Moteriški, vyriški ir vaikiški mezginiai.

Hohner akordeonai.
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Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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::

Nors žinau, kad atsako nesu
lauksiu, bet nesuvaldomai veržia
si manyje noras klausti, kodėl 
Augščiausias taip skuba šaukti 
pas save taip mums brangius lie
tuvių tautos sūnus, ši mintis už
valdė mane stovint prie naujai 
supilto kapo Feliksui Marcinkui, 
Rookwood lietuvių kapinėse.

Jau 15 m. amžiaus jaunuolio 
— Felikso Marcinkaus širdyje tė
vynės meilės ir laisvės troškimas 
buvo toks tvirtas, kad privertė jį 
palikti gimnazijos suolą ir su gin
klu įsijungti į karių — savanorių 
eiles kovai su lenkais ties širvin- 
tais ir Giedraičiais. Tolimesnės 
kovos dėl Lietuvos, kovos atva
duojant Klaipėdos kraštą, nulėmė 
ir jaunojo Felikso visą ateitį. Pas
tarųjų kovų metu jis susipažino su 
Baltijos jūra. “Kai pirmą kartą 
pamačiau Baltijos jūrą, ja susiža
vėjau ir buvau jos užkerėtas” ne 
kartą prisipažino pats Feliksas 
Marcinkus. Jis nusprendė tapti 
jūrininku. įgytosios žinios Kauno 
Augštesniosios Technikos Mokyk
los jūrininkystės skyriuje, teore
tinės bei praktinės — Suomijoje 
realizavo Falikso Marcinkaus sva
jonę. 1930 m. jam suteikiamas to
limojo plaukiojimo kapitono lai
psnis — diplomas. Jo vadovauja
mi laivai po lietuviška vėliava 
raižė tolimuosius vandenis. Užplū
dus Lietuvą raudonajam tvanui 
kapitonas Marcinkus su šeima pa
sitraukia į Vokietiją. 1949 m. emi
gracinės bangos nubloškiamas 
Australijon. Ir čia jis kaip jūrų 
karininkas pradėjo darbą Austra
lijos prekybos laivyne, kur dar
bavosi ligi paskutinio atodūsio.

Vienišas jūrose jis visados il
gėdavosi ne tik savo šeimos, bet 
taip pat ir lietuviškos aplinkos.

“Aš tik tarp savųjų atsigaunu ir 
pailsiu”, tvirtindavo F. Marcin
kus savo bičiuliams. Visados atvi
ras lietuviškam reikalui, sekė lie
tuvišką gyvenimą, sielojosi jo 
žaizdomis, nors pats dėl turimų 
pareigų į šitą gyvenimą jungtis ne
galėjo. Besikalbant aktualiaisiais 
klausimais jis dažnai prasitarda
vo: "Aš esu giliai įsitikinęs, kad 
jeigu mumyse būtų gyvas ryžtas 
vėl pamatyti laisvąją tėvynę ir 
tarpusavio santykius tvarkant ne- 
pamirštume -nuoširdaus draugiš
kumo, tai daugelis mūsų tariamų 
vargų savaime išnyktų.”

Skaudu, kad 56 m. Felikso Mar
cinkaus krūtinėje plakusi širdis 
š.m. rugsėjo 30 d. sustojo. Mes 
netekome ne tik nuoširdaus drau
go ir bičiulio, bet ir tauraus lie
tuvio, kurio akiratis buvo daug 
platesnis, ir žvilgsnis, jūrų užgrū
dintas, siekė daug toliau, negu 
daugelio iš mūsų.

V. Skrinska
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NEBŪKIME MAŽI VAIKAI
Nors kol. D. Labutytė pareiškė 

nenorinti leistis į ginčus dėl ma
no padarytų priekaištų lietuvių 
studentijai Australijoje, aš vis 
dėl to norėčiau pridurti dar porų 
paaiškinimų.

Pirmiausiai noriu užtikrinti, kad 
mano pagrindinis žinių šaltinis 
apie lietuvių studentiją Australi
joje yra šis skyrius — “Studentų 
Žodis”, paskui seka asmeniški su
sitikimai Australijoje ar Zelandi
joje su jūsų krašto lietuviais stu
dentais, ir tik paskutinėje vietoje 
seka asmeniški laiškai. Mano kri-

Genius Procuta

tiška pažiūra į jūsų veiklą kyla 
daugiausiai iš žinių, telpančių šia
me skyriuje. Jei “Studentų žo
dis” nevisiškai tiksliai pavaizduo
ja jūsų veiklą, tuomet ir mano 
nuomonė yra proporcingai netiks
li. Kitas dalykas, be abejo, yra ži
nių subjektyvi interpretacija: 
kiekvienas žmogus turi savo as
meninį mastą, pagal kurį vertina 
įvykius ir kitus žmones. Gal ma
no statomi reikalavimai yra labai 
dideli ar tiesiog neįvykdomi? Man 
atrodo, ne, ypač žinant, kad jūsų 
yra gerokai virš šimto, berods

V. Martišius

STUDENTU SUVAŽIAVIMUt t

TIKSLAS
kai šitaip apibrėžti: intelektualiArtėjant šeštam A.L.S.S. suva

žiavimui vertėtų visai aktyviai 
lietuvių studentijai pažvelgti į 
praeitį ir pagalvoti, koks yra šių 
suvažiavimų tikslas. Šiuo klausi
mu noriu trumpai pasisakyti.

Pirmasis studentų suvažiavimas 
įvyko 1956 metų gale Sydnėjuje. 
Specifinis šio suvažiavimo užda
vinys buvo užmegsti ryšius bei 
susipažinti su kitų vietovių akade
miniu jaunimu. Šį tikslą suvažia
vimas atsiekė be priekaišto ir 
kaip originali idėja buvo sveikin
tina, nes tikėtasi ateityje iš tokių 
suvažiavimų ko nors daugiau... 
Gaila, kad apie ateitį per šį suva
žiavimą buvo nerasta reikalo pla
čiau pagalvoti. Pagrindai, kuriais 
busimieji suvažiavimai turėtų bū
ti rengiami, nebuvo apibrėžti. 
Ateinančių suvažiavimų darbo
tvarkės klausimas buvo paliktas 
būsimų rengėjų nuožiūrai. Sekan
čių keturių suvažiavimų rengėjai, 
bijodami programas keisti, sėk
mingai tęsė šį “susipažinimo pre
cedentą”. šis susipažinimas buvo 
grįstas grynai hedotoniškais prin
cipais. Jokio kito tikslo nebuvo 
matoma ar jieškoma. Intelektua
liniai ir kultūriniai reikalai buvo 
bemaž visai ignoruojami, tik pa
tenkinti rimtesnę studentijos daiį, 
kuri sudaro mažumą, tarp visų 
pasilinksminimų buvo įterpta nors 
viena paskaitėlė ar seminaras.

Iš pradžių noriu konstatuoti, 
kad šis mano kritiškas žvilgsnis 
nėra nukreiptas į praėjusius su
važiavimus rengusias valdybas, 
bet į dabartinę egzistuojančią 
idėjų stagnaciją, studentijos kon
servatizmą ir merdėjimą.

.Mano nuomone, studentų suva
žiavimai yra pasiekę kulminacinį 
stagnacijos tašką, ir jeigu jų pro
grama nebus radikaliai pakeista 
sekančiame suvažiavime, jie grei
tu. laiku pasidarys tokie monoto
niški ir betiksliai, kad natūraliai 
išnyks. Geografiniai Australijos 
apžiūrėjimai jau tapo atlikti, pa
žinčių jau irgi daugumai pakan
ka taip, kad, atrodo, nėra pras
mės važiuoti šimtus mylių vien 
tik kad linksmai praleidus atosto
gas. Panašias “atostogas” galima 
ir arčiau namų susirasti.

Kažin, ar atsirastų nors vienas 
šiek tiek galvojantis studentas, 
kuris pripažintų, kad buvusieji 
suvažiavimai yra be kritikos žvel
giant į jų darbo-programos siau
rumą.

Norint sužinoti, kokia turėtų 
būti ši darbo programa, pirmas 
uždavinys yra apibūdinti suvažia
vimų tikslą. Grynai teoretiniai, 
mano manymu, jį galima lakoniš-

nis ir racionalinis lietuvių stu
dentijos bendravimas lietuviškoje 
dvasioje. Šitą generalinį principą 
praplėtus reikštų, kad suvažiavi
mai turėtų stengtis ugdyti ir to
bulinti lietuvių studentų asmeny
bes ir pasaulėžiūras lietuviškais 
ir demokratiškais pagrindais. No 
rint tai objektyviai įvykdyti rei
kėtų duoti progos visiems pasida
linti savomis idėjomis visais gy
venimo klausimais, ypač suvažia
vimo metu egzistuojančioms 
opioms problemoms.

Siekiant nurodyto tikslo reikė
tų, žinoma, rimtesnę programos 
dalį radikaliai praplėsti. Tam tiks
lui reikėtų pašvęsti bent trečdalį 
viso suvažiavimo laiko. Neskaity
čiau, kad tai būtų perdaug. Ne
sistebėtume, jeigu dabartinė A.L. 
S.S. Centrinė Valdyba į šį reika
lą skeptiškai pasižiūrėtų. Kils 
abejonių, ar kas atvažiuos, jeigu 
suvažiavimui priduosime šiek tiek 
turinio. Mano nuomone, lietuvių 
studentijos dauguma kaip tik lau
kia panašaus perversmo ir kitokio 
suvažiavimų charakterio. Studen
tijoje nevyrauja intelektualinė 
apatija. Priešingai, studentija ti
kisi iniciatyvos ir nori pademon
struoti savo intelektualumą.

Dažnai studentijos tarpe galima 
išgirsti nusiskundimų, kad “lietu
vybės išlaikymo klausimas” jau 
taip išsamiai išnagrinėtas, kad 
tesiog “įgrįsęs”. Galvoju, gal yra 
pagrindo panašiems skundams. 
Tačiau nereikia automatiškai nu
sistatyti, kad nėra kitokių temų, 
kuriomis studentai domėtųsi. Kaip 
pavyzdžius norėčiau paminėti se
kančias temas: “Minties laisvė 
lietuvių bendruomenėje”; “Ar 
įmanoma ateityje konsoliduoti vi
suomenės politinę susiskaldy
mą?”; “Kokiu būdu gali jaunoji 
inteligentija prisidėti prie Lietu
vos laisvinimo darbo” ir pan.

Reikia pripažinti, kad norint 
pravesti rimtesnę intelektualinę 
programą kartais atsiranda prob
lema gauti prelegentų. Problema 
lengviau išsprendžiama pravedant 
debatus tarp atskirų skyrių, šis 
būdas taip pat duotų praktikos 
didesniam studentų skaičiui viešai 
kalbėti.

Tikiuosi, kad šios mano mintys 
ir patarimai Centrinės Studentų 
Valdybos nebus atmesti, kaip dar 
vieno ciniko prasimanymai, bet 
bus šiek tiek rimčiau apsvarstyti. 
Taip pat galiu pareikšti, kad šiuo 
klausimu panašiai galvoja ir dide
lis nuošitatis mūsų studentijos. 
Taigi, į iškeltą klausimą reikėtų 
teigiamai reaguoti.

pusšimtis baigusiųjų ir 10.000 lie
tuvių užnugaris.

Visa problema, regis, glūdi ta
me, kad dauguma mūsų žmonių, 
įskaitant didelę dalį studentijos 
(ir tai netaikoma vien Australi
jai), lietuviškumą supranta labai 
paviršutiniškai, be tampresnio ry
šio su mūsų kultūrinėmis vertybė
mis ir nejausdami istorinio mūsų 
tautos tęstinumo, kuris jungia 
praeities, dabarties ir ateities lie
tuvius glaudžion šeimon. Tik gi
lesnis lietuviškumo supratimas ir 
■įsisąmoninimas dabartinės mūsų 
tautos problemų gali išjundinti 
mus darbui ir kūrybai, ypač šiuo 
metu reikalingai mūsų tautos gy
vastingumui. Kol kiekvienas lietu
vis tos problemos asmeniškai ne
pergyvens — nepajus ir nesupras, 
panašūs straipsniai kaip šitas daug 
ko nepadės, o liks tik eilė berei
kšmių žodžių. Lietuviškumas to
kiuose žmonėse tęsis tol, kol vie
tinė kalba, kultūra ir papročiai 
neišstums lietuviškųjų. Toks bet 
kokios tauto’s ar kultūros supra
timas yra papūgiškai mechaniš
kas, bet ne žmogiškas. Taigi, gi
lesnis lietuviškumo išgyvenimas 
yra būtinas, kitaip neišvengiamai 
seka tautinė — kultūrinė mirtis.

Citata kurios kilmė kolegai La
butytei yra neaiški, būtent: “Mes 
šio siūlymo negalėjome priimti 
jau vien dėl to, kad Australijoj 
politiškai veiklai yra specifinių są
lygų. derintinų prie šio krašto 
apystovų”, yra paimta iš paskuti
nio suvažiavimo reportažo tūpusio 
šiame skyriuje ((Mūsų Pastogė 
Nr. 3 1961 sausio 20 d.)

Aš atsiprašau jei tame suva
žiavime neturėjote mano paminė
tos politinės programos, kuri bu
vo paruošta kol. A. Budreckio ir 
patvirtinta 10-tame L.S.S. visuo
tiniame suvažiavime Cleveland’e 
1960 metų gale. Keista, kad kol. 
Budreckis kaipo L.S.S. Tarptauti
nio Komiteto pirmininkas, ragin
damas A.L.S.S. jungtis bendran

(Žiūr. psl. 4.)

VYRAI
Auklando universiteto studen

tų laikraštis CRACCUM, po so
vietų studentų atsilankymo, įdė
jo platų lietuvio studento G. 
Procutos straipsnį užvardintą 
A Point of View — by a free 
Lithuanian”.

Koi. Procuta rėžia studentams 
kurie didžiuojasi savo plačiu 
žvilgsniu, kritiška galia ir tariasi 
galį atskirti esminius dalykus nuo 
kasdieninių. Si augšta intelektua
linė integrija labai greitai iš
slysta ir grįžtama prie siaurų 
masinių pažiūrų.

Tas, rašo Procuta, neseniai 
pasitvirtino, kai Auklando uni
versitete atsilankė trys sovietų 
studentai. Pasirodė, net patys 
kritiškiausi studentai pasidarė 
atviri kiekvienai sugestijai, ir net 
patys atkakliausi kovotojai, prieš 
visokios rūšies imperializmą bei 
kitų šalių išnaudojimą, sovietiš
kojo nepastebėjo.

Ilgajame savo straipsnyje, Pro- j 
euta kaipo pavyzdžius, davė šio 
universiteto studentų asmeniš
kus patyrimus, paviršutiniškus 
spaudos aprašymus, Marksizmo- 
Leninizmo būtiną studijavimą, 
kiekvienam Sovietų studentui, 
dabartinę Rytų Vokietijos padė
tį, sovietų milžinišką propogan- 
dos mašiną ir Auklando univer
siteto studentų hipokritiškumą. 
Baigdamas jis sugestijonuoja jei 
trys Dr. Vervvoerd'o aparteidą 
apaštalaują studentai atvyktų pas 
juos ir pradėtų girti jo sistemą 
kaip žmoniškiausią ir naudin
giausią, ar jie toleruotų tokį me
lą ir nemėgintų jo atidengti? Jei
gu smerkiam Šharpville žudikus, 
turėtume smerkti ir Budapešto!

Jei mes lietuviai studentai, no
rime prisidėti prie kovos už tė
vynę, turime kovoti visokiais bū
dais prieš sovietų imperializmą. 
Genius Procuta rodo mums kaip.

Algimantas

NAUJA VALDYBA
A.L.S.S. Canberros skyrius iš

rinko naują valdybą. Rugsėjo 17 
’d., per metinį studentų susirinki
mą, pirmininku buvo išrinktas Jū
ras Kovalskis. J naują valdybą 
kartu įeina ir Vida Andruškaitė 
(sekretorė) ir Viktoras Martišius 
(iždininkas). Fil. Romas Kataus- 
kas buvo išrinktas prie namų sta
tymo komiteto.

R.C.J.

ŠEŠTADIENI
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STUDENTŲ IŠKILĄ
WATTEMALLA I

SOVIETŲ SĄJUNGOS STUDENTAMS LANKANTIS NAU
JOJE ZELANDIJOJE, vienas lietuvis studentas išleido nedide
les, dėmesį atkreipiančias korteles, primenančias sovietų barba
rizmą Vengrijoje. Kortelės vienoj pusėj — vengrų trispalvė vė
liava ant kurios atspausdinta “1956”, o kitoj parašyta: “Šalin 
su sovietų imperializmu nuo; Estijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Latvijos, Rytų Vokietijos, Rumunijos, Lietuvos, Ukrainos, Bul
garijos, Vengrijos, Albanijos.”

Lietuviai ir kiti studentei paskleidė tūkstančius šitų korte
lių po visą Auklando universitetą: salėse, valgyklose, rūbinėse, 
ant skelbimų lentų ir t.t. Buvo iškabinta ir keletas atsišaukimų, 
reikalaujančių laisvės Pabaltijo kraštams. Tas išleistas korteles, 
kurios buvo net kaišiojamos ant aplink universitetą stovinčių 
mašinų, kaipo protesto ženklą, paminėjo "Auckland Star” dien
raštis atskiru straipsneliu.

Nors Aucklande lietuvių studentų yra mažai, Australijos 
lietuviai studentai galėtų daug pasimokinti iš jų politinės veik
los.

i — ☆ —
AUKLANDIŠKĖ DALIA NYPERAITĖ, prieš kurį laiką gy

venusi Sydnėjuje, šiomis dienomis išvyksta į Ameriką — laimės 
pajieškoti. Auklandiškiai labai susirūpinę, nes dabar išvykti yra 
blogas laikas. Žinoma, ne dėl dabartinės pasaulio politinės padė
ties, bet dėl to, kad jaunimas negali suruošti didelių išleistuvių 
— per arti baigiamieji egzaminai.

EGZAMINAI JAU PANOSĖJE. Laikas kolegoms rimtai 
susikaupti prieš egzaminus. Visiems tebūna pavyzdžiu coli Ge
rutis Kišonas. Jis apleido Sydnėjų ir draugus išvykdamas į 
Stroud, kad nors prieš egzaminus galėtų valandėlę laiko skirti 
studijoms. Geriau šitaip, negu kaip kiti kolegos planuoja: eg
zaminų neišlaikius metus “pagastroliuoti” po Australiją, uždar
biauti ir po to vėl atsišviežinus tęsti studijas.

<

Nuotraukoje: Lietuvis studentas Geniui Procuta Aucklando uni
versitete kamantinėja sovietų studentui. Užklausus ar skaitėte 
Pasternako Dr. živago, ruseliai kelias minutes tarėsi, o paskui 
atsakė taip skaitę, bet veikalas nevertas skaityti, kadangi iš
reikštos idėjos yra neteisingos ir dargi pesimistiškos. Buvo ir 
karštesnių susikirtimų. Paminėjus, kaip Raudonoji Armija oku
pavo Lietuvą 1940 metais ... ruseliai į tai nereagavo.

SYDNĖJIŠKIUI PABĖGTI NUO SYDNĖJIŠK1O nelengva. 
Neseniai sugalvojau aplankyti, dar nuo Rajoninės Stovyklos ne
matytus melburniškius skautus-es, studentus-es. Nuvykau, net 
į patį Tautos Šventės minėjimą Melburne, kad visus-as iš karto 
galėčiau pamatyti. Pavyko. Visur pilna pažįstamų veidų. Prisi
artinu prie didžiausio būrio studentų ir jo vidury matau pačią 
Sydnėjaus studentų pirmininkę kol. Elvyrą Stankevičiūtę su joa 
sužadėtiniu kol. Arvydu Krausu. Sydnėjus didelis, o sydnėjiškių 
visur pilna.

SYDNĖJAUS STUDENTAI MELDĖSI, kad pavyktų egza
minai. Ši yra trečiojo trimestro tradicinė intencija, kurios pro
ga, jau trečius metus iš eilės, kun. P. Butkus atnašauja studen
tams šv. Mišias. Mišios išklausytos rugsėjo 17 d. šv. Juozapo 
bažnyčioje Camperdowne.

_ ir —
KOLEGA JURGIS CIBULSKIS, daugiau kaip prieš mėnesį 

laiko, turėjo nemalonią katastrofą. Jam važiuojant motociklu, 
moteris iš šalutinės gatvės, trenkė į šoną. Išvadoje: sulaužyta 
koja. Dabar vargšas Jurgis,, su sugipsuota koja, straksi po Auk
lando universitetą ant lazdų.

_ ir —
I SYDNĖJAUS SKAUTŲ VYČIŲ DRAUGOVĘ, kandida

tais, paskutiniuoju laiku įstojo trys įdomūs jaunuoliai. Pirmasis, 
iš Brisbane — Arvydas Barzdys, antrasis, šių metų valstybinių 
gimnazijų statyto “Hamleto” žvaigždė — Helmutas Bakaitis, o 
trečiasis, neseniai iš Lietuvos atvykęs — Romas Račkauskas.

— ir —
BUSIMASIS ARCHITEKTAS RIMAS RUDZENSKAS, sa

vo atostogų metu, lankėsi Melburne ir Sydnėjuje. Abu Austra
lijos didmiesčiai adelaidiškį Rimą sužavėjo. Po sekančios skautų 
Rajoninės Stovyklos, kuri įvyks Adelaidėje, jis planuoja persi
kelti į Sydnėjų.

— it —
PASKUTINĖMIS ŽINIOMIS IŠ NAUJOSIOS ZELANDI

JOS, sužinote dar viena nelaimė. Kol. Ramūnas Tarvydas, be
važiuodamas motociklu, buvo su mašina “užpultas” senyvos 
moteries, išlindusios iš šalutinės gatvės ir perblokštas ant žemės. 
Kol. Tarvydas buvo laimingesnis, nei kol. J. Cibulskis, nes di
desnių sužalojimų išvengė. Ramūnas buvo tik apibrozdintas ir 
viena koja stiklo šukėmis įpjauta.

— * —
BESIKALBĖDAMAS SU MELBURNIŠKIAIS SKAUTAIS, 

sužinojau iš Jūratės Paragytės, Nijolės Adomavičiūtės, Danos 
Vingrytės ir kitų, kad jos su nekantrumu laukia metų galo, 
šiais meteis į Melbourne — Geelong suvažiuoja visos Australi
jos lietuviai sportininkai ir studentai, kurių didelė dalis yra ak
tyvūs skautai. Reiškia, po suvažiavimų, dalis šio jaunimo tik
riausiai užsuks keliom dienom į “Džiugo” tunto stovyklą. Nors 
ties melburniškiai daug teiravosi apie “Popai” (arba “Donald 
Duck”) ir “Ožkabarzdį”, dar neaišku, ar jiedu šiais meteis Mel
burną aplankys.

— ft —

SYDNĖJAUS STUDENTAMS IR JAUNIMUI UŽSIDEGĖ 
NORAS ŽAISTI TINKLINI. Iš pradžių buvo darytos pastangos 
pakliūti į apylinkės turnyrą, bet po dviejų bandomų rungtynių 
planai pasikeitė. Dabar studentei koncentruojasi apie sportinin
kų suvažiavimą Džylonge. Treniruojamasi kas sekmadienį nuo 
9.30 iki 12.00 vai. prieš p. universiteto tinklinio aikštėj. J tre
niruotes gali atvykti kas tik mėgsta tinklinį lošti, ne vien stu
dentai. Gerai kai lietuviškasis jaunimas susiburia pasportuoti.

— it —
PER SPAUDOS KONFERENCIJĄ SU SOVIETAIS STU

DENTAIS AUKLANDE, dalyvavo ir lietuvis studentes Genius 
Procuta. Kol. Procuta kritikavo priverstiną Marksizmą-Leniniz
mą, būtiną kiekvienam Sovietijos studentui, priminė akademi
nės laisvės stoką ir iškėlė sovietų okupaciją Lietuvoje. Bendra
me susirinkime, drauge su dar vienu lietuviu ir ukrainiečiu, jie 
raitė ruselius kiek tik galėjo primindami, Pasternako “Živago”, 
religinę priespaudą, Afrikos studentų indoktrinizaciją sovietų 
universitetuose ir t.t. Matosi, kad Auklande lietuviai studentai 
nesnaudžia.

Rodąs
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LIETUVOJE

yra kebli, kad vos pajėgiama iš
leisti vieną numerį ir iždas vėl 
tuščias. Paskutiniai keli “Litua- 
nus” numeriai pasirodė gerokai 
pavėlavę, vien tik dėl finansinių 
sunkumų. Nejaugi mes pasidarė
me formalūs kaip anglo-saksai, 
kad be oficialaus kreipimosi ne
galime pajudėti sukelti finansinį 
vajų reikalui, kurio svarbumu, at
rodo, niekas neabejoja Jei reika
las yra rimtas ir jam reikia pa
galbos, nereikėtų laukti, kol bus 
prašoma (prašyti visuomet sun
kiau, negu duoti). Tik tada mūsų 
darbas taps gyvesnis ir našesnis, 
kai kiekvienas asmeniškai imsimės 
daugiau iniciatyvos, nelaukdami 
prašymų ar raginimų iš augščiau. 
Nebūkime tarsi maži vaikai, ku
rie tik tiek padaro, kiek jiems 
įsakoma. Ipraskime patys spręsti 
ir savistoviai galvoti. Šiais laikais 
mes neturime ministerijų su tūks
tančiais nuolatinių tarnautojų, 
kurie atliktų įvairiausius darbus. 
Išvada: kiekvienas lietuvis pagal 
savo gabumus ir išteklius turėtų 
imtis visuomeninio darbo ir atsa
kingumo. Studentija finansiškai 
daug ko negali padėti, bet savo 
sugebėjimais ir darbu tikrai galė
tų daug daugiau padaryti.

Aš tikiuosi, kad mano pirmasis 
straipsnis kaip ir šitas nebus su
prastas kaip koks nors užsipuoli
mas ar noras matyti savo pavar- 

paprastai būna labai nepopulia
rūs. Vienok jei turėčiau progos 
mielai vykčiau į ateinantį lietuvių 
studentų suvažiavimą Melburne.

Taipogi norėčiau atkreipti dė
mesį į didesnę korektūros klaidą 
pasitaikiusią mano straipsnyje — 
kelios kritiškos pastabos, kuri pa
keičia sakinio mintį. Būtent: “Su
važiavimai, iškylos, pasilinksmini
mai, na ir karts nuo karto rimtes
nės paskaitos (bet ir tos tesilai
ko tik ant V. Donielos ir G. Dan- 
tos pasisakymų spaudoje)... skliau
steliuose turėtų būti bet ir tos vos 
tesilaiko anot V. Donielos ir G. 
Dantos pasisakymų spaudoje. Ki
taip sakant V. Doniela ir G. Dan- 
ta spaudoje yra pasisakę, pirmasis 
prieš kurį laiką šiame skyriuje 
antrasis Metmenyse Nr. 2. 1960
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Ž: JOSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON, |

:?: 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — g

■:•: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
g jam giminaičiui ar draugui pagerbti. g

PATIKSLINIMAI
Pereitoj “S.Ž.” laidoj buvo pa

rašyta, kad Centrinės Valdybos 
vice-pirmininkė yra kol. Ina čel- 
naitė. Turėjo būti Česnaitė. Taip 
pat, po eilėraščio “Bateau Bay’” 
buvo praleistas autoriaus parašas 
—■ Romas.

Kolegų melburniškės ir kanbe- 
riškio, už pasitaikiusias korektū
ros klaidas, atsiprašome.

Red.

kad rimtesnės paskaitos yra retė
jantis reiškinys.

Galiausiai yra labai malonu 
girdėti, kad lietuviai studentai 
Australijoje drauge su kitais pa
vergtų tautų studentais pradeda 
judėti ir reikštis kovoje prieš 
raudonąjį melą ir tironiją. To jau 
seniai reikėjo.

★

Vilniuje veikianti valst. filhar
monija naujame sezone numato 
surengti 1200 koncertų, jų tarpe 
400 kolchozuose. Žinoma, didelis 
koncertų skaičius susidaro turint 
galvoje įvairius filharmonijos pa
dalinius. Koncertuose numatoma 
išpildyti šostakovičiaus, Chačatu
riano ir kitų kompozitorių kūri
nius, jų tarpe nežinomą Čaikovs
kio simfoniją. Koncertuose sve
čiais pakviesti daugiausia sovietų 
kraštų muzikai, dirigentai ,— iš 
Maskvos, Lenngrado ir kitur. Vie
nas kitas svečias pakviestas ir iš 
vakarų — Austrijos, Turkijos. 
Filharmonija dar rengia ir muzi
kines paskaitas visuomenei. Klau
sytojai numatomi supažindinti su 
sovietine muzika, ankstyvąja rusi; 
opera ir romansais ir kt.

STUDENTUS MOKYS 
ESTETIKOS

Rugsėjo mėn. pradžioje Vil
niaus universitete prasidėjo stu
dentų priėmimas į naujai įsteigtą 
estetikos fakultetą (jis aštuntasis 
iš visų fakultetų). Nuo kitų fa
kultetas skiriasi, nes jame studi
juosią įvairių specialybių ir fa
kultetų studentai, mokslas truk
siąs 4 metus. Fakultete yra dvi 
specialybės: muzikos, šokių ir 
dramos. Klausytojai būsią supa
žindinti su meno istorija, vad. 
meistriškumu. Jau priimta kelios 
dešimtys istorijos-filologijos, me
dicinos, teisės ir kitų fakultetų 
studentų. Jau buvo ir užsiėmimai 
šokių specialybės studentams.

VAIŽGANTAS GYNĘS 
“BURŽUAZIJOS POZICIJAS” 
Rugsėjo 20 d. Vilniaus radi

jas, paminėjęs rašytojo J. Tumo 
-Vaižganto 92 m. gimimo sukaktį, 
iškėlęs jo “žavingą stilių, kalbos 
gyvumą”, čia pat pastebėjo, kad 
Vaižgantas stovėjęs “buržuazinės 
visuomenės gynimo pozicijose” ir 
tai ... menkinę jo akiratį. Esą, ne 
Visi rašytojo kūriniai vienodai 
vertinami. Daugiau iškelti veika
lai, kur jis meistriškai pavaizduo
ja baudžiauninkų buitį, paprastų 
žmonių išnaudojimą. “Pragiedru
liuose” ir kt. kūriniuose rašyto
jas, esą klaidžiojęs klasių kovo
je. Radijas priminė, kad P. Cvir
ka aukštai vertinęs Vaižgantą ir 
kvietęs iš jo mokytis gyvosios 
kalbos žodžio.

LIETUVOS KULTŪROS 
GYVENIME

Lietuvoje rusų kalba išleistas 
leidinys “1905-1907 m. revoliucija 
Lietuvoje”. Rinkinyje paskelbti 
dokumentai, esą, dar beveik nie
kur nebuvę paskelbti Lietuvoje, 
be to panaudota Maskvos, Lenin
grado archyvuose rasta medžiaga.

—■ Vilniaus rusų dramos teat
rui sukakus 15 metų, apie teat
rą Vilniaus radijui žinių suteikė 
šio teatro aktorė Monika Miro- 
naitė. Per 15 metų teatras Vilniu
je pastatęs 117 pjesių, suvaidinęs 
5.500 spektaklių ir juos aplankę 
2.250.000 žmonių. Teatre buvo 
statomos ir Lietuvos dramaturgų 
pjesės. Paklausta, kuris iš Miro- 
naitės vaidmenų rusų teatre jai 
mėgiamiausias, aktorė atsakiusi, 
kad pirmoje eilėje Nora Ibseno 

veikale, be to gydytoja Kornei- 
čuko “Sparnuose” ir kt.

— Rugsėjo 23 d. Vilniaus radi
jas paminėjo Šiaulių dramos te
atro 30 m. sukaktį. Iškelti B. Dau
guviečio nuopelnai — šiame te
atre jis pastatęs 17 veikalų. Iš se
nųjų aktorių teatre dar dirba Bin- 
dokaitė. Teatre kūrybos darbą, 
pradėjo Miltinis, Jackevičiūtė, 
Rudzinskas, Jakavičiūtė, Derkin- 
tis, Jukna ir kiti aktoriai. Praėju
siame sezone Šiaulių teatras su
rengė 265 spektaklius, o 31-jo se
zono atidarymui pastatė Jasiūno 
pjesę “Sibiro batalionas”.

I— A. Venclova parašė naują 
knygą “Ugniakalnių, ledynų ir 
geizerių šalyje”.

VIS PERŠA RUSŲ KALBĄ

Rugsėjo 16 d. “Komjaunimo 
Tiesoje” technikos mokslų kandi
datas doc. H. Jonaitis iškėlė, kad, 
girdi, rusų kalba tai “pažangiau
sios mokslinės ir techninės min
ties kalba”. Pacituoti latvių kom
jaunuolio žodžiai, kad be Lenino 
kalbos esąs neįmanomas bendra
vimas su kitomis broliškomis res
publikomis, keitimasis patyrimu. 
Juk tarybų šalis, tai esanti žemė, 
kiu- “žmogus žmogui brolis, kur 
su šaknimis išraunamas priešišku
mas kitoms tautoms”, tad kaipgi 
nevertinsi tos rusų kalbos... Paga

K EUROPIETIŠKŲ STILIUM IR SKONINGAI APSIKIRPS1 g 
g užėjęs į moderniškai įrengti; g

JOHNNY’S KIRPYKLA I
g 146 NORTH TERRACE, BANKSTOWN. g

Greita* patarnavimas. Stilių pasirinkimas.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje
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liau pacituoti ir naujos kom. par
tijos programos projekto žodžiai, 
kad “rusų kalba faktiškai tapo 
bendra TSRS tautų tarpnacionali
nio bendravimo kalba”.

DŽIAUGIASI JAV
TURISTŲ {SPŪDŽIAIS

Vilniaus radijas rugsėjo 19 d. 
pasidžiaugė JAV lietuvių, vasarą 
apsilankiusių Lietuvoje, įspūdžiais, 
paskelbtais JAV leidžiamoje, ko
munistams artimoje “Laisvėje”. 
Esą, turistus žavėjusios Lietuvos 
statybos, “nemokamas, bet labai 
geras gydymas”, o dėl Kauno jū
ros, tai jie pasakę: “čia Lietuva 
viena, be pagelbos iš socialistinių 
valstybių, nebūtų galėjusi to dar
bo atlikti”. Žinoma, radijas nepa
citavo tų turistų kelionės įspū
džių, paskelbtų Čikagos lietuvių 
spaudoje ar Bostono “Keleivyje”. 
Tie susižavėję turistai kaip tik nu
siskundė daug kuo — ir maisto 
trūkumu, Lietuvos miestų rusini
mu, moterų atliekamu sunkiu dar
bu, menku darbininkų uždarbiu, 
tų turistų pinigų žvejojimu, drau
dimu aplankyti gimines kaime, 
nuolatiniais “palydovais” ir t.t. 
(Kai kurių minimų turistų įspū
džius ir išgyvenimus skaitėme 
praėjusiame M.P. numery. M.P. 
Red.)

ANTANAS ŠKĖMA

MANO TĖVAS
(Ištrauka iš neseniai žuvusio autoriaus knygos

“Balta

Mano tėvas labai mėgo smuikuo
ti. Jis smuikavo neabejotinai ga
biai, tik jam trūko mokyklinio pa
siruošimo. Jis su įnirtimu grojo 
Wieniawskio varijacijas, bet aš 
nemanau, kad jis įveiktų Bajerį. 
Jis nubraukdavo ištisas gaidų lak
tas ir pakeisdavo jas blizgančia 
improvizacija. Kaip ir visi mėgė
jai, jis daug ką ištęsdavo, per
jausmindavo, pagreitindavo. Jo 
povyza buvo dekoratyvaus smuiki
ninko: lieknas ir vikrus kūnas, 
nervingos ir elegantiškos rankos, 
aštrus profilis su ilga ir pakibusia 
nosimi. Viešpatie, kaip jis skraidė 
kambaryje! Kiekviena jo poza bu
vo verta meniškos nuotraukos. Vė
liau, Walt Disney filmuose, 
mačiau savo tėvą, pasikartojantį 
pieštuose personažuose. Kai pradė
jau skaityti pirmąsias rimtas kny
gas, “genijaus” vaizdą atitiko ma
no tėvas savo smuikinėse mankš
tose. Besiklausydamas jo pekliško 
grojimo, pajutau grožio ašaras, 
norą mirti vardan sprogstančios 
manyje ekstazės.

Tai atsitikdavo vakarais. Mes

drobulė”)

turėjome puikią žibalinę lempą su 
abažūru iš žalio stiklo. Vakarais 
lempa švietė, ir betkokios sienos ir 
baldai minkštėjo, atrodė puošnūs 
ir jaukūs.

Tėvas, lyg nenoromis, lietė smui
ko paviršių (smuikas kabojo virš 
galvos, sienoje) ir vengė žiūrėti į 
siuvinėjančią motiną, į mane be
žaidžiantį nuosavomis rankomis. 
Jis laukė prašomas. Tvaksėjo laik
rodžiai, mūsų šeima mėgo laikro
džius. švytuojąs sieninis, varpeli
ais žadintuvas, tėvo sidabrinis pa
dėtas ant stalo, motinos ant kaklo, 
lyg padidintas medalijonas. Mes 
klausėmės įžanginio laikrodžių a- 
kompanimento. Aš sugniauždavau 
pirštus. Motinos dygsniai lėtėjo, 
paskutinis arbatinės rožės apvijas 
nebeišsirangydavo staltiesėje. A- 
kompanimentas tiksėjo per ilgai, 
tarytum klausytojai dar neaprimo 
kėdėse, tarytum kažkas kosėjo. Tė
vas jau nervingai klabeno smuiko 
paviršių. Kaip aiškiai mes girdė
jome laikrodžius! Plokščių akmenų 
kritimą į vandenį, eglinių spyglių 
sėją, adatos bakstelėjimus į nepo

litūruotą metalą, motiniškos šili
mos ritmingus žingsnelius. Ir mo
tina tardavo kelis žodžius, ir mano 
pirštai tęsdavo voverinę gimnasti
ką, o tėvo — įsisiurbdavo į smui
ko laką.

“Kaip tu manai?”
“Apie ką?”, klausdavo tėvas.
“Aš dabar galvojau apie Wieni- 

aivskį. Ar tikrai jo muzikoje nė
ra...”

“Norėjai pasakyti — ji nėra gi
li? Taip, tai tiesa. Bet ji pasižy
mi toniniu grožiu, ji yra virtuo
ziška, o aš mėgstu virtuoziškumą 
muzikoje smuikui. Pavyzdžiui —

Smuikas buvo tėvo rankose. 
Man nepasisekdavo pastebėti jo 
nukabinimo. Atrodė, kad jis pats 
nusikabino nuo sienos ir įšoko tė
vui į rankas.

“Pavyzdžiui, šis gabaliukas iš 
koncerto numeris antras. D—mi
nor. Paskutinysis momentas. Či
goniškos variacijos. Tai brilijan- 
tai.”

Ii- tėvas pradėdavo svaidyti tuo
sius brilijantus. Iš pradžių jie kri
to smulkūs, nenušlifuoti, ir vadino
si pičikato. Tėvas juos svaidė sė
dėdamas. O vėliau ateidavo stam
besniųjų ir blizgančiųjų eilė. Tė
vas jau stovėjo, o man atrodė, kad 
ne jis pats išsitiesė, o kėdės skrai
dė žalioje šviesoje, varijacijos, va
rijacijos, o aš palenkdavau galvą 
ir susigūždavau, kad nebūčiau su
žeistas brilijantinėmis varijacijo- 
mis. Bet vis dėlto paskiri akmenys 
aštriomis briaunomis atsidauždavo 
į mano stuburkaulį, aš jausdavau 
jaudinantį šaltį, mano tėvas buvo 
labai turtingas, jis turėjo daugiau

brilijantų nei Nepalo maharadža. 
Ir jis skraidė su jais žaliame kam
baryje. Ir lankstėsi ir siuto. Aš 
nesuprasdavau, kodėl Wieniaws- 
kiui trūksta gilumos, čigoniškos 
variacijos? Mano supratimu, Či
gonai buvo gili tauta. Jie sėdėjo 
naktimis prie laužo arba šoko, jie 
įsmeigdavo peilius į priešo kūną 
ir puikiai vogdavo svetimus ark
lius. Jie buvo drąsūs, purvini, jų 
moterys kitaip lingavo per lieme
nį, jos būrė iš kortų, jas norėjosi 
apkabinti, kad sužvangėtų ant 
kaklo sukabinti medalikėliai. Da
bai* mano tėvas buvo čigonas, ža
lia lempa — laužas, motina — či
gonų karalienė, o aš-----------

Juodi plaukai ir juodi plaukai. 
Raudona juosta ir išlenktas lie
muo. Žvilgsniai susitinka, kibirkš
tys kaip fejerverkai, Lermontovo 
Tamara man tokia čigoniška, ne
jaugi Demonas gali apsijuosti rau
dona juosta, jis juodas, kaip neuž
migdoma baimė, lovoje, naktį, De
monui netinka šokis, bet šalia lau
žo jis gali stovėti, jei čigonės Ta
maros medalikėliai žvanga.

Tėvas baigdavo variacijas ilga 
ir silpnėjančia gaida. Galimas 
daiktas, tėvas pavargdavo. Jis ir 
jo smuikas. Aš ryškiai mačiau nu
silupusią politūrą, pirštais iš
spaustas duobeles, smuikas buvo 
senas, jį reikėjo atsargiai pakabin
ti sienoje,, ir kėdė nepalįsdavo pa
ti, susmukdavo tėvas, muzikinį en
tuziazmą sugėrė kambarys. Moti
na turėjo teisę į arbatinės rožės 
apviją, aš į savo rankas, tėvas į 
savo mintis. Konservatorija, jis 
buvo neturtingas, jam pavyko iš
sikovoti mokytojo profesiją, o kon

servatoriją ------- — Neišbaigtos
Wieniawsko varijacijos, raukšlės 
smuike, raukšlės tėvo veide, du 
draugai, kurie džiaugsmingai puo
la viens kitam į glėbį, o po valan
dėlės išsiskiria, du draugai vengią 
nusiminti, žalia šviesa atneša no
rą būti nepaprastam, bet nepap
rastumas tetveria keliolika minu
čių, paskui telieka jauki miesčio
niška lempa ir ilgas mokytojo va
karas. Sąsiuviniai, klaidos, užda
viniai, nuo stoties A iki stoties B 
tiek ir tiek kilometrų, o kiek kilo
metrų iki C stoties? Kaip toli sto
tis C, kurioje stovi puošni konser
vatorija, nes jos kolonos marmuri
nės?

Ir mano tėvas rašė dramas. Jos 
buvo žiaurios, kruvinos ir efektin
gos. Teigiamuosius ir neigiamuo
sius personažus jis skirstė tauty
bėmis. Lietuvis — doras, lenkas 
— išdavikas, rusas — sadistas. 
Dramos tematika? Slaptų lietuviš
kų knygų platinimas, nekaltos 
mergaitės išprievartavimas ir tra
giškas skendimas Nemune, aukso 
kasimas Sibiro taigoje ir, šalia, 
turtingas liaudies dainų akompa
nimentas, kaip senobiniai keista- 
formiai puodai, į kuriuos supila
mi žvangūs herojų jausmai. Ma
žame miestelyje, kur valdžia pa
miršo geležinkelių stotį, kadaise 
gyvą ir triukšmingą, tarp sakais 
kvepiančių varstotų, stalų ir paš
liūžų, amatų mokyklos pastate, 
mano tėvas pats režisuodavo tą
sias dramas ir išvilkdavo paaug
lius — nfokinius į linguojančią 
sceną, nes suposi ant medinių o- 
žių buvusiame antros klasės sto
ties laukiamajame. Mane ir dau

gelį žiūrovų priblokšdavo sceniniai 
efektai natūralistinėje tėvo reži
sūroje. Aktoriai kirsdavo tikrus 
rugius (stropūs mokiniai juos su
smaigstydavo į medžio kaladėles); 
speciali mašina paleisdavo pūkus, 
vaizduojančius sniegą, ir pūkai 
prilipdavo prie vilnonių, pirmos 
eilės žiūrovų drabužių (pirmoje 
eilėje sėdėdavo garbingi miestelio 
atstovai: klebonas, notaras, poli
cijos vadas, akušerė, kuri kalbėjo 
bosu). Veikalo herojė, lenko ponai
čio išniekinta iki nėštumo, skan
dindavosi skylėje grindyse (Nemu
ne), ir ten pat (skylėje) tupįs ber
niukas kilsterėdavo selterio butelį, 
ir iš jo tyško lašai nuo paskenduo
lės kūno. Mano tėvas buvo laimė
tojas, kai uždangai prasiskleidus, 
siuntė rankomis simbolinius buči
nius estetinėms žiūrovų ašaroms. 
Jis girdėjo graudų akušerės bosą: 
“Atsilikusi epocha!” Šitoje into
nacijoje skambėjo žmogiškumo 
gaida.

(Bus daugiau)

JUNGTINĖMIS JĖGOMIS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Dr. J. Sungaila savo 
rašte ALB Krašto Valdybai be 
kita ko pabrėžia: “Jūsų Krašto 
Tarybos nutarimus laisvinimo 
darbų reikalu sveikiname ir Jums 
pilnai pritariame. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyba yra 
nutarusi imtis žygių vieningo cen
tro vei vieningo fondo atstaty
mui.”
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SPORTO KARNAVALAS
biausia vyrų krepšinio treneriui,SPORTO KARNAVALO 

PASEKMĖS
Š.m. rugsėjo 30 ir spalio 1 die

nomis Canberros sportininkai lan
kėsi Sydnėjuje ir dalyvavo su
ruoštame sporto karnavale. Gai
la, atvyko palikę namuose visus 
šachmatininkus, kuriuos sydnejiš- 
kiai buvo pasiruošę supažindinti 
su geriausiais N.S.W. australais 
šachmatininkais ir be to praves
ti tarpusavio varžybas. Taip pat 
nebuvo galima sužaisti lauko te
niso varžybų, kas visiškai sutrum
pino numatytą karnavalo progra
mą.

STALO TENISAS
Stalo teniso varžyboms ėanber- 

riškiai atsivežė labai stiprią ko
mandą, kuri neseniai laimėjo Can
berros miesto A rezervo turnyrą. 
Šių varžybų metu matėme gražų 
stalo teniso žaidimą ko mes pasi
gesdavome sporto švenčių metu. 
Canberros stalo tenisininkas M. 
Schwarzbaumas lengvai nugalėjo 
sydnejiškius V. Binkį 2-0 ir V. 
Živą 2-0. Antras jų komandos žai
dėjas K. Miniotas, atrodo, yra 
padaręs didelę pažangą šioje spor
to šakoje, bet turėjo nusileisti 
pajėgesniems koviečiams, praloš
damas V. Binkiui 2-0 ir V. Ži- 
vui 2-0.

Kiekvienai komandai turint po 
du laimėjimus prieš pradedant 
žaisti dvejetą nebuvo aišku kur 
laimėjimas gali nukrypti, bet dau
gelis tikėjosi Canberros koman
dos laimėjimo.

Jau pirmose žaidimo minutėse 
žiūrovai matė gražų sviedinio 
valdymą ir aukštos klasės žaidi
mą. Abi komandos kovojo už 
kiekvieną tašką net kai jau buvo 
aiški koviečių pergalė.

Koviečiai laimėjo santykiu 2-0.

KREPŠINIS
VILKAS — KOVAS 47-43 (18-26)

Gerai prisimename praėjusių 
metų panašų karnavalą Canber
roje, kur Sydnėjaus sportininkai 
laimėjo visose sporto šakose, šie
met Canberros sportininkai pra
našavo stebuklus — bet kas tikė
jo? Ilga neteko laukti: tai įsitiki
nome Newtown Police Boys salė
je. Canberros sportininkai įrodė 
Sydnėjaus’sportininkams ir svar-

kad rungtynes galima skaityti tik 
tuomet laimėtomis, kai teisėjas 
paskutinį kartą sušvilpia, skelbda
mas rungtynių pabaigą. Ir pas
kutinėje minutėje galima pralai
mėti, o kas svarbiausia, jeigu 
priešininkas mato per didelį sa
vimi pasitikėjimą ir žaidėjų bei 
trenerio daromas klaidas.

Pirmame puslaikyje žaidimas 
vyko labai lėtu tempu. Koviečiai, 
atrodė, nedėjo visiškai pastangų 
rezultatą didinti savo naudai. 
Puslaikis baigiamas 18-26 kovie
čių naudai.

Antrame puslaikyje žaidimas 
beveik toks pat. Visą laiką aiški 
koviečių persvara. Prieš rungty
nių pabaigą likus žaisti tik 5 mi
nutėms, koviečių treneris Antanas 
Laukaitis pakeitė komandos sudė
tį įleisdamas iš karto 3 naujus 
žaidėjus. Nuo čia ir prasideda ko
viečių kelias į pralaimėjimą. 
Aikštėje pamatėme iš karto nau
ją žaidimą. Canberros sportinin
kai, žiūrovų raginami, rezultatą 
kaskart švelnino. Salėje pasidarė 
didžiausias triukšmas. Sydnėjaus 
treneris pamatęs pavojų vėl kei
čia komandą, likus žaisti 2 minu
tėm. Rezultatas 3 taškų skirtumu 
Canberros naudai! Salėje nelieka 
nė vieno sėdinčio žiūrovo. Kiek 
šauksmo! Kiek jausmų!1 Teisėjo 
švilpukas skelbia rungtynių pa
baigą. Canberiškių sportininkų 
žmonos lekia į aikštę sveikinti sa
vo galiūnų (beveik visi iš jų ve
dę), bučiuoja juos.

Šio laimėjimo tikrai ilgai ne
pamirš canberiškiai tuo pačiu ir 
Sydnėjaus sportininkai bei trene
ris, kuris tik pasibaigus rungty
nėms pareiškė, kad toliau nebe- 
treniruos komandos, bet pats stos 
į žaidėjų gretas. Gal tikrai tas at
neš naudos, nes tai sužinoję VI. 
Daudaras ir p. Meiliūnas pažadė
jo ateiti treniruoti vyrų krepši
nio komandos.

Vilko komandą sudarė ir taš
kus laimėjo: T. Žilinskas 14, C. Ži
linskas 12, F. Gocentas 10, K. Mi
niotas 10, B. Jarašius 1, V. Labu
tis 0 ir L. Venclovas 0.

Kovo: St. Lukoševičius 16, A. 
Daniškevičius 10, D. Kriaueevičius 
9, A. Andriejūnas 4, D. Kairaitis 
2, A. Vasaris 2, K. Protas 0 ir V. 
Gilandis 0.

“VILKAS” & “KOVAS” — 
“SWAT0W” — 41-73

Antros krepšinio rungtynės įvy
ko tarp Canberros ir Sydnėjaus 
rinktinės su kiniečių komanda 
“Swatow.” Kiniečiai pasižymi tai
syklingais tolimais metimais ir 
yra skaitoma viena iš geriausių 
krepšinio komandų Sydnėjuje. 
Mūsų krepšininkams nebuvo gali
mybės išlošti, nes trūko koman
dinio susižaidimo. žiūrovai turėjo 
progos pasigėrėti gražiomis kinie
čių pasuolėmis ir tolimais bei la
bai tiksliais metimais.

BENDRA VAKARIENĖ
Canberros sportininkai ir sve

čiai dalyvavo bendroje vakarienė
je su Sydnėjaus sportininkais ir 
kviestiniais svečiais Lietuvių Na
muose Redferne. Vakarienės metu 
Sydnėjaus sporto klubo pirminin
kas V. Augustinavičius padėkojo 
canberiškiams už dalyvavimą 
sporto karnavale ir už gražų krep
šinio žaidimą išreikšdamas viltį, 
kad šis dviejų sporto klubų ben
dravimas bus tęsiamas ir toliau. 
Canberros sporto klūbo valdybos 
įgaliotas P. Pilka sveikino tuos 
sportininkus kurie parodė pasiry
žimą laimėti kartu ir paguosda
mas pralaimėtojus, kad svarbiau
sias tikslas esąs kovoje dalyvauti.

Be to sportininkus ir svečius iš 
Canberros sveikino B. Daukus, 
A.L.B. Krašto valdybos pirminin
kas, ir Sydnėjaus sporto klūbo vė
liavos krikšto tėvas J. Kapočius.

V.A.

W.W."Z.W.*.W.V.WA

AČIŪ
Sydnėjaus sporto klūbo valdy

ba dėkoja p.p. L. Liesiui, p. Glio- 
nertui, P. Pullinen, J. Suopiui, p. 
Protui, p. Kraucevičienei ir p. Li- 
niauskui už nakvynes svečiams iš 
Canberros.

S.L.S.K. “KOVAS”

ŠACHMATAI
Prieš kiek laiko buvo nutrauk

tas mūsų sporto skyriaus šach
matų kampelio spausdinimas at
sisakius jį tvarkyti A. Dargužiui, 
kuris išvyksta į U.S.A. Daryta žy
gių surasti žmogų, kuris tęstų šį 
darbą. Šiuo metu jau gautas suti
kimas mums gerai žinomo šach
matininko Vaclovo Liūgos.

Maloniai prašome visus lietu
vius šachmatininkus pagelbėti mū
sų naujam šachmatų kampelio re
daktoriui siunčiant medžiagos 
šachmatų klausimais bei įvykusių 
varžybų rezultatus. Jeigu mes vi
si dėsime pastangas, tai šis šach
matų kampelis bus visiems įdo
mus ir kartu turėsim progos kas 
savaitę pasiskaityti apie šį gražų 
protinį žaidimą.

Medžiagą bei kitas žinias siųs
kite V. Liūgos vardu 10 Dread
nought St., Lakemba, N.S.W.

V. Auguitinavičiui

I
 Mielą Klubo narę \

GENĘ VALAITIENĘ ir STAS| VALAITI )

sulaukus sūnaus > )
nuoširdžiai sveikina ir sūneliui šviesios ateities linki )

Geelongo Sp. Kl. “Vytis” j

—~------ ►.

Mielus BIRUTĘ ir VINCĄ BINKIUS 

sulaukus sūnaus, 

nuoširdžiai sveikiname ir linkime gražios ateities

Sydnėjaus L.S. K. "KOVAS”
Valdyba ir sportininkai

KVIETIMAS
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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 JOS 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 — dar 
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.
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Adelaide
VYTIS III (jauniai)—Old Y.C.W.

47 — 42. (20 — 24)
Vyties jauniai laimi finalą. 

Žaisdami pirmuosius metus kai 
kurie žeimausioje grupėje, treni
ruojami jauno krepšininko Dau- 
galio ir komandos vadovo J. Jau
nučio globojami, įrodė, kad klubo 
spalvos buvo ginamos garbingai 
per visą sezoną, ir {patingai gra
žiai pasirodė finaliniuose žaidi
muose. Pirmas kėlinys iš pradžios 
buvo mūsų persvaroje, bet priešas, 
būdamas fiziniai daug stipresnis, 
užbaigė kėlinį savo naudai.

Antram kėliny treneris Dauga
lis pakeitė Kiršą ir įleido Mikužį, 
kuris tikrai daug pasidarbavo gy
nime, nuimdamas nuo krepšio ka
muolius, nors teturėdamas mažai 
patyrimo. Pečius iš gynimo tapo 
perkeltas į puolimą ir savo veržlu
mu pelnė taškų. DeGroot ir V. 
Stankevičius vadovavo žaidimui. 
Nors antras kėlinys ėjo apylygiai, 
bet paskutinėm minutėm Vytie
čiai pralaužė priešo gynybą, lai
mėdami penkių taškų skirtumu. 
' Taškus pelnė ir atstovavo ko
mandą: DeGroot 15; Pocius 14; V. 
Stankevičius 12; R. Stankevičius 
4; Kirša 2; Radzevičius, Bernaitis, 
Jaunutis 1. Jaunutis II, Mikužis 
po 0; Rudzenskas seniausias ko
mandos žaidėjas buvo išvykęs atos
togų.

Tai vienintelė Vyties komanda, 
kuri pasiekė pirmą vietą šiais me
tais. Tegyvuoja jaunimas.

/ Edas.

SPORTAS 
OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

* Kauno Žalgirio moterų ran
kinio komanda, du kartus buvusi 
Sov. Sąjungos meisteriu, šiemet 
neapgynė meisterystės. Ji liko 
antroje vietoje po Odesos Loko
motyvo, kuri taip pat 2 kartus yra 
iškovojusi meisterio titulą. Pas
kutiniame susitikime, kuris buvo 
lemiamas, kaunietės pralaimėjo 
3:4. Per susitikimą tarp Odesos 
ir Vilniaus Žalgirio komandų, vil
nietės buvo “nuteisėjautos” ruso 
teisėjo Klusovo ir turėjo pralai
mėti 4:5. Vyriausias teisėjas tą 
nenaudėlį pašalino nuo tolimesnio 
teisėjavimo, bet pralaimėjimas li
ko. Kaip rašo Sportas, po rung
tynių “su ašaromis akyse Vilniaus 
merginos paliko aikštę.” Vilniaus 
Žalgiris užėmė V-tą vietą iš 8 
baigminėje grupėje dalyvavusių 
komandų.
* Kapiuke (Marijampolėje) Lie

tuvos moksleivių rinktinė įveikė 
viešnias iš Lenkijos — Poznanės 
Olimpiją 66:63. Lenkės kitas rung
tynes žaidė Kalvarijoje ir nuga
lėjo vietos sportininkes 10 taškų 
skirtumu. Kaune KPI moterys 
lenkės supliekė net 88:65. Dau
giausia taškų (18) kaunietėms 
pelnė J. Daktaraitė.

* A. Paltarokai laimėjo Lietu
vos lauko teniso pirmenybes. Po 
jo liko: R. Liubertas (1960 m. 
nugalėtojas A. Paltarokas tada 
pirmenybėse nedalyvavo), V. 
Trumpa, J. Lopata, P. Kokutis, V. 
Leskevičius, R. Kačanauskas ir 
kt. Pas moteris pirmąja išėjo D. 
Naujelytė.

Atrodo, būtina užfiksuoti as
menis, laiką bei įvykius, susiju
sius su kūrimu bei plėtimusi 
Viekšniuose gimusios Tėvynės Ap
saugos Rinktinės, plačiau žmonė
se žinomų "Žemaitijos pulkų" or
ganizavimu kraštui ginti nuo ant
rojo bolševikų antplūdžio.

Kadangi pagrindiniai išlikę Tė
vynės Apsaugos Rinktinės štabo 
dokumentai yra mano žinioje, tad 
kviečiu: 1) visus 1944 m. liepos 
10 d. Mažeikiuose įvykusio Ap
saugos būrių suvažiavimo daly- 
vius; 2) visus Tėvynės Apsaugos 
Rinktinę bei štabą Viekšniuose 
įkuriant susirinkimo, įvykusio 
1944 m. liepos 29 d. Viekšnių vals
čiaus Apsaugos būrio būstinėje, 
dalyviu*, būtent: Joniškio, Meš
kuičių, Pasvalio, Pašvitinio, Ro
kiškio, Svėdasų, Utenos, Zarasų

bei kt., išviso 14 vyrų; 3) pirmo
je eilėje kviečiu visus L bei 2. pp. 
minėtus dalyvius, — pranešti man 
savo gyvenvietės adresą. Tolimes
nis susižinojimas bei infornuvi- 
niasis bus atliekamas asmeniškais 
laiškais.

(pa*.) Joną* D, čė*n«,
3946 So. Artosian Ava., 
Chicago 32, 111., U.S.A.

5: KONTINENTALINIA!
X VAISTAI IR KOSMETIKA X

GULLOTTA’S ?
PHARMACY

? 65 SCOTT STREET, X
L1VERPOOOL į

A Tel. UB-7629
X Atdara dieną ir naktį. A

Skaitytojai pasisako

SYDNEY;
CABRAMATTA, 
PARRAMATTA, 
BELMORE, M. 
BANKSTOWN, 
BLACKTOWN,

NEWCASTLE:

8V

M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., U B 2082. 
Olympic Stores, 293 Church St., YL 9728. 
Cibulskis, 468 Burwood Road, 75-6578. 

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

622-3160.
B 3596. 
J 1372. 
63-8498. 
J 2879.

Fry’s Delicatessen, 557 Hunter St., 
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE’ Contal, 114 Elizabeth Street, Melb. 
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, 

;• PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842 
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f THE IMPERIAL | 
g 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 3 

(n Tel: Katoomba 523. S
§ PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — M 
§ VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. § 
ja Savininkas Ed. Valevičius. K
Š Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- E 
rO šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- K 
Kj vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping E 
Į= Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. S

N Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą 2]
m yra prieinamas. Vaikams nuolaida n)

jį Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. Įx

*-44- 44-444-444-4 444-4 44 4 44-4 4 4 4 4-44-44 4444 44-444444 44444-4Ą

t EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS Į X

:; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių —«L _ i «>
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va*., C
šeštad. 9-13 vai. • J X

• ■ 8 th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., f X
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) \ '

X Tel. 62-2231 ] o
4-444 44.4444444.44^.4.4.4.4.4.4.44.4.4.44^.4.44444.44444>4-4 4444 4 ■»

KAM VARŽYTI?

Emigracijoje turime laisvą 
spaudą, kiekvienas gali pareikšti 
savo nuomonę vienu ar kitu klau
simu. Tokios spaudos mes nepri- 
klousomoje Lietuvoje neturėjo
me, išskiriant kelis mėnesius 1926 
m., kada spauda tikrai nebuvo 
varžoma. Net ir čia per keliolika 
metų nusistovėjo tam tikra pa
žiūra, kas galima ir ko negalima 
rašyti.

Negaliu suprasti, kodėl vienam 
ar kitam asmeniui nebūtų galima 
pasisakyti savaip, negu bendrai 
priimta, arba vertinti iš savo po- 
žiūrio istorinius įvykius, proble
mas ir kt. Išimtys reikalingos, 
kada keliami niekam nereikalingi, 
garbės nesudarantieji ir bendruo
menei kenksmingi ginčai. Many
čiau, kad kiekvienas tautietis 
bandymą įtraukti į tos ar kitos 
asmenų grupės žaidimą turėtų 
griežtai atmesti, o asmenys, ku
riems tikrai bendruomenės rei
kalai rūpi, turėtų jieškoti tai, kas 
jungia, o ne tai kas skiria. Ten, 
kur mediatorių rolę yra pasiėmę 
kapelionai, didesnio skaldymo lyg 
ir nematoma.

K. Zd.
Geelong

PAANKSTINTAS
DEŠIMTMETIS

Visiems buvo malonu skaityti 
Mūsų Pastogėje, kad Lituanistinė 
Savaitgalio Mokykla Bankst^JW- 
ne, be tiesioginio programinio 
darbo, randa laiko pasirengti sce
nai su Batuotu Katinu. Tik nesu
prantama, kodėl su tuo Batuotu 
Katinu norimas sujungti ir mo
kyklos dešimtmetis. Šios mokyk
los dešimtmetis sueina ne šiais, 
bet kitais — 1962 metais.

Mokykla pradėjo savo darbą 
1952 m. balandžio 5 d. 9.30 vai. 
North Bankstown St Felix mo
kyklos patalpose. Mokyklos atida-

ryman susirinko 16 vaikų, juos 
atlydėję tėvai, mokyklos iniciato
riai J. Kedys ir T. Reisgienė, mo
kytojai J. Karitonas ir J. Rcisgys. 
Dalyvavo ir kun. P. Butkus su sa
vo svečiu kun. Kungiu.

Ne visai tikslus nei dabartinio 
mokyklos vedėjo p. B. Genio pa
reiškimas (žiflr. M.P. Nr. 34-644), 
kad Bankstowno Lituanistinė Sa
vaitgalio Mokykla yra tąsa Basa 
Hill — Seftono Lituanistinės Mo
kyklos. Bankstowno Lituanistinės 
Savaitgalio Mokyklos organizavi
mo kelias buvo šis:

1952 m. kovo 16 d. B. Daukus, 
J. Kedys ir T. Reisgienė, grįžda
mi iš tuometinio ALB Krašto 
V-bos P-ko J. Vaičaičio sušaukto 
visų organizacijų atstovų pasita
rimo ir bediskutuorlami ten iškeltu 
lituanistinių mokyklų klausimu, 
nutarė lituanistinę mokyklą steig
ti Bankstowne, kur lietuviai gy
vena daugiau kompaktinėje masė
je. Čia pat pasiskirstė ir darbais: 
T. Reisgienė rūpinasi patalpomis, 
B. Daukus tariasi su numatytu 
vedėju J. Reisgiu, o J. Kedys re
gistruoja mokinius. Kovo 17 d. f. 
Reisgienė nuvyko pas St. Felix 
parapijos kleboną ir po' 3 vai. po
kalbio patalpas gavo. Tą pačią 
dieną ir B. Daukus savo uždavi
nį atliko. Kovo 18 d. J. Kedys jau 
turėjo užregistravęs 3 mokinius, 
o kovo 20 d., kartu su J. Reisgiu 
aplankęs Mimosa Rd. lietuvius, 
sąrašą padidino iki 16 mokinių. 
Apie mokyklos atidarymą nebuvo 
paskelbta spaudoje, nes tuo metu 
Mūsų Pastogė keletą savaičių ne
išėjo, tik J. Kedžio paprašytas 
kun. P. Butkus apie tai pranešė 
bažnyčioje. Seftono mokykla, kaip 
matėme iš spaudos (žiūr. M.P. 
Nr. 165 1952 m. ir A.L. Nr. 11-97 
1952 m.), tuo metu dar tebeveikė. 
Pirmieji mokiniai iš Seftono Lit. 
mokyklos į Bankstown Lit. mo
kyklą atvyko 1952 m. rugpjūčio 
23 d. Vėliau persikėlė jų ir dau
giau.

J. Reiigy*
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LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE ’’

:• A.C.T. Builders Pty. Ltd. i:
: ’ Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia < -
X planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
X Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.
X Telef. J 4094.
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d MŪSV PASTOGĖ 1961 m. spalio 10 d.

NŪSU PASTOGĖ
PERTH

SAVANORIAI POSĖDŽIAUJA
Š.m. rugsėjo 23 d. savanorio 

kūrėjo p. A. Šimkaus namuose, 
gyvenančio Belevue, Vakarų Aus
tralijoj, įvyko visuotinis Pertho 
Savanorių Kūrėjų Sųjungos meti
nis susirinkimas. Jame dalyvavo 
savanoriai J. Miliauskas, T. Ci
bulskis, A. Šimkus? A. Einas, S. 
Račkauskas, B. Baikauskas ir tė
vo įgaliotas sūnus K. Miliauskas. 
Taip pat nedalyvavo ir sav. V. Va
laitis.

Naujų valdybą sudaro pirm. sav. 
J. Miliauskas, jo padėjėjas T. Ci
bulskis, sekretorius K. Miliauskas 
ir švietimo reikalų vedėjas B. Bai
kauskas.

Vakarų Australijoj yra dar ke
letas savanorių kūrėjų, bet jie 
nepriklauso šiai sąjungai, iš kurių 
vienas net visaip kliudo šiai są
jungai sutartinai veikti. Mes lin
kime visiems tautiečiams susipras
ti ir vieningai veikt tėvynės gero
vei ir jungtis į vieną būrį. Esant 
reikalui kovojome frontuose ir 
net kraujo negailėjome atkovoda
mi nepriklausomybę, tad kodėl 
trūksta meilės ir bendradarbiavi- 
vimo laisvoje šalyje. Linkime vi
siems atsilikusiems, kur kas bebū
tų, prisijungti prie bendros veik
los ir dirbti kol mūsų jėgos leis 
naujos laisvos tėvynės atgimimui.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu. Po to sekė p. A. Šimkaus 
paruoštos vaišės, už ką visi daly
viai jam nuoširdžiai dėkojame.

Dalyviai

SYDNEY
ATVYKO IS LIETUVOS

š.m. rugsėjo 26 d. iš Lietuvos 
atvyko ponia J. Linartienė, ponių 
Z. Kovalskienės (Canberra) ir P. 
Daukienės (Sydney) motina. Pra
leidusi keletą džiaugsmingų dienų 
Daukų šeimoje, šiomis dienomis 
p. Linartienė išskubėjo į Canber
ra pas p. Kovalskius. Iš Kauno 
ponia Linartienė išvyko rugsėjo 
17 d.

PALAIDOTAS
FELIKSAS MARCINKUS

Spalio 5 dieną draugų, vien
minčių ir pažįstamų palydėtas 
atsigulė į amžino poilsio vietą 
Rookwood kapinėse jūrų kapito
nas Feliksas Marcinkus. Po pa
maldų Camperdown bažnyčioje ir 
po jautraus kun. P. Butkaus pa
mokslo, kuriame velionis buvo 
apibūdintas ir kaip žmogus ir kaip 
lietuvis, Rookwood kapinės pri
glaudė dar vieną taurios ‘dvasios 
lietuvį. Prie supilto kapo su a.a. 
kapitonu Feliksu Marcinkum atsi
sveikino dar Lietuvos nepriklauso
mybės laikų bendradarbis Krašto 
Valdybos pirmininkas inž. B. Dau- 
kus ir sydnėjiškių bičiulių vardu 
p. Vytautas Skrinska. Velionis F. 
Marcinkus visa savo esybe buvo 
suaugęs 'su jūra. Gražiai p. B. 
Daukus savo žodyje išsireiškė: 
“Bangomis gyvenai, bangomis 
džiaugeisi, bet tavo širdis pavar
go. Tegul tos bangos pasiekia Lie
tuvos krantus ir nuneša Tavo pas
kutinį “Sudie”.

MELBOURNE
NAUJOS MOKYKLŲ 

PROGRAMOS
Krašto Kultūros Tarybos Litu

anistinė Sekcija jau baigia pa
ruošti naujas savaitgalio mokyk
loms ir lituanistiniams kursams 
programas bei švietimo taisyk
les. Savaitgalio mokyklų progra
mos numatytos aštuonerių metų 
ir greičiausia bus priimtos Ame
rikoje, naujai sudarytosios ir vei
kiančios programos, nes pagal jas 
leidžiami vadovėliai visiems sky
riams. Galimas daiktas, kad moks
las savaitgalio mokyklose ir li
tuanistiniuose kursuose Australi
joje bus einamas nuo naujų moks
lo metų pradžios pagal naujai su
darytas programas.

ft v
ft NEPOLIRUOTOS 8x8 SPINTOS, »:: V
ft 8x8 SPINTOS IR TUALETINIAI STALIUKAI
jį SVARAIS PIGIAU Už NORMALIAS PARDAVIMO KAINAS. iį 
įį Parduodame tiesiai iš PLAYFORM PTY. LTD. SANDĖLIŲ.

Kreiptis pas L. Sabui) 54 Chadderton St., Cabramatta.
Telef. 72 5302. (Tik savaitgaliais).

ft 0

BANKSTOWN
BATUOTAS KATINAS 

DAINAVOJE
Spalio 7 d. Dainavos salėje Ban

kstowno lietuvių savaitgalio mo
kyklos mokiniai suvaidino Batuo
tą katiną, kuriuo tikrai žavėjosi 
tiek maži, tiek ir dideli. Trijų 
veiksmų vaidinime dalyvavo be
veik visi mokyklos mokiniai — 
virš trisdešimt vaikų, kuriuos ap
valdyti, paruošti ir įvesti j sceną 
prieš trejetą šimtų žiūrovų spek
taklio režisorei p. R. Saudargie- 
nei iš tiesų buvo nelengvas dar
bas. Tačiau opus coronat finis. 
Režisorei nuoširdžiai talkininkavo 
mokytojai: M. Apinienė, D. Sko- 
rulienė, M. Nakutis ir mokyklos 
vedėjas B. Genys. Spektakliui 
dainas paruošė K. Kavaliauskas, 
ir muzikinę dalį išpildė B. Kive
ris ir A. Dargužis. Dekoracijos, 
kurios šiam vaidinimui sudarė es

BATUOTAS KATINAS I
SPECIALIAI JAUNIMUI IR VAIKAMS

ANTRĄ KARTĄ PASIRODYS SPALIO 22 D. 6 V.V. $ 
D A I N A V O S S A L Ė J E g

EAST TERRACE, BANKSTOWN g
Bilietai: I vieta — 8 šilingai •:•:

II vieta — 4 šilingai. 
gaunami prie įėjimo.

PO VAIDINIMO VAIKAMS VAIŠĖS |
ALB Bankstowno Kultūros Taryba

minę dalį tikrovę paverčiant pasa
kų pasauliu, su dideliu įsijautimu 
ir estetine kultūra suprojektuo
tos ir paruoštos A. Pluko. Patį ba
tuotą katiną tikrai artistiškai su
vaidino Liuda Apinytė, kuri savo 
grakštumu ir laisvumu scenoje ne 
tik laimėjo visų žiūrovų simpati
jas ir pasigėrėjimą, bet buvo tie
siog viso spektaklio pažiba. De
šimties metų mergytė parodė 
daug daugiau, negu iš viso galima 
tikėtis iš tokio amžiaus vaikb. 
Kituose vaidmenyse: malūnininko 
sūnų Joną suvaidino Kristina Šur- 
kaitė, bajorą Budrį pavaizdavo 
Romas Šatkauskas, Jūratę, bajoro 
dukrą — Danguolė Genytė, žmo
gėdrą — Ramunė Zinkutė. Tik
rai pasigėrėtina buvo įžanginė 
scena, kurioje vaizduojami kau
kai — aitvarai, lėmę malūnininko 
sūnų laimę. Juos suvaidino Zita

“BALTARAGIO MALŪNAS” 
IR “MILŽINO PAONKSMĖ”

MELBURNIŠKIAMS
ALB Melburno Apylinkės Kul

tūros Taryba norėdama sudaryti 
progos išklausyti du gerai nusi
sekusius Montrealio Dramos Te
atro vaidinimus, steigia prie Kul
tūros Tarybos plokštelių fondą. 
Tam fondui paaukojo J. Pelenaus- 
kas “Milžino Paūnksmės” ir A. 
Krausas “Baltaragio Malūno” 
plokštelių albumus. Jau įvyko ke
letas spektaklių plokštelėmis Lie
tuvių Namuose Thornbury. Nema
žas tautiečių būrys išklausė augš- 

meniniu lygiu atliktus Balio 
Sruogos ir K. Borutos veikalus. 
Bet norima, kad kiekviena lietu
viška šeima išklauytų augščiau 
minėtus veikalus Melburne. Ma
noma, kad metų laikotarpy galė
tų įvykti apie 50 spektaklių. No
rintieji pasiskolinti į namus minė
tus plokštelių albumus kreipiasi 
telefonu ar raštu į Melburno Kul
tūros Tarybos Pirmininką šiuo 
adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

M.P. REDAKCIJOJE
atsiųstas iš Anglijos laiškas Fe
liksui Rugiui. Malonėkite atsiimti 
arba nurodykit adresą — mes 
persiusime.

Belkutė, Ugnė Kazokaitė ir Rasa 
Zinkutė. Antraeiliuose vaidmeny
se žmogėdros tarnus pavaizdavo 
Jonas Šliogeris ir Edas Šiurka, o 
bajorui patarnavo Vytas Šatkaus
kas, Kajus Kazokas ir Sigitas 
Bernotas. Labai gerą įspūdį pada
rė jaunimas — laukų darbininkai, 
kurie ne tik padainavo, bet ir dar
niai pašoko. Jaunimą sudarė: J. 
Reisgytė, D. Mickutė, G. Zigaity- 
tė, A. Kuraitė, U. Kazokaitė, L. 
Nakutytė, D. Šliogerytė, T. Kaz
lauskaitė, D. Dulinskaitė, V. Šat- 
kauskaitė, E. Bernotaitė, J. Bel- 
kus, R. Mickus, A. Sankauskas, 
R. Reisgys, L. Reisgys, A. Dargu
žis, B. Vingilytė, A. Vičiulis, A. 
Dulinskas ir K. Genys.

Patį veikaliuką iš prancūzų kal
bos vertė ir lietuviškai scenai pri
taikė pati veikalo režisorė p. Sau- 
dargienė. Šviesų operatoriai A. 
Bučinskas ir K. Steponiukas. Vei
kalo pastatymą globojo ir mate
rialiai rėmė Bankstowno apylin
kės Kultūros Taryba.

BATUOTAS KATINAS 
VAIKAMS

ALB Bankstowno apylinkės 
Kultūros Taryba informuoja, kad 
Batuotas katinas antrą kartą pa
sirodys Dainavos scenoje spalio 
22 d. 7 vai. Spektaklis skiriamas 
specialiai jaunimui ir vaikams. 
Tėvai prašomi suvesti savo vaiku
čius — jiems bus tikrai didelis 
džiaugsmas ir staigmena. Po vai
dinimo taip pat ruošiamos vai
kams vaišės — tiek vaidintojams, 
tiek ir žiūrovams. J šį parengimą 
tikimasi svečių ir iš Wollongong 
kolonijos.

i ■
VIENINTELĖ TIKRA 

VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

| STOLlCNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

I M. PETRONĮ, I
I 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. I
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Šachmatu lauke
— Povilas Vaitonis iš Hamil

ton, Ont., dukart laimėjęs Ka
nados čempiono titulą, dalyvauja 
dabar vykstančiose Kanados pir
menybėse, Brockville.

— Šiaurės Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybės (individua
linės) įvyks Clevelande, lapkričio 
23-25 d.d., t.y. Padėkos savaitgalį 
(FASKas patvirtino vietą ir lai
ką). Visą šių pirmenybių surengi
mo naštą pasiėmė dr. Algirdas 
Nasvytis. Jo adresas: 10823 Mag
nolia Dr., Cleveland 6. Pirmeny
bių dalyviai bus aprūpinti maistu 
ir nakvyne.

šiose pirmenybėse bus rungia
mas! dėl pereinamosios Lietuvos 
Laisvės Avilio dovanos, pagamin
tos iš juodo ąžuolo, gauto iš Lie
tuvos. Darbas prof. Igno Kon
čiaus. Dovanos steigėjai: dr. Bru
no Kalvaitis ir prof. Končius. Dr. 
Nasvytis pasižadėjo pats dalyvau
ti šiose pirmenybėse. Iš Bostono 
numatyti: Gediminas ir Leopoldas 
Šveikauskai, Algis Makaitis, K. 
Merkis ir gal Jonas Vilkas. Tiki
masi iš Chicagos, Detroito, 
Toronto, Montrealio, New Yorko 
ir kt.

— JAV atviras pirmenybes San 
Francisko mieste laimėjo vengras 
Paul Benko, N.Y., sukoręs 11-1 
tš., 2 v. Zoltan Kovacs iš Los An
geles 10-2, A. Bisguier iš N.Y.,

Sydney inžinieriai 
kviečia

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
P.L.I.A. S-gos Sydney skyrius 

kviečia kolegas ir bičiulius į š.m. 
spalio 29 d. įvykstantį pikniką 
Central Colo (nuo Windsor 15 
mylių Singleton kryptimi. Perva
žiavus -Colo upės tiltą, dešinėj 
pikniko vieta).

Renkamės 9 vai. 30 min. prie 
Lidcombe gelž. stoties kairėje pu
sėje važiuojant iš Sydney arba 
vykstama pavieniui. Smulkesnę 
informaciją teikia A. Alekna — 
tel. 72 1972 arba L. Sabulis — tel. 
UB 5302.

Pajieškojimas
* Žiobakienė Stefanija . gyve

nanti Lietuvos LTS Kauno mies
te Jankaus g-vė No. 26. bt. 5.

Ieško: Žiobakų, Antano ir Po
vilo (Vinco) gim. 1927 m. ir 1929 
m. Kretingos mieste.

CANBERRA
NAUJA “ŠVIESOS” V-BA

Š.m. rugpiūčio mėn. 26 d. 
Velioniškių svetainėje įvyko Sam
būrio “šviesa” metinis susirinki
mas. Col. Jarašienei (buv. pirmi
ninkei) negalint dalyvauti, susi
rinkimą pravedė A. Alyta, pada
rydamas smulkią metinės veiklos 
apyskaitą. Iždininkas J. Kovals
kis painformavo kasos stovį. Į 
naują Sambūrio “Šviesa” V-bą iš
rinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
pirm. — St. Kovalskis, sekretorė 
— L. čeičienė, iždininkė ■— p. 
Fleury. Atstovu prie lietuviškos 
salės statymo susirinkimas vien
balsiai išrinko col. Vyt. Genį. 
Naujais nariais susirinkimas pri
ėmė col. Misevičienę, Dirkienę ir 
Misevičių. Taip pat susirinkimas 
pasisakė, kad vasaros metu paren
gimai būtų rengiami ne savait
galiais, bet viduryje savaitės. 
Taip pat dauguma pasisakė už 
sudrausminimą narių ir ateityje 
nariai, praleidę didesnį skaičių 
parengimų, bus paprašyti išstoti 
iš sambūrio!

★

Sambūrio “šviesa” parengime 
“Europos Ekonominė Bendruome
nė” š.m. rugsėjo mėn. 26 d. col. 
čeičių svetainėje, col. B. Jara
šius pravedė apie Europos Eko
nominės Bendruomenės ir Angli
jos jon įstojimą, diskusijas. Dis
kusijos buvo nepaprastai gyvos 
ir įdomios. Prie kavutės diskusi
jos nukrypo į bendrą pasaulio po
litiką ir baigėsi Lietuvos išlais
vinimo ir kitais mums lietuviams 
rūpimais klausimais.

t

ir Robert Byrne, Indianapol po 
9i tš. Moterų p-bes laimėjo Eva 
Aronson, Chicago, pririnkusi 7 tš.

— B. Fischer ir S. Reshevsky, 
atstovavo JAV tarptautiniam did- 
meisterių turnyre, Bled, Jugosla
vija, rugsėjo 2 — spalių 4 d. Pa
kviesta 20 žymiausių šio meto 
meisterių, įskaitant Botvininką, 
Tai, Keresą, Smyslovą ir kt.

— Belgas O’Kelly, laimėjo 
Yorkshire, Anglijoj, turnyrą, su
koręs 9į — į tš., antruoju baigė 
anglas J.E. Littwood su 8J tš.

Dera priminti, kad 1949 m. mū
sų Povilas Tautvaišas laimėdamas 
tarptautinį turnyrą Oldenburge, 
Vokietijoje, įveikė tą patį Belgi
jos meisterį O’Kelly.

— Sovietai įveikė Vokietiją ko- 
respondencinėse rungtynėse ant 
100 lentų, santykiu 107į ■— 92Į. 
Tarp sėkmingiausių vokiečių, lai
mėjusių po abu tašku, buvo Ha
rald Fabricius iš Heidelbergo. Tą 
patį Fabricių neseniai įveikė Ka
zys Merkis per tarpt, rungtynes 
JAV — V. Yok. trečioj lentoj. Vo
kietijos komandoj buvo ir dau
giau pažįstamų mūsų šachmati
ninkams vardų, kaip Rellstab, Nie- 
pliaus, dr. Huebener, Riedmiller, 
dr. Schmidt, Skrbek, prieš kuriuos 
mūsų Tautvaišas, Arlauskas, Škė
ma yra pelnę taškų.

Staiga mirus kapitonui Feliksui Marcinkui, 
ponią STEFANIJĄ MARCINKIENĘ, 

dukrą NIJOLĘ ir sūnų RIMĄ 
nuoširdžiai užjaučia liūdesio valandoje

Sambūrio Šviesa 
Sydney skyrius

Skausmo ir liūdesio prislėgtą

STEFANIJĄ MARCINKIENĘ 

vėliavos krikšto motiną
dėl mylimo vyro Felikso Marcinkaus mirties 

nuoširdžiai užjaučia
Sydnėjaus L.S.K. "KOVAS” Valdyba

Feliksui Marcinkui netikėtai mirus,

, jo ŠEIMĄ

giliai užjaučia ‘ .

Staugirdų ir Veteikių šeimos

Jūrų kapitonui Feliksui Marcinkui 

staiga mirus,

žmonai STEFANIJAI IR ŠEIMAI 

reiškiame giliausią užuojautą

R. R. V. Ratai

Mielam draugui Feliksui Marcinkui mirus, 
brangiai žmonai STEFANIJAI,

dukteriai NIJOLEI ir sūnui RIMUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Mečys Lukauskas

Kapitonui F. Marcinkui mirus,
p. STEFANIJAI MARCINKIENEI, 

NIJOLEI ir RIMUI
liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Vytautas Doniela
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KREPŠINIO PROBLEMOS
Krepšinio išradėjas dr. James 

Naismith, kada buvo paklaustas 
(prieš 25 metus) — ar žaidėjai 
kada nors galės pasiekti aukščiau 
ir liesti 10 pėdų nuo žemės esan
čius krepšių lankus, atsakė: “Ne. 
10 pėdų aukštis niekada nebus pa
siektas”. Dr. Naismith jau mirė 
prieš 21 metus, tačiau, jeigu jis 
šiandien gyventų, suprastų, kad 
jo teigimas buvo klaidingas. Šiuo 
metu beveik kiekviena komanda 
tūri vieną ar daugiau žaidėjų, ku
rie pašokę gali įdėti kamuolį iš 
viršaus.

Toks aukštaūgių žaidėjų domi
navimas kelia daug problemų ir 
dabar krepšinis vis darosi mažiau 
įdomesnis, nes daugumoje pasekmę 
nulemia milžinai ir žemo ūgio spor
tininkams jame beveik nėra vietos.

Pete Newell, Californijos uni
versiteto krepšinio komandos tre
neris ir dabartinis universiteto 
sporto direktorius, Look žurnale 
siūlo krepšius pakelti dviem pė
domis aukštyn. Jis sako: “Jeigu 
krepšiai nebus pakelti bent dviem 
pėdom, nevėliau kaip po 5 
metų dabar didėjantis nesidomėji- 
mas krepšiniu paskęs nuobodume”.

Čia jis pažymi, kad žaidėjų, tu
rinčių 6 — 7 pėdas arba daugiau, 
žymiai padidėjo. Jie be didesnių 
pastangų gali pasiekti kelis colius 
aukščiau negu krepšio lankai. Taip 
pat ir kai kurie žaidėjai, nors že
mesni negu 6 pėdų aukščio, yra taip 
įsispecializavę, jog ir jie gali įdėti 
kamuolius iš viršaus. Negana to, 
aukštaūgiai ar aukštai iššoką 
žaidėjai labai lengvai gali įmušti 
atšokusius kamuolius.

Kaip žinoma, krepšinyje meti
mai publikos nelabai domina. Čia 
daugiau akį patraukia pats žaidi
mas, kombinacijos. Bet šiuo metu 
taip susiklosto, jog žaidimas ko

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

mandoje bazuojasi apie vieną ar 
du aukštaūgius krepšininkus ko
mandoje, kurie dažnai yra lėti, žai
džia prastokai, tačiau yra vertina
mi neblogai, nes pelno nemaža taš
kų.

Newell aiškina, jog 12 pėdų auk
štyje įtaisytieji krepšiai ne tiek 
turėtų įtakos metimams (iš tolo 
yra tas pats, nežiūrint į kokio auk
štumo krepšį mesi), bet daugiau 
atšokimams. Sviedinys, mestas į 
12 pėdų krepšį, turėtų didesnę at
šokimo trajektoriją nuo lanko arba 
lentos. Taip pat sviedinys nuskris
tų toliau į priekį arba šoną.

Tokie reiškiniai būtų naudingi 
žemesnio ūgio žaidėjams. Norint 
paimti atšokusį kamuolį, greitis 
būtų žymiai didesniu faktoriumi 
negu dabar. Aukštesni ir tolimesni 
atšokimai priverstų žaidėjus išsi
dėstyti po didesnį aikštės plotą ir 
būti toliau nuo krepšio. Tai būtų 
teigiama ypatybė ir tuomet pri
reiktų kombinacijų, norint vėl ka
muolį išmanevruoti prie krepšio.

Pakėlus krepšius aukštyn, pra
džioje, žinoma, sumažėtų taškų 
skaičius, tačiau neilgam. Ir jeigu 
nebūtų pasiekta dabartinės skaitli
nės, niekas dėl to nenukentėtų. Bet 
žiūrovai galėtų stebėti įdomesnį 
žaidimą, kas kompensuotų už re
čiau daromus metimus.

Beje, šiemet sukanka 70 metų 
nuo tų dienų, kada buvo pradėta 
žaisti krepšinį, pradžioje naudo
jant vaisių krepšius be dugno, o 
kiek vėliau —■ metalinius lankus. 
Per tą laiką žaidimo taisyklės bu
vo ne kartą pakeistos ir žinoma, 
dar yra daug vietos pakeitimams. 
Ko gero ateityje susilauksime ir 
vieno iš stambiųjų pakeitimo — 12 
pėdų aukščio krepšių įvedimo.

E. Šulaitia
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