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ABITURIENTAI,
JAUNIMAS

IR
VYRESNIEJI

Jau antrą kartą Sydney lie
tuvių bendruomenės organai dau
giau dėmesio skiria mūsų gim
nazijas baigiančiam jaunimui — 
abiturientams, suruošiant jiems 
pagerbimo vakarą. Sis gražus 
mostas turėtų įeiti į tradiciją ne 
vien tik Sydney mieste, bet ir 
kituose didesniuose lietuvių cent
ruose, ypač kur abiturientų skai
čius kiek didesnis. Juk šimtai 
vaikų stoja kasmet į darželį ir 
lanko privalomą pradinį mokslą, 
tačiau gimnazijas baigiančių iš 
tokio didelio būrio teturime vos 
keliolika. Tegu jie besimokinda
mi pirmiausia tik savo pareigą 
atliko, vis dėl to jų pačių pastan
gos ypač pabrėžtinos, nes baigu
sieji gimnazijas jau nebėra eili
niai jaunuoliai, bet jaunimo at
ranka, elitas ir mūsų visų pasidi
džiavimas. Kaip mums labai svar
bu savoje bendruomenėje išlaiky
ti priaugantį jaunimą, juo labiau 
organiškoje vienybėje su ben
druomene reikia išlaikyti rinkti
nius jaunuolius — abiturientus. 
Abiturientų vakaras nėra tik ei
linis vakaras, jis turi daug giles
nę ir toli siekiančią prasmę. Te
būna tokie vakarai jaunuoliams, 
apleidusiems mokyklos suolą, 
pirmas žingsnis į naują pasaulį, 
pirmas žvilgsnis į naują akiratį. 
Daug kas, žinoma, priklausys 
nuo to, kokiu būdu juos į tą nau
ją pasaulį įvesime ir kaip mes 
juos pristatysime ir ypač kaip 
mes patys prisistatysime, kad jie 
čia įžiūrėtų ir prasmę ir pajustų 
šilumą.

Mes vyresnieji labai dažnai 
mintimis ir žodžiais sielojamės 
mūsų jaunimo ateitimi, bet ne 
visada mūsų mintys ir žodžiai 
derinasi su mūsų darbais. Kur 
mums jaunimo reikia, ten mes 
garsiai šaukiame ir net triukš
maujame, kad tasai jaunimas ne
siskaito su mūsų vyresnių norais 
ir planais. Bet kas atsitinka, ka
da jaunimo parengimais vyresnie
ji nesidomi?

štai, Sydney sportininkai nusi
skundžia, kad į jų Naujųjų Metų 
parengimą ne tik kad nepasiro
dė eilė vyresniųjų jaunųjų tarpe, 
bet net patys surengė savo ats
kirus pobūvius. Galimas daiktas, 
kad šis viešas jaunųjų nepasiten
kinimas šį kartą daugiau ar ma
žiau susietas su materialiniais iš
tekliais, bet iš kitos pusės dar 
daugiau reikšmingesnis moralinis 
aspektas: čia ne vien tik būtų tei
giamas netiesioginis jaunimo tiks
lų materialinis parėmimas, bet 
juo labiau turėtų svarbios reikš
mės patsai bendravimas — žiū
rėkit, kur jūs, ten ir mes su ju
mis. Gaila, šito nebuvo, ir jauni
mas pasijuto skaudžiai apviltas. 
Ar nebūtų geriau kiekvieną žings
nį žengiant, užmiršus savus inte
resus, į planuojamą dalyką pa
žvelgti kiek plačiau, matuojant 
bendruomeniniu mastu? O tas 
daug nekainuotų, bet tuo pačiu 
išvados ir rezultatai turėtų kito
kias dimensijas.

V. Kikilis

Lygiai prieš metas John F. Kennedy įžengė į Baltuosius 
Rūmus kaip 35-sis U.S.A, prezidentas.

INDONEZIJA APSTULBO
. Pereitą savaitę Indonezijos ir 
Olandijos santykiai buvo tiek įsi
tempę, kad karo buvo tikėtasi 
kiekvienu momentu. Indonezijos 
varoma akcija ir propaganda lai
mėti olandų valdomą vakarinę 
Naująją Gvinėją pasiekė tokio 
laipsnio, kad, atrodė, tik karas 
išspręs kivirčą. Indonezijos vyriau
sybė sugrupavo savo kariuomenę 
savo salose, iš kur galima būtų 
patogiau pulti ir išvyti olandus. 
Net savo karo laivus buvo pasiun
tę į N. Gvinėjos pakraščius, grei
čiausiai žvalgyviniais tikslais, kur 
būtų patogiau smogti ir išsikelti. 
Laivai tiek buvo įžūlūs, kad olan
dai griebėsi aktyvių veiksmų ir du 
laivus paskandino. Ši olandų stai
gi reakcija apstulbino ne tik visą 
pasaulį, bet net ir patį Indonezi
jos prezidentą .Soekarno, kuris pa
skelbė skaudžiai už tai atkeršy
siąs. Tuo tarpu iš šio incidento 
nėra jokių pasėkų. Galima spėti, 
kad Soekarno užnugaris (Sov. Ru
sija) dar nėra galutinai apsi
sprendęs, kaip iš tos padėties iš
eiti išvengiant didesnio karo. Juo

LIETUVIO FILMAS ITALIJOJE

Jono Meko naująjį filmą “Me
džiai ir šautuvai”, demonstravo 
Spoleto filmų parodoje ir Vene
cijos filmų festivalyje. Susilaukęs 
palankios kritikos balsų, tas lietu
vio gamintas filmas su itališkais 
parašais 1962 m. sausio mėn. bus 
pradėtas rodyti Italijos kino te
atruose. Filmas, anglišku “Guns 
of the Trees” vardu, teisingiau, 
jo rodymo teisės, nupirktos Cine- 
latina bendrovės. Pirkinio suma 
laikoma paslaptyje, bet taipgi ži
noma, kad tam tikras nuošimtis 
visų pajamų gautų demonstravimo 
metu Italijoje, taipgi teks patiems 
gamintojams. Galima būtų dar pa
stebėti, kad Cinelatina bendrovė 
savo metu turėjo demonstravimo 
teises tokių meninių filmų, kaip 
Jean Renoir’s “Picnic on the 
Grass” ir Eisenšteino “Alexander 
Nevsky”. Jonas Mekas ir toliau 
leidžia ir redaguoja “Film Cultu
re” žurnalą ir yra nuolatinis fil
mų kritikas Niujorko savaitinio 
laikraščio “The Village Voice”.

labiau Amerika šio konflikto atve
ju neliks neutrali. Olandai kietai 
apsisprendę grąsinimams nepasi
duoti, tuo tarpu Soekarno grąsi- 
nimų bagažas paskandinus du jų 
laivus, išsibaigė, o leistis į atviras 
kautynes tikriausiai nedrįsta.

Australija Indonezijos — Olan
dijos konflikto atžvilgiu laikosi 
neutralumo, nors australų intere
sai N. Gvinėjoj nemažesni už olan
dų. Australija tik tiek guodžiasi, 
kad atsiėmę N. Gvinėją iš olandų, 
indonezai daugiau jokių teritoria- 
linių problemų nekelsią. Blaivesni 
australų politikai šiuos Indonezi
jos pažadus priima su dideliu at
sargumu.

i v y k i a i
%

RINKIMAI SOVIETŲ S-JE
Kovo 18 d. Sovietų Sąjungos 

gyventojai vėl rinks deputatus į 
Aukšč. Tarybą. 140 milijonų rin
kėjų turės balsuoti už vienintelį 
1.378 komunistinių kandidatų są
rašą.

Kandidatų iškėlimas prasidės 
vasario mėnesį. Pagal naująją 
partijos programą vyriausybės or
ganų eiles turi papildyti naujos, 
šviežios jėgos. Programa numato, 
kad mažiausiai vienas trečdalis 
visų kandidatų turi būti atnaujin
ti. (E)

RAS. J. KRALIKAUSKAS
LAIMĖJO “DRAUGO” PREMIJĄ

Šiais metais Čikagoje leidžiamo 
dienraščio “Draugas” kasmet ski
riamą 1.000 dol. premiją už ge
riausią prisiųstą romaną laimėjo 
Kanadoje, Toronte, gyvenąs rašy
tojas Juozas Kralikauskas. Jam 
premija buvo įteikta Čikagoje, 
sausio 7 d. Iš viso buvo prisiųsti 
9 romanai. Premijuotas veikalas 
“Titnago ugnis” — istorinis, sie
kiąs Mindaugo laikus, romanas.

J. Kralikauskas gimęs 1910 m., 
dirba spaudoje, visuomenėje. Kaip 
rašytojas debiutavo laisvoje Lie
tuvoje išleistu novelių rinkiniu 
“Septyni kalavijai”. (E)

SVEIKINIMAS I LIETUVĄ

Lietuvos Diplomatijos šefas min. 
S. Lozoraitis Naujųjų Metų proga 
per radiją pasveikino pavergtuo
sius brolius tėvynėje žadindamas 
viltį pavergtųjų širdyse. Savo pa
sveikinimą min. S. Lozoraitis už
baigė šiais žodžiais:

“Ateitis priklauso laisvei. Visa 
žmonijos istorija yra persunkta 
laisvės idėja, visa ligšiol pasiekta 
civilizacijos pažanga buvo pada
ryta tiktai dėka vis daugiau bren- 
dusio žmonėse ir tautose laisvės 
troškimo. Šiandien tas troškimas 
yra pasiekęs Afrikos džiungles, 
apėmęs laukines tautas, paveikęs 
Vakarų valstybes po paskutinio 
karo suteikti nepriklausomybės ke
lioms dešimtims buvusių kolonijų 
su vienu miliardu gyventojų. Toks 
laisvės siekimas dabartiniame pa
saulyje yra istorinis procesas, ku
rį Sovietų Sąjunga savo užvaldy
tuose kraštuose gali dabar tram
dyti, bet kurio ji ilgainiui nega
lės sustabdyti. Negalės juo labiau, 
kad nėra pasaulyje tautos, kuri 
būtų savo valia bei noru priėmu
si komunistinę santvarką, ir nėra 
valstybės, kuri, būdama sovietų 
smurtu okupuota, nesiektų tuo 
niekšišku jungu nusikratyti.

Čia yra mūsų vilties šaltinis. 
Iš čia galime semti viltį, kad ne
žiūrint klaidų ir neatsargumų, 
kurių Vakarai padaro santykiuose 
su sovietais, pasaulis neis į bedug
nę, į kurią jį stengiasi įstumti 
Stalino bendrai, bet eis tuo keliu, 
kuris veda į visuotinę laisvę, visų 
gerbūvį, visiems prieinamą kultū
rą ir žmogaus teisių gerbimą, į 
Dievo ir teisingų žmonių įstaty
mais pagrįstą santvarką. Šitas ke
lias veda taip pat į Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, kurio 
trokšta lietuvių tauta.

Taip žiūrėdamas į ateitį, aš šir
dingai sveikinu tautą krašte ir už
sienio lietuvius, visada karštai re
miančius mūsų krašto laisvės by
lą, Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos ir savo vardu.”

GRIUVUS KALNUI 
4000 GYVI PALAIDOTI

Pietų Amerikoje, Peru nuo 
22.205 pėdų Tuascaran kalno griu
vęs ledynas užpylė sniegu, ledais, 
akmenimis ir žemėmis kalno papė
dėje šešis peruviečių kaimus. Ne
laimėje žuvo apie 4000 žmonių. 
Skubiai atvykusi pagalba nelaimės 
vietoje neturėjo ko daryti, nes 
kas gyvas buvo užmuštas. Kaip 
vėliau rašo spauda, nėra vilties at
kasti užgriautųjų lavonų. Lygiai 
prieš dvidešimt metų nuo to paties 
kalno dar didesnė lavina pražudė 
5000 žmonių.

PABĖGĖLIAI Iš “ROJAUS”
Praėjusiais metais į Vakarų 

Vokietiją iš sovietų okupuotosios 
dalies atbėgo 207.026 žmonės. Sta
tistikos duomenimis jų tarpe buvo 
32.858 vieniši jaunuoliai, 1960 me
tais buvo užregistruota 199.188 
pabėgėliai. Daugiausiai pabėgėlių 
atvyko 1961 m. rugpiūčio mėn. Jų 
buvo 47.433.

Ulbrichtas “Pravdoje” paskelb
tame straipsnyje pripažino, kad 
darbo pajėgoms masiniai pasitrau
kus į Vak. Vokietiją sovietinės 
zonos ūkis dėl to patyręs 30 mili
jardų markių (rytų) nuostolių.

(E)

ALB KRAŠTO VALDYBOS PASISAKYMAS
Ryšium su kai kurių organizacijų bei grupių pareiškimais spau

doj ALB Krašto Valdyba pasisako:

1) Australijos Lietuvių Bendruomenė, apjungianti visus šiame 
krašte gyvenančius lietuvius, įsteigta bendrųjų tautinių tikslų ir už
davinių pagrindu. Todėl jos, kaip institucijos, siekimai ir uždaviniai 
saisto kiekvieną sąmoningą lietuvį, be pažiūrų bei įsitikinimų skir
tumo.

2) Bendruomenės vadovybė, renkama ir vadovaudamasi Vakarų 
pasaulyje tebegaliojančiais demokratiniais principais, vykdo bendruo
menės valią išreikštą Bendruomenės atstovų suvažiavimuose. Jos kom
petencijos ribas nustato ALB Statutas, pagrįstas Pasaulio Lietuvių 
Chartos nuostatais.

3) Bendruomenės vadovybė nekontroliuoja ir nesikiša į jos riboso 
veikiančias lietuvių organizacijas, jeigu jos negriauna ar netrukdo 
siekti bendruomeninių tikslų. Juo labiau Bendruomenė ar jos vado
vybė neproteguoja jokios lietuvių organizacijos, išskiriant iš kitų or
ganizacijų.. Krašto Valdyba laikosi buv. VLIK'o pirm. pręl. M. Kru
pavičiaus pareikštos minties (Žiūr. "Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Keliu” leidiny), būtent: “P. Lietuvių Bendruomenę mes kaip tik no
rėtume pavadinti šventykla, j kurią uždrausta įeiti su partinėmis mal
daknygėmis, nes šioje šventykloje tėra tik viena malda: lietuvybė.”.

4) Bendruomenės vadovybė leidžia bendruomenės laikraštį “Mū
sų Pastogę”, kuris žadina ir kelia tautinį sąmoningumą skaitytojų 
tarpe, informuoja apie vietos ir viso pasaulio lietuvių gyvenimą, gvil
dena bendruomenėje gyvenančių lietuvių problemas. Laikydamasis 
laisvosios pasaulio spaudos principų ir etikos bendruomenės laikraš
tis leidžia laisvai pasisakyti kiekvienam skaitytojui bendruomenės 
interesų ribose.

5) Organizacijos ar pavienio asmens Bendruomenės Vadovybei pa
reikšta kritika bus sveika ir prasminga, jeigu iškeltieji priekaištai bus 
teisūs ir teisingi. Iš kitos pusės bendruomenės dalies ultimatyvinia 
reikalavimas paklusti jai nėra demokratinis kelias.

Bendruomenės Vadovybė gavusi mandatą iš Krašto Tarybos, be 
Tarybos sutikimo negali pati daryti jokių nei struktūrinių, nei statu
tinių pakeitimų. Visais reikalais paskutinį žodį taria Bendruomenės 
Taryba. Tarybos nariai yra demokratišku būdu renkami, todėl kelias 
į ją atviras kiekvienam.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

Dr. K. Fuchs, kurį 1950 m. britai 
patupdė į kalėjimą už atominių 
paslapčių išdavimą Sov. Rusijai, 
paleistas iš kalėjimo atsidūrė už 
geležinės uždangos. Dabar jis yra 
direktoriaus pavaduotojas Rytų 
Vokietijos atominių tyrimų ins
titute ir apdovanotas ordenu už 
nuopelnus tėvynei.

★
Australija pagal Colombo planą 
yra parėmusi kultūriškai ir ūkiš
kai atsilikusius Azijos kraštus per 
paskutinius 10 metų išleisdama 39 
milijonus svarų. Tai yra didelis 
įnašas, palyginus su kitais kraš
tais.

★
Prancūzų Alžire prasidėjo nauja 
teroro banga. Per paskutines dvi 
savaites skaitoma 230 žuvusių. 
Prancūzai siunčia daugiau paspir
ties.

*
Žydas Izrael Baer, anksčiau buvęs 
pogrindžio vadas ir ministerio pir
mininko Ben-Gurion karinis pata
rėjas, pereitą savaitę nuteistas de
šimčiai metų kalėti už šnipinėjimą 
svetimai valstybei. Teisme toji 
valstybė nebuvo paminėta, bet 
daugiau negu aišku, kad tai bus 
viena iš Rytų bloko. Baer suareš
tavimas pereitų metų kovo mėne
sį Izraelyje buvo didelė staigme
na.

★
Inž. J. Mikaila, dirbąs General 

Motors įmonėje, Amerikoje, su- 
konstruavo auto mašinom vienos 
plokštės spyruoklę, šiaip vartoja
mos dviejų plokščių spyruoklės. 
Šiuo patobulinimu sisidomėjo ir 
kitos bendrovės.

★
Prieš Indonezijos prezidentą Dr. 

Soekarno įvyko sausio 8 d. pasikė
sinimas: Prezidentas sprogus gra
natai išliko sveikas, tačiau trys 
žmonės buvo užmušti ir 28 sužeis
ti. Tai jau trečias pasikėsinimas 
prieš prezidentą.

★
Dar nuo pernai metų užtrukusi 
Brisbanėje Hendrikus Plomp byla 
šiomis dienomis užbaigta. Plomp 
už žmonos nužudymą (prigirdy- 
mą) nuteistas kalėti iki gyvos gal
vos.

★

Suomijoje parlamento rinkimai 
įvyks vasario 15 d. Dabartinis 
Suomijos prezidentas Kekkonen 
beveik tikras būsiąs išrinktas pre
zidentu ateinantiems šešeriems 
metams.

*
Amerika ir Sov. Rusija susitarė 
atnaujinti nusiginklavimo derybas 
kovo 14 d. Šiose derybose daly
vaus 18 valstybių.

★

Amerikos senatorius Lee pareiš
kė, kad jeigu 600 milijonų kinie
čių bent puse colio pailgintų savo 
marškinius, lengvai būtų išspręs
tas medvilnės perteklius.

★

Kaune 17-kos metų mergaitei rei
kėjo daryti apendicito operaciją. 
Ligonė nesutiko leistis užmarina
ma ir norėjo tik dainuoti. Gydy
tojas jos norą patenkino, ir ope
racijos metu mergaitė visą laiką 
dainavo.

★

ADENAUERIS SVEIKINA
pavergtųjų Seimą

Vokietijos kancleris K. Aden- 
aueris savo atsakymo telegramoje 
į Pavergtųjų Seimo pirpiininko 
Naujųjų Metų sveikinimą pareis- 
kia, kad 1962 metais savo pareiga 
ir uždaviniu laikys "saugoti lais
vųjų laisvę ir taiką ir nenuilsta
mai kovoti, kad būtų pritaikyta 
apsisprendimo teisė ir tiems Eu
ropos žmonoms, kurie šiandien tu
ri vilkti svetimųjų priespaudą.” 

Kor.
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Ministerija
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Iš VILNIAUS DOTNUVON

Prieš Kalėdas iš Vilniaus Ge
dimino (dabar Lenino) prospekto 
19 numerio išsikraustė žemės ūkio 
ministerija. Ją iškėlė "arčiau prie 
žemės”: dalį į Dotnuvą (mieste
lį prie Akademijos), dalį — į Bai
sogalą.

Dotnuvoje, atstatytose Žemės 
Ūkio Akademijos patalpose (ku
rios buvusios išsprogdintos besi
traukiančių vokiečių 1944 metais) 
dabar veikia mokslinis žemės ūkio 
tyrimo institutas (kuriame, kul
tūrinių pievų srity, dirba ir prof. 
J. Tonkūnas, buvęs Akademijos 
rektorius, paleistas iš sibirinės 
tremties. Kurį laiką dirbo ir buv. 
Ūkininkų Patarėjo redaktorius 
agr. J. Strazdas, dabar ligonis 
pensininkas). Šio instituto pašo- 
nėn ir perkeltas Žemės ūkio mi
nisterijos centras — instituto po
litiniai prižiūrėtojai ir adminis
tratoriai. Veislininkystės valdyba 
ir Žemės ūkio mokslų propagan
dos valdybos gyvulininkystės sky
rius perkraustytas Baisogalon, 
kur veikia Guvulininkystės insti
tutas ir jo eksperimentinis ūkis.

Ministerija naujose vietose įsi
kūrė "stovykliškai”. Pareigūnams 
teko užimti 48 butus Kėdainiuose, 
iŠ kurių jie turės važinėti j tar
nybą. Žemesnieji pareigūnai tapo 
apgyvendinti bendrabučiuose, o 
jų šeimos tuo tarpu pasilieka Vil
niuje. Ateinančiais metais žada 
pastatyti apie 100 butų Dotnuvo
je ir Baisogaloje ministerijos tar
nautojams.

Su persikraustymu iškilo visa 
eilė nepatogumų, nes įsakymas 
persikelti įvyko gana staigiai. J 
keblumus neatsižvelgiama, nes 
persitvarkyti yra įsakymas iš Mas
kvos, kuri ministerijai prikišo, 
kad jos pareigūnai esą virtę biu
rokratais, kurie sostinėje gyven
dami, nutolę nuo praktinio jiems 
skirtų uždavinių vykdymo. Todėl 
juos be ceremonijų trenkia tolyn 
nuo sostinės prabangos, “arčiau 
prie žemės”. Aišku, visi pareigū
nai entuziastingai "džiūgauja”, 
kad "dabar bus daug geresnės dar
bo sąlygos”.

KARIAUTI 
PAVOJINGA

Praėjo laikai, kai kildavo karas 
dėl svetimos valstybės ambasado
riaus įžeidimo arba piliečio nušo
vimo. Jau tiek daug buvo priežas
čių karui per paskutinius kelerius 
metus, tačiau nė viena valstybė 
jo nepradėjo, nes jo nenorėjo.

Karo nenori ir' N. Chruščiovas. 
Jis gerai žino, kad karo atveju jis 
gali viską pralošti, o be karo — 
visą pasaulį laimėti. Jis žino, kad 
be karo amerikiečių atominės 
bombos liks nepanaudotos, kad 
JAV ir V. Europos pramonė, ku
riai jis neprilygsta, nebus pajung
ta kariniams reikalams, bet ir to
liau varžysis šaldytuvų ir dulkių 
siurblių patobulinimuose.

Jei karo nebus, Chruščiovas ga
lės ir toliau Vakaruose varyti ko
munistinę propagandų, siųsti sa
vo šnipus ir vykdyti sabotažus.

Be karo jo propagandos mašina 
galės ardyti vienybę tarp sąjun
gininkų ir net juos pjudyti.

Chruščiovas žino, jei nebus ka
ro, jam pavyks susitvarkyti su 
Sov. Sąjunga ir satelitiniuose 
kraštuose pasireiškiančiais nera
mumais.

Šiandieninė netikra taika suda
ro Chruščiovui geriausias sąlygas 
siekti savo numatyto tikslo — pa
saulinės dominacijos.

O jeigu karas? Tada viskas pa
sikeistų. Ką komunistai atsiekė 
per dešimtmečius, viskas gali bū
ti sunaikinta. Karo atveju visi Va
karų sąjungininkai mestų nesuta
rimus ir susivienytų. Viešoji opi
nija pasikeistų prieš sovietus, 
propagandos keliai užsidarytų.

Karo atveju gal kiltų neramu
mų satelitiniuose kraštuose, o gal 
net pačioje Rusijoje. Chruščiovas 
nepamiršo, kaip praėjusio karo 
metu masės raudonarmiečių pasi
davė be kovos Ir civiliai gyvento

Dotnuvon
Buvusiose Lietuvos Žemės ūkio 

ministerijos patalpose Kaune tuo 
tarpu tebėra Žemės ūkio akade
mija, bet ir ji rengiasi kraustytis 
j kitą pusę Nemuno, už Aleksoto, 
į Noreikiškius (buv. P. Karvelio 
ūkį), kur statomos naujos patal
pos akademijai ir studentų ben- 
drabučiams. (LNA)

LIETUVIŠKOS STAKLĖS
Vilniaus radijo pranešimu Esti

joje, Taline įvykusioje parodoje 
buvo labai gerai įvertintos dviejų 
tipų besaudyklinės staklės kaspi
nams austi, kurias pateikė Lietu
vos gamybininkai. Abejose staklė
se šaudyklės pakeisto adatomis.

Vienas iš staklių pagamino Kau
no “Kaspino” fabriko specialistai, 
o kitas lengvosios pramonės val
dybos centrinio projektavimo — 
konstruavimo biuro specialistai, 
vadovaujami inžinieriaus Klausos.

Lietuviškosios staklės yra 8-10 
kartų mažesnės už iki šiol Sov. 
Sąjungoje naudotas stakles kaspi
nams austi.

Valstybinė komisija priėmė du 
bandomuosius Vilniaus “Žalgirio" 
gamyklos staklių pavyzdžius. Šios 
horizontalaus ir vertikalaus freza- 
vimo staklės skirtos plieno ir ke

ŽMOGUS PRANAŠESNIS
CALAIS. Matematikas Maurice 

Dagbert (48), išbandydamas savo 
gabumus j varžybas pasikvietė 
elektrinę skaičiavimo mašiną.

Jam truko 3 min. 43 sek. spren
džiant 12 komplikuotų aritmeti
kos uždavinių, tuo tarpu skaičia
vimo mašina tik po 5 min. 18 sek. 
patiekė atsakymą.

TUNELIS PO ALPĖMIS
Ilgiausias pasaulyje tunelis ka

samas po aukščiausiu Europoje 
kalnu — Mont Blanc. Kasa pran
cūzai ir italai. Ligi šiol pragręžta 
du trečdaliai — apie 5 mylios. Iš

jai pradžioje sutiko vokiečius 
kaip išlaisvintojus.

Daug kas spėlioja, kad sovie
tai gali pertoli nueiti ir Vakarai 
nebeteks kantrybės. Tiesa, Niki
ta su žodžiais nesiskaito, tačiau jo 
veiksmai yra labai apgalvoti. Kur 
jis mato, kad sutiks pasipriešini
mą, pasitraukia. Kiek kartų JAV 
parodė aktyvų pasipriešinimą, 
tiek kartų sovietai nusileido.

1946 m. Sov. Sąjunga atsisakė 
pasitraukti iš šiaurės Irano, bet 
Truinanui pagrasinus pasitraukė. 
Tais pačiais 1946 m. Sov. Sąjun
ga pareikalavo bazių Turkijoje. 
Ši atsisakė, JAV pasiuntė pagal
bos, sovietai nusileido. Toliau 
Berlyno blokada, Libanas 1958 m.

Kodėl neužblokavo Berlyno vėl 
šiais metais? Kur sovietų pažadė
ti "savanoriai” Vid. Rytuose? Ko
dėl nepadėjo Chruščiovas Castro 
invazijos metu? Niekur jis nepa
naudojo karinės jėgos, kuri galė
tų sukelti pasaulinį karą. Vienin
telis drastiškas įsikišimas—Veng
rijos sukilimo numalšinimas. Bet 
tuo metu juk peilis buvo Chruš
čiovo gerklėje. Praradęs Vengri
ją, jis būtų praradęs ir kitus sa
telitus ir visa komunistinė impe
rija būtų pradėjusi byrėti.

Chruščiovo taktika skiriasi nuo 
Stalino. Šiandien viskas daroma 
apgalvotai ir jeigu kur ir einama 
į svetimus laukus, tai durys visa
da paliekamos atviros pasitrauki
mui.

Geresnio artisto kaip Chruščio
vas nereikia jieškoti. Jis tik žo
džiais ir grasinimais privertė Va
karus daryti įvairias nuolaidas -- 
viena po kitos. Jam taip sekasi 
gąsdinti pasaulį, kad šiandien vi
si Išsigąsta — Ir nuo bato trink
telėjimo į stalą ir nuo atominės 
bombos sprogimo. (T.ž.)

taus gaminiams apdoroti. Mašinas 
suprojektavo įmonės konstrukto
riai Vanagas ir Rimeika. (E)

ŽVEJOJA PRIE
AFRIKOS KRANTŲ

Žvejoti sardinių prie - Afrikos 
krantų gruodžio mėnesį išvyko du 
Lietuvos žvejybiniai laivai: šaldy
tuvas “Zigmas Angarietis” ir ka
pitono č. Budrio vadovaujamas 
traleris “Liudas Gira”. Laivai žve
joja Angolos vandenyse. Kiekvie
nas laivas turi sužvejoti po 27.000 
centnerių žuvies. (E)

Išleistas naujas J. Paleckio eilė
raščių rinkinys. Šalia pokariniu 
metu parašytų eilėraščių, dar įdė
ti ir estų bei latvių poetų verti
mai.

★ Vilniaus radijas gruodžio 31 
d. paskelbė apie tai, kokios lietu
viškos knygos numatomos išleisti 
Maskvos leidyklose rusų kalba. 
Tai daugiausia poezijos knygos. 
Leidykla ‘Sovietskij Pisatel” nese
niai išleidusi V. Keimerio ir P. 
Širvio knygas, dabai- ruošia dve
jus poezijos rinkinius: Eduardo 
Mieželaičio ir Eug. Matuzevičiaus. 
Lietuvių eilėraščių vertėjais mini
mi jau iš seniau žinomi vardai: 
Borisas Sluckis, Susana Mar ir kt. 
Vaikams numatoma rusų kalba iš
leisti Kosto Kubilinsko eilėraščių 

viso reikia prakasti 7 su puse my
lios. Kasant iš abiejų galų, pran
cūzų ir italų inžinieriai susitiks 
po kalnu šių metų rugsėjo mėn. 
Naudotis bus galima 1963 ar 1964 

’metais. Tunelis kelią tarp Romos 
ir Paryžiaus sutrumpins visu penk
tadaliu. Darbai kainuos apie 40 
mil. dolerių. Ligi šiol tame darbe 
jau žuvo 12 darbininkų

KAM NAUDINGAS 
PYPKĖS VALYKLIS?

Jei kambariniai augalai prade
da krypti ne į tą pusę kur nori, 
paimk pagalį ir prie jo pypkės 
valikliu pritvirtink augalą. Minkš
ta vidinė viela stipriai laikys au
galą, o minkšta išorė nebraižys 
augalo. Augs kaip norėsit!

Taip pat pypkės valiklis yra nau
dingas labai mažiems dažymo dar
beliams.

Taigi, pypkės valikliai tinka ne 
tik vien pypkių valymui!

IŠLEISTA 
DIDELĖ SUMA

Pranešama, kad J.A.V. praėju
siais finansiniais metais atominiu 
ginklų gamybai išleido £230 mili
jonų. Tai yra £4,500,000 daugiau 
nei pernai.

NEPADEDA SVEIKATAI *
NEW YORK. Amerikoje naujai 

paplitęs jaunimo tarpe šokis, va
dinamas “twist”, yra daugybės 
daktarų pripažintas kenkiąs sąna
riams. Daug jaunuolių turėjo 
kreiptis pas gydytojus su išna
rintais sąnariais ir pertemptais 
raumenimis. Tas kelio nepastoja 
ir šokis plintąs į kitus kraštus.

NELAUKTAS SVEIKINIMAS
ROMA. Popiežius Jonas XXIII 

savo ginmtadienio proga gavo pa
sveikinimą iš savo didžiausio prie
šininko Kruščiovo. Vatikano 
sekretorius Kardinolas Cocignani 
komentavo: “ši telegrama mums 
yra staigmena, be jokių svarbių 
išvadų, nebent, kad Kruščiovas 
šiuo savo gestu pripažino Katali
kų Bažnyčios egzistenciją ir au
toritetą.”

RUSŲ VEIDAI RAUDONUOJA
Rusijoje televizijų gamintojai 

prisipažino, kad jų gaminami 
aparatai nėra augščiausios koky
bės, nes iš 10 aparatų 6 iš jų po 
šešių mėnesių sugenda. Rusijos 
komunikacijos ministeris N. Psur- 
teev teisino gamintojus: “Mes 
dabar turime pagaminę 6 milijo
nus aparatų; vienas aparatas 37 
žmonėm. Nenuostabu, kad atsi
randa smulkių gedimų”. Jis pa
brėžė, kad rusų televizijos erd
vės raketose veikė “labai gerai”.

knyga “Gintarėlis’. Iš apsakymų 
rinktinių pažadama išleisti A. Gri
ciaus “Žmones”, M. Sluckio “Kaip 
sudužo saulė”. Dar numatoma iš
leisti stambesni dalykai: J. Baltu
šio “Parduotų vasarų” antroji kny
ga ir J. Marcinkevičiaus “heroji
nė” poema “Kraujas ir pelenai”. 
1962 metais Maskvoje pakartoti
nai numatyta išleisti Maironio ir 
Montvilos poezijos rinkiniai, A. 
Venclovos romanas “Draugystė”, 
M. Sluckio "Geri namai”, buv. kun. 
Ragausko “Ite missa ėst”.

UŽDAROMOS BAŽNYČIOS
Amerikiečiai, važinėję po So

vietų Sąjungą pranešė, kad 1961 
metais vakarinėse Sovietų Sąjun
gos srityje buvę uždaryta 1500 
bažnyčių. Pagal vieno amerikiečio 
pareiškimą New Yorke, buvę sun
ku patirti kokiomis aplinkybėmis 
buvusios uždarytos bažnyčios ir 
ar buvusi pavartota prievarta. Iš 
komunistinių įstaigų oficialiai 
pranešta apie dvi priežastis: vie
na, mažuose kaimuose, gerėjant 
susisiekimo priemonėms, buvęs 
apsunkinimas išlaikyti po bažny
čią, antra, tikinčiųjų skaičius tiek 
sumažėjęs, kad piniginiai esą sun
ku išlaikyti maldos namus. Tačiau 
patys ekskursantai, lankydamie
si ne rusų apgyventose srityse, 
kaip Samarkande ir Taškente, pa
stebėjo perpildytas bažnyčias. (E)

a © a a a si ® Si š i
Tuo tarpu Amerikoje vyko dide

li ginčai dėl T.V. programų men
kos kokybės. Televizijos progra
mos esą tik laiko gaišinimas, nes 
nuo pačio ryto iki vidurnakčio be
veik nėra filmų vertų žiūrėti.

KEISTIEJI EŽERAI
Keliautojus ir mokslininkus ne 

kartą domino įvairūs žemės rutu
lio ežerai. Tarp jų savo keistumu 
išsiskiria Naujosios Zelandijos 
ežeras Vanapitu. Jo plotis apie 5 
km., gylis — 400 m. Ežero vanduo 
ramus kaip veidrodis ir švarus 
kaip krištalas. Staiga pasigirsta 
duslus ūžimas, ir vanduo ima kun
kuliuoti po to pakyla apie 10-15 
cm. Paskui vanduo staiga vėl nu
rimsta, kad atsistojęs gali gėrėtis 
savo atspindžiu vandenyje, lyg 
veidrodyje. Ir tai kartojasi kas 5 
minutės. Mokslininkai vis tebe- 
aiškina šiuos reiškinius. Manoma,

KLASTINGA SALA

Tiktai visiškai giedrią dieną nuo 
laivo, išplaukiančio iš Halifakso 
uosto, horizonte galima pastebėti 
siaurą smėlio ruoželį. Tai Seiblio 
sala, esanti už 150 mylių nuo Nau
josios Škotijos krantų, Atlanto 
vandenyne. Sala priklauso Kana
dai. Seiblio salą jūreiviai vadina 
Šiaurės Atlanto kapinėmis, šim
tai laivų sudužo į jos pakrančių 
rifus ir nugrimzdo į smėlį. Per 
pastaruosius šimtmečius prie šios 
salos įvykusių laivų katastrofų 
metu žuvo apie 10.000 žmonių.

Seni jūrininkai, kuriems pavyko 
išsigelbėti iš skęstančių laivų Sei
blio salos pakrantėse, pasakoja, 
kad šios salos smėliai primena 
chameleoną. Jie greitai priderina 
savo spalvą prie vandenyno van
dens spalvos. Tokiu būdu suklai
dinti kapitonai vairuoja savo lai
vus į neišvengiamą pražūtį.

Seiblio sala — keliaujanti sala. 
Vandenyno bangos skalauja jos 
vakarinę neriją, kuri pamažu ny
ksta. Tačiau, antra vertus, vėjo 
ir jūros bangų veikiamos naujos 
smėlio krūvos telkiasi rytinėje sa
los nerijoje. Todėl sala 230 m. 
greičiu per metus stumiasi į ry
tus. Nuo 1766 m. ši sala “nukelia
vo” 4 km. Kanados valdžios orga
nai buvo priversti net penkis kar
tus perkeldinėti švyturį. Kinta ir 
Seiblio salos dydis. ,

Artėjant prie salos iš Halifakso 
pusės, galima matyti iš vandens 
ir smėlio kyšant savo keliones ties 
Seiblio pakrantėmis baigusių lai
vų stiebus ir griaučius. Nustaty
ta, kad prie Seiblio salos yra su

SOVIETINĖ “ REZISTENCIJA ”
Komunistai, siekdami stiprinti 

savo tarptautinę įtaką, pokario 
metais įkūrė visą eilę organizaci
jų. Prie tokių tarptautinių orga
nizacijų, tarnaujančių įvairioms 
propagandinėms komunistų akci
joms tenka priskirti ir “Tarptau
tinę pasipriešinimo federaciją”, 
sutrumpintai — FIR.

Ši organizacija įsteigta buvusios 
FIAPP (Federation Internationa
le dės Anciens Prisonniers Politi- 
ques) pagrindais. FIAPP buvo 
įsteigta 1947 metais Varšuvoje iš
kovoti savo nariams, buvusiems 
politiniams kaliniams, geresnes 
materialines ir socialines sąlygas. 
Komunistai greitai suprato, kad 
tokią organizaciją galima labai 
vaisingai išnaudoti savo tikslams. 
1951 m. liepos mėn. kongrese pa
gal Maskvos nurodymus buvo nu
tarta priimti į organizaciją nariais 
ir buvusius partizanus bei pasi
priešinimo grupių dalyvius. Tuo 
pat metu buvo pakeistas ir ofi
cialus organizacijos pavadinimas.

Politinė FIR programa turi vi
sas sovietų užsienio politikos ir 
komunistinės propagandos tezes. 
Svarbiausi programos punktai yra 
šie:

— Bendradarbiavimas su kovo

kad ežeras yra nuolatinių žemės 
drebėjimų centre.

Panašų reiškinį galima užtikti 
ir kitame, ežere, pietų Vokietijoje. 
Jo gylis tik 21 m. Atrodo iš pirmo 
pažvelgimo, kaip ir visi kiti eže
rai. Bet vietos gyventojai gerai 
žino, kaip ežero vanduo tai paky
la, tai nuslūgsta. Ir visa tai. pri
klauso nuo oro. Kai giedra ir šilta, 
ežero vanduo pastebimai kyla, gi 
kai lyja — slūgsta.

★ Nepriklausomoji Lietuva iš vi
so yra išleidusi 768 skirtingus paš
to ženklus. Kadangi jie turėjo įvai
rių atmainų, spaudos klaidų, van
dens ženklų ir perforacijų, tai iš 
viso su tomis atmainomis susidarė 
net apie 3000 skirtybių. Klaipėdos 
kraštui 1923-24 metais buvo spaus
dinami atskiri ženklai. Neskaitant 
įvairių atmainų, jų buvo atspaus
dinta 117 rūšių...

dužę 505 laivai. O dar kiek neži
nomų aukų slepia vanduo ir smė
lis!

Nuo praėjusio šimtmečio vidurio 
Seiblio saloje, kuri iki tol nebuvo 
gyvenama, veikia speciali gelbėji
mo komanda. Dabar čia gyvena 20 
žmonių, kurie aptarnauja sargy
binę stotį, 2 švyturius ir radijo 
stotį. Drauge su jais gyvena ir 
jų šeimos. Kova su stichija ir pa
galbos teikimas žmonėms, pralai
mėjusiems grumtynes su vandeny
nu, — sunkus ir pavojingas dar
bas. Dėl atšiauraus klimato nega- 

tojais už taiką visame pasaulyje,
— Kova prieš fašizmą, milita- 

rizmą ir revanšizmą Vak. Vokie
tijoje,

— Kova už visų tautų apsi
sprendimo teises.

— Kova už taikos sutarties su
darymą su “abejomis” Vokietijos 
valstybėmis.

Šiuo metu FIR jungia visų so
vietų bloko kraštų partizanų or
ganizacijas bei komunistų vado
vaujamas pasipriešinimo grupes 
kituose E'uropos kraštuose. Savo 
tarptautinį charakterį ši organiza
cija panaudoja beveik išimtinai 
propagandai prieš Vak. Vokietiją 
skleisti komunizmo idėjas jau
nimo tarpe. FIR taip pat nuolat 
puola NATO ir Europos Ūkinę 
Bendruomenę (EWG).

FIR centras šiuo metu yra Vie
noje. Jos skyriai yra 21-je valsty
bėje (įskaitant ir Izraelį) ir esą 
jungia 4,5 mil. narių. Kas trys me
tai šaukiamas kongresas, prezi
diumas turi 10 narių iš 8 šalių. 
Šiuo metu FIR prezidentu yra 
prof. Ettore Tibaldi (Italija). 
Taip vad. “generalinį štabą” .— 
biurą sudaro 33 nariai iš 17 vals
tybių. Biuro sekretoriumi yra 
Andre Leroy (Prancūzija).

Praktinį propagandinį darbą at
lieka įvairios komisijos. Iš jų svar
besnės yra šios: tarptautinė nuo
latinė ryšių, propagandos, teisės, 
kultūrinė, istorinė ir filmų.

FIR reguliariai leidžia žurnalą 
vokiečių ir prancūzų kalbomis, sa-
vairinį biuletenį “FIR Informa
cijos” įvair. kalbomis ir visą eilę 
brošiūrų, atsišaukimų, knygų, šie 
leidiniai siunčiami į viso pasaulio 
kraštus. (E)

RAŠYTOJUI J. GRUŠUI 
60 METŲ AMŽIAUS

Gruodžio 20 d. Lietuvoje buvo 
oficialiai pagerbtas J. Grušas, ra
šytojas, pastaruoju laiku parašęs 
eilę dramos veikalų: “Dūmai”, 
“Herkus Mantas”, “Vedybų su
kaktis”, “Zigmundas Sierakaus- 
kis”, “Profesorius Markas Vidi- 
nas”. Pagerbimas bei pagyrimai 
buvo jo 60 metų amžiaus sukak
ties proga. (LNA)

SOVIETŲ DARBININKAI 
ULBRICHTO VOKIETIJON

Kalėdų švenčių metu ir pirmo
mis sausio dienomis į Rytų Vo
kietiją atgabenta apie tūkstantis 
darbininkų iš Sovietų Sąjungos. 
Jie įjungti dirbti tose įmonėse, 
kuriose atsiradę sunkumų išpildy
ti numatytus planus. Atrodo, kad 
su tokiais sunkumais susidūrė 
įmonės, turinčios išpildyti dides
nius užsakymus sovietams.

Įima saloje verstis žemdirbyste. 
Seiblio salos gyventojai negali 
net žuvauti, nes pakrantėmis 
plaukioti pavojinga. Seiblio gy- 
ventijams maistas atvežamas iš 
kontinento.

Iš tolo jūroje matoma švyturio 
šviesos juosta. Ji siunčia rūstų 
perspėjimą: “Jūs plaukiate šalia 
Seiblio salos — šiaurės Atlanto 
kapinių”. (E.L.)
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REDAGAVO JIEVA DIDŽYTĖ

EGZAMINAMS PASIBAIGUS
Egzaminų laikai pasibaigė, ir 

rezultatai paaiškėjo. Tenka pasi
džiaugti, kad vėl keletas sąmonin
gų lietuvių baigė augštąjį mokslą 
ir gavo ar gaus diplomus.

Susilaukėme ir būrio abiturien
tų, kurie papildys lietuvių studen
tų gretas universitetuose.

Yra tačiau ir nepasisekimų, net 
ir labai skaudžių. Atrodo, kad ne- 
visad galima kaltinti save menkai 
dirbus ar pačią egzaminų sistemą. 
Tenka pažvelgti ir j pasirinktą da
lyką. Modernusis amžius yra tiek 
paveikęs, kad ir studijoms renka
masi dalykas nebūtinai toks, kuris 
būtų mėgiamas, bet kurį baigus 
tikimasi pelningesnio darbo. Taip 
nuėjus, žinoma, ir pačios studijos 
yra įkyrios, o vėliau ir darbas ne
duos vidinio pasitenkinimo ir žy
mesnės pažangos. Viename Vokie
tijos universitete pasaulinio gar
so profesorius piestu pašokdavo, 
kai studentas imdavo kalbėti, ką 
darys ir kokios karjeros sieks, 
baigęs universitetą. Tokiam stu
dentui jis patardavo eiti į amati
ninkus, nes aiškiai matąs nesido
mint mokslu, o tik laikant jį prie, 
mone pelningam darbui, t.y. pra
gyvenimo šaltiniu.

JIEVA DIDŽYTĖ

Gražu ir čia
Pirmiesiems kolonistams Aus

tralijos gamta atrodė vienoda, 
nuobodi ir net žiauri. Taip pat 
galvoja ir daugumas mūsų laikais 
atvykusių europiečių. Šiek tiek 
teisybės jie turi. Reikia pripažin
ti, kad po visų Australiją auga 
eukaliptai, ganosi avys ir kur ne- 
kur iššokę senos formacijos kal
nai. Ko nors panašaus Niagaros 
kriokliui, Himalajų kalnams ar 
Lietuvos ežerams čia nerasi. Ta
čiau ir Australijos vienodumas 
yra tik paviršutiniškas. Reikia pla
čiau praverti akis ir tada pamaty
sim, kad visai arti aplink mus pil
na gražių ir įdomių vietų.

Netoli Melburno yra Bachus 
Marsh apylinkė. Ten nuvažiavus, 
mašiną galima palikti ir pėsčiomis 
eiti palei upelį, kuris vingiuojąs! 
tarp stačių, medžiais apaugusių 
uolų. Nors takas jau gerai išmin
tas, aplinkinė gamta nepaliesta. 
Eukaliptai, tarp jų avietės ir lau
kinės gėlės puošia kelią. Kartais 
taip tanku, kad net upelio nebe
simato. Vietomis prieini prie di
delio urvo uoloje — tai seniai ap
leista aukso kasykla. Jieškok ta
čiau, kiek nori, nei krisliuko to 
brangumyno prie urvo nerasi, o 
lįsti į vidų baugu — gali įgriūti 
ir gyvą palaidoti. Pačioje upėje,

Lietuvių Būreli* prie Bonegilla ežero, Vic.

Kam tat šiemet tarp mūsiškių 
nepasisekė, tenka persvarstyti ir, 
galimas daiktas, keisti fakultetą. 
Keičiant tenka nepamiršti, kad 
kiekviena mokslo šaka turi ir nuo
bodžių dalykų, kuriuos reikia iš
mokti. Mokslas nėra kriminalinis 
ar nuotykių romanas. Renkantis 
tat fakultetą, tenka tik spręsti, ar 
turim tai sričiai palinkimo, ar mus 
domina, pavyzdžiui, fizikos, gam
tos mokslų, technikos, įmonės va
dovavimo, meno, architektūros, li
teratūros ir istorijos problemos. 
Jei esame visai nelinkę knibinė- 
tis apie mašinas, tai nebūsim geri 
mechanikai, nors kažin kiek besi- 
mokytumėm. Bet mes galim, gal
būt, rinktis sociologiją, psicholo
giją, filosofiją ar ką nors pana
šaus ir toje srityje, labai galimas 
daiktas, jei ir nepasieksim viršū
nių, tai prašoksime vidurkį. Juk 
tos rūšies problemos mus pagau
na, sužavi ir patraukia, visai net 
neklausiant, kiek ir kas už tai su
mokės.

Kas jau mokslą yra įpusėjęs, 
tam sunkiau keisti. Jei iki šiam 
laikui toje mokslo šakoje sekėsi, 
tai turim gabumų, nors tegu ir 
nėra prie širdies. Tenka tik per-

tikėdamiesi aukso, žmonės sijoja 
smėlį. Mūsų būrelis pakalbino 
šiuos laimės jieškotojus, bet, ži
noma, jokių paslapčių jie nesiteikė 
išduoti. Turtą reikia pačiam susi
rasti.

Ant kiekvienos šakelės ir po 
kiekvienu akmenuku čia rasi įvai
riausių gyvių. Visa šalia kelio tarp 
akmenų knibždėte knibžda begalės 
mažų, vikrių driežiukų. Matėme ir 
gyvatę, kuri kepinosi saulėje, ra
miai snausdama ant geltono ak
mens, visai prie vandens krašto. 
Čia vėl į uolą kopia keistas, juo
das vabalas, kurio sparnai raudo
ni žybčioja. įvairūs nematyti pau
kščiai, lyg peteliškės, lekioja po 
krūmus. Pats upelis vasaros metu 
toks seklus, kad vietomis sausomis 
kojomis pereini į kitą pusę. Su
radom vienoje vietoje natūralų 
baseiną, kuriame ilgai, pasimaudė- 
me. Susėdę ant kranto, grožėjomės 
uolos formacijomis: vienur ketur
kampis įdubimas, lyg didžiulės 
durys; kitur tikras skliautas. Ma
nytum, kad tai seniai apleisti mil
žinų rūmai. Po kojomis gulį ak
menukai tokie įvairūs, kad sunku 
suprasti, kaip vienoje vietoje toks 
rinkinys susidarė. Gal tai ir yra 
milžinų darbas, kurie čia seniau 
laisvalaikiu yra žaidę. Vieni tų 

• varstyti savo mokymosi sistemą, 
įveikti mus trukdžiusias įtampas 
ir kibti iš naujo. Baigus bus gali
ma atsidėti mėgiamai sričiai, o ją 
pagaliau galima surasti kiekvie
noje mokslų šakoje. Galima bai
gus įstoti ir į kitą fakultetą. Blo
giausias sprendimas būtų kapitu
liuoti, nepasiekus mokyklos bai
giamojo laipsnio. Studijų užmeti
mas gali turėti neigiamos įtakos 
pačiam charakteriui, nes gali būti 
priežastis krentančio pasitikėjimo 
savimi, kurio taip reikia betku- 
riems gyvenimo uždaviniams įveik
ti. Pagaliau ir kitų akyse mes at- 
rodysim silpni, nesugebą, o to tik
rai galėjom išvengti. Pakankamai 
pavyzdžių, kad pasiryžimas kalnus 
nuverčia. Suklupti yra žmogiška, 
bet likti suklupus yra jau ištiži
mo bei menkavertystės ženklas.

A.Z.

akmenukų balti lyg marmuras, ki
ti geltoni, juodi, pilki, raudoni, 
mėlyni. Radome ir tokių, kurie 
kaip auksas ir plienas spindėjo. 
Vieni visai apvalūs lyg teniso svie
diniai, kiti kampuoti arba plokšti 
kaip lėkštelės. Ir aštrumas suski
lusiųjų akmenų nepaprastas: jie 
kaip skutamieji peiliukai. Lengva 
suprasti, kad primityvūs žmonės 
juos naudodavo vietoj peilių, kir
vių arba net skustuvų. Žinant 
tikslų būdą, kaip akmenį taukšte
lėti, galima iš jo paprastu būdu 
pasigaminti įvairiausių formų.

Susikrovę ugniavietę užvirėm 
arbatos, išsikepėm avienos. Tai 
buvo geresni pietūs, negu bran
giausiame viešbutyje gautum. Pa
ėjėję toliau nuo upelio, atsirado
me prie labai stataus kalno. įli
pome. Nuo jo viršūnės, kai dvasią 
atgauni, gali matyti visą apylinkę 
lyg iš lėktuvo. Kas iš apačios la
bai augšta ir įspūdinga atrodė, da
bar sumažėjo. Ilgas kelias j kal
ną nuo viršaus atrodė kaip pasi
vaikščiojimo takas.

Sakoma, kad moderniškasis gy
venimas su savo mašinomis, trau
kiniais ir lėktuvais išlepina žmo
nes ir atpratina nuo fizinio veiks
mo. Bet argi pateksi į gamtą be 
mašinos pagalbos? Kur pėsčiomis 
truktų visą dieną eiti, ten su ma
šina nuvažiuoji per kelias valan
das. Be mašinos šiandien neišsi
versi. Bloga tada, kai žmonės nu
važiuoja į gražią vietą ir palieka 
sėdėti mašinoje arba tik kelis jar
dus paėjėję, susėda pasigėrėti 
gamta. Tikrojo grožio tie keliau
tojai negali- pažinti. Reikia pačiam 
nueiti ir surasti ką nors naujo, 
nematyto, nes ką savo jėgomis pa
sieki, tas tau palieka brangu ir 
įdomu.

VIENAKALBINIS KRAŠTAS
Europos išsimokslinęs žmogus 

be gimtosios būtinai kalba bei 
skaito dar viena ar keliom sveti
mom kalbom. Ir tai yra būtina, jei 
norima turėti bent kiek platesnį 
akiratį kad ir savo profesijos ri
bose. Mokslinių veikalų ir profesi
nės literatūros pareikalavimas nė
ra toks didelis, kad jie būtų ver
čiami j .svetimas kalbas. Tik pa
čius žymiausius išverčia ir tai pa
vėlavus. Kiekvienas kraštas turi 
mokslinių žurnalų, iš kurių pati
nam visus naujausius atsiekimus. 
Bet ir jie plačiau teprieinami tik 
mokant kalbas.

Nepaprastą todėl pirmumą turi 
tas, kuris moka kelias kalbas. Aus
tralai yra būdingas vienos kalbos 
kraštas. O nėra taip, kad nepasi- 
gestų svetimų kalbų mokėjimo. 
Kai reikia pasirinkti žmones įvai
rioms misijoms į užsienius, tai vi
sad jieškoma mokančių kalbų.

Gal nevisi žino, kad Vakarų pa
saulyje visų populiariausias spor
tas yra meškeriojimas. Vienoje 
tik Australijoje, statistika sako, 
apie du milijonai ištvermingųjų 
tupinėja prie meškerės koto. Be 
to, devyniasdešimt procentų šio 
krašto gyventojų yra vienu ar ki
tu laiku savo gyvenime nors vie
ną kartą įmetę kablį į vandenį, 
tikėdamiesi grobio. Tie duomenys 
rodo, kad Australija bus bene 
vienas iš pačių kultūringiausių ir 
dorovingiausių kraštų pasaulyje, 
nes meškeriotojui privalu turėti 
gana daug gerų būdo savybių.

Svarbiausia, žinoma, tai ištver
mingumas nes ir žuvys, kaip žmo
nės, gali būti nuosaikingos —

Emigrantų vaikai .studentai jau 
yra laimingesni, nes beveik kiek
vienas moka tėvų kalbą. Vyresnio 
amžiaus lietuviai studentai, ku
riems yra tekę gyventi Vokietijo
je, neblogai savo laiku yra mokė
ję vokiečių kalbą. Ir kaip gaila, 
kad tik retas jų pasistengė tos 
kalbos nepamiršti. Bet kartą mo
kėtą kalbą yra lengva prisiminti 
ir vėl jos bent tiek pramokti, kad 
įmanoma būtų sekti joje savo pro
fesinę literatūrą. Tai labai svar
bu emigrantų kilmės akademi
kams, nes jų neremia nei garsus 
vardas australiškoj bendruomenėj, 
nei augšta tėvų socialinė bei tur
tinė padėtis. Šitą jiems atstotų 
svetimų kalbų mokėjimas.

A.Z.

Mississippi upė šiaurės Amerikoje pradeda savo 2.360 mylių kelią į Meksikos įlanką kaip ma
žas upokšnis vos 10 pėdų pločio ir 2 pėdų gylio. Jos pradžia Kanados pasienyje. Prieš įte
kėdama į jūrą Mississippi jau yra apie mylios pločio ir 100 pėdų gylio, viena iš didžiausių 
pasaulio upių. Mississippi turi daugiau nei 250 intakų, iš kurių svarbiausi Missouri ir Ohio. 
Amerikos naujakuriai ir pionieriai, verždamiesi į vakarus, daugiausiai naudojosi Mississip
pi vandenimis. Tai buvo lengviausias ir saugiausias kelias anais laikais patekti į nežinomo 
krašto gilumą.

Milda Malakūnaitė

MES MOKOMĖS LIETUVIŠKAI
“Be mokslo, kaip be akių” — 

sakydavo seniau žmonės. Buvo 
mat laikai, kada nekiekvienas ga
lėjo išmokti skaityti ir rašyti, to
dėl žmonės mokslą brangino ir 
gerbė tuos, kurie mokėsi. Dabar
tiniais laikais tik laukiniai žmo
nės yra beraščiai. Mes esame lai
mingi, nes gyvename tokiame 
krašte, kur pilna įvairių mokyklų. 
Kiekvienas, baigęs pradžios mo
kyklą ir išmokęs skaityti ir rašy
ti, gali pasirinkti, kuo nori būti 
ir mokytis toliau, nes mokslas 
daug nekaštuoja. Reikia tik noro, 
o tėveliai juk ragina: “Tik moky
kitės, vaikeliai!”

Ir mes mokomės angliškai, mo
komės prancūziškai, kaikurie dar 
vokiškai, bet labai dažnai nevie
nas užmiršta, kad reikėtų mokytis 
ir lietuviškai — savo tėvų kalbos. 
Juk turime nevieną lietuvišką mo
kyklą kad ir Melburne, ir nesun
ku jas pasiekti. Tik vieną kartą 
per savaitę tereikia nuvažiuoti te
nai. Viena tokių mokyklų yra lie
tuvių namuose Thornbury. Kiek
vieną šeštadienį kai nuvykstu į 
mūsų lietuvišką mokyklą, mane 
prie vartų pasitinka beržas. “Svei
kas!” — sakau “berželi, tu lietu
vių mylimas medeli, štai ir vėl 
mes renkamės čia pasiklausyti apie 
Lietuvos praeitį, pasimokyti dai
nų. Bet svarbiausia — pramokti 
lietuviškai skaityti ir rašyti, nes

sakoma, kad yra garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti, bet didi gėda sa
vosios nemokėti”.

Tarp svetimų gyvename, bet 
niekas mums nedraudžia lankyti 
lietuviškos mokyklos. Nereikia bi
joti, kad piktas žandaras atims 
knygą iš rankų kaip anais laikais, 
kada mokėsi lietuviškai tik pasi
slėpę, o pati mokykla vadinosi 
Vargo mokykla. Tik mamytės prie 
ratelio galėjo pamokyti lietuviš
ką maldagnygę paskaityti, nes 
piktas rusas buvo uždraudęs spau
dą. Dabar esame laimingesni, ne
gu mūsų tėvelių tėvai.

Žiūri berželis į klasės langus, 
drauge klauso mūsų mokytojų Žo
džių... Jo žalios šakos taip liūd
nai nulinkusios, lyg bežiūrėdamos 
į tuos raudonus miesto stogus ir 
meksfaltuotas gatves būtų pavar
gęs. Gal ir jis svajoja apie Lietu
vos žalius laukus ii' margas pie
vas, kai girdi mūsų dainas:

— Ko liūdi, berželi,
Ko liūdi?
Ko verki nuleidęs šakas?
Gal ir tu, kaip ir aš, niekad 

nematei Lietuvos?

Milda gyvena Altonoje, Mel
burno priemiestyje, ir lanko vie
tinę mokyklą, bet kartu ir lie
tuvių savaitgalinę, čja jos pir
mas spaudos rašinėlis. Red.

ARŪNAS ŽIŽYS

PRIE MEŠKERĖS KOTO
kartais ir jos užsispiria siūlomo 
maisto nė nepalytėti. Tokiu atve
ju meškeriotojas turi susiprasti, 
kad žmogus yra augščiausia gy
vūnų rūšis ir kaip tik dėl to jis 
turi dar daugiau užsispirti, negu 
pati kantriausia žuvytė. O tokiam 
susipratimui reikia ir proto. Pa
žįstu devyniasdešimties penkerių 
metų senelį, kuris visą gyvenimą 
praleido bemeškeriodamas ir dar 
nėra sugavęs nei vienos pilno ūgio 
žuvies, bet jis nepasiduoda ir tę
sia kovą toliau. Kai 95-rių metų 
sukakties proga vieno gerai žino
mo Melburno laikraščio korespon
dentas paklausė, kodėl, kaip jis 
manąs, taip ilgai ir sveikai gyve
na, atsakė, kad išimtinai dėl meš
keriojimo.

Be kantrybės ir išminties meš
keriotojui dar reikia gudrumo, 
klastingumo, vikrumo, atsparumo, 
rūpestingumo, atsargumo ir, svar
biausia, stiprumo, kad užsikabi
nus galėtų ir didžiules žuvis iš 
vandens ištraukti.

Savaime suprantama, ir aš pats 
esu meškeriotojas, ir dar neblo
gas. Kartą, po ilgo pasiruošimo, 
su draugais išvažiavome meške
rioti visai dienai. Atsiradome prie 
gražios, plačios upės Viktorijos 
kalnuose. Kaip tik tokiose upėse 
ir gyvena pačios geriausios ir 
skaniausios žuvys. Iš karto prisi- 
taisėm kablius, uždėjom masalo ir 
sukirtę, kas daugiausia sugaus 
žuvies, išsiskirstėm kiekvienas sa
vais keliais.

Valandą, antrą, trečią mėčiau

GERIAUSI
1961 METŲ FILMAI

Facts of Life. Amerikietiško gy
venimo ir meilės parodija. Paruo
šė Norman Panama ir Melvin 
Frank.
101 Dalmatians. Walt Disney vie
nas iš labiausiai vykusių filmų.
Shadows. John Cassavetes pastaty
mas. Filmas, kupinas realybės. 
Kaip pats gyvenimas, filmas turi 
teigiamų ir neigiamų staigmenų; 
kaip gyvenimas, taip ir filmas pil
nas gyvybės.
Cold Wind in August. Alexander 
Singer pastatymas.
The Honeymoon Machine. Auto
matų satyra.
Homocidal. Po filmo Psycho dau
giausiai siaubo sukeliantis filmas. 
The Hustler. Robert Hustler pasta
tymas. Eksperto darbas.
A Midsummer Night’s Dream. 
Šekspyro fantastinė drama lėlių 
teatre.
Ballad of a Soldier. Po II-jo karo 
geriausias rusų filmas.
Breathless. Jean-Luc Godard pa
statymas. Techniškai ir eksperi- 
mentaliai originaliausias prancūzų 
filmas.
Saturday Night and Morning. 
Anglų filmas teatro lankytojų sko
niui. Vaidina Albert Finney, vie
nas iš talentingiausių aktorių ang
losaksų pasaulyje.
L'Aventura. Geriausias pereitų 
metų filmas, rūpestingai ir kant
riai paruoštas italo Michalangęlo 
Antonioni.
La Dolce Vita. Skandalingiausias 
pereitų metų filmas, kuriame reži- 
sorius Fedrico Fellini kalba tą pa
tį ir net geriau, kaip Antonioni. - 
Rocco and his Brothers. Trečias 
pereitų metų italų filmas. Pasta
tymas Luchino Visconti.
The Kitchen. Socialistinio turinio 
pagal Arnold Wesker dramą. Ja
mes Hill pastatymas.
The Five-day Lover. Komedija ku
pina prancūziško humoro. Vaidina 
komikas Jean-Pierre Cassel.
Throne of Blood. Japonų filmų 
meisterio Akira Kurosawa pasta
tymas. čja savotiškai perdirbta 
parodoma Šekspyro drama Makbe
tas.

meškerę į upę, bet žuvis nei kibt. 
Susimąsčiau. Bene metų laikas 
bus netinkamas. Gal kaip tik da
bar žuvys dėl tik joms vienoms 
žinomų priežasčių pasninkauja? 
Kažin? Jau iš senų senovės lietu
viai žino, kaip paprasta žvejo duk
tė Eglė, jūros žalčio pamylėta, su 
juo gyveno gintaro rūmuose, jū
ros dugne. Ji turėjo progos iš ar
ti stebėti vandenų gyvenimą, ir 
iš jos mus pasiekusiųjų papasako
jimų aišku, kad žuvys jokių pas
ninkų ir metų ketvirčių nesilaiko. 
Savotiška ta Eglės isotrijal Rin* 
kinėja sau kriaukutėlius ir ginta
rą pajūryje ir šast — karaliauja 
sau su Žilvinu, vaikščioja vaivo
rykštės takais. Jai tarnauja jūrų 
gaivalai. Nemoka vaikų draus
mingai auginti, nejskiepija, atseit, 
pagarbos duotam žodžiui. Ir basta 
— pati baigia gyvenimą spygliuo
tu, vėjo siūbuojamu pajūrio me
džiu. Ir kitokių keistenybių pasi
taiko žemės gyventojams. Nese
nai skaičiau, kaip vienas įsimylė
jęs jaunikaitis, jūroje bežvejoda- 
mas, iš vandens ištraukęs žvynuo
tą undinę, kuri jam betgi nepati-

(Nukelta į 4 psl.)
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Okupuotoje 
W lietu u OJE

LIETUVIAI INŽINIERIAI —
ŽYMŪS IŠRADĖJAI

Stambiausias Vakarų Vokietijos 
savaitraštis “Die Zeit” Naujųjų 
Metų išvakarėse paskyrė specialų 
puslapi moksliniams ir techni
niams pasiekimams 1961 metais, 
pavadintų “Įsiveržimas į nežino
mybę”. Puslapyje tarp įvairių 
svarbių atradimų minimi du jau
ni lietuviai (laikraštyje pavadinti 
“sovietiniai”) inžinieriai Donaldas 
Saneviėius ir Algis Bagdonas. Jų 
sukonstruuoto specialaus aparato 
pagalba galima gauti nervų ir 
smegenų impulsines elektros sro
ves, kurios gali būti paverstos ma
tomomis kreivėmis.

Laikraštis pažymi, kad šis išra
dimas yra svarbus žingsnis elekt
roninėje technikoje, įgalinantis 
nervines funkcijas pakeisti elekt
roninėmis funkcijomis. (E)

LIETUVOS GINTARAS
PARODAI

Klaipėdos “Dailės” kombinatas 
Išsiuntė į Braziliją siuntų meniš
kų gintaro dirbinių bei papuošalų. 
Šie dirbiniai bus eksponuoti Rio 
de Janeiro organizuojamoje So
vietų Sąjungos pramonės ir pre
kybos parodoje. (E)

GAMTINĖS DUJOS VILNIUJE
Pernai pratiesus dujotiekį nuo 

Ukrainos ligi Vilniaus, dabar Vil
niuje bendras miesto dujų tinklas 
pasiekė 60 km. Perduota naudoti 
26 km. vamzdžių, šiais metais pla
nuotojai tikisi prijungti dujas 30 
miesto įmonių ir įstaigų. Už po
ros metų tikimasi prie dujų tinklo 
Vilniuje prijungti dar 4.000 butų.

LIETUVOS PAUKŠČIAI
Vilniaus radijas sausio 6 d. pra

nešė apie vykstančias Lietuvos 
paukščių keliones į vakarus. Kau

PRIE MEŠKERES...
(Atkelta iš 3 psl.)

kusi. Buvusi negraži, todėl ją iš
metęs atgal į jūrą. Aš pats undi
nės niekad nėsu sugavęs ir nela
bai tikiuosi sugauti kad ir upėje. 
Tačiau būčiau visai patenkintas 
jau ir vienui vienu paprastu, pėdos 
ilgumo upėtakiu. Škotijos žvejai 
daug kartų matę vienam bedug- 
nyje ežere didžiulį slibiną, kuris 
sykį net valtį apvertęs. Žvejai vos 
nepaskendę.

Taip man bedūmojant, dar ne
spėjus nei vieno iš tokių keistų 
padarų pamatyti, išgirdau draugus 
šaukiant pietų. Turbūt, nereikia ir 
sakyti, kad ir draugai nieko nesu
gavo. Nusivylimui išblaškyti visi 
kirtom pietus, kaip smakai. Val
gėm skanius sumuštinius, silkes, 
sardines; ant laužo kepėm mėsą 
ir viską paskaninom alaus gurkš
niu. Pasakojom vienas kitam juo
kus, o kai lauželio žarijos ėmė 
vėsti, kepėm bulves. Po tokios 
puotos, atgavę energiją ir atnau
jinę pasiryžimą, grįžom prie kran
to žuvų vilioti.

Sėkmė tokia pat, kaip ir ryte
— žuvies nė kvapo. Darosi pikta, 
kad žuvys tokios nenuolankios. 
Jas gi tam ir sutvėrė Dievulis, kad 
žmonės galėtų penktadieniais ska
naus kepsnio užkąsti. Tačiau nu
minti nevalia. Nežinia dar, gal ir 
užkibs netikėtai nors iš kvailumo, 
nes, matyt, jos šiandien sočios. 
Be to, visaip laimė žmogui lemia: 
mano geras draugas kaip tik pa
našioje būklėje staiga iš pykčio 
patraukė meškerę ir užkabino so
čiai žuviai už pilvo, bet gi ir ji 
pabėgo, dar jam nespėjus ant 
kranto ištraukti. Aš irgi pamėgi
nau keletą staigių pykčio trūkte
lėjimų, bet neilgai, nes ir vėl 
draugai šaukė. Šįkart vakarienei,

Valgėm vakarienę kaip karaliai
— pamažu, sočiai, gerbdami gam
tos dovanas, kad ir ne vandenų. 
Šiandien daugiau nebegaudysim 

no zoologijos muziejaus darbuoto
jai jau gavę ne vienų pranešimų 
apie lietuviškų sparnuočių likimą. 
Nors Lietuvoje pernai buvo ap
žieduota apie 18.000 paukščių, ta
čiau pranešimų apie jų keliones 
gauta vos 1%. štai, pernai vasarų 
apžieduoti kai kurie paukščiai 
(mašinukės) po poros mėnesių at
sidūrė Ispanijoje (Navaroje) ar 
Italijoje. Lietuviški kikiliai dabar 
žiemoja Vak. Vokietijoje, Austri
joje, Belgijoje, o pempės ir kiti 
paukščiai pasiekia Ispaniją, Pran
cūziją, Portugaliją, kregždės — 
atsiduria š. Afrikoje. Iš kitų Lie
tuvos paukščių, turinčių teisę lais
vai keliauti po Vak. Europą ir ki
tus kontinentus, dar minėtini gan
drai — jie laimi tolumo rekor
dus ir pasiekia Afrikos pietus.

(E)

ŽVEJAMS NESISEKA
Vilniaus radijo pranešimu bai

giantis metams Lietuvos žuvies 
sugavimo planai atsidūrė katastro
finėje padėtyje. Žuvies pramonės 
valdybos žvejai iki šiol yra sko
lingi valstybei daugiau kaip 180. 
000 centnerių žuvies. Ekspedicinė 
silkių žvejybos bazė įsiskolino 
valstybei nedavusi 135.000 cent
nerių silkių.

Toks žvejybinių planų neįvyk
dymas pateisinamas labai blogu 
oru, nuolatinėmis audromis. (E)

DAUG MEDALIŲ 
LIETUVIAMS 

SPORTININKAMS
Vilniaus radijas gruodžio 31 d. 

pasidžiaugė, kad praėjusieji 1961 
metai buvo gausūs medaliais lietu
viams sportininkams. Kaip žino
ma, jie kovojo sovietų gretose, gy
nė jų spalvas ir pasirodę užsienio 
kraštuose būdavo atžymimi kaip 
"Sovietų Sąjungos sportininkai”. 
Atžymėtųjų skaičius liudija, kad 

tos klastingosios žvynės žuvies. 
Nutarėm taip. Unguriai ir skanes
ni, ir jų nesunku sugauti. Tik 
trauk sau, kol ranka pailsta. Juos 
galima kepti, virti, o puikiausi 
tai rūkyti, kaip tėvai sako, Lietu
voje buvę daroma.

Taigi, kai vienišas apuokas pra
dėjo savo ilgesingą suokimų, kai 
mėnulis pakilo augštai virš galvų, 
vėl išsiskirstėm tamsiais šešėliais 
paupyje. Vandenyje atsispindi 
žvaigždės, kaip maži Švento Jono 
vabalėliai. Mėnulis taip liūdnai 
spokso apsiblaususia akimi iš pa
ties upės vidurio. Prie stataus 
kranto pasigirsta vandens pliukš- 
telėjimas. Turbūt, gyvatė į van
denį įsirito. O kas dedasi upės 
gilumoje, taip niekas ii’ nežino. 
Ten paslaptinguose dumblynuose 
gal raitosi didžiuliai stori, nutukę, 
unguriai, keistos kerėplos, gal net 
slibinai? Iš tikrųjų, pagalvojau, 
ką reiktų daryti, jei vienas i'š to
kių baisenybių užkibtų!1 Nors bū
čiau ir stipriausias žvejys pasau
lyje, vienas niekaip neištraukčiau. 
Reikėtų pririšti meškerę prie sto
ro medžio kamieno ir bėgti pagel- 
bos. O paskui tų gyvį galėtum nu
vežti į muzėjų, kad ten jo iškam
ša būtų padėta tarp kitų reteny
bių.

Dar kartą įmečiau meškerę į 
upę ir, atsigulęs aukštielnikas, įsi
žiūrėjau į žvaigždyną. Nedažnai 
žvaigždės taip aiškiai spindi dan
guje, kaip šią naktį. O jų daug. 
Tiek jų daug, tiek daug, kad jei 
tūkstantį metų skaičiuotum, vis 
dar nebūtum visų suskaičiavęs. O 
kiekviena žvaigždė tai didžiulė, de
ganti saulė ir neįmanomai toli. 
Pradėjau nuo ryškiausios ir pama
žu, kaip sapne, skaičiavau žvai
gždes vieną po kitos. O aš guliu 
ant vienos tokios žvaigždės tik 
mažyčio satelito — žemės. Jei 
kas iš augštybių panašus j mane 
stebi, tai jos nei nemato.

lietuvių tarpe atsiranda vis dau
giau pajėgių sportininkų, štai, lie
tuviai ne Lietuvai, bet ... sovie
tams 1961 metais iškovojo tris auk
so medalius Europos čempionatuo
se. Tai du irkluotojai Jukna ir 
Bagdonavičius ir boksininkas R. 
Tamulis. Dalyvaudami Sovietų Są
jungos čempionatuose lietuviai 
sportininkai, atstovaudami paverg
tą Lietuvą, iškovojo 53 medalius: 
21 aukso, 21 sidabro ir 11 bron
zos. Tiek nugalėtojų nesą buvę 
ankstesniais metais. Tačiau spor
to rekordų 1961 metais buvę pa
siekta mažiau, kaip 1960 metais
— iš viso jų buvo 115. Penki pa
vergtos Lietuvos sportininkų re
kordai drauge laikomi ir visos 
Sovietijos rekordais. (E)

— Gruodžio 2 d. Vilniaus operos 
ir baleto teatre įvyko lietuvių-estų 
baleto “Šiaurės sapnas” premje
ra. Muzika — estų kompozitorės 
Lidijos Auster, o libreto autorius
— baletmeisteris Vyt. Grivickas. 
Šis baletą ii’ pastatė ir jo prem
jera Estijoje, Taline buvo įvykusi 
prieš metus.

•
•— Leninas vis labiau madoje ir 

Lietuvoje. Lapkričio mėn. Vilniu
je, akademiniame dramos teatre 
pastatyta N. Pogodino “Trečioji 
patetinė” spaudos buvo įvertinta 
palankiai. Kritikams patiko ne tik 
pats veikalas, keliąs Lenino nuo
pelnus, bet ir rež. Rom. Juknevi-

Pone Redaktoriau,
1961 m. spalio 31 d. “Tėviškės 

Aidų” Nr. 43, “Apžvalga Spaudo
je ir Gyvenime” perspausdinta iš 
“Draugo” kun. Juozo Prunskio, bu
vusio “XX Amžiaus” redaktoriaus, 
atsiminimų ištraukos, kuriose ra
šoma:

“Kartą į ministerių rūmus pasi
kvietė ministeris pirm. Č. Laisvai 
pasikalbėjęs, ėmė priminti reikalą 
glaudžiau bendradarbiauti su vy
riausybe ir davė suprasti, kad ne
būtų sunku “XX Amžiui” paskir
ti keletą ar kelioliką tūkstančių li
tų. Mūsų dienraštis be svyravimų 
šį mandagaus kyšio pasiūlymą at
metė.”

Toliau, suminėjus spaudos cen
zūros laikraščiui darytuosius sun
kumus, atsiminimai baigiami taip:

“Ano meto totalistinio režimo 
įstaigos, norėdamos sutrukdyti, pa
reikalavo, kad naujiems metams 
būtų sudaryta nauji adresai kiek į 
kurį kraštą ir kam dienraštis siun
čiamas.” (Tokiuose sąrašuose bu
vo prašoma nurodyti, kiek į kurį 
paštą laikraščio egz. siunčiama. 
Mano pataisa).

Nepriklausomos Lietuvos laikais 
laikraščių persiuntimas paštu bu
vo taip tvarkomas:

Pradžioje metų laikraščių admi
nistracijos paruošdavo kiekvienam 
paštui atskirus, to pašto aptarnavi
mo rajone, prenumeratorių sąra
šus. Juose buvo nurodoma prenu
meratoriaus pavardė, adresas ir 
kuriam laikui laikraštis užprenu
meruotas. Tokius sąrašus laikraš
čių administracijos kasmet, iki 
sausio 10 d., išsiųsdavo paskiriems 
paštams. (Iki sausio 10 d. laikraš
tis prenumeratoriams būdavo tei
kiamas pagal praėjusių metų sąra
šus.) Vėliau, laikraščių adminis
tracijos paštams siųsdavo tik ati
tinkamą laikraščio egz. skaičių. 
Paštas, pagal jau turimą sąrašą 
laikraštį įteikdavo prenumerato
riams. Metų eigoje prenumerato
riams keičiantis, laikraščių admi
nistracija šiuos sąrašus atitinka
mai koreguodavo. Tokia tvarka 
laikraščius siųsdavo visos adminis
tracijos. “XX Amžiui” nebuvo da
romos jokios išimtys ir jokie truk
dymai.

Aną totalistinį režimą atsimini
mų autorius pats sudemokratina 
atpasakojęs “XX Amžiaus” redak
toriaus su ministerių pirmininku 
C. pasitarimą. Totalistinių režimų 
atstovai su jiems nepalankios 
spaudos redaktoriais tikrai nesi- 
tartų ir jiems kyšių nesiūlytų, 
bet panaudotų tikras totalistines 
priemones jų reikalavimų vykdy
mui.

L. Barkm, Melbourne

Laiškas “Atžalos” teatrui
Mieli Atžaliečiaii,

Nors jūs gyvenate tarp sydnė- 
jiškių lietuvių, kasdien su jais 
bendraujate, tačiau jūsų kaip gru
pės pasirodymo daug kas labai pa
sigedo. Per dvejus metus nei bal
so, nei alaso. Bet aš vis su vilti
mi galvojau: palaukit — dideli me
džiai auga lėtai. Štai, gruodžio 9 
ir 16 dienomis vėl pasirodėte — 
gaivūs ir liauni, tikrai kaip tos 
metūgės per tuos metus sieksniais 
išlėkusios. Į Dainavos sceną jūs 
perkėlėte ir parodėte dalį lietuvių 
tautos herojiškų kovų už savo 
spausdintą žodį, už laisvę, už gyve- 

čiaus pastatymas ir kai kurių ak
torių vaidyba. Leniną vaidino (ir 
ne pirmą kartą) J. Kavaliauskas, 
jo seserį Iljiničną — L. Kups
taitė, dar vaidino: P. Zulonas, O. 
Knapkytė, H. Kurauskas ir kt.

— Vilniuje su gastrolėmis pa
sirodė estų dramos teatras iš Ta
lino.

— Neseniai Kauno dramos teat
re buvo pastatytas Šteino “Okea
nas”. šiuo metu rengiamos pasta
tyti naujos pjesės: J. Grušo “Pro
fesorius Markas Vidinas” (vaiz
duojamos “progresyvios jėgos”, 
kovojančios prieš branduolinius 
ginklus “vienoje kapitalistinėje 
šalyje...”). Neseniai šis dramatur
gas įteikė teatrui naują savo vei
kalą “Zigmantas Sierakauskas”. 
Kauno dramos teatras dar ruošia 
J. Mackonio pjesės “Ulijona” ir 
škotų dramaturgo Rido komedijos 
“Plačiaburnė mergina” pastaty
mus. Režisierė A. Ragauskaitė pra
dėjo statyti spektaklį vaikams — 
“Auksinis raktelis”.

— Lietuvių kompozitorių kūri
niai buvo ne kartą išpildyti Mask
voje, Rygoje ir kitur. Komunistų 
suvažiavimo dienoms Maskvos 
konservatorijoje atlikti komp. J. 
Juzeliūno “Afrikietiški eskizai” 
(dirigavo A. Žiūraitis). J. Juze
liūno kūrybą pagyręs ir D. Šosta- 
kovičiūs.

★ Sausio mėn. pradžioje išleis
tas Halinos Korsakienės romanas 

SKAITYTOJU NUOMONĖS
nimą. Tikrai buvo kuo pasigėrėti 
ir net susimąstyti palyginus aną 
mūsų senolių gyvenimą su mūsuo
ju. Anuo mętu viešpatavo materia
linis skurdas, bet žmonės buvo ku
pini idealizmo. Šiandie mes perte
kę materialinėmis gėrybėmis, bet 
skurstame dvasioje. Ir tą mūsų 
begėdišką skurdą liudija žvilgsnis, 
atitrauktas nuo scenos į žiūrovų 
pusę. Tokia didelė kolonija, į su
buvimą suvažiuoja daugiau maši
nų, negu lietuvių, kaip kažkas vaiz
džiai prasitarė, o išsiilgto spektak
lio pasižiūrėti susimetė vos sauje
lė. Galvoju kur tie, anksčiau bur
noję, kad Atžala snaudžia? Bet 
kai Atžala sužaliavo scenoje, tai 
salė pustuštė. Gal 15/- perbrangus 
įėjimas? Kažin, ar būtų daugiau, 
net jeigu spektaklis būtų veltui. Ne 
pinigo klausimas. Į privačius pa
rengimus ar didesnius balius susi
renka šimtai, mokėdami po svarą 
ir daugiau, neskaitant kiek pinigų 
išleidžia šalia to. Skurdi, apytuštė 
ir neįdomi salė. Dvasią atgaivina 
scena. Jeigu anksčiau Atžalos pa
rengimuose ir jautėsi vaidyba, tai 
šį kartą matėme tikrai nuoširdų, 
giliai išgyventą ir vaidintojų įspū
dingai perduotą šiurpią ano meto 
realybę. Aiškiai jautėsi kieta ir 
sumani režisoriaus (S. Skorulio) 
ranka, pajėgusi perkelti istoriją į 
dabartį, pasakojimų į realų gyve
nimą. Ak, atžaliečiai, argi man 
jums pasakoti, kaip vaidinot? Jūs 
tikrai turėjot ką parodyti ir paro
dėte, o mes matę tegalini tik pasa
kyti nuoširdų Jums ačiū. Kas pra
miegojo ir nematė, daug prarado. 
Bet ar jie tą supras? Aš noriu tik 
pasakyti, kad dykumų atžalos daug 
veržlesnės ir atsparesnės, negu 
šiltadaržių.

Jūsų
G. Margeli.

Sydney

MENININKAS IR KRITIKA

Po kiekvienos premjeros reži- 
sorius ir aktoriai, o net ir publika, 
laukia atsiliepimo apie jų atliktą 
darbą.

Režisorius yra kūrėjas. Jo kūry
ba tik trumpam laikui pasirodo 
scenos šviesoje ir lieka neužfik
suota. O dirbama tam pasirody
mui kruopščiai ir ilgai.

Filmų režisoriai laimingesni. Jų 
kūryba gali būti taisoma neribo
tai, kol režisorius sukuria tai, ko 
jis tikrai siekė. Ir tik pasiekus tam 
tikro tobulumo užfiksuojama ir pa
rodoma publikai. Užfiksuoto kūri
nio jau negali pakeisti nei suga
dinti jokios aplinkybės.

Teatre režisoriaus kūryba pri
klauso nuo aktorių sugebėjimų, 
pirmojo vakaro nerviškos nuotai
kos, net ir scenos techniškų įren
gimų. O ir pašalinės aplinkybės, 
kaip lietus, didelis karštis, publi
kos nuotaika ir reagavimas, atsi- 
liepa į išpildymą.

Už savo kūrybinį darbą kiekvie
nas režisorius laukia kritikos ne 
iš publikos, kuri spontaniškai, vai
dinimo metu pareiškia savo tei
singą kritiką, bet išmanančio sce
nos meną kritiko, kuris įvertintų 
jo kūrinį psichologiniu, moraliniu 
istoriniu ar kitu požiūriu, iškel
damas ir įvertindamas esminius 
veikalo momentus, pasakydamas 
tiesą apie režisoriaus ir aktorių 
išreikštą grožį ar ideologiją.

LIETUVIAI LITERATŪROS LEKSIKONE
Garsioji vokiečių katalikų Her- 

derio leidykla išleido XX amžiaus 
pasaulinės literatūros leksikoną 
dviejuose didžiuliuose tomuose. 
Pirmasis tomas išėjo 1960 metais, 
o antrasis dabar. Knygos didelio 
formato, kiekviena po 700 psl. Lek
sikono medžiaga atrinkta ir sure
daguota visu vokišku tikslumu ir 
kruopštumu. Ją ruošiant, talkino 
300 įvairių tautų bendradarbių.

Alfabetine pavardžių eile apta
riami XX amžiuje pasireiškę ra
šytojai, taikliai apibūdinant jų kū- 

“Laikinoji sostinė” — joje niūrio
mis spalvomis vaizduojamas lais
vosios Lietuvos studentijos gyve
nimas. Anksčiau romanas buvo 
spausdinamas “Pergalės” žurnale.

★ Vilniuje pasirodė lietuvių li
teratūros istorijos III tomo pir
moji dalis. Knygoje atitinkamai 
nušviečiami svarbiausi 1917 — 
1940 metų laikotarpio lietuvių li
teratūros leidiniai. Įdėti straips
niai apie A. Vienuolį, L. Girą, B. 
Sruogą, K. Binkį, V. Putiną-My- 
kolaitį ir kt. rašytojus.

* Baigtas parengti naujas fil
mas “Svetimieji” pasakoja apie 
kolchozo gyventojus, apie abitu
rientus, nutarusius dirbti kolcho
ze. Scenarijų parengė A. Jonynas 
ir J. Pažėra, režisavo-pastatė V. 
Giedrys.

“Studentai apie Atžalą” (M. 
Past, be parašo) savo pasisakyme 
apie “Aušros Sūnus” nedavė reži- 
soriui to pasitenkinimo, gaunamo 
perskaičius rimtą kritiką (turiu 
galvoje kritiką, o ne panegyriką ar 
pasmerkimą), o skaitančiai visuo
menei ši apžvalga galėjo sukelti 
tik klaidinančias nuotaikas.

Kas gali režisoriui, arba bet ku
riam menininkui, padiktuoti kaip 
jis turi kurti?

Ar galima režisoriui nurodyti, 
kada kas turėjo ką apkabinti? Kas 
tiko ar netiko? Ar nereiktų savo 
tvirtinimų paremti kokia nors tie
sa, su kuria, gal būt, režisorius 
prasilenkė? Kodėl kategoriški tvir
tinimai?

Jei režisierius priimtų patarimą 
iš publikos, kada maldą kalbėti, 
kada leisti "prieiti, pabraukti per 
galvelę”, ir bendrai klaustų kas 
“būtų tikę”, ar “netikę”, tai jo 
veikalas nebūtų meniškas kūrinys.

Perskaičius šią studentų kritiką 
apie “Aušros Sūnus” pajutau 
užuojautą režisoriui ir visiems te
atro darbuotojams.

Rūta Dargas
Sydney

Fone Redaktoriau,
Adelaidės Apylinkės Valdyba, 

kaipo “Mūsų Pastogės” Adelai
dės numerio leidėjas nori patiks
linti “Tėviškės Aidų” 1 (296) nu
meryje tilpusio V. Šliogerio strai
psnio “Eina klaidingu keliu” klai
dinančią vietą, kurioje sakoma: 
('... Tačiau neparašyta apie R.K. 
parapiją, koplyčią, Katalikų Cent
rą ir kitas katalikų organizacijas 
— aiškiai ignoruojama”.

1961 m. rugpjūčio 31 d. Apy
linkės Valdyba kreipėsi raštu į 
Adelaidės lietuvių katalikų vado
vybę, kviesdama katalikiškas orga
nizacijas suteikti medžiagos į 
“Mūsų Pastogės” Adelaidės nume
rį. Šis Apylinkės Valdybos kvieti
mas liko be atsakymo, ir dėl to 
teigimas, jog katalikiškos organi
zacijos buvo ignoruotos, yra netei
singas ir klaidinantis.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

TIKRAI BŪTŲ GRAŽU
P-nas J. Zinkus “M.P.” Nr. 49 

(659) iškėlė gana aktualų jaunimo 
šventės klausimą. Tikrai sveikinti
nas dalykas, pavyktų. Tos šven
tės galėtų įvykti kiekvienoje vie
tovėje kasmet, nes, kaip skaitome 
spaudoje, glaudus bendradarbiavi
mas vyksta tarp jaunimo organi
zacijų. Taigi, lieka tik organizaci
jų atstovams susirinkti ir susi
tarti.

Taip pat kiekvienais metais jau
nimo organizacijos turi suvažiavi
mus. Juos centralizavus į vieną 
vietovę, jaunimo šventė galėtų 
kas treti metai įvykti visos Auę- 
tralijos lietuvių jaunimo. Gal tai 
apsunkintų sporto šventes, kurios 
turi gana ilgą programą, bet ne
abejoju, kad būtų visada įmano
ma pašvęsti keletą valandų įvai
riomis dienomis suvažiavimų me
tu ir tuo būdu kartu turėti ir Aus
tralijos Lietuvių Jaunimo šventę. 
Tikiuosi, kad jaunimo organizaci
jų vadovybės atsilieps į p. J. Zin- 
kaus iškeltas mintis ir tinkamai iš
diskutavę imsis konkretaus darbo. 
Mintis sveikintina!

A. Bučinskas, Sydney 

rybos kryptį, atskirus veikalus ir 
duodant literatūros autoritetų at
siliepimus. Aptarimo pabaigoje 
pridedama dar kiekvieno rašytojo 
bibliografija. Ilgesnėse studijose 
ryškinama šio amžiaus littratūri- 
nės srovės bei atskirų tautų lite
ratūros raida. Leksikono puslapius 
dar puošia didžiųjų šio laikmečio 
rašytojų nuotraukos. Nuotraukos 
parinktos labai įdomios, daugumo
je lig šiol niekur nematytos. Apla
mai, leksikonas yra vienas iš ge
riausių ir plačiausių pasauliniuos 
šios rūšies leidiniuos.

Malonus jausmas apima ir lietu
vį mėgėją, kai, bevartant leksiko
ną, patiriama, jog ir lietuvių li
teratūra nėra pamiršta. Pirma
me tome atskirose pozicijose yra 
aptariama šie mūsų rašytojai: 
Aistis, Baltrušaitis, Bradūnas, 
Brazdžionis, Būdavas ir Jankus; 
antrame — Krėvė, Maironis, Ra
dauskas, Sruoga ir Vaičiulaitis. 
Bendroje lietuvių literatūros ap
žvalgoje dar suminima 50 mūsų ra
šytojų pavardžių. Visą lietuvišką
ją medžiagą leksikonui parengė 
prof. A. Maceina. Tai reikšmingas 
mūsų mokslininko pasitarnavimas 
lietuvių raštijai.

įdomi smulkmena! Apie Oskarą 
Milašių leksikone rašo vokietis 
Hans Grossrieder. Milašius ten va
dinamas lietuviu lyriku, rašiusiu 
prancūžiškai. K. Br.

Gcrb. Redaktoriau,
Jau eilė metų, kai “Tėviškės Al

dai” tyčiojasi iš visuomenės, laiky
dami ją neišmanančia, skleidžia 
prasimanymus, kad Australijos 
lietuvių bendruomeniniame gyve
nime kovojama prieš katalikų ti
kėjimą, bažnyčią ir kunigus. Ir 
lietuvių kapelionų pareiškimas yra 
tos pačios vertės, tik kitokia eti
kete patiektas.

Manyčiau nedera grupiniams in
teresams pajungti tikėjimo ir jo 
vardu teisinti savo darbus, o tuos, 
kurie tam priešinasi, vadinti “be
dieviais”, “laisvamaniais”, “ateis
tais”, “naciais” ir t.t. Po šio karo 
Austrijos katalikų vyskupai vienų 
parlamento rinkimų proga pasisa
kė, kad katalikų dvasiškija, norė
dama išsaugoti tikėjimo ir bažny
čios orumą, nerems krikščionių de
mokratų partijos, nors su ja ir 
tampriai susirišusi.

Gerai, kad kapelionai pasisakė 
patys, kuria linkme kreipia savo 
veiklą. Jeigu kam tarsi ir nebuvo 
aišku, ko jie siekia, tai šiandie jie 
savo pareiškimu tas abejones iš
sklaidė. Kapelionai, būdami vienin
teliai religinių reikalų tvarkytojai 
ir vadovai, tuo pačiu jie tariasi 
esą bendruomenės ir viso mūsų 
lietuviškojo gyvenimo šeimininkai. 
Tokiu save laikydamas Melbourne 
lietuvių kapelionas 1953 m. liepos 
12 d. savo leidžiamame lapely 
“Sekmadienis” Nr. 26 pareiškė: 
“Apgailestaudamas turiu dabarti
nei Melbourne’© Apylinkės Valdy
bai pareikšti nepasitikėjimą”. Tas 
pats kapelionas 1961.4.30 iš sakyk
los prieš įvykstantį tą dieną ben
druomenės susirinkimą įtaigavo 
nedalyvauti susirinkime ir nemokė
ti Australijos lietuvio solidarumo 
mokesčio. Apie tą mokestį Lietu
vių Chartoje taip sakoma: “Tauti
nio susipratimo ir lietuvių vieny
bės ženklan kiekvienas lietuvis mo
ka nuolatinį tautinio solidarumo 
įnašą”.

Remdama kapelionų pareiškimą 
Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Valdyba savo 1961 m. 
rugsėjo 24 d. pareiškime, kad anot 
jos “bendruomenės gyvenimas ga
lėtų vystytis ir tobulėti Pasaulio 
lietuvių Chartos nuostatų nustaty
ta tvarka” paskelbė visuomenei aš
tuonetą priežasčių, “kurios Aus
tralijos lietuvių gyvenimą privedė 
prie apgailėtino suskilimo” ir vie
ną iš tų priežsčių nurodė — “įve
dė priverstinį taip vadinamą de
šimt šilingų lietuvio mokestį” (T. 
A. Nr. 38-283). Taip federaciniai 
katalikai supranta Lietuvių Char- 
tą ir pačią bendruomenę (Federa
ciniai katalikai” vartoju išskirda
mas katalikus, nepriklausančius 
federacijai).

Po minėto bendruomenės susirin
kimo “Tėviškės Aidai”, aprašyda
mi tą susirinkimą parašė — “Mel
burne gyvenantieji lietuviai kata
likai susirinkime nedalyvavo” (T. 
A. Nr. 17-262). Argi tai nėra už- 
gavimas katalikų, dalyvavusių su
sirinkime? Išvadoje: jeigu katali
kas eina į bendruomenės susirinki
mą ne po Federacijos vėliava, tai 
tas nekatalikas. O kas ne katali
kas, kaip girdėjome suruoštame 
lietuvio teisme, tas net ne lietuvis.

Iš tos pačios sakyklos 1961.5.28 
d. Melburno kapelionas pranešė, 
kad parapijos spaudos kioske už
drausta platinti “Mūsų Pastogė”. 
Parapijos kioske nėra vietos ben
druomenės laikraščiui, o leidiniai 
iš anapus laisvai jame išsitenka.

J. Valys, Melbourne
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^JPOPTAW LW
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBAI
GERBIAMI TAMSTOS,

Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Xll-ji Sporto Šventė
RAŠO V. AUGUSTINAVIČIUS

(Tęsinys iš Nr. 1-2)

VARŽYBOS
Vyrų stalo tenisas komandomis

Mes, Australijos Lietuvių Spor
to Klubų atstovai, suvažiavę į 
XII-ją Sporto Šventę Geelong’e, 
savo metiniame susirinkime vien
balsiai nutarėme prašyti Tamstų 
atkreipti dė.mesį į sekančius mū
sų pageidavimus:

1. Kiek galima daugiau moraliai 
remti sporto klubų veiklą.

2. Per A.L.B. Apylinkių Val
dybas prašyti visas lietuvių orga
nizacijas nedaryti sunkumų spor
to klubų veikloje bei lėšų telkime, 
ypač ruošiant pobūvius, kurie yra 
beveik vienintelis sporto klubų pa
jamų šaltinis.

3. Leisti pilnai pasinaudoti “Mū
sų Pastogėje” sportui skirtu pus
lapiu, pirmoje eilėje jame panau

dojant redakcijoje esančią sporti
nio turinio medžiagą, ir tik jos 
nesant — biznių skelbimus ir ki
tokius straipsnius.

4. Prašyti “Mūsų Pastogės” Ad
ministraciją talpinti sporto klubų 
skelbimus galimai pigesnėmis kai
nomis.

Tikėdami, kad mūsų pageidavi
mai bus pilnai suprasti ir ateityje 
įgyvendinti.

Su pagarba,
(J. Jaunuti*)

Australijos Liet. Sporto . Klubų 
suvažiavimo

Prezidiumo Pirmininkas.
(A. Bratanavičius)
...Sekretorius.

LIETUVIŲ RINKTINĖ — MONTAGUE YMCA (Melbourne)

44 — 51

1 vieta Melbourne
2 vieta Hobart
3 vieta Adelaide
4 vieta Geelong
5 vieta Sydney
Melbourno stalo tenisininkai 

Balnionis ir Ablonskis laimėjo 
stalo teniso varžybas finale, įveik
dami Tasmanijos tenisininkus A. 
Andriukonį ir Valaitį 5-0 santykiu. 
Kitų komandų žaidėjai turi labai 
pasispausti, norėdami nors dalinai 
susilyginti su Melbourno ir Hobar- 
to žaidėjų lygiu. Sydnėjaus stalo 
tenisininkai pasirodė silpniausiai, 
užimdami paskutinę vietų.

Moterų stalo tenisas komandomis
1 vieta Adelaide
2 vieta Geelong
3 vieta Melbourne.
Dalyvaujant trims komandoms 

Adelaidės moterų stalo tenisinin
kės O. Mikalainytė ir A. Mikužy- 
tė lengvai laimėjo varžybas. Pe
reitų metų laimėtojos G. Renders 
ir N. Gilienė šioje sporto šventė
je nedalyvavo.

Vyrų lauko tenisas komandomis
1 vieta Adelaide
2 vieta Geelong
3 vieta Melbourne
4 vieta Sydney.
Adelaidiškiai Alf. Remeikis ir 

A. Ignatavičius finale laimėjo 
prieš geelongiškius A. Šimkų ir R. 
Zenkevičių. Melbourno ir Sydnė

jaus komandose jauni tenisininkai, 
kurių daugelis pirmą kartą daly
vavo sporto šventėje.

Moterų lauko tenisas komandomis
1 vieta Geelong
2 vieta Adelaide
3 vieta Hobart
4 vieta Sydney
Bendrai, šiose varžybose nesi

matė gražaus žaidimo. Laimėjo 
geelongiškės L. Šimkutė ir R. Ra- 
venytė.

XII-SIOS Sporto Šventės 
individualinių varžybų nugalėtojai: 
A. Andriukonis — vyrų stalo te
nise (Hobart).

O. Mikalainytė — moterų staio 
tenise (Adelaide).

A. Šimkus — vyrų lauko tenise 
(Gėelong).

R. Akenytė — moterų lauko te
nise (Geelong).

V. Koženiauskas — šachmatų 
žaibo turnyre (Sydney).

A. Andriukonis — baudų mėty
me krepšinio (Hobart).

A. Andrikonis ir Valaitis — sta
lo teniso dvejete (Hobart).

O. Mikalainytė (Adelaide) ir A. 
Lazutkaitė (Melbourne) stalo te
niso dvejete.

A. Balnionis (Melbourne) ir O. 
Mikalainytė (Adelaide) stalo teni
so mišriam dvejete.

Alf. Remeikis ir A. Ignatavičius 
— lauko teniso dvejete (Adelai
de).

t ž
X
X 
f 
t 1X 
X ❖

LIKERIAI
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Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pa* M. Petronį 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminiu*.

GARSUS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

X

Sporto šventės rengėjų buvo 
paskelbta, kad įvyks varžybos tarp 
lietuvių rinktinių (vyrų ir mote
rų) su Victorijos australų rinkti
nėmis, bet žaisti atvyko tik vyrai 
ir ne rinktinė, bet viena iš geriau
sių Melbourno krepšinio komandų. 
Suprantama, kad gale metų dau
gumas australų sportininkų atos
togauja, ir bet kurią komandą iš
kviesti varžyboms yra labai sun
ku, tuomi pilnai pateisinama, kad 
neatsirado varžovių mūsų moterų 
rinktinei.

Lietuvių rinktinė pradėjo žaisti 
be trenerio, kuris, Sporto šventės 
rengėjams neapsižiūrėjus, buvo 
pakviestas, kai žaidimas jau vyko 
10 minučių. Australų komandoje 
visi jauni krepšininkai. Persvarą 
išsikovoja jau pirmose žaidimo 
minutėse ir kada buvo mūsų rink
tinei pristatytas treneris A. Me- 
rūnat, australai vedė 2 taškų skir
tumu. Merūnas stengiasi gelbėti 
padėtį. Keičia rinktinės sąstatą, 
bet tas negelbsti, nes naujas sąs
tatas, tik spėjęs susižaisti, aplei
džia aikštę pasibaigus pirmam 
puslaikiui. Antrame puslaikyje tre
neris išleidžia į aikštę Zenkevi
čių, Andriukonį, Sohą, Lapšį ir 
Kraucevičių. Šis sąstatas pasirodė

Komandinio baudų mėtymo vy
rų ir moterų varžybas laimėjo 
Adelaidės sporto klubas.

Šachmatai
1 vieta Sydney — 7 taškai
2 vieta Melbourne — 54
3 vieta Geelong — 34
4 vieta Adelaide — 2.
Sydnėjaus komandą, kurią su

darė V. Koženiauskas, V. Liūgą 
ir V. Augustinavičius laimėjo 
prieš Melbourne 2-1, Adelaide 2-1 
ir Geelong 3-0. Geelongo koman
doje žaidė Geelongo lietuvių ka
pelionas kun. dr. P. Bašinskas. 
Tai buvo pirmasis lietuvis kuni
gas, dalyvavęs Sporto šventėje, 
kaip aktyvus sportininkas.

PAVYZDINGIAUSIAS
IR DRAUSMINGIAUSIAS

Paskutinėse Sporto Šventėse įsi
gyveno paprotys išrinkti pavyz
dingiausią ir drausmingiausią spor
tininką bei sportininkę iš visų 
Sporto Šventėje dalyvavusių spor
tininkų. šis sumanymas yra vienas 
iš daugelio pastangų pakelti spor
tininkų drausmingumą ir gerą el
gesį Sporto Švenčių metu. Kai ku
rios sporto klubų valdybos skiria 
savo klubo sportininkui ar sporti
ninkei dovanų už drausmingumą ir 
gerą elgesį, parodytą Sporto šven
tėje. šioje Sporto Šventėje išrink-

laidės £15, Melbourno £15, Syd
nėjaus £15 ir Geelongo £10.

Uniformos labai gražios, bet 
turi keletą trūkumų, kuriuos atei
tyje dabai-tinė ALFAS valdyba 
turėtų pataisyti. Be to, ir ALFAS 
valdyba iš savo lėšų aukojo šių 
uniformų įsigijimui £20.

stipriausiai. Rezultatas palengva 
išlyginamas ir po dešimties minu
čių mūsų vyrai veda 2 taškų skir
tumu.

Visų žiūrovų nustebimui vėl kei
čiamas sąstatas — Andriukonis 
gavo “pompą”. Kiek pažaidus, 
Kraucevičius prašosi pakeičiamas. 
Visiškai suprantama, australai at
vyko gerai pasiruošę, kai mūsiš
kiai tą pačią dieną turėjo keletą 
varžybų ir buvo labai išvargę. 
Paskutinėse minutėse australai 
pradeda rezultatą gerinti savo 
naudai. Varžybos baigtos 7 taškų 
skirtumu australų naudai. Varžy
bos įdomios, nes buvo progos pasi
gėrėti gražiu krepšinio žaidimu. 
Geriausiai sužaidė: A. Ignatavi
čius, A. Andriukonis, D. Krauce
vičius, V. Soha ir R. Zenkevičius. 
Jeigu numatyti planai nepasikeis, 
tai per Velykų atostogas mūsų 
rinktinė suvažiuos į Melbourną 
varžyboms su Victorijos rinktino. 
Bendrai mūsų vyrai žaidžia gerai 
ir kiek daugiau susižaidę gali stoti 
į kovą bet su kuria geriausia aus
tralų komanda.

Treneris A. Merūnas pasirodė 
esąs vienas iš geriausių šiuo metu 
aktyvių trenerių, taip sumaniai 
tvarkydamas rinktinę.

* Dr. J. MACKIEWICZ |
NERVŲ LIGŲ' $ 
SPECIALISTAS

’♦į grįžo iš atostogų ir priima $ 
J ligonius adresu: j.’

25 Ballton Str., St. Kilda, Vic. $ 
>’ tolef: LB 4083 £

PROF. V. FARFEL

NAUJŲ REKORDŲ REZERVAI

Pirmoje eil. iš kairė* į dešinę: šachmatininkas V. Koženiauskas, S.L.S. klubo “Kovas” 
valdybos kas. St. Stirbinskas, sekr. J. Kraucevičius, pirmin. V. Augustinavičius, “Mūsų 
Pastogės” sporto skyr. redaktorius Ant. Laukaitis, šachmatininkas V. Liūgą ir moterų 
krepšinio treneris V. Binkis. Stovi iš kairės į dešinę krepšininkės: L. čelkytė, G. Meškaus- 
kaitė, D. Labutytė, L. Zakaraitė, L. Motiejūnaitė, E. Kymantaitė, M. Biretaitė, R. Glio- 
nertaitė, N. Ozolina, D. May, A. Hopaitė, L. Černiauskienė ir Ir. Hopaitė.

ta tik pavyzdingiausia sportininkė 
Regina Krutulytė, Hobarto L.S.K. 
“Perkūnas” lauko teniso žaidėja. 
Jaunoji Regina šiais metais baigė 
gimnaziją ir žada studijuoti. Kal
ba labai gražiai lietuviškai ir visa 
širdimi atsidavus lietuvių sporto 
klubui. Reginai atiteko Geelongo 
Lietuvių Kapeliono dr. P. Bašins
ko skirta taurė.

LIETUVIŲ RINKTINĖS
Sporto šventės metu sudaryta 

lietuvių vyrų ir mergaičių krepši
nio rinktinės, kurios ne tik Sporto 
Šventės metu, bet ir metų eigoje, 
pasitaikius progai, žais su australų 
rinktinėmis ar atskiromis koman
domis. Vyrų rinktinė sudaryta:

A. Ignatavičius, Petkūnas, Dau- 
galis ir A. Lapšys (Adelaide), A. 
Šimkus ir R. Zenkevičius (Gee
long), A. Andriukonis (Hobart), 
V. Soha (Melbourne), A. Vasaris 
ir D. Kraucevičius (Sydney).

Lietuvių rinktinėms (vyrų ir 
moterų) buvusioji ALFAS valdy
ba parūpino uniformas kurioms 
lėšas suaukojo visi klubai: Ade-

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
į: JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

MONUMENTAL MASON,

L. PAGES
S io RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 —
§: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :§ 

jam giminaičiui ar draugui pagerbti. į:

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
Į USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

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

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

Rockdale Hot i*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokėjimui. Me» kalbame vokiškai.

■.■.W/.V.'.W.W.'.'.-.'.’.’.'.VA-.'.W.'.'.V.'.-.V.WAY.WA

į: CABRAMATTA HOTEL f
X Tel. UB 1619 |

moderni*kiau*ia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilto. Y
X Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- X 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X 
;j; gera muzika. $
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LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. J 4094.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231
■F

Jau ne kartą žmonija su di
džiausiu įdomumu stebėjo naujų 
rekordų pasisekimus, liudijančius 
apie nuolat augančias žmogaus 
organizmo galimybes. Tai atsi
tikdavo per daugelį tarptautinių 
susitikimų — ii’ 1960 m. žiemą 
Skvovelyje, ir per XVII olimpia
dą Romoje, kur rungtyniavo pa
tys stipriausieji, greičiausieji, iš
tvermingiausieji pasaulio žmonės.

Sportininkų pasisekimai tiesiog 
stebinantys. Ne tiktai tolimi spor
tui žmonės, bet ir nemaža sporti
ninkų apstulbinti tuo, kad žmo
gus gali iškelti ant ištiestų rankų 
daugiau kaip 200 kilogramų, nu
bėgti 100 metrų per 10 sekundžių, 
iššokti žymiai aukščiau, kaip 2 
metrus, o įsibėgėjęs nuskrieti oru 
daugiau kaip 8 metrus. Išvystęs 
apie 20 kilometrų per valandą grei
tį, žmogus be nuovargio tokį reitį 
išlaiko net 42 kilometrų nuotoly
je!

Nenoromis kyla klausimas: kodėl 
pastaruoju metu galimi tokie augš- 
ti pasiekimai? Nejaugi per visą 
žmonijos gyvavimo istoriją nebu
vo tokių stiprių, greitų ir ištver
mingų žmonių, kaip XX amžiaus 
antroje pusėje? Nejaugi niekada 
žemėje negimė žmogus, kuris bū
tų turėjęs Vlasovo jėgą, Hario ko
jų greitį, Brumelio ir Šavlakadzės 
šoklumą- arba pagaliau Bolotniko- 
vo ir Kapitanovo ištvermę?

Taip nei prieš 50, nei prieš 100 
metų, nei prieš daugelį amžių nie
kas nepasiekdavo tokių rezultatų. 
Tokie rekordai pasiekiami tik da
bar, mūsų dienomis.
— Kodėl? nustebs daugelis. —Ne

jaugi ir ankstesniais laikais nebu
vo milžinų, žmonių, gamtos apdova
notų ypatinga jėga, vikrumu?

žinoma, labai stiprių žminių 
buvo ir žiloje senovėje, tačiau jie 
negalėjo išryškinti visų savo gali
mybių. Mūsų dienų sporto pedago
gai išmoko maksimaliai jas išvys
tyti. štai kodėl šių dienų sportas 
— tai ne įgimtų žmogaus fizinių 
duomenų demonstravimas, o 
kruopščiai apgalvoto, besiremian
čio fiziologiniais dėsniais, sudėtin
go ir nuoseklaus pedagoginio pro
ceso rezultatas.

Štai kodėl greta sportininko 
vardo visada primenamas jo tre
nerio vardas, žmogaus, kaip tai
syklė, turinčio specialų aukštąjį 
išsilavinimą, išstudijavusio žmo
gaus organizmo sandarą ir funk
cijas. Jis puikiai žino anatomiją

ir fiziologiją, susipažinęs ir 3U 
gydomąja kūno kultūra, bend
rąją patologija. Bet kuris treneris 
gali patikrinti žmogaus kraujo- 
spaudį, nustatyti hemoglobino kie
kį kraujuje, atlikti oro analyze, o 
taip pat nusimano apie klinikinius 
kraujo ir šlapumo tyrimo rezul
tatus.

Sportiniai rekordai atskleidžia 
naujas, iki šiol nežinomas fizio
logines organizmo galimybes. Re
kordai patvirtina naujos kūno kul
tūros teorijos teisingumą, sėkmin
gą naujų metodų taikymą, padeda 
patikrinti, kaip efektyvios yra 
žmogaus judesių išvystymo, šir
dies, kvėpavimo, nervų reguliavi
mo tobulinimo priemonės.

Siekiant įgyvendinti ir patikrn- 
ti šias priemones, vartojami šiuo
laikiniai ypač sudėtingi tyrimo 
metodai. Pateikiame keletą pavyz
džių, kad būtų aiškiau, kaip tai 
pasiekiama.

Gerai žinoma, kad sprinte (100 
metrų bėgimo nuotolyje) netgi 
vienos dešimtosios sekundės da
lies laiko skirtumas turi lemiamos 
reikšmės pergalei pasiekti. Fizio
logai išanalizavo, kaip galima iško
voti bent dešimtadalį sekundės. Pa
sirodo, kai kurie sportininkai už
delsia starte. Tikslūs chronmetrai, 
galintys užfiksuoti iki 0,001 sekun
dės, parodė, kad po starterio šūvio 
iki pirmojo bėgiko judesio gali 
praeiti 0,2 ir netgi 0,3 sekundės.

Reakcijos greitis priklauso nuo 
to greičio, kuris atsiranda nervinio 
padirginimo metu ir persiduoda iš 
galvos smegenų žievės garso zonos 
į atitinkamą judinamosios zonos 
dalį. Didesnį reakcijos greitį ga
lima išugdyti treniruojantis. Spor- 
tininkjas, kontroliuojantį specia
liems prietaisams, mokosi tobulai 
valdyti savo nervinių procesų grei
tį. Suprantama, kad, jeigu buvimo 
starte laiką pasiseka sutrumpinti 
0,1, o kartais netgi 0,2 sekundės, 
tai iš karto pagerėja bendras re
zultatas. Toks pasiekimas — di
džiulis žingsnis gerinant asmeninį 
sportininko rekordą.

Kitas pavyzdys. įveikiant mara
tono nuotolį (42 km. 195 m.), ga
limas didžiausias nuovargis, ir bė
gikas tiesiog krenta iš nuovargio. 
Ne kartą gydytojai varžybose su
sidūrė su sunkia sportininko pa
dėtimi — širdies nusilpimu. Beveik 
kaip taisyklė, paskutinę distanci
jos dalį sportininkai įveikdavo ne
dideliu greičiu.

(Pabaiga sek. nr.)
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M<KU PASTOGĖ
PRANEŠIMAS

Pranešama “Mūsų Pastogės“ 
skaitytojams, kad nuo šių metų 
pradžios skaitytojų patogumui įs
teigtos dvi M.P. atstovybės:

1. Adelaide — Bronius Strau- 
kas, Adelaidės Lietuvių Namai;

2. Melbourne: Antanas Krausas, 
4 Grandview Ave., Maribyrnong.

Atstovybės įgaliotos priimti M. 
P-gės prenumeratas bei skelbimus.

M.P. Administracija

GAILUTĘ KURAITĘ ir VYTAUTĄ LAŠAITĮ, 
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 

ir skaidrios laimės bendrame gyvenime linki
< ’ ■

“Dainos” choras

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIŲ 

NAMUOSE
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės — Vasario 16 d. proga 
Lietuvių Namuose rengiamas vi
siems Melbourne lietuviams pobū
vis, kuris įvyks vasario 17 d. (šeš
tadienį). Pradžia 6 vai vak. Po
būvio metu bus atlikta šventei pri
taikinta meninė dalis.

Kaip ir anksčiau, pobūvio bufe
tui paruošti kviečiamos ponios. 
Be to čia bus gera šokių muzika, 
šaltas alus ir kiti atsilankiusiems 
patarnavimai.

Rengėjai tikisi sulaukti didesnio 
būrio tautiečių, kad bendrame po
būvyje pradėtume švęsti visiems 
lygiai reikšmingą šventę.

Pakvietimai jau pradėti platinti.
Rengėjai

M.K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS
Lietuvių Kultūros Fondas, kaip 

teko patirti, rimtai rengiasi pa
minėti Lietuvių Namuose mūsų di
dįjį dailininką M.K. Čiurlionį. Nu
matoma paskaitos, tapybos kūri
nių paroda ir koncertinė dalis — 
jo muzikinių kūrinių išpildymas.

Šiuo M.K. Čiurlionio minėjimu 
Lietuvių Kultūros Fondas pradės 
ciklą paskaitų apie didžiuosius lie
tuvius.

Inf.

KIEK AŠ SUŽINOJAU
Skautų S-gos nariai K. Brediky- 

tė ir E. Pankevičius baigė augštuo- 
sius mokslus. K. Bredikytė baigė 
medicinos studijas Melbourne uni
versitete, E. Pankevičius sėkmin
gai išlaikė egzaminus Melbourne 
technologijos institute. Pagrindinė 
jo studijų šaka buvo fizika. (K)

Eina gandas per Sydnėjų, kad 
A. Plūkas loterijoje laimėjo 6.000. 
Kiek jam asmeniškai iš tos sumos 
kliuvo, dar nepavyko sužinoti, nes 
laimingą bilietą pirko susidėję ke
liese.

Kęita* Ankui, ilgesnį laiką ligos 
išlaikytas lovoje, pirmą kartą šiais 
metais pasirodė viešumoje — abi- 
turijentų baliuje.

Roma* Cibuliki* (jun.) ateinan
tį šeštadienį (sausio 27 d.) Daina
vos salėje švenčia savo dvidešimt 
pirmą gimtadienį. Teko nugirsti, 
kad mūsų Romą kels į vyrus visa 
Socialinės Globos Moterų Drau
gija.

Jurgį Petniūną, Liverpool’o lie
tuvių veteraną, užgulė nauji ir 
staigūs rūpesčiai — duktė Danutė 
pakėlė sparnelius ištekėti. Vestu
vės numatomos kovo pradžioje.

Koita* Steponiuka* po paskuti
nio Atžalos spektaklio pastatymo 
Dainavos salėje pasigenda ilgo 
elektrinio laido. Jeigu kas iš drau
gų ar prietelių tą laidą pasiskolino 
saviems reikalams, prašomas vie
šai ar slaptai sugrąžinti į Daina
vos namus.

K. Kavaliauikai, Sydney lietu
vių choro dirigentas, savo atosto
gas pašventė plačiųjų Sydney apy
linkių geografiniams tyrinėjimams. 
Paklaustas, kokios jo kelionių iš
vados, p. Kavaliauskas atsakė: gra
žu, tikrai gražu!

Vlado Meikėno Archibald port
retų parodoje išstatytas žinomo 
dailininko ir meno kritiko Haw
kins portretas yra vienas iš pa
rodoje geriausių. Panašiai pasisa
kė ir Sydney Morning Herald me
no kritikas. Apgailestavus, kad ne 
jam teko skirtoji premija, V. Meš
kėnas atsakė: “Tas visai nesvar
bu”. Tuo pačiu metu vykstančioje 
Vynne peizažų parodoje išstatyti 
du dail. H. Šalkausko abstaktūs 
peizažai.

NAUJAS KAPAS
Sausio 6 d .Melbourne mirė Jo

nas Nagulevičius, savanoris — kū
rėjas, vyr. leitenantą,s sulaukęs 65 
m. amžiaus. Velionis jau ilgesnį 
laiką sirgo skleroze ir daug kentė
jo. Paliko našlė Eugenija, duktė El
vira Šemetienė su šeima, sūnus 
Alfredas su šeima ir sūnus Eduar
das. Laidotuvių apeigas atliko ir 
gražų pamokslą pasakę kun. Dr. 
P, Bašinskas. Sausio 9 d. palaido
tas Fawkner kapinėse dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių.

MELBURNO SAVAITGALIO 
MOKYKLOS ŠVENTĖ

Gruodžio 23 dieną Melburno Lie
tuvių Savaitgalio Mokykla užbaigė 
1961-sius mokslo metus įspūdinga 
švente. Joje dalyvavo mokyklos 
mokiniai, jų tėvai ir svečiai bei 
nemaža anksčiau šią mokyklą bai
gusių mokinių. Šventė prasidėjo 
iškilmingu posėdžiu, kurį atidarė 
Tėvų Komiteto atstovas p. Dagys, 
pakviesdamas prezidiuman ALB 
Melburno Apylinkės Valdybos pir
mininką J. Petrašiūnų, Melburno 
Kultūros Tarybos pirmininką A. 
Krausą, Kultūros Fondo atstovą 
K. Klupšą, Lietuvių Namų Tary
bos atstovą J. Meiliūną ir Sociali
nės Globos Moterų Dr-jos pirmi
ninkę V. Baltokienę. Visi augščiau 
minėtieji prezidiumo nariai kalbė
jo įvertindami mokyklų darbą ir 
didelį mokytojų pasišventimą pri
augančiai kartai. Tėvų Komiteto 
atstovas p. Dagys padėkojo visiems 
mokytojams už jų didelį darbą ir 
apdovanojo mokyklos vedėją L. 
Vacbergą įteikdamas dailininko 
VI. Vijeikio puošnų leidinį “Lietu
va Mano Tėvų Žemė” ir Čiurlio
nio Ansamblio jubilėjinę plokštelę.

Sėkmingai išlaikiusiems egzami
nus mokyklos vedėjas Leonas Vac- 
bergas įteikė pažymėjimus:

Snieguolei Dagytei, Jūratei Bla- 
dzevičiūtei, Kristinai Vingytei.

Socialinės Globos Lietuvių Mo
terų Dr-jos pirmininkė V. Balto
kienė įteikė baigusioms po dovanė
lę, Kultūros Tarybos Pirmininkas 
A. Krausas apdovanojo knygomis 
“Lietuva, Mano Tėvų Žemė” ir 
“Vyrai Gedimino Kalne”, Kultūros 
Fondo atstovas K. Klupšas — įtei
kė Simano Stanevičiaus Pasakėčių 
knygelę kiekvienai, baigusiai mo
kyklą.

Po to prasidėjo mokinių pasiro
dymai. Juos labai tinkamai prane
šinėjo V-to skyriaus mokinė M. 
Malakūnaitė. Kiekvienas mokinys 
padeklamavo po eilėraštį. R. Aukš
tikalnis pagrojo porą dalykėlių 
akordeonu, A. Savaitytė paskam
bino pianinu, broliai Baltrūnai 
pianinu duetą, Rasa Milvydaitė, 
palydint A. Baltrūnui pianinu, pa
dainavo labai gražiai pasakėlę “Pu
pa”. Užbaigai mokyklos choras, va
dovaujamas mokyklos vedėjo L. 
Vacbergo, palydint K. Baltoko ins- 
trumentaliniam kvartetui, šauniai 
padainavo “Kukuoja Gegutėlė”, 
“Čiulbėsiu Paukšteliu” ir “Linelį 
Raunu”. Programa buvo įvairi ir 
tinkamai paruošta, čia tenka pa
brėžti nepaprastą mokyklos vedė
jo L. Vacbergo ir mokytojo V. Sa- 
vaičio darbą ir pasiaukojimą. 
Jiems talkino dar šie mokytojai: 
kun. Pr. Vaseris, E. žižienė, E. 
žiedienė, p. Z. Kalpokienė, I. Ta
mošaitienė, p. Kybartienė, J. Kal
pokas ir A. Bladzevičius.

Programai baigiantis atvyko Ka
lėdų Senelis (A. Bladzevičius) ir 
apdovanojo kiekvieną dovanėlėmis.

Šventė baigta vaišėmis, kurias 
paruošė Mokyklos Tėvų Komitetas.

(fc)

PERTH
NUSIŽUDĖ LIETUVIS W.A.
Sausio 15 d. vakare “Daily 

News” ir 16 d. rytą “West Aus
tralia” laikraščiai paskelbė žinią, 
kad Colie mieste, W.A., savame 
bute, lovoje rastas negyvas Albi
nas Vaiginas. Jo rankose buvo 
nuogos vielos, kurių galai prijung
ti elektros lemputės patrono vidu
je su laidais: Iš vardo bei pavar
dės tuoj suprasta, kad tai lietu
vis, ir Pertho Apylinkės Valdyba 
tuo reikalu susirūpino. Policijos 
daromai kvotai tiekiamos žinios, 
•kokios tik šiuo metu gaunamos 
Vaiginą bent kiek pažinojusių. 
Jei atsirastų, kas Albiną Vaiginą 
pažinojo iš Lietuvos bei žino jo 
gimines, prašoma galimai skubiau 
pranešti bet kuriam Valdybos na
riui, rajono seniūnui, bei (jei tai 
provincijoje — Country) Apyl. 
Valdybos Įgaliotiniui.

A.K.

Nepriklausomybės paskelbimo 
dieną šiais metais minėsime va
sario 18 d. Tą dieną East Perth. 
R. Katalikų bažnyčioje 10 vai. 30 
min. pamaldos lietuviams ir tuoj 
po to prie bažnyčios įvyks oficia
lioji minėjimo dalis. Kviečiame 
bendruomenę skaitlingai dalyvau
ti.

Apylinkė* Valdyba

REIKALINGAS
Mūsų Pastogei administratorius. 
Suinteresuotieji šiuo reikalu krei
piasi į ALB Krašto Valdybos 
p-ką p. inž. B. Daukų, 273 Coo
per Rd., Yagoona, Tel.: 70-5281.

7-SIS PASAULINIS SKAUTŲ 
VYČIŲ SĄSKRYDIS

Pirmą kartą skautybės istorijo
je skautų vyčių sąskrydis — 7-lh 
World Rover Scout Moot įvyko 
už Europos ribų — Australijoje.

Sąskrydis vyko 22 mylios nuo 
Melbourne Clifford Park. Jis pra
sidėjo 1961 m. gruodžio 27 d. ir 
tęsėsi iki š.m. sausio 7 d.

Į Clifford Park atstovai atvyko 
iš 14 pasaulio kraštų: su Austra
lija stovykloje dalyvavo 15-kos 
tautybių skautai. Į šį skaičių ne
įeina skautai egzilai, nors stovyk
loje jų buvo. Stovyklavo virš 1000 
skautų, iš jų 300 atvykę iš užjū
rio. Lietuvių Skautų Brolijos Skau
tus Vyčius atstovavo R. Cibulskis, 
stovykloje išbuvęs visą laiką ir 
daug pasidarbavęs, keldamas egzi- 
lų skautų klausimą diskusijose su 
įvairių tautybių skautais, o taip 
pat pridarė daug nuotraukų. Jo 
išgyvenimus stovykloje ir įspū
džius skaitysime Mūsų Pastogėje.

Pranešimai

J. GLEMŽAI — 75 METAI

Sausio 20 d. VLIKo Vykd. Ta
rybos pirmininkui Jonui Glemžai 
sukanka 75 m. amžiaus. Jis nuolat 
gyvena Vak. Vokietijoje.

j Kepykla “Riga” j
>♦<

54 TAYLOR ST., BANKSTOWN S
w !♦!

Tel. 70-4706 ir 70-3983 »♦<fl p
| KEPA VISŲ RŪŠIŲ |
| KONTINENTALINĘ DUONĄ |

.*•
$ REIKALAUKITE “RIGA” KEPINIŲ VISOSE £
V v
$ DELIKATESŲ, WOOLWORTHS KRAUTUVĖSE IR TAIP * 

£ PAT PAS DAVID JONES IR COLES PARRAMATTA. $ 
£ !♦;

BANKSTOWN
ABITURIENTŲ VAKARAS

Visų trijų Sydney apylinkių 
pastangomis ir rūpesčiu surengtas 
sausio 20 d. abiturientų vakaras 
praėjo gana gražiai. Susirinko gra
žus būrelis abiturientų, artimųjų 
ir svečių. Dainavos salės centre 
buvo paruoštas iškilmingas abitu
rientams stalas, už kurio buvo su
sodinta atvykusių dešimt abitu
rientų (tą vakarą ne visi galėjo 
dalyvauti). Oficialioje vakaro da
lyje gražų žodį pasakė Bankstown

apylinkės pirmininkas p. M. Za
karas, pasveikino ir palinkėjo ge
ros sėkmės ateities darbuose stu
dentų S-gos pirmininkė ponia El
vira Stankevičiūtė — Krausienė. 
Raštu abiturientus pasveikino 
skautų vardu Aušros tunto tunti- 
ninkas p. Dudaitis. Po to kiekvie
nas abiturientas gavo po simboli
nę dovaną — lietuvišką knygą. Jas 
/teikė p. M. Zakaras. Vėliau vyko 
gana jaukus pasilinksminimas, už
trukęs iki vidurnakčio. Pasikalbė
jus su abiturientais septyni iš da
lyvavusio dešimtuko pasiryžę stoti 
į universitetą. Kiti dar neapsi
sprendę.

SVIESOS IŠKYLA
Pakartotinai pranešama, kad 

tradicinė Sambūrio “šviesa” Syd
ney ir Canberra skyrių iškyla į 
Batemans Bay įvyks sausio 27-29 
dienomis, Australia Day ilgojo 
savaitgalio metu.

Programoje, tarp kitų dalykų, 
numatytas Stepo Kovalskio refe
ratas “Jungtinės Tautos, suvieny
ta Europa ir tautinių bendruome
nių išlikimo perspektyvos". Išky- 
lon kviečiami visi nariai, bičiuliai 
ir jaunimas. Palapinės bus parū
pintos, bet maistą atsiveža patys 
iškylautojai. Sydnėjiškiai, norin
tieji transporto ar platesnių in
formacijų, skambina Pajautai Pul- 
linen, 86-5519. šeštadienį, sausio 
27, po pietų viena mašina dežiū- 
ruos pietinėje Batemans Bay tilto 
pusėje ir nurodys kelią į stovyk
lavietę. šiaip vieta paliekama ta 
pati, kaip ir pereitais metais.

Valdyba

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS EVANGELIKAMS

Pranešame, kad lietuvių evan
gelikų — liuteronų pamaldos įvyks 
ne šių metų vasario 4 d., bet se
kantį sekmadienį — vasario 11 d. 
12 vai. 30 min. Sydney evangelikų 
bažnyčioje 90 Goulburn Str.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas.

Parapijo* Taryba

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija Naujųjų 
(1962) Metų sutikimo baliui (Ban
kstown lietuvių namuose “Dai
navoje”) paruošė užkandžius, bu
fetą, kurį darbu ir medžiaginėmis 
gėrybėmis rėmė p.p. Adomėnienė, 
Bukevičienė, Donielienė, Jablons
kienė, Jarumbauskienė, Juraitie- 
nė, Makūnienė, Kedys, Olšauskie
nė, Osinienė, žygienė, Dryžienė, 
p. Tallat-Kelpša. Joms ir jiems 
Draugija nuoširdžiai dėkoja.

Atskira padėka priklauso nuola
tiniams Draugijos rėmėjams p.p. 
Grybams, Blažinskui ir ponioms 
Vaičiurgienei ir Bortkevičienei.

PREMIJA MUZIKUI
1961 m. Ohio Lietuvių Gydyto

jų Draugijos 1,000 dol. premija te
ko kompozitoriui K. V. Banaičiui.

Ir premija ir jos laureatas verti 
didelio mūsų visuomenės dėmesio. 
Premija verta dėmesio dėl to, kad 
ji jau tampa pastovi ir nuolatinė, 
kad ji nėra vien tik simbolinė, bet 
jau visai realios vertės. Laureatas 
yra vienas ryškiausių mūsų kom
pozitorių.

Kazimieras Viktoras Banaitis 
gimė 1896 m. Šakių apskr., Sintau
tų vi., Vaitiekupių kaime. Jo tėvas 
Saliamonas Banaitis yra buvęs 
anais laikais žymus spaustuvinin
kas, leidėjas ir nepriklausomybės 
akto signataras.

K. V. Banaitis aukštuosius kom
pozicijos mokslus baigė Prahoje ir 
Leipcige, kartu studijuodamas dar 
ir filosofiją bei meno istoriją. Grį
žęs Lietuvon, mokytojavo Kauno 
valstybinėje muzikos mokykloje, 
o vėliau buvo pakeltas profeso-

rium ir paskirtas konservatorijos 
direktorium. Kompozitorius dabar 
gyvena New York — Brooklyn.

žymieji K. V. Banaičio muzikos 
kūriniai: Sutemų giesmės ir vizi
jos (solo fortepijonui); Sonata — 
rapsodija h-mol (violončelei ir 
fortepijonui); Sonata smuikui ir 
fortepijonui; Siuita arfai, smui
kui ir klarnetui; Preliudų ciklas 
(solo fortepijonui); simfoninis pa
veikslas Vakarui artėjant, daug 
vokalinių solo ir chorui dalykų ir 
daug harmonizuotų lietuvių liau
dies dainų. Gyvendamas Ameriko
je, kompozitorius parašė vieną 
stambiausių savo kūrinių — ope
rą Jūratė ir Kastytis. Šis pastara
sis jo darbas ir nulėmė šiemetinės 
premijos paskyrimą. Jau dabar 
planuojama šią operą pastatyti 
laisvojo pasaulio lietuvių scenoje. 
Tai būtų vienas reikšmingiausių
mūsų muzikinio gyvenimo laimė
jimų.

K. Pr.

A.A. JONAS NAGULEVIČIUS
Š.m. sausio 9 d. po gedulingų 

pamaldų į amžino poilsio vietą 
Faulknerio kapinėse, Melbourne, 
šeimos narių ir gausingo bičiulių 
būrio buvo palydėtas a.a. Jonas 
Nagulevičius. Prie gyvų gėlių vai
nikuose skendinčio karsto su velio
niu atsisveikino kun. dr. P. Bu
činskas ir p. A. Zubras, plačiau 
apibūdinęs vėlionies asmenybę.

Jonas Nagulevičius gimęs 1896 
m. Surviliškio valse., Kėdainių aps. 
Gimnaziją baigęs buvo pašauktas 
rusų kariuomenėn, ir, baigęs karo 
mokyklą, dalyvavo mūšiuose. Lie
tuvai besikuriant, savanoriu stojo 
į Lietuvos kariuomenę, kur būda
mas karininku, ėjo įvairias parei
gas kariuomenės štabe ir pulkuose. 
Išėjęs atsargon, dirbo finansų mi
nisterijoje mokesčių inspektoriu
mi. Išvykęs iš Lietuvos drauge su 
kitais tremtiniais kurį laiką gyve
no Vokietijoje ir 1949 m. drauge 
su šeima atvyko Australijon. Il
gesnį laiką sirgęs, daug sunkių 
operacijų pakėlęs, š.m. sausio 6 
dieną pasimirė, ilgėdamasis Lietu
vos, kuriai atstatyti jo kovota ir 
kuriai stiprinti jo dirbta.

Jono Nagulevičiaus gedi ne vien 
jo paliktos šeimos nariai, bet ir kiti,

turėję progos jį pažinti. Šeima jo 
asmenyje prarado brangų vyrą, 
gerą tėvą ir uošvį, mielą senelį. 
Kiti nustojo galimybės pabendrau
ti su kilnios asmenybės žmogumi, 
tolerantingu ir plataus žvilgio lie
tuviu.

Jo turiningi pasakojimai apie 
laisvąją Lietuvą, nepaliaujamas 
domėjimasis lietuviškojo gyvenimo 
apraiškomis ir samprotavimai dėl 
jų atverdavo klausytojui velionies 
gyventąjį pasaulį. Tame pasaulyje 
vyriausioji mintis ar ašis, apie ku
rią visa kas sukosi, buvo meilė 
tėvų žemei ir jos žmogui.

Vėlionies artimuosius paguosti 
dideliame skausme būtų tikrai ne
pakeliama pastanga. Tegalima bū
tų stiprintis tuo, kad velionis vi
siems, jį sutikusiems, paliko švie
sios asmenybės atmintį. Tegalima 
būtų ramintis tuo, kad jojo gyvas
tinga savojo krašto meilė likosi 
brangintina dovana gyviesiems. 
Tai vyresnės kartos lietuvio pali
kimas jaunesniam ir pačiam jau
niausiam.

Tebūna lengva a.a. Jonui Nagu- 
levičiui svetimos šalies žemė.

- V. Jakuti*

Senelių ir ligonių reikalams dar 
prieš Kalėdas aukavusiems p. Ke
liavai 10 šil., p. Lašaitienei £ 1-0-0 
ir Pr. Nagiui £ 1-0-0 nuoširdus 
ačiū.

Taip pat S.L.M. Soc. GI. D-ja 
praneša visiems, kurie yra gavę 
D-jos laiškelius aukų reikalu ir 
kurie norėtų savo auką pasiųsti 
čekiu arba pašto perlaida (money 
order), prašomi adresuoti: Li
thuanian Womens Society for 
Charity, Sydney.

Sydney Lietuvių Moterų Soc.
Globo* Draugija

DAILININKAI DIRBA
Vakarų Australijos Valstybinio 

Meno Galerija Perthe nupirko dail. 
E. Kubbos du medžio raižinius iš 
Sydney Grafikų Draugijos suorga
nizuotos pereitą mėnesį parodos 
Perth.

Australijos Užsienių Reikalų De
partamento ruošiamoje Australi
jos meno reprezentacinėje tapy
bos, skulptūros, grafikos ir farfo- 
ro parodoje dalyvauja ir mūsų dai
lininkai — E. Kubbos, V. Ratas ir 
H. Šalkauskas. Ta paroda truks 
nuo vasario iki rugpjūčio mėnesių 
ir aplankys pietų — rytų Azijos 
miestus —■ Penangą, Bangkoką, 
Vientianą, Prom-Penhą, Manilą, 
Singapūrą ir Džakartą.

Birželio mėn. įvykstančioje Lon
done (South London Gallery) 
tarptautinėje grafikos darbų pa-

PRANEŠIMAS
Vasario 4 dieną (sekmadienį), 

6 vai. vakaro, Dainavos salėje, 
Bankstowne, A.L. Katalikų Kultū
ros Draugija ruošia viešą paskai
tą, tema:

Prezidentą* A. Smetona ir Lie- 
tuvo* užaienio politiko* bruožai 
1934 — 38 metų laikotarpy.

Prelegentas p. V. Šliogeris.
Kviečiame gerb. visuomenę kuo 

skaitlingiau dalyvauti. Įėjimas lais
vas.

Po paskaitos bus galima atsigai
vinti alučiu ir vaisvandeniais.

A.L. Katalikų Kultūro* 
Draugijo* Valdyba

PAJIEŠKOJIMAS
Lietuvoje gyveną pažįstami pa

ieško Broniau* Gurikio ir jo dvie
jų sūnų, Kazio ir Virgilijau*.

Jie ar apie juos žinantieji pra
šomi rašyti Mūsų Pastogės redak
cijos adresu.

★
Pajieškomas Jonas Vilutis, Lie

tuvoje dirbęs prie pašto ženklų 
spausdinimo. Jonas Vilutis arba ži
nantieji apie jį prašomi rašyti: 
Lithuanian Philatelic Society of 
New York. 107-33 117th Street, 
Richmond Hill 19, New York, N.Y. 
U.S.A.

Vasario 3 d. “Dainavos” salėje, 
East Bankstown, Apylinkės Val
dyba rengia Havajų vakarą.

Programoje numatoma Havajų 
solo šokiai, havajų vakaro prin
cesės rinkimai iš netekėjusių mer
gaičių, jai dovanos paskyrimas 
ir t.t.

Pradžia 7 vai. vak.
Veiks bufetas ir turtinga lote

rija, kaip jau paprastai būna Val
dybos rengiamuose vakaruose.

Įėjimas: vyrams — 15 šilingų, 
moterims ir moksleiviams — 10 
šilingų.

A.L.B. Bank*town Apylinkė* 
Valdyba”.

GRAŽIAI PASVEIKINO
Sausio 17 d. posėdžio metu ALB 

Krašto valdyba nuoširdžiai pasvei
kino valdybos sekretorių p. Vy
tautą Patašių, neseniai baigusį 
ekonomikos studijas.

Reikia pastebėti, kad p. V. Pa
tašius Krašto Valdyboje yra tre
čiasis akademikas, baigęs mokslus 
Sydney universitete. Pirmieji du: 
Dr. V. Doniela, dabar profesorius 
Newcastle universitete, ir inž. Z. 
Budrikis, dabar einąs atsakingas 
profesines pareigas Perth’e.

M.P.I.

REIKALINGI VYRAI
Bankstown Dainavos salėje besi

mankštinanti tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Marinos Osinaitės — 
Cox ir V. Šuto, jaučia didelį vyrų 
trūkumą. Jauni vyrai, susidomėję 
tautinių šokių menu, prašomi už
sukti į grupės repeticijas, kurios 
vyksta kiekvieno antradienio va
karą Dainavoje.

rodoje — Prints of the World pa
kviesti ir dalyvaus su savo kūri
niais E. Kubbos ir H. Šalkauskas. 
Iš Londono paroda keliaus į kitus 
Anglijos miestus ir greičiausiai pa
sieks kontinentą.

Tai trumpos, bet svarios ir mie
los mums žinutės: Lai mūzos ne- 
pašykšti ir toliau jiems kūrybinio 
įkvėpimo.

Stebėtoja*

:: 
f 
gI 
I s

NUOSAVUS NAMUS, 
įtnokėju* mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

s, :t. :

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO. Į
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W.

Tel. 84 2272 g
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS

IŠRŪPINAME PASKOLAS. |
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