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VASARIO
16-sios

IŠVAKARĖSE
Netrukus švęsime Vasario 16-ją 

— Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo dieną. Mūsų bendruome
nės ir organizacijų vadovybės iš 
anksto rūpinasi, kad šios dienos 
paminėjimas būtų kaip galima iš
kilmingesnis. Tačiau metai po me
tų šios dienos ir bendrai tautinių 
švenčių paminėjimai vyksta dau
giau abuojumo ir pareigos ženkle. 
Tiek rengėjų, tiek ir šventės da
lyvių tarpe nesijaučia tos vidinės 
šventės nuotaikos, kuria gyveno
me, sakysim, prieš dešimtį metų. 
Rengėjai greitomis surenčia mi
nėjimo programą, kad bent kuo 
nors būtų užpildoma ši pareiginė 
dalis. Iš kitos pusės ir šventės mi
nėjimų dalyviai į minėjimus ren
kasi be entuziazmo, bet greičiau 
įpratimo ir pareigos .stumiami. 
Juo labiau, kad ir patys rengėjai 
nesistengia šventės dalyvių pa
traukti specifiniu, neįprastu pa
rengimu. Tiek iš vienos, tiek ir iš 
kitos pusės šis atitinkamos šven
tės nubanalinimas palieka kiekvie
no širdyje ilgai trunkančio kar- 

- tėlio.
Jeigu mes savyje neturime arba 

baigiame prarasti tą vidinį jaus
mą, kuris mus šaukte šaukia į šitą 
mūsų tautinio sąmoningumo ir su
brendimo demonstraciją, turinčią 
toli siekiančių pasėkų, tai vargu 
ar patrauks mus net ir ypatingi 
šios šventės paminėjimai. Tie, ku
rie renkasi į minėjimus tik kaip 
dalyviai, turi neužmiršti, kad mi
nėjimas nėra seniai laukta pramo
ga, gi patys minėjimų rengėjai te- 
pagalvoja, jog šventės nuotaika 
ir jos pasisekimas pirmiausiai pri
klauso nuo jų pačių. Tenesitiki 
pramogos ateiną į minėjimus, ta
čiau tepriima dėmesin ir minėjimų 
rengėjai teisingus dalyvių prie
kaištus ir pastabas. O tokių pasta
bų vis renkasi daugiau ir daugiau.

Kodėl minėjimų pasirengimus 
atidėt paskutinei dienai? Juk gali
ma tokią minėjimų programą pro
jektuoti jau pusmečiu į priekį. 
Jeigu išsisėmusios arba nusibodu
sios meninės bei intelektualinės 
pajėgos vietoje, kodėl nepasikvies
ti jų iš kitur? Juk šiandie, po dau
giau kaip dešimt metų tiek prasi
gyvenome, kad svaras kitas jau 
nėra problema. Pagaliau gerai su
rengtas paminėjimas su stipria 
programa pakels nuotaikas ir pa
čių dalyvių, kurie jau darosi apa
tiški ir nejautrūs ne tik minėji
mams, bet ir iš viso lietuviškam 
reikalui. Jeigu minėjimų dalyviai 
neturi jieškoti ir laukti minėji
muose pramogų, ta juo labiau mi
nėjimų rengėjai neturėtų patiekti 
jiems bet kokio šiupinio, nes mi
nėjimų sėkmė priklauso lygiai vie
nodai ir nuo rengėjų, ir nuo pačių 
dalyvių.

Antras paminėtinas faktas yra 
minėjimų proga aukų klausimas. 
Jeigu mes jaučiame savy bent kiek 
tautinio sąmoningumo, tai drauge 
yra ir nenuneigiamas aukos rei- ' 
kalas, kaip ženklas, kad mes viso
mis išgalėmis prisidedame prie mū- ' 
sų tiek politinių, tiek vidaus rei- 1 
kalų, susijusių su atitinkamomis 1 
išlaidomis. Nuo mūsų duosnumo 1 
didele dalimi priklauso ir visos ! 
eilės mūsų daromų žygių vaisiai. 
Kaip J. Normantas (Žiūr. Skaity- 1 
tojų nuomonės) tvirtina, latviai

Atlas raketa, kuria buvo paleista aplink žemę šimpanzė 
Enos pereitų metų lapkričio 29 d. Beždžionė, apskridusi du 
kartus aplink žemę (po 17.500 mylių per vai.), laimingai nusi
leido. To paties tipo Atla.s raketa numatyta panaudoti ir žmo

gaus skridimui.

SOVIETU “POLITINIS KARAS”
Savo laiku buvo girdėti balsų, 

kad visi Rusijos smurto aktai esą 
aprėžti Rytų ir Centro Etiropa. 
Tačiau vėlesni įvykiai, sovietų in
tervencijos Kinijoj, Korėjoj, La
ose, Vietname ir kitur, tuos rami
nimus griežtai dementavo. Sovie
tų pasikėsinimas prieš 2 milionų 
Vakarų Berlyno gyventojų laisvę 
ir pavojngas šantažas prieš Suo
miją, kuris gali turėti sunkių pa
sekmių tiek tam mažam kraštui, 
tiek šiaurės Atlanto Pakto Orga
nizacijai yra naujausios grandys 
nenutrūkstamoj sovietų ekspansi
nės politikos grandinėje.

Iš šios politikos tenka padaryti 
tokias logingas išvadas: pirma, — 
rusų bolševikų revoliucijos eks
pansija nėra aprėžta tam tikro
mis sritimis; jos tikslas — viso 
pasaulio užvaldymas; antra — jo
kia tauta nėra ligšiol priėmusi ko
munistinės santvarkos savo lais
vu noru ir sprendimu; trečia ■— 
tarptautinės sutartys su Sovietų 
Sąjunga turi galios tol, kol Mask
va nenusprendžia jų sulaužyti; 
ketvirta — sovietų ekspansija ne
gali būti sustabdyta dplomatinė- 
mis derybomis; ji sustoja tiktai 
prieš ginklų galybę.

Šia proga tikslinga prisiminti 
vieną charakteringą sovietų politi
kai aplinkybę, būtent, kad per 
daugiau kaip 40 metų, praėjusių 
nuo bolševikų revoliucijos ir rusų 
tautos pavergimo, sovietai nei vie
ną kartą nebuvo surizikavę pradė
ti didelį karą. Jie vedė tik vieti
nius grobuoniškus karus prieš sa
vo daug silpnesnius kaimynus. 
Sovietų Sąjunga dalyvavo antra
jame pasauliniame kare — šukei-

dama tuo pragaištingų pasekmių 
žmonijai — tiktai todėl, kad jos 
bendras bei sąjungininkas Hitle
ris ją puolė ir įtraukė į karą. Tą 
charakteringą sovietų politikos 
ypatybę Vakarai turėtų atsimnti, 
nustatydami savo politiką Mask
vos atžvilgiu.

Vis dėlto sovietų pavergtų tau
tų atstovams yrą svetima mintis, 
kad Vakarai turėtų pradėti karą 
joms išvaduoti. Pavergtų tautų 
atstovai tenori, kad Vakarai, ly
giagrečiai su savo defenzyvinio 
karinio pajėgumo didinimu, galop 
nusistatytų savo santykiuose su 
sovietais kelti tarptautinės teisės 
ir moralės dėsnius ir, kad iš to se
ka, remti politiniai ir moraliniai 
teisingą pavergtų tautų bylą. To
kia laikysena atitiktų pačių Va
karų interesams, nes atkaklus so
vietų daromų neteisybių nutylėji
mas ilgainiui turi susilpninti tei
sės pajautimą Vakaruose.

Vyriausias ginklas, kurį sovietai 
pastaruoju laiku vartoja savo sub- 
versyvinėje akcijoje prieš civili
zuotąjį pasaulį, yra demoralizaci
ja. Jie siekia užmigdyti tarptau
tinę sąžinę, padaryti ją nejautrią 
jų daromoms neteisybėms, pripra
tinti Ją nutylėti bei toleruoti jų 
smurtus. Tačiau Vakarai turi ga
lingesnį ginklą — teisybę. Yra ži
nomas ciniškas komunistų obal- 
sis: tikėjimas yra opiumas liau- 

(Nukelta į psl. 2)
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ŠŪVIAI — KARSTAI — SALDAINIAI 

savaitės įvykiu raida
ŠŪVIAI PRO ŠALĮ

Pereitą savaitę amerikiečiai 
bandė vienu raketos šūviu paleis
ti penkis satelitus aplink žemę. 
Šis bandymas' nepavyko. Dviem 
dienom vėliau po šio bandymo 
buvo paleista raketa su moksli
niais instrumentais į mėnulį. Ir 
šį kartą šūvis pro šalį: raketa 
Ranger 111 nukrypo apie 25.000 
mylių į šalį nuo mėnulio. Moks- 
ninkai tikėjosi, bent gauti tele
vizijos pagalba mėnulio nuotrau
kų, tačiau ir jų nesulaukė. Spė
jama, kad televizijos antena ne
buvusi atgręžta į žemės pusę. Tuo 
pačiu metu buvo atliekami pas
kutiniai pasiruošimai paleisti 
žmogų į orbitą, kuris tris kartus 
apskridęs turėjęs nusileisti numa
tytoje vietoje. Pirmasis toks ame
rikietis astronautas numatytas 
pik. Itn. John Glenn, 40 m. Dėl 
techniškų priežaščių ir nepalan
kaus oro šis jo skridimas buvo 
tris kartus atidėtas. Amerikos 
planuose numatyta dviejų žmonių 
vienoje kapsulėje kelionė aplink 
žemę 1964 m., o 1968 m. tiki
masi pasiųsti trijų žmonių ekspe
diciją į mėnulį.

KARSTAI IR APSAUGA?
Kai Amerikoje visu įkarščiu 

ruošiamasi civilinei apsaugai bu
simojo atominio karo atveju ren
giant priešatomines slėptuves, ru
sų krašto apsaugos ministeris 
maršalas Rodian Y. Malinovsky 
pareiškė, kad “slėptuvės prieš 
atomines ir vandenilines bombas 
yra ne kas kita, kaip tik iš anksto 
parengti karstai ir kapų duobės. 
Neįmanomi jokie bunkeriai, ku
riuose gali saugiai ir ramiai iš
gyventi atominių bombų sprogi
mus.” Tuo tarpu prezidentas 
Kennedy patiekė Kongresui 700 
milijonų dolerių sąmatą civilinės 
apsaugos reikalams 1963 me
tams. Amerikos mokslininkų 
sluogsniuose vis tebevyksta karš
ti ginčai, kiek priešatomines 
slėptuvės gali būti naudingos. 
Amerikos vyriausybės išleistos 
slėptuvių instrukcijos ribojasi 
penkių megatonų pajėgumu. Be 
abejo, karo atveju reikia skaity
tis, kad tokių bombų gali būti 
įvairaus pajėgumo. Spėjama, 
prieš 50 ar daugiau megatonų 
bombą tam tikru radijusu nėra 
jokių apsaugos priemonių. Moks
lininkai spėja, kad sprogūs di
desnio pajėgumo atominei bom
bai gali kilti tokia ugnies audra, 
kuri galinti išnaudoti kuriam lai-

TAUTOS FONDO VALDYBA KREIPIASI

kui visą deguonį. Turint galvo 
radioaktyvius kritulius, žmonės 
slėptuvėse gali būti priversti iš
būti ilgesnį laiką, negu kad ap
skaičiuojama.

R1NK1MA1 INDIJOJE
Šio mėnesio 18 d. prasideda 

Indijoje kongreso ir atskirų pro
vincijų parlamentų rinkimai, ku
rie yra vienas iš rimčiausių įvy
kių šių dienų pasaulio politikoje. 
125 milijonai turinčių teisę bal
suoti pasisakys ir, aišku, nulems 
Indijos ateitį ir, galimas daiktas, 
sukels daug galvosūkių ir pasau
linėje politikos rinkoje. J federa- 
linį parlamentą (Lok Sabha) ren
kami 494 atstovai, o į 13-kos 
provincijų seimelius — 2.930 
atstovų. Kadangi krašte yra dide
lis skaičius beraščių, tai balsavi
mai gerokai komplikuojasi, ir 
galutiniai rezultatai gali pasirody
ti tik apie balandžio mėnesį. In
dija yra pats didžiausias savo gy
ventojų skaičiumi demokratinis 
kraštas (438 mil.), ir jos politinė 
kryptis daug gali lemti pasaulio 
politikoje ir ypač Azijos žemy
ne. Juo labiau jos laikysena svar
bi, turint pašonėje nemažesnį ir 
grobuonišką kaimyną — komu
nistinę Kiniją.

SALDAINIAIS VILIOJAMA
VAKARŲ VOKIETIJA

Pernai metų pabaigoje Rusi
jos ultimatyviniai grasinimai pa
sirašyti separatinę taikos sutartį 
su Rytų Vokietija šiandie jau už
miršti. Dabar Rusija lankstosi 
prieš Vakarų Vokietiją siekdama 
“sunormuoti” tarpusavio santy
kius. Nors Vak. Vokietijos kanc
leris Dr. K. Adenauer yra senas 
politikos vilkas, tačiau jį remian
čios minorinės parlamento parti
jos sovietų pažadams ir meiliems 
žodeliams darosi labai minkštos. 
Girdint sbvietinius komplimen
tus, Vak. Vokietijai tikrai sukasi 
galva prisiminus “okeaniško pla
tumo” rinkas Rusijoje vokiečių 
gaminiams. Rusija stato tik vieną 
reikalavimą ir tai visai nekaltą 
— visos durys bus atviros, jeigu 
Vokietija išstos iš NATO (šiau
rės Atlanto Gynybos Sąjunga) 
ir pasiskelbs neutrali. Rusija pri
žada užmiršti kėsinimus pasira-

yra žymiai už mus solidaresni: sa
vo nepriklausomybės šventės pro
ga jie aukoja tik popieriniais. Argi 
tai nėra sektinas pavyzdys? Iš ki
tos pusės rengėjai turi nedelsdami 
duoti surinktų aukų viešą atskai
tomybę, nes tai yra visuomenės 
pinigai, ir ji turi žinoti, kaip jie 
sunaudoti. Jeigu norima, kad toji 
pati visuomenė neliktų kurčia ir 
ateity. Padarykime savo tautines 
šventes tais šaltiniais, kurie stip
rintų mumyse tėvų ir protėvių 
puoselėtą tautos kultūrą.

V. K-lis

Brangūs Australijos Lietuviai,

Keletą metų susitrukdžiusi Tau
tos Fondo veikla Australijoje vėl 
atgaivinamą, sutikus stoti nau
jiems asmenims j šį sunkų, bet 
būtinai reikalingą mūsų tautos 
laisvinimo darbą.

Šiuo raštu pristatome Jums nau
jus Tautos Fondo atstovus Aus
tralijai: dr. Aleksandrą Mauragį, 
kun. Petrą Butkų, p. Juozą Sla
vėną ir p. Kastytį Stašionį.

Ta proga kreipiamės į Jus, bran
gūs tautiečiai, ragindami nepa
miršti savo tautinių pareigų. Rem-

kite kiekvieną pastangą, kuri yra 
nukreipta mūsų tėvynės laisvini
mui. Mūsų pažiūros, mūsų pakrai
pos neturėtų mums trukdyti dirb
ti Lietuvos laisvinimo darbo. At
minkite, kad pirmoji ir didžioji 
kiekvieno laisvo lietuvio pareiga 
yra rūpintis savo pavergtos tėvy
nės laisve.

Linkėdami 
ties Naujais 
Jūs atliksite
gai savo pareigas Lietuvai tėvy
nei ir būsite gražus pavyzdys pa
saulio lietuviams.

Tautos Fondo Valdyba.

Jums geriausios klo- 
Metais, tikime, kad 
solidariai ir vienin-

Syti separatinę sutartį su Rytų 
Vokietija, jeigu Vak. Vokietija 
leisis į derybas su Rusija. Nors 
Vokietijos gynybos ministeris F. 
J. Strauss ir užtikrino, kad jokiu 
būdu nebus keičiamas Vokietijos 
politinis kursas, vis tik spaudos 
atsiliepimai kaip tik pasisako pa
lankia sovietams prasme.

Girdėdamas tokias kalbas la
bai nejaukiai pasijuto Rytų Vo
kietijos bosas V. Ulbricht. Jis net 
drįso raštu protestuoti Maskvai, 
kam ji leidžiasi į derybas su Vak. 
Vokietija. Kremlius taip pat jam 
raštu atsakė, liepdamas nutilti 
ir nesikišti, kada Maskva planuo
ja Europos ateitį. Šis Maskvos 
atsakymas tik dar labiau suerzino 
Ulbrichto ambicijas. Nežiūrint 
Rusijos pastangų suskaldyti ali- 
jantų vienybę, daug faktų jų vil
tis temdo. Pereitą savaitę vienas 
iš Va. Vokietijbs svarbių parei
gūnų prasitarė: “Atrodo, rusai 
gyvena visai kitame amžiuje už
merkdami akis prie faktą, kad 
kapitalistinis pasaulis, visai prie
šingai sovietinėms pranašystėms, 
kaskart vis glaudžiau ir glau
džiau artėja, užuot išsiskyręs, kaip 
kad sovietų propaganda teigia”.

ŠUOLIS MEDICINOJE
Britų mokslininkams pavyko 

užšaldytas žiurkes atgaivinti. 
Žiurkės buvo užšaldytos iki 80 
laipsnių žemiau nulio ir buvo 
kietai sustingusios. Atšildytos 
jos vėl atgijo ir atrodo visai svei
kos ir normalios. Šis žingsnis, 
kaip spėja mokslininkai, duos 
galimybės pasiekti daugiau gyvy
bės paslapčių. Apie paties žmo
gaus užšaldymą ir vėl atgaivini
mą fantastai daug anksčiau kal
bėjo, pasakodami apie fantasti
nes tarpplanetines žmogaus ke
liones. Kadangi visatos kelionė
je, norint nugalėti didžiulius ats
tumus, pareikalautų šimtmečių, 
ko žmogus normaliose sąlygose 
negalėtų ištverti, užšaldytas jis 
nugalėtų tuos atstumus nieko ne
jausdamas ir, svarbiausia, ne- 
sendamas, ir tik pasiekus numa
tytą tikslą specialių aparatų bū
tų vėl atšildomas. Atsibudęs iš 
šimtmečių miego jis jaustųsi lyg 
prieš valandą įsėdęs į raketą. Pa
sirodo, ši fantazija krypsta į re
alybę.

PRANCŪZIJA ANT UGNIAKALNIO BRIAUNOS
Prancūzijos vidaus įtempimas 

kaskart aštrėja. Prezidento De 
Gaulle apsisprendimas pripažinti 
Alžirui nepriklausomybę veda 
Prancūziją prie anarchijos ir gal 
net revoliucijos. Pereitą savaitę 
vyriausybė laikė aliarmo paruoš- 
tyje apie 30.000 vyrų su tan
kais ir šarvuočiais malšinti maiš
tininkams. Slaptoji pasipriešini
mo armija visame krašte atlieka 
teroro veiksmus, norėdama vy
riausybę priversti atsisakyti nu
matytų planų.

Su Alžyro laisvės kovotojais 
baigiama susitarti. Tokiu būdu 
Alžyras, daugiau kaip šimtą 
metų priklausęs Prancūzijai, pa
galiau baigia išsikovoti savo ne
priklausomybę. Šita kova bran
giai kainavo abiem pusėm, ta
čiau Prancūzijai šitas vyriausy
bės aktas gali labai brangiai kai
nuoti, nes tam jaučiamas didelis

pasipriešinimas visame krašte. 
Kaip ten bebūtų, šiuo metu Al
žyro likimas jau nuspręstas. Net 
jeigu revoliucijos keliu ir būtų 
nuversta dabartinė de Gaulle vy
riausybė, vistiek tas nesugrąžintų 
Alžyro į Prancūzijos globą.

l VAKARUS BĖGA SOVIETŲ 
DIPLOMATAI

Pagal švedų dienraštį “Dagens 
Nyheter”, iš Helsinkio, Suomijo
je, per Švediją į JAV-bes pabėgo 
su šeima Sovietų Sąjungos amba- • 
sados Helsinky narys. Jo šeima 
dar prieš savaitę buvo išvykusi į 
Švediją. Tiek Suomijos, tiek Šve
dijos oficialūs sluogsniai šį įvykį 
griežtoje paslaptyje laikė dvi sa
vaites. Pabėgusio sovietų diploma
to pavardė nepaskelbta. Iš Švedi
jos jis JAV pasiekė oro keliu. (E)
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KRYLOVO “MUZIKANTAI” LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKYJE

Rimtų klaidų čia yra padaręs ir 
žemdirbystės mokslinio tyrimo 
institutas ir jo vadovas drg. P. 
Vasinauskas”... (Valstiečių laik
raštis, No. 3, 1962).

Kada ir kodėl V. Vazalinskas 
“suprato savo klaidų“? Ogi štai: 

“žalien'inės sistemos kritika

VAIKAS ŠEIMOJE
Dažnai mes girdime motinas sa

kant: “Aš viską darau dėl savo
kad žmona suprastų, kaip tinkamai 
rūpintis savo santykiais su vyru.

CHRUŠČIOVAS GINČIJASI SU VASINIAUSKU IR SIŪLO ATSIKLAUSTI LIETUVOS
KARVIŲ NUOMONĖS

nų skirti žaliavoms. Tai mūsų 
specializacijos kelias, kuriuo eiti 
mus verčia pati gamta... Mes ma
nome, kad respublikoje esantis ža
lienų plotas turi būti paliktas ir 
žalienose gaunamų pašarų lygina
masis svoris bendrame pašarų ba
lanse turi nuolat didėti”.

“Kodėl pieno ūkyje žolės vaidi
na ir turi vaidinti pirmaujantį 
vaidmenį? Pirmiausia todėl, kad 
galvijų ir daugelio ir kitų gyvu
lių organizmas yra prisitaikęs mai
tintis žole. Mūsų naminių gyvu
lių protėviai amžiams bėgant vys
tėsi, misdami ne grūdais ir ne 
šiaudais, ne kukurūzais ir runke
liais, bet vien tik žole, o vėliau 
dar ir šiaudais”.

Šias agronomų Vasinausko, Čer
niausko, šabanavičiaus ir kitų pa
sirašyto rašto ištraukas Chruščio
vas išsitraukė iš kišenės Minske 
ir, viešai perskaitė ir sako pasipik
tinęs:

“Tai mokslininkai rašo. Norė
čiau juos paklausti: kur jūs tem
piate kolūkius ir tarybinius 
ūkius?” — ir, kreipdamasis į 
Sniečkų, atvažiavusį iš Vilniaus 
pamatyti kaimynuose besilankančio 
naujojo “tėvo ir mokytojo”, tęsia:

“Gal būt, jūs, drg. Sniečkau, 
kaip Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius, patarsite mokslinin
kams apsilankyti kolūkiuose bei 
fermose ir sužinoti, ar karvės bal
suos už žalieninę sistemą”.

Chruščiovas įsitikinęs, kad kar
vės bus jo pusėj. Esą: “Tegu pa
deda karvėms gero kukurūzų silo
so, cukrinių runkelių, šieno, šiau
dų, ir paklausia, na, žaloji, už 
kokį pašarą tu balsuoji? Esu įsiti
kinęs, draugai, kad karvė iš kar
to prieis prie cukrinių runkelių, 
ji suės cukrinius runkelius. Jeigu 
nebus soti, tuomet ji prieis prie 
kukurūzų siloso, suės silosą. Jeigu 
ir po to bus alkana, ji prieis prie 
šiaudų. Bet sočiai priėdusi siloso, 
karvė net nepažvelgs į šiaudus. 
Alkana karvė, žinoma, ės ir šiau
dus, net žievę grauš, kur ji dings, 
karvė taip pat nori gyventi”.

Taip autoritetingai pasityčiojęs 
iš Vasinausko ir kitų nuomonės, 
Chruščiovas paaiškino ir tikrąją 
priežastį, kodėl jam pašarinės žo
lės nebepatinka:

“Minutę įsivaizduokite, kad ko
lūkiai ir tarybiniai ūkiai paklau
sys šio (agronomų) patarimo. Kas 
iš to išeis? Žolės bus, o grūdų, duo
nos, mėsos, pieno šalyje nebus. 
Kuo maitinti liaudį, ir kur imti

LIAUDIES ARMIJOS MAJORAS
NEIŠLAIKĖ

Sausio 12 dienų Chruščiovas bu
vo Minske. Tenai mokė gudus, 
kaip reikia ūkininkauti. Priėjo ir 
prie klausimo, ko labiau reikia: 
pašalinių žolių ar javų. Atsakymas 
jau buvo pasakytas Maskvoj, par
tijos suvažiavime — šalin žolės, 
daugiau kukurūzų, šakniavaisių ir 
javų!

Nebūtų čia nieko ypatinga, jei 
ne tai, kad prieš trejetą-ketvertą 
metų iš tos pačios Maskvos skam
bėjo visai kitoki įsakymai. Tada 
ten buvo įsinorėję daugiau pieno, 
sviesto, ir manė, kad tam tikslui 
reikia daugiau karvėms pašaro, to
dėl reikia daugiau auginti paša
rinių žolių. Tada, aklai sekdami 
Maskvos paliepimus, Lietuvos 
“urėdai”, su pačiu Sniečkum prie
šaky, ilgiausiose prakalbose įti
kinėjo, kad reikia būtinai pereiti 
prie “žalieninės sistemos” ir tuo 
gerinti žemės ūkio gamybą Lie
tuvoje.

Ir įvyko taip, kad pereitais me
tais (1961) daugiametės žolės 
Lietuvoje jau užėmė 28% visos 
ariamos žemės, kultūrinės ganyk
los — 5%, vienametės žolės — 
6%, iš viso — 39% ariamos žemės 
užimta žalienomis. Pasekmė — 
grūdų kiekis negalėjo padidėti pa
gal plano reikalavimus. Faktiškai, 
grūdų 1961 metais Lietuvoje te
gauta tiek pat, jei ne mažiau, kaip 
ir 1960 metais, o valstybei tiekti 
reikėjo daugiau. Rekvizicjos vis- 
tiek buvo atiduotos (130,000 to
nų), bet kitiems reikalams grūdų 
jau striuka. O Maskva dabar jau 
šaukia ne tiek sviesto, kiek duo
nos: Žolių prisisėjot? Neteisingai! 
Žalieninė sistema? — Klaida, ša
lin ją! Toks dabar įsakymas iš 
partijos, taip dabar mano Chruš
čiovas. Vadinasi, vėl reikia iš 
naujo “persodinti muzikantus”...

★
Bet dabar visgi nebe Stalino 

laikai. Atsiranda akiplėšiškai drą
sių žmonių. Dotnyvos žemės ūkio 
instituto vyrai (daugiausia dar 
Lietuvos laikų agronomai) ėmė ir 
parašė laišką pačiam Chruščiovui, 
įrodinėdami, kad, kiek tai liečia 
Lietuvą, tai gal jis ir klysta, gal 
Lietuvoj ta žalieninė sistema ne 
tokia jau netinkama. Jie rašė:

“Mes būkštaujame, kad TSKP 
xxn suvažiavime pasakytos ašt
rios kalbos nederlingų žalienų ad
resu neiškreiptų mūsų žemės ūkio 
vadovų iš teisingo kelio. Teisin
gas kelias — ne mažiau kaip 50 
procentų visų žemės ūkio naudme-

maisto produktų gyventojams ap
rūpinti?”

Prieš keletą metų Chruščiovas 
skelbė, kad grūdų klausimas bus 
išspręstas Kazachstano dirvonuo
se. Todėl tada leido ir net ragino 
atitinkamose vietose specializuotis 
labiau pieno ir mėsos produktų 
gamyboje. Lietuva dar nepriklau
somybės laikais buvo ta linkme 
pasukusi, nes bus pripažinta, kad 
Lietuvoje nepraktiška kaupti dė
mesį vien į grūdų gamybą. Bet 
Kazachstano stepėse “savanorių” 
baudžiauninkų rankomis kuriuose 
“Chruščiovo dvaruose” skaisčiosios 
pranašystės nesipildo, todėl Chruš
čiovas ir Lietuvą stumia atgal į 
senąją auginimo sistemą, atmieštą 
savo numylėtais kukurūzais. Lie
tuvos agronomai drįso papriešta
rauti. Bet visa išmanančiu apsi
skelbęs miesčionis Chruščiovas at
siliepia patyčiomis:

“Paimkite žemės ūkio mokslinio 
tyrimo institutus (aiškiai turi gal
voj Dotnuvos institutą!), kurie 
tvarko savo ūkį pagal žalieninę 
sistemą. Jie turi gyvulininkystę, o 
koncentruotus pašarus ima iš 
valstybės, žodžiu išeina taip: mo
kslas — mūsų, o šeria — dėdė. 
Koki gi tai mokslininkai, kas gerbs 
mokslininkus, kurie duoda tokias 
rekomendacijas? Įklimpo kai ku
rie mokslininkai žalienų pelkėje, 
reikia juos iš ten ištraukti”.

Chruščiovas sakosi turįs Lietu
vos karvių “nuomonėje” pagrindą 
tokiems savo pasityčiojimams iš 
Lietuvos agronomų nuomonės. Lie
tuvos žmonių nuomonės atsiklausti 
jis nemato reikalo. O kas būtų, jei 
Lietuvos žmonėms būtų leista lais
vai pasisakyti, katras — Chruš
čiovas, ar agronomas Vaisinaus- 
kas — jiems atrodo geriau nusi
manąs, kas Lietuvos žemės ūkyje 
praktiškiau ir naudingiau?

★
Kitas Lietuvos agronomas, V. 

Vazalinskas, P. Vasinausko kolega 
iš nepriklausomos Lietuvos laikų, 
dabar einąs valdines administraci
nes pareigas (žemės ūkio minis
tras), klusniai lygiuojasi pagal 
Chruščiovo nuomonę. Ilgame strai
psnyje, raginančiame “persodinti 
muzikantus” (t.y. keisti pasėlių 
planavimą), jis atgailauja “sukly
dęs”. ■

Rašo: “Nekritiškai buvo žiūri
ma į neigiamus reiškinius žolių 
auginime (kai iš Maskvos plaukė 
“pamokymai”, kad jų reikia dau
giau auginti) ir jiems nebuvo ryž
tingai užkirstas kelias. Neatliko 
čia savo vaidmens ir žemės ūkio 
ministerija. Ir aš asmeniškai, kaip 
ministerijos vadovas, pervertinau 
žolių vaidmenį, keliant derlingu
mą, vystant žemės ūkį aplamai.

TSKP XXII suvažiavime, drg. N. 
Chruščiovo gilios ir įtikinamos 
kalbos zoniniuose pasitarimuose 
leido mums suprasti savo klai
das”...

Taip "išmintingai ir praktiškai” 
peršokęs j kitus bėgius, V. Vaza
linskas stengiasi ir dotnuviškius 
kolegas įspėti, kad nekvailiotų:

“Bet šių klaidų vis dar nenori 
suprasti kai kurie pernelyg uolūs 
daugiamečių žolių šalininkai, ku
rie neteisingai tvirtina, kad da,- 
bartinis žolių plotas turėtų būti 
išlaikytas ir kad žolinio pašaro 
lyginamasis svoris turėtų toliau 
didėti”.

V. Vazalinskas pabrėžia svar
biausią pagrindą visiems planavi
mams: "... dabar reikia vėl imtis 
visų priemonių, kad žymiai padidė
tų grūdų gamyba... Reikia paga
liau pasiekti, kad būtų įvykdyti 
grūdų pardavimo valstybei pla
nai”.

Primindamas Chruščiovo reika
lavimą “revoliucingai pertvarkyti 
žemdirbystės sistemą”, Vazalins
kas sako, kad “Pagrindinai turės 
būti peržiūrėti mokslo-tiriamojo 
planai (vadinasi, teks daryti “re
voliuciją” Dotnuvoj...), mokymo 
programos. Reikės sustiprinti kau
piamųjų kultūrų sėjomainų agro
technikos, jų mechanizavimo ty
rinėjimus, selekcinį darbą”.

Bet... ir Vazalinskas stengiasi 
kiek pataisyti Chruščiovo instruk
cijas, nukreiptas tik į grūdų ir 
kukurūzų auginimą. Pagal Vaza- 
linską:

“Grūdinių kultūrų sąstate rei
kia avižas keisti miežiais, reikia 
plėsti kukurūzų, cukrinių runke
lių pašarui, lauko pupų, lubinų ir 
žirnių pasėlius. Ypač reikia susi
rūpinti bulvėmis. Negalima toliau 
kęsti, kad būtų ir toliau gaunami 
neleistinai maži bulvių derliai.

★

Tokios “revoliucijos” Lietuvos 
žemės ūkyje ten ir atgal vykdomos 
maždaug kas antri-treti metai vi
są bolševikų Lietuvoje šeiminin
kavimo laiką, kas kartą džiūgau
jant, kad, na, dabar tai jau bus 
“muzika”!

Beždžionės, ožio, asilo ir meškos 
kvartetui lakštingala atvirai pasa
kė, kad muzikantų persodinimais 
koncerto nepagerinsi, reikia pir
ma išmokti groti.

Lietuvos žmonės ir agronomai 
mokėtų ir “susėsti” ir “pagroti”, 
ir čia nereikia “muzikantų perso
dinimų”, o būtina nusikratyti kar
vės galva tesivadovaujančio diri
gento ir jo primestos kolchozinės 
sistemos. Tai vienintelis “revo
liucinis persitvarkymas”, kuris at
vertų kelią Lietuvos žemės ūkiui 
vėl kilti. Bet Nikita numano, kad 
jam yra saugiau pasiūlyti “bal
suoti” Lietuvos karvėms, ne žmo
nėms.

— vr.

vaikų”. Pati ji sau nieko neleidžia. 
Atostogos? Ne, tai ne jai. Išvažiuo
ti kur nors ji negali — neturi tam 
reikalui pinigų. Jos vyriausias sū
nus su savo klase išsiruošė į iškylą 
vienon vasarvietėn, tai jai jau ne
belieka pinigų sau pačiai. Be to, ji 
neturi nė kuo nors padoriau apsi
vilkti: vaikams vis pirmenybė.

Pirmenybę? Tikrai? Ne. Čia 
motinos meilė sukama neteisingu 
keliu. Auklėjimas čia neatneš tų 
vaisių, kurių bus laukta. Vaikai 
nuolatinį pasiaukojimą ims laiky
ti kaip savaime suprantamą da
lyką, jie jau nebeįvertins tos au
kos ir vėliau, kai išaugs, jau pra
dės reikalauti, o ne prašyti.

Vieno dalyko niekuomet nerei
kia užmiršti: vaikai ateina į šeimą 
kaip Dievo dovana, kaip jungia
masis ryšys tarp vyro ir žmonos, 
bet ne kaip vienintelis galutinis 
motinoš meilės ir rūpesčių tikslas. 
Vaikai tebūna trečias asmuo šei
mos gyvenime, bet ne pirmasis.

Daug moterų, gyvenančių vien 
tik savo vaikams, užmiršta savo 
vyrus, nustoja rūpintis jais, atsiža
da visokių materialinių ir kultū
rinių reikalavimų, atsisako savo 
asmenybės ir savo interesų centran 
pastato tik savo vaikus. Jos nemo
ko savo vaikų prisitaikyti prie su
augusiųjų pasaulio ir įsijungti į 
ji-

Pirmasis ir svarbiausias dėsnis 
gerai šeimai išlaikyti ir kurti lai
mingą šeimos gyvenimą yra tas,

Ji niekuomet neturi būti apsileidu
si, nedėvėti metai iš metų tiktai 
senus lopytus drabužius ar senus 
batus tik todėl, kad “vaikams rei
kia daug kas naujo pirkti”. Ji turi 
rasti laisvo laiko ir savo vyrui, do
mėtis jo rūpesčiais ir stengtis iš
silaikyti juo ilgiau jauna nes jeigu 
tėvai gerai sugyvena ir yra abu 
laimingi, tai ir visoje šeimoje at
sispindi toji laimė.

žinoma, kad motina turi būti sa
vo vaikams nuoširdžiai gera, sąži
ningai rūpintis jais, vykdyti jų tei
sėtus pageidavimus, nuolat rodyti 
jiems savo meilę, bet atsargiai elg
tis, kad tik ne “per daug”. Ji netu
ri tuose rūpesčiuose paskandinti 
savo asmeninio gyvenimo, nes da
bar, kol motina dar jauna ir nepa
senusi, yra JOS gyvenimo laikas. 
Niekas tai negrąžins jai vėliau, o 
jos vaikų gyvenimo laikas dar at
eis.

Jei motina išlaikys savo asmeny
bę, savo jėgas, savo gyvenimo 
džiaugsmą, tai tuo tik pasinaudos 
visa šeima. Be to, vaikų garbini
mas išeina visai ir ne vaikų nau
dai. Vaikai tuo atveju išauga daž
niausiai egoistai ir silpno charak
terio, bet ne vertingi, prisitaikę 
prie gyvenimo, geraširdžiai žmo
nės, kurie turėtu jaustis šeimos 
ir bendruomenės nariais, o ne ego- 
centrai. Kiekvienas vaikas turi 
žinoti, kad pirmoje vietoje yra tė
vai, o tik paskui jis, bet jokiu bū
du ne atvirkščiai.
V. Čekauskienė — Grinkevičiūtė

seimininkėms

VARŠKĖS TORTAS BE DUGNO
Sudėtis: 1 kg. 375 g. cukraus, 

3 kiaušiniai, 4 valg. šaukštai pieno, 
1 pokelis kepamųjų miltelių, 1 pū
kelis vanilinio cukraus, 6 valg. 
šaukštai manų kruopų, 125 g- ra- 
zinkų, 250 g. margarino arba svies
to, vienos citrinos sunka ir žievelė.

Gaminimas: margariną arba 
sviestą, trynius ir cukrų gerai iš
trinti, įdėti manų kruopų, citrinos, 
vanilinio cukraus ir pieno. Varš-

PABĖGĘS MAJ. BEHR PASAKOJA: MASKVOJE
SIAUČIA CHULIGANIZMAS

Sausio mėn. Fed. Vokietijos 
spauda paskelbė, kad Ulbricht.o 
“tautinėje liaudies armijoje” bu
vęs maj. Behr pasitraukė į Vaka
rus. 1928 m. gimęs majoras į vak. 
Vokietiją pabėgo praėjusių metų 
lapkričio mėn. ir tik šiuo metu 
viešumai patiektos įvairios žinios 
apie bėglio gyvenimą, jo pasitrau
kimo į vakarus priežastis ir įspū
džius besimokant karinėje akade
mijoje Sovietų Sąjungoje.

Behr jau prieš keletą metų pa
siryžo trauktis į Vakarus. Jis il
gesnį laiką buvo įsitikinęs Rytų 
Vokietijoje veikiančios komunistų 
partijos — SĖD politiniu ir mora
liniu bankrotu ir rugpjūčio 13 d. 
įvykdytas Rytų Berlyno užsklen
dimas jį įtikino, kad likti vad. 
‘Vokietijos demokratinėje respub
likoje” nesą prasmės.

Atsidūręs Vakaruose; maj. Behr 
išryškino savo pergyvenimus ir 
įsitikinimus. Jų jau nebuvo įma
noma suderinti su kurį metą jo 
turėta viltimi dėl “socialistinio 
režimo” Vokietijoje pranašumo. 
Štai kas jam galutinai pasirodė 
esą netikra ir melaginga ir ką jis 
patyręs:

1. Markso-Engelso teorijos apie 
laisvę visiškai prieštarauja dikta
tūrinei stalinizmo-leninizmo prak
tikai sovietų užimtoje Vokietijos 
daly. Prieštaravimas išryškėjęs 
ypač nuo 1952 m.

2. Jo įspūdžiai šešetą su viršum 
metų išgyvenus Maskvoje ir ten 
įgytas įsitikinimas, kad negali bū
ti kalbos apie paskirų kraštų vyk
domus “savitus kelius socializmo 
kryptimi”.

3. Perdaug ryškūs prieštaravi

mai tarp propagandos ir tikrovės 
Rytų Vokietijoje.

4. SĖD partijos vykdomas karių 
auklėjimas neapykantos dvasioje. 
Toji neapykanta paliečianti ne tik 
vak. vokiečių karius, bet ir darbi
ninkus Vak. Vokietijoje.

5. Karininkai Rytų Vokietijoje 
kariniu požiūriu traktuojami ne
tinkamai.

6. Partija perdaug kišasi į grynai 
tarnybinius reikalus.

Apie savo patyrimus Maskvoje, 
maj. Behr pasakoja:

Nuo 1952 m. lapkričio mėn. ligi 
1959 m. kovo mėn. jis studijavęs 
Raud. vėliavos ordinu atžymėtoje 
Kuibiševo vardo “Karo inžinierių 
akademijoje” Maskvoje. Jis turėjęs 
galimybės su rusais leisti laiką pri
vačiai, patirti jų nuomones, 
čia keletas maj. Behr prisimini
mų:

Nors ištisus metus rusus vei
kianti propaganda, tačiau jų tar
pe galima pastebėti esant ir sava
rankiško galvojimo. Kalbėdami 
apie karą, buvusias nelaimes, jie 
pripažino, kad iš dalies ir sovietai 
buvę kalti. Nors buvo giriamasi, 
kad palyginus su prieškariniais 
metais Sovietų Sąjungos gyvento
jų aprūpinimas pagerėjęs 60 — 
70%, tačiau... kainos dar nepa
prastai aukštos, išskyrus tik mais
to ir kasdienio naudojimo reik
menis. Negali būti kalbos apie rei
kiamą gyventojų aprūpinimą, kai 
šiandien darbininko uždarbis sie
kia tarp 50 — 80 naujųjų rublių 
(kasyklų darbininkai, specialistai 
uždirba daugiau), tuo tarpu... mo
tociklas kaštuojąs 300 rb., mažas 
automobilis — 1.400 rb., papras-

tas miegamasis kambarys — apie 
400 rb. Ypatingai bloga padėtis 
esanti gyvenamųjų butų srity. Tai 
ryšku Maskvoje su jos 10 mil. gy
ventojų (tikrumoje gyventojų yra 
7 mil. — E.) ir dar Su trimis mi- 
lionais, atvykstančiais pasisve
čiuoti, apsipirkti ar kitais tikslais.

Nors Maskvoje vykstanti nema
ža statyba, tačiau nelengva rasti 
šeimą Maskvoje, kuri turė.tų dau
giau kąip vieną kambarį.

Maskvoje pasireiškia ir kitos 
blogybės, kurios pagal marksistinį 
mokslą daugiau turėtų reikštis tik 
kapitalistiniuose kraštuose. Jų 
tarpe minėtinas chuliganiškumas 
ir prostitucija. Chuliganiškumas 
(pagal Behr Sovietuose chuliganai 
vadinami “stiliagi”) jau buvo pa
sirodęs porevoliuciniais metais, o 
dabar jis ypatingai išbujojęs.

Šalia chuliganų, Maskvoje reiš
kiasi ir kita blogybė — prostitu

cija (Stalino laikais ji buvo žy
miai sustabdyta). Tik milicijos pa
galba esą galima apsisaugoti nuo 
gatvėse “grobio” jieškančių pros
titučių.

Dar kita maskviečių ir aplamai 
sovietų rykštė, tai — spekulian
tai. Juos rasi visur ir būdingiau
sia vieta jiems rinktis ir “veikti”, 
tai teatrų ir kinų kasos. Kadan
gi Maskvoje dauguma bilietų į 
operą, baletą ir pan. spektaklius 
išdalinama įvairioms delegacijoms, 
komisijoms, svečiams, tai trūks
tant bilietų, juos dideliais kiekiais 
supirknėja spekuliantai ir vėliau 
gerokai išpūstomis kainomis par
davinėja norintiems patekti į te
atrą. Iš viso, pabrėžia Behr, žmo
gaus prigimties neįmanoma pa
keisti nei planavimo komisijų nu
tarimais nei bet kokia, kad ir la
bai intensyvia ideologine propa
ganda. (E)

SOVIETŲ “POLITINIS KARAS”
(Žiūr. pradžią 1 psl.)

kę pertrinti per sietelį ir paskui 
įdėti į masę. Paskui jau sudėti ra- 
zinkas, kepamuosius miltelius ir 
suplaktus baltymus. Pastaruosius 
įmaišyti labai atsargiai, jau nebe- 
trinti. Visą masę sudėti į gerai 
riebalais išteptą torto formą ir 
kepti apie 1 1/2 valandos.

DANIŠKI KIAUŠINIAI
Keturis kietai išvirtus kiauši

nius smulkiai sukapoti, sumaišyti 
juos su pora uncijų duonos, su 
šiek tiek petruškų, druskos, pipi
rų ir 3-4 uncijomis tarkuoto sūrio.

Įmaišyti į tą masę vieną trynį 
ir tada padaryti mažus kukuliukus, 
pa volioti juos tarkuotoje duonoje 
ir kepti svieste, kol jie įgys gražiai 
rudą spalvą.

NAUDINGI PATARIMAI
Kad nuskintos gėlės ilgiau žydė

tų, į vandenį reikia įpilti šaukštą 
amoniako.

★
Jei prie proso prikibo krakmolo 

liekanų, tai negalima jo valyti pei
liu. Reikia nutrinti druska.

įdomu
%

★
Vilnoniai drabužiai plaunant su

sitraukia. Norėdami to išvengti, į- 
pilkime į 3 kvortas vandens vieną 
arbatinį šaukštelį glicerino, arba 
amoniako arba borakso.

★
Kad kelnių siūlė gerai ir ilgai 

laikytųsi, reikia patepti iš prasto
sios pusės branduoliniu muilu ir 
jas drėgnas išprosyti.

★

Šviesios vilnonės medžiagos plau
namos muilo skiediny, įpylus kiek 
amoniako.

džiai. Mūsų obalsis politiniame ka
re su sovietais turi būti: tiesa yra 
nuodai sovietams.

Bet tam, kad tie nuodai veiktų, 
jie turi būti panaudoti. Tam tik
ros tiesos turi būti viešai ir aiš
kiai skelbiamos. Sovietų Sąjungos 
sukeltame politiniame kare tam 
netrūksta nei reikalo, nei progų. 
Kaip tik pavergtų tautų laisvės 
atstatymo klausimas sudaro galin
gą argumentą prieš sovietus. Su 
veidmainiška antiimperiaiistine 
propaganda, kurią sovietai begė
diškai varo, siekdami sugriauti 
tarptautinę bendruomenę, galima 
sėkmingai kovoti tik tuo atveju, 
jeigu Vakarai pasiryš nuolat ir 
aiškiai priminti pasauliui, kad so
vietai patys vykdo aršiausią kolo
nializmą ir vykdo jį pačioj Euro
poj!'

Kėsindamiesi sunaikinti Vakarų 
Berlyno laisvę bei ateitį, sovietai 
dedasi norį sulikviduoti “karo .pa
sekmes”. Tad visiškai negalima 
suprasti, kodėl Vakarų didžiosios 
valstybės neatsako į tai reikalavi
mu išplėsti derybas į kitas karo 
pasekmes ir tuo pagrindu svarsty
ti Centro ir Rytų Europos kraštų, 
o jų tarpe ir sovietų okupacinės 
zonos Vokietijoje, laisvės atstaty
mą. Toks reikalavimas, kaip anks
čiau pasakyta, karo pavojaus ne
sukeltų. Jis tiktai sustiprintų Va
karų moralinę padėtį šaltajame 
kare, kuris, sovietų išrastas ir 
pradėtas, yra jiems vienintelė nor
mali santykių su nekomunistiniu 
pasauliu forma.

Civilizuotasis pasaulis gali ir pri
valo laimėti šaltąjį karą su sovie
tais. Tačiau tam būtina sąlyga yra

ta, kad Vakarai galop pasiryžtų rū
pintis laisve ne tik tų žmonių, ku
rie ją turi, bet taip pat tų, kurių 
laisvė yra sovietų mindžiojama.

Šioje sunkioje lemiamoje kovo
je Vakarai turi mirtiną priešą — 
Sovietų Sąjungą, kuri siekia visur 
sunaikinti laisvę, bet Vakarai turi 
ir sąjungininkų — sovietų paverg
tąsias tautas, kurios trokšta lais
vės. Jokios derybos, nuolaidos, ka
pituliacijos negali apsaugoti Va
karų nuo jų mirtino priešo. Užtat 
kiekvienas solidarumo pavergto
sioms tautoms pasireiškimas, kiek
vienas ženklas, kad tas solidaru
mas nėra Vakarų gerbūvyje nu
skandintas, palaiko sąjungininkus 
ir juos stiprina.

S. Lozoriatis
(“Basler Nachrichten” 

1 vedamasis).

VĖŽIO TYRIMAI MOTERIMS

Sydney Hospital atidarė specialų 
skyrių vėžiui patikrinti pas mote
ris. Pats patikrinimas užtrunka 
apie 15 min. Anksti pastebėtas vė
žys gali būti lengvai išgydytas, kai 
liga įsisenėja, pagydymas dažnai 
būna nebeįmanomas, arba labai 
komplikuotas. Atidarius šį skyrių, 
susidarė eilė laukiančiųjų. Skyrius 
“užbukintas” iki balandžio mėn.

DAUGIAU IŠLEISTA PINIGŲ

Australijos gyventojai 1960 — 61 
metais įvairiems pirkiniams krau
tuvėse išleido £3734 milijonus. Tai 
£142 milijonais daugiau, nei metais 
prieš tai. čia kai kurios išlaidos:

— Maisto produktai — £1010 
milijonų, £69 milijonais daugiau, 
negu 1959 — 60 m.m.

— Automobiliai, jų dalys ir ben
zinas — £907 milijonai, beveik 
pakilo £12 milijonų.

— Rūbai ir medžiagos £461 mili
jonas, pakilo £17 milijonais.

— Alus, vynas ir spiritiniai gėri
mai — £265 milijonai, pakilimas 
arti £6 milijonų.

— Elektriniai produktai — £191 
milijonas, sumažėjo £3.6 milijono

— Geležies produktai, indai ir 
stikliniai gaminiai — £174 milijo
nai, padidėjo £4.6 milijono.

— Baldai ir grindų užtiesalai — 
£119.5 milijono, padidėjo £2.6 mi
lijono.

— Avalynė — £77 milijonai, pa
didėjo £4.2 milijonais.

— Kiti gaminiai £326 milijonai, 
padidėjo £20 milijonų.
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E. ŽIŽIENĖSOCIALINĖS IR MORALINĖS JAUNIMO
Palyginus su australų šeimomis, 

iš lietuvių vaikų jų namuose lau
kiama daugiau prisirišimo, išori
niai. matomos meilės, atydumo. 
Lietuvių vyresnioji karta, drauge 
su savo nusivylimu (ir pamažu iš
augusiu karteliu) išgyvena didelę 
vienatvę. Jie emigravo per vėlai, 
kad galėtų pilnai įsijungti į naują 
kraštą. Jų jaunystės draugystės 
buvo išardytos, naujų susikurti 
vyresniame amžiuje sunku, nauji 
papročiai pernelyg skirtingi, sve
timas akcentas kalboje — nebepa- 
naikinamas. Nejučiomis jie ilgisi 
ir trokšta, kad jų vaikai jiems 
pavaduotų prarastą tėviškę ir to
li pasilikusius draugus bei gimi
nes. Atsiranda pernelyg dideli rei
kalavimai vaikams, kurių pasta
rieji, gindami savo bebaigiančią 
suaugti individualybę, kartais net 
su brutalumu kratosi. Atsiranda 
tylūs ir atviri konfliktai, vieni 
kitų nesupratimai ir apsivylimai. 
Kraštutiniškuose atvejuose vaikai, 
griežtai teigdami savo nepriklau
somumą, ima veržtis iš namų, elg
tis priešingai, negu iš jų tėvai rei
kalauja. Labiausiai mylinčiose ir 
pasiaukojusiose šeimose ima augti 
nesantaikos grūdas.

Lietuviškas, kaip ir daugumos 
išeivių, jaunimas išgyvena nelai
mę padalinto lojalumo, kuris kar
tais priveda prie visiško lojalumo 
jausmo praradimo. Jų artimiausia 
aplinka, tėvai, tautinė bendruome
nė iš jų reikalauja lojalumo Lietu
vai ir lietuviškam reikalui, neretai, 
jiems girdint, papeikdami ir pakri
tikuodami patiems svetimus ir ne
suprantamus naujo krašto pasi
reiškimus. Mokykla, kaimynija, 
draugai, visi vaikystės ir jaunys
tės įspūdžiai kvėpia ir reikalauja 
lojalumo vietiniam kraštui, kuris 
jiems iš viso labiau suprantamas ir 
regimai artimesnis, negu tas, kurį 
tepažįsta iš vyresniųjų pasakojimų 
ir savo pačių miglotų ir nutolusių 
prisiminimų.

Tačiau naujojo krašto aplinkoje 
jie neišvengia neišgirdę papeikimų

PROBLEMOS
(Žiūr. pradžią pereitam M.P. Nr.)

atvykėliams ir jų prisirišimui prie 
savo kilmės krašto ir tėvų kalbos. 
Savarankiško amžiaus dar nepa
siekusiam vaikui tokie dvilypiai 
reikalavimai ir iš abiejų pusių iš
plaukianti kritika atrodo nesuderi
nami ir jie nuo jų kenčia. Vėliau 
gi, kilus reakcija neretai pasireiš
kia aplamai ciniškam nusiteikime 
— atmetime reikalo būti lojaliam 
tiek savo kilmės, tiek čionykščiam 
kraštui. Su tuo pagrindiniu atmeti
mu ateina didelės vienatvės 
jausmas, kad niekur pilnai 
nepriklausoma. Be to, pra
radus esminį grupei ar ben
druomenei priklausumo jaus
mą, prarandama ir pajautimas tos 
grupės ar bendruomenės įstatymų

Europos Įdomybės
— Ispanija civilinio karo metu 

neteko 700,000 žuvusių vien kovos 
lauke. Apie 50.000 piliečių pabėgo 
į Prancūziją, o kitas ketvirtis mi
lijono praleido ilgesnį ar trumpes
nį laiką kalėjimuose.

— Italijos prezidentas Gronchi 
buvo pirmas praktikuojantis kata
likas prezidento poste nuo pat 
Italijos respublikos pradžios.

— Italija šiuo metu turi savo 
didumu trečią vietą pasaulyje 
užimančias aukso atsargas.

—• šio šimtmečio pradžioje į 
JAV imigravo apie 450,000 graikų. 
Graikai laikomi gudriais, o kai ku
rie net suktais. Sena patarlė sa
ko: “Pasisveikinęs su graiku, su
skaityk savo pirštus” (— ar visus 
dar tebeturi?).

— D. Britanija šiuo metu turi 
didžiausias aukso atsargas, kokias 
bet kada savo istorijoje yra turė
jusi.

■— Bendrosios rinkos tautos Eu
ropoje (Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Belgija, Olandija, Luksem- 
burgas) iki 1966 m. tikisi visai pa

ir įpareigojimų saistančios galios: 
tiek rašytiniai valstybės, tiek ne
rašyti moralės įstatymai, ar vadi
nami gero tono, papročių, įparei
gojimai pradeda regėtis primesti
niai, laisvę varžą ir todėl, kiek 
įmanoma, vengtini, o jei bausmės 
išvengiama — laužytini. Lietuviš
kasis išeivijos jaunimas daugely
je savo pasireiškimų ir savo pas
tovioje organizacinėje veikloje yra 
parodę daug sveikų instinktų ir 
kūrybingo jaunystės entuziazmo, 
tačiau įvairiose grupėse pasigirsta 
ir gąsdinančių ciniškai anarchis
tinių nuotaikų. Kadangi jų plėti
mas gali būti visiems žalingas, tai 
bent akademikų tarpe jos svarsty
tinos ir aiškintinos.

naikinti muitus tarpusavėje pre
kyboje.

— Švedija nuo pat 1814 m. dar 
nėra kariavusi ir laikosi griežto 
neutralumo, kad į jokį karą neįsi
veltų; tačiau ginklavimuisi išlei- 
dža maždaug kiek Prancūzija ir 
turi vieną iš geriausių Europoje 
kariuomenių ir aviacijų.

— Islandijoj nėra jokio geležin
kelio ir jokios upės ar ežero, kur 
galėtų laivai plaukyti. Susisieki
mas palaikomas autobusais ir lėk
tuvais.

— Norvegija užima pirmą vietą 
pasaulyje elektros gamyba (pagal 
savo gyventojų skaičių).

— JAV vykdė, žvalgybinius skri
dimus virš Rusijos ketverius me
tus iki U-2 incidento, kada Po
wers vairuojamas lėktuvas rusų’- 
buvo pašautas.

— Kartą kažkas paklausė profe
sorių Einšteiną — kokiais ginklais 
bus kariaujama trečiame pasauli
niame kare. Jis atsakė: “To tai 
nežinau, bet aš žinau, kokius gink
lus naudos ketvirtame Pasaulinia-

KAI SPALVA 

PRABYLA...

Šiais metais kaip ir anksčiau 
Archibald metinė portretų paro
da Sydney Meno Galerijoje pra
sidėjo tuo pačiu erzeliu: pažan
gesni meno sluogsniai (drauge su 
dienraštine spauda) kelia revoliu
ciją prieš atgyvenusius ir senų 
pažiūrų teisėjus, kurie neina su 
laiko dvasia ir skiria premijas jų 
nenusipelnusiems, tuo tarpu pir
maeiliai portretistai tiesiog tų tei
sėjų ignoruojami ir net nepastebi
mi. Šių metų Archibald parodoje 
dalyvauja ir mūsų žinomas daili
ninkas Vladas Meškėnas. Jo iš
statytas darbas — Contempora
ry Art Society pirmininko W. 
Hawkins portretas — tiek meno 
žinovų, tiek ir sydnejiškėje bei 
melburniškėje australų spaudoje 
laikomas vienu iš pačių geriau
sių darbų minimoje parodoje. 
Toks Melbourne Herald net pa
rodos recenziją iliustravo V. 
Meškėno darbu. • Reikia pripa
žinti, kad meno kritikai ir šios 
parodos vertintojai nieko neper
deda: V. Meškėno darbas iš 61 
parodoje iškabinto paveikslo (pa
rodai buvo pristatyta 226) išsis
kiria tiek spalvų harmoningumu, 
tiek ir paties objekto menišku at
baigimu. Vladas Meškėnas ir 
anksčiau dalyvavo Archibald pa
rodose, savo darbais patraukda- 
mas meno kritikų ir lankytojų dė
mesį.

Vladas Meškėnas yra vienas 
iš tų retų dailininkų, kurie niekad 
neįšala savo formoje ir stiliuje, 
bet nuolat yra jieškojimo kely. 
Tokie menininkai niekad nepasi
žymi savo darbų superprodukci- 
ja, nes sukurti paveikslą, kuris 
bent kiek patenkintų jų pačių 
statomus reiklavimus, kainuoja 
jiems nežmoniškų pastangų. Gal 
todėl ir nesutinkame V. Meškė

me kare — akmenis”, tuo duoda
mas suprasti, kad jo nuomone 
III Pasaulinis karas sunaikins ci
vilizaciją, žmoniją gražindamas į 
laukinių padėtį.

(Iš J. Gunther knygos “Inside 
Europe To-day)

DAIL. V. MEŠKĖNAS PRIE SAVO PAVEIKSLO
N.S.W. MENO GALERIJOJE, SYDNEY

no dažnose parodose.
Nežiūrint to, dail. V. Meškė

nas nėra užsikasęs vien savo ur
ve: jis kietai dirba ir kartas nuo 
karto išeina ir į viešumą ne pės
tininkų eilėse, bet vienu iš pačių 
priešakinių. Atsimename, kai bu
vo bene 1953 m. surengta pirmo
ji Lietuvių dailininkų paroda 
Sydney mieste, V. Meškėnas už 
savo darbą gavo pirmą premiją. 
Anksčiau ruoštose “Womens 
Weekly” pasaulinio masto paro

J PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ X
Į* I USSR PER ŠVEDIJĄ Į»Į
| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY § 
S 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW >=

dose jo darbai buvo įvertinti tarp 
pačių geriausių.

Dail. V. Meškėnas dirba labai 
daug, nuolat ir nuolat pradėda
mas tą pačią temą visokiose va
riacijose, kol pagaliau pasiekia 
savo. Net ir augščiau minėtas pa
veikslas, kurį jis sakosi nutapęs 
per 4 valandas, iš tikro yra ištisų 
metų ir daugelio bandymų rezul
tatas. Dail V. Meškėnas savo kū
rinio pigiai iš savo rankų neišlei

džia. L. Dovas

Taip atrodo Lietuvoje
(ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI, LANKANTIS LIETUVOJE)

Pernai su ekskursija į Lietuvą buvo nuvykusi ir viena lietuvė 
čikagietė, kurios papasakoti įspūdžiai ir išgyvenimai buvo spausdinti 
Čikagos lietuvių dienraštyje “Naujienose”. Būdingesnius iš jų patie
kiame ir Mūsų Pastogės skaitytojams. Red.

— Buvau nuskridusi į Lietuvą, 
praleidau kelias dienas Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje kartu su ki
tais turistais, mačiausi kelias va
landas su savo motina ir seserimi, 
bet visa kelionė mane tiek perbloš
kė, kad jau ištisa savaitė nepajė
giu atsigriebti ir vėl kaip reikia 
ant kojų atsistoti, — pradėjo pa
sakojimą tik ką iš Lietuvos grįžusi 
čikagietė.

— Negaliu atsigriebti todėl, kad 
Lietuvoje matytas žmonių skurdas, 
ta nuolatinė baimė, tas amžinas 
įtarimas ir nepasitikėjimas man 
dieną ir naktį prieš akis stovi, — 
toliau tęsia grįžusi čikagietė.

— Prabundu naktį ir matau 
greta savęs alpstančią motiną, ku
rios kaip reikia atsisveikinti nega
lėjau, nes policininkė man per pe
tį daužė primindama, kad turiu 
išvažiuoti. Matau raudančią seserį, 
kuri visą naktį susivaldyti negalė
jo, nes neturėjo laiko nei didžiau- 
siems savo išgyvenimams išpasa
koti... Matau aplūžusią lūšną, ku
rios skylėtas stogas nepajėgia su
laikyti per sienas bėgančio van
dens... Matau moteris, ant kupros 
velkančias plytas, cementą, vande
nį ir akmenis... Palydovai mums 
pasakojo, jog tai esanti “komunis
tinė statyba”, bet mes žinojome, 
jog tai yra bjauriausia vergija, 
kurion pateko mūsų tauta.

— Kada pirkome lėktuvo bile- 
tus į Lietuvą, tai manėme, kad ga
lėsime vykti tiesiai į Vilnių, bet 
vietoje Vilniaus, mus visus nuvežė 

į Maskvą. Maskvos dar nebuvom 
pasiekę, bet visi patyrėme, ką reiš
kia “geležinė uždanga” ir kokia 
yra sovietų valstybinė santvarka. 
Vos spėjome nusileisti, tuojau mus 
apsupo ir nuvarė į muitinę, kur 
padarė smulkiausią kratą. Krėtė 
kiekvieną valizėlę, žiūrėjo kiekvie
ną rankinuką, kišenius, juostas, 
skrybėles ir pinigines. Pirmiausia 
liepia užpildyti lakštus, .kuriuose 
reikia pasakyti, ką atsivežei. Jeigu 
atsiveži dolerių, tai turi juos iš
keisti. Jeigu atsiveži laikrodėlių, 
tai turi juos atiduoti. Jeigu vežiesi 
kokį deimantinį daiktą, tai jis už
drausta įvežti. Niekas mūsų nekrė- 
tė Amerikoje, niekas nekrėtė Euro
pos valstybėse, bet Maskvoje buvo 
iškrėstas kiekvienas valizos kam
pelis ir kiekviena siūlė.

Maskvos aerodrome buvo atimti- 
doleriai, brangenybės, deimantiniai 
žiedai, laikrodėliai ir kt. Kas įrašė 
j lakštą atsivežtus daiktus, tai tas 
vėliau, išvažiuodamas iš Maskvos, 
juos gavo atgal. Bet kas užmiršo 
arba į paduotą lakštą tiksliai ver
tingų daiktų neįrašė, tai tam teko 
su jais atsisveikinti.

Tiktai vėliau, kai jau praėjome 
muitinę, tai supratome, kuriam ga
lui visi turistai vežami pirma į 
Maskvą. Rusai juos veža tenai, kad 
pirmon eilėn galėtų juos iškrėsti 
ir apiplėšti. Kada viskas vertinges
nio paimta, tai tada gali važiuoti 
ir toliau. Bet pirmon eilėn — viską 
nuvežk Maskvon, “komunistinio 
proletariato sostinėn”. Iš Olandijos 
arba iš Anglijos labai lengvai ga

lėjom pasiekti Vilnių arba Kauną. 
Mus visus vežė po tūkstantį mylių 
į rytus, kad rusai mus “suproleta
rintų”, atimtų mūsų pačių sunkiai 
uždirbtas vertybes.

Maskvoje turėjome praleisti vie
ną dieną. Mums, lietuviams, Mas
kva visai nerūpi. Didmiestis yra 
panašus į kitus didmiesčius. Gal 
jis kiek švaresnis, gal Maskvoje 
požeminis traukinėlis ir gražesnis, 
bet taip pat reikia pasakyti, kad 
Maskvoje sunkiausią darbą dirba 
moterys. Jos viešbučius valo, jos 
gatves šluoja, jos ant savo pečių 
mūrininkams plytas ant trečio ir 
ketvirto aukšto velka. Maskvoje 
aiškiai matyti, kad komunistai pa
vergė rusų tautą, bet labiausiai 
r.uo komunistų nukentėjo rusės mo
terys. Niekur nemačiau taip 
sunkiai dirbančių moterų, kaip 
Maskvoje, Vilniuje, Klaipėdoje.

PARVAŽIAVUSIŲ NELEIDŽIA 
PRIE ŽMONIŲ

— Palydovai, politrukai, svei
kintojai, kalbėtojai ir įvairiausi 
rusų valdžios agentai stengiasi 
I.ietuvon parvažiavusių turistų ne
prileisti prie žmonių. Parvykusias 
grupes susodina j specialiai pa
ruoštus busus, vežioja po iš anksto 
sutartas vietas, visą laiką stengiasi 
parvykusių Amerikos lietuvių ne
prileisti prie paprastų Lietuvos 
žmonių ir bando atskirti lietuvius 
nuo parvykusių amerikiečių, — 
tvirtina iš Lietuvos parvažiavusi 
čikagietė.

Parvykusius vežioja po Lietuvą, 
bet kiekviena grupė vežama į tas 
pačias vietas; kiekvieną pasitinka 
tie patys išdresiruoti palydovai ir 
fabrikėlių direktoriai, visi apgy
vendinami tuose pačiuose viešbu
čiuose ir vežami tais pačiais ke
liais. Jeigu vienam kitam pavyksta- 
saviškius pamatyti, tai tiktai per 
kovą. Reikia nuolat prašinėti, rei
kalauti ir grasinti. Kas to nedaro,, 
tai tas Lietuvoje saviškių nematys. 
Tatai tvirtinu iš savo patyrimo.

NUOTAIKAS SUGADINO 
AGENTAS MAŽEIKA

Pirmą dieną Vilniuje mums 
nuotaikas sugadino agentas 
Mažeika. Kas jį agentu paskyrė, 
iš kur jis atsirado, kas jį įgaliojo, 
mes nieko nežinome. Kol skridome 
lėktuvu, jis tylėjo, kaip pelė po 
šluota.

Vėliau paaiškėjo, kad tas Ma
žeika yra senas “Vilnies” bendra
darbis. O Vilniuje net pasigyrė, 
kad jis esąs “Vilnies” bendrovės 
sekretorius. Tai apysenis, jau su
sisukęs 65 metų žmogus, kuris nei 
su žmonėmis nemoka santykiauti, 
nei jokios nuovokos neturi apie vi
suomeninį darbą. Štai kokias bai- 
kas jis mums iškirto:

Vilniuje mus vedžiojo po cemen
to fabrikėlį. Apžiūrėjus viską, di
rektorius mums pasakė kalbą. Jis 
aiškino, kad viskas būtų galima ge
riau sutvarkyti, jeigu būtų pakan
kamai darbininkų. Darbininkų sto
ka neleidžianti jam kaip reikia dar
bo plano išvystyti. Tas pats esąs 
ir su kitomis Lietuvos pramonės 
šakomis, visur esą trūksta darbi
ninkų. Direktorėįiui baigus kal
bėti, žodžio paprašė niekieno ne
rinktas “Amerikos lietuvių vadas” 
Mažeika, štai ką jis užgiedojo:

— Mes žinome, kokia didelė yra 
bedarbė Amerikoje, o Lietuvoje, 
kaip sako direktorius, visur trūk
sta darbininkų. Ar nebūtų gražu, 
jeigu mes, atvažiavusieji Ameri
kos lietuviai, vietoje važinėję po 
įvairias vietas, čia stotume prie 
darbo ir šitokiu būdu prisidėtume 
prie Lietuvos socialistinės staty
bos? Ką gi mes darysime? Mes 
važinėsime iš vieno miesto į kitą, 
valgysime, girtuokliausime ir ki
tiems darbą trukdysime. Jeigu ir 
pas gimines išvažiuosime, tai ir 
ten girtuokliausime, daugiau nie
ko... Naudos iš to nebus, o mums 
bus didelė garbė, jei mes prisidė
sime prie “socialistinės statybos...”

ATVAŽIAVOME GIMINIŲ 
PAMATYTI, NE CEMENTO 

DARYTI
šitas agento Mažeikos pasiūly

mas šaltu vandeniu mus visus nu
krėtė. Nežinau, ar tai išėjo iš jo 
galvos, ai- koks politrukas jam to
kią mintį pakišo, bet šis pasiūly
mas privertė visus keleivius susi
rūpinti.

— Mes atvažiavome savo gimi
nių aplankyti, o ne cemento da
ryti, — tuojau atšovė viena keleivė.

■— Ar tu manai, kad mes tokius 
pinigus leidome cemento maišams 
nešioti? Mes sunkiai dirbome, kol 
juos uždirbome! Tegu čia dirba 
patys direktoriai, o mes nedirbsi
me. Aš noriu savo seselę pamaty
ti, — atkirto jam kita moteriškė.

Visi keleiviai tiek pasipiktino 
šiuo Mažeikos pareiškimu, kad 
vėliau jį keliais atvejais koliojo 
ir durnium vadino. Aš pati jam at
sakiau: “Jeigu nori, tai dirbk, o 
mane leisk pas motiną!” Viena 
moteriškė priėjo prie jo ir pasakė: 
“Palauk, mes įlipsime į lėktuvą!" 
Ar tas Mažeika pabijojo šios mo
ters, ar ką, bet jis kartu su mu
mini jau nebegrįžo. Jis liko Rusi
joje. Bijojo, kad užpykusios mote
rys lėktuvo neatidarytų ir neišver
stų į vidurį Atlanto.

Matėme daug įdomių dalykų ir 
prisiklausėme daug kvailų kalbų, 
panašių į Mažeikos kalbą. Pradė
jome bijoti, kad gali ir neleisti 
mums pamatyti seserų ir brolių. 
Kelias dienas mus vedžiojo Vil
niuje, važinėjom į Trakus, aplan
kėme Druskininkus, bet apie ke
lionę į gimtinę niekas neužsiminė. 
Po Mažeikos kalbos, aš pradėjau 
reikalauti, kad mane išleistų į kai
mą mamos, seserų bei brolių pa
matyti.

Pravežė mus pro Birštoną, už- 
vežė į Pažaislį, atvežė į Kauną, 
bet apie kelionę į Šiaulius ir Pum
pėnus neužsiminė. Turėjau kreip
tis į dvylika visokių direktorių, 
kol sutiko mane išleisti.

SUTKUS NEŽINO, AR LEIS 
MANPASIMATYTI SU MOTINA

Gerokai iškolioję Mažeiką už 
kvailą jo pasiūlymą, sugrįžome į 
Vilniaus viešbutį. Kad tie mūsų 
agentai iš tikrųjų mūsų neprista
tytų kur nors cemento daryti, aš 
susirūpinau kelione į gimtinį savo 
kaimą. Kai su motina ir seserimis 
pasimatysiu, tai tada, jeigu reikės 
ir molį maišyti, tai ne taip pikta 
bus, galvojau. Pasigavau Sutkų, 
įsikibau į skverną ir sakau:

— Mr. Sutkus, aš noriu savo 
motiną pamatyti. Kada galėsiu Iš
važiuoti?

— Nežinau, — man atsakė vy
riausias turizmo tvarkytojas Vil
niuje.

— Jeigu Tamsta nežinai, tai kas 
žino? — paklausiau.

— Yra žmonių, kurie žino. Pa
sigavau prie mūsų grupės prista
tytą palydovą Cibulskį.

— Kada aš išvažiuosiu į kaimą? 
— užklausiau.

— Nežinau, dar yra laiko, 
(Bus daugiau)

LIETUVOJE GRIPO

EPIDEMIJA

Sausio mėnesio viduryje Lietu
voje leidžiamuose laikraščiuose pa
sirodė straipsnių ir atsišaukimų, 
aiškinančių gripo (influences, flu) 
ligos pavojingumą ir nurodančių, 
kaip reikia slaugyti susirgusius 
bei kaip saugotis nuo užsikrėtimo. 
Nors neminima, kad yra susirgu
sių, bet tokių straipsnių ir įspėjimų 
pasirodymas yra ženklas, kad klau
simas pasidarė aktualus. Patari
muose nurodoma net kaip elgtis ga
myklose, mokyklose, restoranuose, 
valgyklose, kino teatruose ir kitose 
didesnio žmonių susikaupimo vieto
se, “kai daugiau žminių suserga”. 
Toki įspėjimai paprastai pasirodo 
ligai pasiekiant epideminio išpliti
mo laipsnio. LNA
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SKAMBĖK, DAINA!
GRAŽIAI NUSISEKĘS KONCERTAS

Jau kuris laikas, kaip geelongiš- 
kių parengimuose vis daugiau ir 
daugiau pasirodo Geelongo Lietu
vių Choras.

Kada Geelongo vyko sporto 
šventė, Geelongo L. Choras davė 
labai gražiai nusisekusį koncertą.

Pradžiai sugiedoti anglų ir lie
tuvių himnai. Toliau mišraus cho
ro išpildomos dvi dainos: Jauni
mo giesmė — Naujalio ir Stikliu- 
kėlis Karoso. Moterys padainuoja: 
Lopšinę — Mozarto, Plaukia Ne
munėlis — liaudies daina ir Vai 
pūtė pūtė — Šimkaus, solo partiją 
išpildo M. Kymantas. Vyrų oktc- 
tas padainuoja Gaudžia trimitai 
— Petrausko ir Geležinio Vilko 
Maršas — Šimkaus.

Mišrus choras padainuoja: Kur 
bėga Šešupė — Sasnausko, Miškų 
Gėlė — Paulausko, Kur giria ža
liuoja — Gudavičiaus ir Pasisėjau 
žalią rūtą — Neimanto.

Chorui tenka dirbti labai sun
kiose sąlygose, nes chorvedys R. 
Zenkevičius, gyvendamas Melbour
ne, ne visada gali atvažiuoti j Gee- 
longą ir tuo būdu repetuojama 
tik sekmadieniais, nors atskiri bal
sai mėgina repetuoti ir savaitės 
dienomis.

Džiugu pabrėžti, kad choras tik
rai padarė didelę pažangą: tiek 
dainų, tiek ir giesmių išpildymas 
buvo tikrai puikus, ir mes tikime, 
kad ateity galėsime dar daugiau 
pasigėrėti gražia lietuviška daina.

?i» koncertas davė progos pasi
gėrėti ir tautiniu lietuvišku šokiu. 
Mišri tautinių šokių grupė, pakai
tomis su vyrų tautinių šokių gru
pe, įvairiose programos vietose, 
pasikeičiant su choristais, išpildė 
šiuos šokius: žiogelį, kalvelį, ru

gučius, šustą ir kubilą. Mišriąją 
tautinių šokių grupę paruošė M. 
Davalga, akordeonu palydėjo M. 
Manikauskaitė. Vyrų grupę paruo
šė L. Bungarda.

Pats koncertas užtruko apie 
pusantros valandos. Choristų bei 
tautinių šokių grupių darbas klau
sytojų buvo audringais plojimais 
labai gerai įvertintas.

Chorą bei tautinių šokių grupę 
sveikino ir gėles įteikė: sporti
ninkų vardu B. Nemeika, Adelai
dės liet, choro vardu L. Gerulaitis. 
Geel. Ap. Valdybos vardu V. Bin- 
dokas ir Melbourno liet, choro 
vardu sveikino L. Baltrūnas. Už 
sveikinimus ir gėles padėkojo chor
vedys R. Zenkevičius.

Buvęs.

Li
PRAMONĖS UGDYMAS —

PROGA IR PRIEMONĖ
LIETUVAI KOLONIZUOTI

Jau penkti metai kaip Kaišiado
ryse veikia dvi vidurinės mokyklos 
(gimnazijos). Antrosios direkto
rius yra V. Frolovas. Dėstomoji 
kalba — rusų. J klausimų, kaip čia 
atsitiko, kad tokiuose Kaišiadory
se prireikė rusiškos gimnazijos, 
direktorius parodo pirštu Kauno 
link — tenai rūksta išplėsto klijų 
fabriko kaminas, paskui rodo Žiež
marių kryptim vedančioj gatvėj 
mechaninė dirbtuvė. Fabriko di-

Skaitytoju Nuomonės
NUSKAITOMAS

PAJAMŲ MOKESTIS
Aukos labdarybei ir kultūrai ne 

mažiau £1 nuskaitomos nuo sumų, 
mokėtinų pajamų mokestį.

Taigi, kas aukosite Vasario 16- 
tos Gimnazijai, pasirūpinkit for
malų pakvitavimų anglų kalboje 
rašytų ir pažymint, kad min. mo
kykla yra pabėgėlių vaikams ir pa
bėgėlių aukomis išlaikoma.

Estų pavyzdžiu galėtume kur 
nors gražioje vietoje prie vande
nyno kurti lietuvių pensininkų 
kolonijų ir mūsų aukos tai kūry
bai, kurios daugiausiai tektų tiems 
patiems aukotojams, būtų nuskai
tomos nuo sumų, mokėtinų paja
mų mokestį.

Pabėgėlių, t.y. mūsų, politinėms 
institucijoms aukos nenuskaito- 
mos nuo sumų, mokėtinų pajamų 
mokestį.

Tautos Fondas ir Lietuvos Lais
vinimo Fondas ne visas pajamas 
sunaudoja politinei veiklai — dalį 
labdaros ir kultūros darbui. Tai 
būtų naudinga, jei minėti fondai 
nurodytų tokias labdaros ir kul
tūros institucijas, kurias jie remia 
ir kurioms aukodami galėtume 
atatinkamų procentų gauti atgal 
permokėto pajamų mokesčio pavi
dale.

Artėja Vasario 15-tos minėji
mas. Tų dienų aukokime ne sidab- 
rinukais, bet popieriniais pinigais. 
Tai galėtume pasimokyti iš brolių
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latvių — pats ne sykį mačiau lap
kričio 18-tų minint brolius latvius 
aukojant tik popieriniais pinigais. 
Iš paaukotų svariukų, Vasario 16- 
tos Gimnazijai, Vokietijoje sene
lių ir ligonių prieglaudoms ir t.t., 
jei apsirūpinsime atatinkamais pa
kvitavimais, tai sidabrinukų gau
sime atgal permokėtų mokesčių 
pavidale.

Jonai Normantas

KODĖL NEBANDOMA?
Jau metai po metų tenka gauti 

iš Amerikos švenčių proga gražiai 
atspausdintus įvairius lietuviškus 
atvirukus.

Ar nebūtų galimybės imtis ini
ciatyvos ir mums panašių sveiki
nimų atspausdinti ir platinti savos 
bendruomenės tarpe. Mano many
mu, ALB Apylinkės Valdybos ne
turėtų didelių sunkumų išplatinti, 
o spausdinimų galėtų atlikti ALB 
Krašto Valdyba. Kaip teko paste
bėti Amerikoje atvirukus spausdi
na įvairios mūsų organizacijos, 
kas žinoma jiems lengviau, nes ir 
lietuvių skaičius ten didesnis, ir 
pareikalavimas būtų gausesnis. 
Mes, Australijoje, galėtumėm pa
ruošti keletu pavyzdžių, bet ne
būtinai juos išplatinti vienais me
tais, bet atspausdinus didesnį kie
kį užtektų kelių metų laikotarpiui. 
Ar nevertėtų?

LIETUVIŠKAS KELIAVIMO
IR TURIZMO BIURAS

ATSTOVAI DIDŽIŲJŲ ORO IR LAIVŲ 
BENDROVIŲ

Patariame ir užsakomo vietas laivuose ir lėktuvuose.
Padedame pasų, vizų ir kitų kelionės dokumentų reikalais.
Parūpiname Amerikos ir Kanados geležinkelių bilietus.
Apdraudžiamo ir pasirūpiname bagažu ir t.t.

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
Sykiu veikia dokumentų vertimo ir vertėjavimo biuras.

(pripaž. J.A.V. Konsulato)
Atdara kasdien nuo 9.00 vai. ligi 17.30 vai.
Šeštadieniais nuo 9.30 vai. ligi 12.30 vai.

KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIAI PRAŠOMI RAŠYTI

Hispano - American 
Travel Bureau

24 HARDWARE STREET, MELBOURNE C.l. 
(Tarp Bourke ir Lt. Bourke gatvių, netoli Queen St.) 
TELEF. 67-3888 Sav. A. ŽILINSKAS
Vakarai. 93-4258

GEELONG LIETUVIŲ CHORAS SU CHORVEDŽIU R. ZENKEVIČIUM (DEŠINĖJE)

e t u v o j e
rektorius — J. Tofanas. Darbinin
kai — “broliškų respublikų pa
siuntiniai, atvykę padėti”. Naujus 
namus, tiesa, pirma pastatė lietu
viškajai gimnazijai, bet direkto
rius sako, kad tuo “džiaugiasi ir 
visi miesto rusai”, nes tuose nau
juose namuose vyks "tautų drau
gystė”

LNA

ATNAUJINO VYRIAUSIĄ 
TEISMĄ LIETUVOJE

Pastarojo Aukšč. Tarybos susi
rinkimo metu buvo patvirtintas 
naujas sųrašas aukščiausiojo res
publikinio teismo teisėjų ir “liau
dies tarėjų” (kaip ir prisiekusių 
posėdininkų, su teisėjais . drauge 
sprendžiančių bylas).

Teismo pirmininku pasiliko Al
binas Likas, anksčiau buvęs dabar 
panaikintos teisingumo ministeri
jos ministeris. Jo pavaduotojai ir
gi liko tie patys: Mykolas čapskis 
ir Juozas žvirblis. Be jų, patvir
tinti (“išrinkti”) dar 23 teismo 
nariai — teisėjai. Pažymėtina, kad 
daugumas jų, bent sprendžiant iš 
vardų ir pavardžių (ir tėvų var
dų) — lietuviai, išskyrus du ru
sus, vienų lenkų ir vienų žydų.

Tarėjų surašė yra iš viso 463 
asmenys (iš to surašo tam tikra 
tvarka tarėjai kviečiami dalyvauti 
paskirų bylų sprendime), iš jų 
apie 26% rusų, apie 6% lenkų ir 
apie 3% žydų. Teisėjai ir tarėjai 
patvirtinti ateinantiems penke- 
riems metams.

KALĖJIMAS UŽ BLOGĄ 
MAŠINŲ PRIEŽIŪRĄ

Sausio 10 dieną Paleckis pas
kelbė Baudžiamojo statuto papil
dymų, kuriuo nustatoma kalėjimo 
bausmė iki vienerių metų, o sun
kesniais atvejais net iki trejų me
tų, už “nusikalstamai nerūpestin
gų žemės ūkio technikos naudoji
mų arba laikymų”.

Žemės ūkio mašinų nykimas dėl 
netvarkingo naudojimo ar laikymo 
taip dažnas, kad kovai su tuo ne
bėra priemonių, prireikė kalėjimo 
grėsmės. Mašinos blogai prižiūri
mos dažniausia dėl to, kad, joms 
esant kolektyvinėj nuosavybėj, es
ti neaišku, kas yra atsakingas už 
rūpinimąsi jomis ir kieno tai yra 
pareiga. Ir naujas B. St. straips
nis tik grasina bausme bet neži
nia, kas bus baudžiamas. Grasa tu
rėtų būti kreipiama į kolchozų va
dovus, bet yra pavojaus, kad jie 
gali sugebėti suversti kaltę pa
prastiems kolchozų darbininkams.

Dėl tokios pačios nepriežiūros 
daug mašinų genda ir pramonėje, 
ne tik žemės ūkyje. Fabrikų kie
muose šiuo metu visoje Lietuvo
je riogso sulytų ar apsnigtų bran
gių, bet nenaudojamų mašinų maž
daug už 70 milijonų naujųjų rub
lių. Jei už tai būtų nustatyta baus
mė, daug direktorių ir net minis- 
terių turėtų sėsti į kalėjimus.

LNA

KOKSAGYZAS KUKURŪZAI
— PUPOS

Paskutiniaisiais Stalino metais 
Lietuva buvo užraginta auginti 
koksagyzų. Tai tam tikras pienių

giminės augalas, iš kurio galima 
pagaminti gumos. Lietuvos žem
dirbiams koksagyzas buvo tikra 
rykštė, pabaisa, nes reikalavo ne
paprastai vargingo darbo, o nau
dos buvo turbūt tik propagandis
tams, rašiusiems straipsnius ir 
brošiūras apie jo naudingumų. Vie
nais metais koksagyzų dar sodino, 
bet apie derlių jau niekas nei ne
užsiminė. Tada atėjo kukurūzų 
era. Ji dar tebesitęsia. Bet kuku
rūzams atsiranda “konkurentės” 
— paprastos pašarinės pupos. Tuo 
tarpu tarp kukurūzų ir pupų dar 
palaikomas “taikingas sambūvis”, 
bet pamokymuose apie žemdirbys
tę jau vis garsiau ir garsiau kal
bama, kad kukurūzai, žinoma, ge
rai (kol Chruščiovas juos mėgsta, 
niekas nedrįsta jų diskredituoti), 
bet pupos Lietuvoje irgi gana ge
rai, dažnai neblogiau, o kartais 
gal net geriau už kukurūzus. Tai
gi, dabar jau šalia kukurūzų ragi
nama auginti ir pupas. Galimas 
dalykas, kad, bent Lietuvai, tai 
jau yra “kukurūzų eros” galo pra
džia.

LNA

OLANDIJOS KARVĖS
— KOLCHOZAMS

Sovietinės Lietuvos kolchozai ir 
sovehozai bando gerinti turimų 
raguočių bandas. Tuo tikslu Olan
dijoje užpirkta keli šimtai pienin
gos juodmargių veislės telyčaičių. 
Galvijų prieauglis iš Olandijos pri
statomas laivais į Klaipėdos uos
tų.

Vilniaus radijo pranešimu 300 
iš Olandijos gautų galvijų jau pri
statyta į Letuvos kolchozus. (E)

ELEKTROS ENERGIJA
NAUDOJASI NE VISI

Vilniaus radijas sausio 13 d. pra
nešė, kad praėjusiais metais Lie
tuvoje buvo elektrifikuota 250 
kolchozų. Iki sausio 1 d. visame 
krašte elektros energija naudojosi 
1.086 kolchozai. Tai sudaro 58% vi
sų ūkių. Pilnai elektrifikuoti yra 
tik Kauno, šakių, Prienių, Jiezno, 
Joniškio, Pagėgių, Kuršėnų, Kap
suko, Kėdainių ir Klaipėdos rajo
nai.

Šiais metais numatyta rajonuo
se nutiesti 4.400 kilometrų aukš
tos įtampos linijų ir įrengti 3.600 
kilometrų žemos įtampos tinklų.

(E.)

IŠRADINGAS LIETUVIS 
INŽINIERIUS

Vilniaus radijas praneša, kad 
Panevėžio mielių kombinato (ga
mina valgomąsias ir pašarines mie
les, medicininį spiritą, angliarūgš
tę) inžinierius Julius Grigonis pa
ruošė technologijų glutamininei 
rūgščiai iš spirito gamybos atlie
kų gauti. Ši brangi rūgštis anks
čiau buvo gaminama iš kazeino.

Glutamininė rūgštis — plačiai 
medicinos ir maisto pramonėje 
naudojamas produktas. Tai pir
masis toks gaminys visoje Sovietų 
Sąjungoje. Per metus čia numato
ma pagaminti 5 tonas glutaminės 
rūgšties. (E.)

UŽNUODIJO NEVĖŽI
Pereitą gruodžio mėnesį Pane

vėžio fabrikai, daugiausia cukraus 
fabrikas, išleido į Nevėžio upę ne
paprastai daug stipriais chemika
lais užnuodyto vandens. Nuodai 
pasiekė Nemuną ir net Kuršių ma
res, bet ypač nukentėjo Nevėžio 
žuvys. Apytikriai apskaičiuota, 
kad tik viename kilometre nunuo
dyta apie 1000 kilogramų (tona) 
žuvų, o iki Nemuno Nevėžis teka
daugiau kaip 100 kilometrų. Nusi
nuodijo net Nevėžio pakrantėse
buvę įsikūrę bebrai.

Jau prieš trejus metus buvo pa
našus įvykis. Buvo triukšmauta, 
buvo įrengti išleidžiamo van
dens valytuvai, bet jie blogai veikia 
ar visai neveikia, ir įmonės vėl ty
lomis išleidžia nevalytą vandenį.

LNA

BYLA Už BAŽNYČIOS
STATYMĄ KLAIPĖDOJE

Sausio 15 d. Vilniuje, Aukščiau
siojo teismo posėdžių salėje prasi
dėjo baudžiamoji byla, pagal pra
nešimus iš Lietuvos, dėl “piktnau
džiavimų statant Klaipėdos bažny
čią”. Nors užsienio spaudos agen
tūrų ir laikraščių pranešimais pra
sidėjusi byla prieš kunigus, tačiau 
tikrumoje iš septynių kaltinamųjų 
tik du kunigai. Sekti posėdžių eigą 
buvo pakviesti ne tik Lietuvos, bet 
ir Maskvos spaudos atstovai ir pa
dėtos visos pastangos išryškinti 
kaltinamųjų nusikaltimus speku
liuojant, imant kyšius, grobstant 
valstybines lėšas. Bylos aprašy
mams uždėjus antraštes “Teisia
mųjų suole — sutanoti sukčiai ir 
spekuliantai” aiškiai išryškėjo 
siekimas mesti šešėlį bažnyčios 
atstovams Lietuvoje, kompromi
tuoti dvasininkus. (E)

ĮKLIUVO PARTIJOS
ATSIŲSTAS “URĖDAS”

Sausio 9 d. kažkuriame teisme 
tapo nuteistas septynerius metus 
kalėti vieno Eišiškių kolchozo “urė
das” — pirmininkas — Ivanas An- 
driuščenko, kuris, pašeimininkavęs 
kolchoze keletą metų, ne kartą iš
girtas kai)) pavyzdingas vadovas, 
kolchozą visai nugyvendino, o. savo 
kišenę gerokai pastorino. Pagyri
mus jis, pasirodo, pelnydavo pana
šiai, kaip ir daugelis kitų dabarti
nių dvarų urėdų — gamindamas 
“popierinę” mėsą ir “popierinį” 
pieną, tai yra, apyskaitose įrašy
damas “iš lubų” paimtus centne
rius ir tonas, paskui dar daugiau 
įvairiomis dingstėmis nurašydamas 
ir iš to susidariusius skirtumus pa-

sisavindamas. Be to, kaikuriuos 
produktus jis sugebėjo pardavinėti 
Minsko ir net Vorkutos turguose, 
“kombinavo” statybines medžiagas 
ir t.t.

Ilgų laikų taip savo dvaro baud- 
žiaunininkų sąskaiton siautėjęs 
urėdas, pagaliau bus “užmynęs 
nuospaudų”, kur nereikėjo, tad ir 
įkliuvo, atsidūrė teisme. Drauge 
nuteisti ir du jo bendrininkai: pa
ruošų (rekvizicijų) surinkėjas Iva
nas Valickis — 4 metus, sandėli
ninkas Vaclovas Miliuszkiewiczius 
— pusantrų metų.

Bet nei bausti nei teisti liko tie 
partijos vadovai, kurie tokį “urė
dų” atsiuntė ir žmonėms liepė “iš
sirinkti”, ir kurie ilgų laikų ne 
tik nematė, kaip jis šeimininkauja, 
bet jį palaikė ir gyrė. LNA

LAIVAI — ŽVALGYBININKAI
Daugiau kaip 50 sovietų laivy

no žvejybinių laivų pastoviai 
plaukioja pasaulio vandenyse. Spe
cialistai šiuos laivus vadina “Ka-
ganovičiaus laivais”, nes juos, esą, 
išradęs ilgametis Stalino “kovos 
draugas” Kaganovičius.

Minėti laivai naudojami kaip 
karinės žvalgybos priemonė. Jie 
yra 1000 tonų dydžio, turi visus 
reikalingus radijo bei orientavi
mosi prietaisus. Visi jie plaukioja 
išimtinai po sovietų prekybinijo 
laivyno vėliava. Sovietiniai laivai 
nuolat sutinkami vakarų valstybių 
laivyno manevrų rajonuose ir ne
toli laivyno bazių. (E)

LAFITTE
■’ I

REIKALAUKITE |
VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 1

BRANDY *
Kaina visur 24/- £

Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams
M. PETRONIS

152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. į!
Tel. UJ 5727 ;t
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DAR IŠ SPORTO ŠVENTĖS
XH-sios Australijos Lietuvių 

Sporto šventės laimėtojas — Adei. 
“Vytis”.

Vyrų: I vieta — krepšinis, I 
vieta — tinklinis, II vieta — sta
lo tenisas, I vieta — lauko teni
sas.

Moterų: II vieta — krepšinis, 
I.vieta — stalo tenisas, II vieta — 
lauko tenisas.

Viso 17 taškų.

GEELONG
Vyrų: II vieta — krepšinis, II 

vieta — lauko tenisas, III vieta — 
šachm.

Moterų: I vieta — krepšinis, II 
vieta — stalo tenisas, I vieta — 
lauko tenisas.
. Viso 13 taškų.

MELBOURNE
Vyrų: II vieta — tinklinis, I 

vieta — stalo tenisas, III — vie
ta lauko tenisas, II vieta — šach
matai.

Moterų: III vieta — krepšinis, 
III vieta — stalo tenisas. Viso 10 
taškų.

SYDNEY
Vyrų: III vieta — krepšinis, 

III vieta — tinklinis, I vieta — 
šachmatai. Moterų — Nieko.

Viso 5 taškai.

HOBART
Vyrų: II — stalo tenisas.
Moterų: III vieta — lauko te

nisas. Viso 3 taškai.
Moterų tinklinio varžybos ne

buvo pravestos, nes užsiregistravo 
tik 2 komandos (Adei. “Vytis” ir 
Geelongo “Vytis”). Pagal šventės 
statutą turi dalyvauti mažiausiai 
3 komandos.

PAVIENIŲ VARŽYBŲ 
REZULTATAI

STALO TENISAS
Vyrų — I — A. Andrikonis (Per

kūnas), II — A. Balnionis (Var
pas), III — S. Valaitis (Perkū
nas).

Moterų — I — O. Mikalainytė 
(A. Vytis), II — A. Lazutkaitė 
(Varpas), III — G. Kaladienė (G. 
Vytis.

Vyrų dvejetai — 1 — S. Valai
tis ir A. Andrikonis (Perkūnas), 
II — A. Balnionis ir J. Ablonskis 
Varpas). v

Moterų dvejetai — I — O. Mi
kalainytė (A. Vytis) ir A. Lazut
kaitė (Varpas), II — G. Kaladienė 
ir G. Valaitienė (Geelong’o Vy
tis).

Mišrūs dvejetai — I — O. Mika
lainytė (A. Vytis) ir A. Balnio
nis (Varpas), II — A. Mikužytė 
(A. Vytis) ir A. Andrikonis (Per
kūnas).

LAUKO TENISAS
Vyrų — I — A. Šimkus (G. Vy

tis), II — p. Remeikis (A. Vytis).
Moterų — I — R. Akenytė (G. 

Vytis), II — R. Krutulytė (Per
kūnas).
♦■■MM ♦♦♦ M +M M ♦ ♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦»+» 
«■ LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE " 

y A.C.T. Builders Pty. Ltd. ii

< • 
<► Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia • • 
' ’ planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. •

Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ~ 
;; Telef. J 4094.
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Vyrų dvejetai — I — Remeikis 
ir Ignatavičius (Adelaidės Vytis), 
II — č. Žilinskas ir T. Žilinskas 
(Canberros Vilkas).

Moterų dvejetai ir Mišrūs dve
jetai — neįvyko.

ŠACHMATAI
žaibo turnyro laimėtojas — V. 

Koženiauskas (Kovas).

BAUDŲ METIMAS
Vyrų. Komandiniai — I — Adei. 

“Vytis” — 9 baudos, II — “Perkū
nas” — 7 baudos, III — Geel. 
“Vytis” — 5 baudos.

Moterų. I — Adei. “Vytis” — 
6 baudos, II — III G. “Vytis” ir 
“Varpas” po 4 baudas.

Individualinės baudti metimo 
varžybos: Vyrų — A. Andrikonis 
(Perkūnas) 10 b.

Moterų — R. Akenytė (G. Vy
tis) 7 baudos.

KREPŠINIS
Daugiausiai taškų įmetė vyrų 

krepšinyje Adei. “Vytis” — 225, 
seka Geelong “Vytis” — 189, “Var
pas” _ 172, “Kovas” — 157, 
“Perkūnas” — 144. Daugiausiai 
taškų savo komandai surinko A. 
Andrikonis (Perkūnas) — 68, So- 
ha (Varpas) — 65, S. Šutas (G. 
Vytis) — 16.

Moterų krepšinyje daugiausiai 
taškų įmetė Adei. “Vytis” — 154, 
Geel. “Vytis” — 149, “Varpas” -- 
130, “Perkūnas” — 47, “Kovas”
— 39. Daugiausiai taškų savo ko
mandai surinko M. Kelertaitė (A. 
Vytis) — 65, L. Šimkutė (G. Vy
tis) — 62, Kalvaitytė (Varpas)
— 53.

Daugiausiai baudų gavo vyrų 
krepšinyje Geel. “Vytis” — 59, 
mažiausiai — “Varpas” — 53.

Daugiausiai baudų moterų krep
šinyje — ’’Perkūnas” — 45, ma
žiausiai — Geel. “Vytis” — 29.

SPORTO ŠVENTĖS ŽENKLELIS

Paskutinės sporto šventės atmi- 
minimui buvo išleistas skoningas 
sporto šventės ženklelis, kurį su
projektavo R. Giedrys.

Ženklelis apie tris ketvirčius 
inčo augščio, kurio viršuje suner
ti olimpiniai trys žiedai. Kiekvie
no jų dugnas išdažytas, kas suda
ro Lietuvos trispalvę. Visas ženk
lelis auksinės spalvos, skersai ant 
balto dugno išrašyta “GEELONG” 
o apačioje mėlynam dugne “XII”.

Turint šį ženklelį prieš akis, ky
la mintis, ar nevertėtų pagalvoti 
apie bendrą lietuvių sportininkų 
ženkliuką Australijoje?

|Dr. j. MACKIEWICZ S
NERVŲ LIGŲ 'į 
SPECIALISTAS

>; grįžo iš atostogų ir priima >: 
J ligonius adresu:
:*• 25 Ballton Str., St. Kilda, Vic. $ 

telef: LB 4083 £

IŠ “ KOVO" PADANGĖS
PAGERBTI SPORTININKAI

Grįžusius sportininkus iš Spor- 
>to Šventės Geelonge pasveikino 
kun. P. Butkus, Sydnėjaus lietu
vių kapelionas, J. Zinkus — A.L.B. 
Krašto Valdybos narys jaunimo 
reikalams ir dr. A. Mauragis ben
dro organizacijų atstovų, sporti
ninkų ir jų tėvų pasitarimo metu 
Lietuvių Namuose Bankstowne.

Sporto klubo pirmininkas V. 
Augustinavičius įteikė dovanas at
sižymėjusiems sportininkams: Ma
rijai Birėtaitei — pavyzdingiau
siai ir drausmingiausiai kovietei 
Sporto šventėje ir Stasiui Luko
ševičiui — didžiausią pažangą pa
dariusiam krepšinyje.

Po oficialiosios dalies jaunimas 
pasišoko, kai senimas gyvai padis
kutavo sporto klubo veiklos reika
lais.

Pasitarime dalyvavo svečiai iš 
Geelongo — A. Šimkus ir L. Šim
kutė, atvykę į Sydney atostogų. A. 
Šimkus taip pat pasveikino ko- 
viečius. Jo kalba palydėta karštais 
koviečių plojimais. A. Šimkus ir 
sesutė L. Šimkutė yra labai mė
giami ne tik koviečių, bet ir visų 
Australijos lietuvių sportininkų.

V. PATAŠIUS
SYDNĖJAUS MEISTERIS

Sydnėjaus lietuvių šachmatų 
turnyras, užsitęsęs virš trijų mė
nesių, baigėsi V. Patašiaus laimė
jimu. Šiame turnyre dalyvavo visi 
Sydnėjaus pajėgiausi lietuviai 
šachmatininkai, išskyrus J. Maš- 
činską, kuris dėl darbo sąlygų ne
galėjo dalyvauti. Sužaidus visas 
partijas po lygiai taškais pasida

t EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ g
optikas r y ;;

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 1
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai. I* J .
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., I f "
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) y, ’

;■ ' Tel. 62-2231

44++4-4-M + 4M ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

AW.^W.VAW.WW.V.V.WM^VA'AWV'AWAW,

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

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

kas ir kur 1
KAIP SENSTAMĄ?

Čikagos universitete mokslinin
kai išvedė teoriją, kad žmogus, dir
bantis protinį darbą, “nepasensta” 
iki 70 metų, tuo tarpu dirbantieji 
fizinį darbą tampa “seniais" su
laukę 60 metų. 

* * *
DOVANOJO BAUSMĘ

Praėjusiais metais rugsėjo mėn. 
Berlyne buvo nubausti du ameri
kiečiai studentai dviem metam ka
lėti už bandymą pervesti iš rytų 
Vokietijos vokiečių kilmės moterį. 
Komunistai jų “pasigailėjo”: V. 
Pankey ir jo pusbrolis G. Ferrey 
(abu jaunuoliai 20 metų amžiaus) 
tapo paleisti Ulbricht įsakymu.

* « *

SUMAŽĖJO AUTOMOBILIŲ 
PIRKIMAS

Gruodžio mėnesyje Australijoje 
parduota 20,549 automobiliai, pa
lyginus lapkrityje su 22,796 ir spa
lio mėn. — 22,210.

* • *

APSAUGOMA GYVŪNIJA
Apsaugojimui laukinių paukščių 

ir gyvulių “N.S.W. Fauna Protec
tion Panel” paruošė specialias 
iliustruotas brošiūras, kurios bus 
dalinamos mokykloms ir kitoms 
organizacijoms. Suinteresuoti me
džiotojai gali ją įsigyti parašydami 
Generalinio Sekretoriaus Departa
mentui, ‘ Box 30, GPO, Sydney, 
N.S.W. 

lino V. Patašius ir Dr. I. Venclo
vas. Kad paaiškėtų laimėtojas, pa
gal sutarimą šie abu šachmatinin
kai turėjo žaisti dar 4 partijas. 
Padėtis pasidarė juo neaiškesnė: 
kiekvienas laimi po vieną partiją 
kai kitos dvi sužaidžiamos lygio
mis. Tolimesniam žaidime V. Pa
tašius laimėjo ir tuo pačiu gavo 
1961 metų Sydney lietuvių šachma
tų meisterio vardą. Sporto klubas 
gamina šachmatų turnyrų skydą, 
kuriame bus įrašytos kiekvienų 
metų laimėtojų pavardės. Praėju
sių metų laimėtojas V. Liūgą, pra
laimėjęs V. Patašiui, Dr. I. Venc
lovų! ir V. Koženiauskui, turėjo 
pasitenkinti ketvirtąja vieta. Di
džiausią turnyre staigmeną pada
rė R. Jočys, laimėdamas partiją 
prieš Dr. I. Venclovą. R. Jočys 
žaidžia miesto turnyre už Manly 
australų klubą. Kiek žinoma, Syd- 
nėjuje yra daugiau lietuvių, kurie 
neblogai žaidžia šachmatais ir ku
rie galėtų papildyti “Kovo” ko
mandą. Kvieču visus ateiti į pa
galbą koviečiams prisistatant as
meniškai ar raštu klubo pirminin
kui.

PABALTIEČIŲ ŠACHMATŲ 
TURNYRAS

Praėjusių metų pabaigoje įvyku
siame Pabaltiečių šachmatų turny
re “Kovo” komanda nugalėjo es
tus 6-2 santykiu ir sužaidė lygio
mis 4-4 su latvais. “Kovo” ko
mandoje žaidė ir taškus laimėjo: 
V. Liūgą 0, V. Patašius 2, Dr. I. 
Venclovas 2, J. Maščinskas 2, V. 
Koženiauskas 2, V. Augustinavi
čius 1, J. Dambrauskas 0 ir P. 
Grosas 1. V.A.

VYRŲ TRŪKUMAS
Trieste (Italijoje) moterys per

gyvena didelį vyrų trūkumą, nes 
daugumas vyrų apleido savo kraštą 
pasirinkdami Australiją. Triesto 
uostas, anksčiau buvęs vienas iš 
žymiausių, šiuo metu apleistas, 
mieste didelė bedarbė, už tai ir 
vyrai išvyksta laimės j ieškoti į ki
tus kraštus.

Triesto moterys, skaitomos vie
nos iš gražiausių Italijoje, šim
tais kiekvieną savaitgalį vyksta 
“vyrų medžioklėn” į Veneciją, bet 
tenai jų pertekliaus taip pat nėra. 
Jų išeitis susipažinti su turistu, su
sirašinėti ir paskui ištekėti, jei 
laimė nusišypso. Prie Triesto mies
to yra iškaba: “Pavojus, saugoki
tės merginų!”

♦ » »

SEKA VADĄ
Čekoslovakija pasekė Rusijos pa

vyzdžiu ir taip pat nutraukė santy
kius su Albanija, atšaukdama savo 
ambasadorių ir įsakė Albanijos 
ambasadoriui pasitraukti iš Čeko
slovakijos.

ALUS DYKAI
Londone kosmetikos fabrikas ati

darė klubą jame dirbančių mergi
nų kavalieriams.. Jos atsisakydavo 
dirbti antvalandžius, sakydamos, 
kad tai iššaukia nepasitikėjimą jų 
kavalierių tarpe. Dabar, kai mer
ginos dirba antvalandžius, jų ka
valieriai gali užeiti į fabriko klu
bą, palaukti iki jos pabaigs darbą, 
ir gauna dykai išgerti alaus. Mer
ginos patenkintos dirba... Vyrai 
patenkinti girkšnoja alų dykai...

—ab—

Australijos

Atradus Australiją, joje gyve
no 300.000 čiabuvių. Dabar jų te
bėra 50.000.

Daugelis išlikusių genčių mažai 
ištirtos, o yra ir tokių, apie kurias 
pirmą kartą sužinome.

Štai ką pasakoja amerikiečių 
žurnalistas atsilankęs labiausiai 
atsilikusioje bušmanų gentyje.

"Bušmenų genties žmonės nie
ko nesėja, nieko neaugina, nega
mina. Jie gyvena taip, kaip gyve
no jų protėviai prieš tūkstančius 
metų. Bušmenų gentis savo egzis
tavimui tenaudoja tą, ką duoda 
gamta”.

ĮŽturnalistas norėjo nufilmuoti 
genties gyvenimą, bet greit įsi
tikino, kad tai padaryti ne taip 
lengva. Kai jis pabandė nustatyti 
kino kamerą, į jį pasipylė strėlės. 
Tiktai magnio plykstelėjimas iš
gelbėjo padėtį, kitaip jo užrašai 
ir filmas būtų amžiams likę dyku
moje... Australiečiai suriko iš 
siaubo, nes tokį'reginį išvydo pir
mą kartą. Be to, tuo metu dargi 
pradėjo lyti. Lietus dykumoje po 
ilgos sausros! Bušmenai lietų laiko 
didžia dangaus dovana.

Įdomią ekspediciją neseniai bu
vo surengę Australijos mokslinin-

PROF. V. FARFEL

NAUJŲ REKORDŲ REZERVAI
(Pabaiga)

Fiziologiniai tyrimai parodė, 
kad pagrindinė maratono bėgiko 
didžiulio nuovargio priežastis yra 
angliavandenių atsargų išsekimas, 
kurių viso organizme esti 300—400 
gramų. Bėgant per minutę išeikvo- 
jama maždaug 4 gramai angliavan
denių. Aišku, kad po pusantros ma
ratoninio bėgimo valandos anglia
vandenių atsargos gali išsekti, žy
miai sumažėti cukraus kiekis krau- 
juje, gali pablogėti širdies raume
nį! ir nervų centrų darbo sąlygos.

Šiuo metu ir pasireiškia visi ma- 
ratonininko stipraus nuovargio 
požymiai.

Fiziologai organizavo bėgikų 
maitinimą, siekdami padidinti 
angliavandenių atsargas. Distan
cijoje buvo išbandyta speciali sis
tema, maitinti angliavandeniais, 
kuriuos organizmas lengvai įsisa
vina. Pranyko sunkūs jėgų išseki
mo atvejai.

O kada nustatyti didėjančio krū
vio apimtį bėgikui, dviratininkui, 
plaukikui, slidininkui, kuri vis dau
giau prisidėtų ugdant sportiniako 
ištvermę? Fiziologai ir biochemikai 
išaiškino įdomų reiškinį. Pasirodo, 
kad ištvermę gerai ugdo darbas, 
reikalaujantis maksimalaus orga
nizmo apkrovimo ir iššaukiantis di
džiulį nuovargį. Tačiau per dažnos 
didelio krūvio treniruotės gali nei- 
gamai atsiliepti organizmui. Štai 
kodėl reikia labai atsargiai do
zuoti šiuos didžiausius organizmo 
įtempimų periodus, o taip pat ir 
poilsio laikotarpius.

Tyrinėtojai nustatė tam tikrą 
priklausomumą tarp apkrovimo 
laipsnio ir minimalios poilsio truk
mės, ištyrė, kaip kinta sportininko 
darbingumas priklausomai nuo di
džiausio apkrovimo ir poilsio.

Pažindami šiuos fiaiolloginius 
iėsningumus, treneriai pasiekė, kad 
sportininkai gali ilgą laiką turėti 
didelį sportinį apkrovimą ir nenu- 
vargti bei išlaikyti pakankamą jė
gų atsarą finišo spurtui. Kaip tik 
tokią ištvermę pademonstravo 
XVII olimpiadoje dviratininkas 
Kapitanovas ir ilgųjų nuotolių bė
gikas Bolotnikovas.

Gydytojas neatskiriamas spor
tininko draugas. Jis gali nurodyti 
ir treneriui, kada įmanoma didin
ti besitreniruojančio apkrovimą, 
siekiant pagerinti sportinį rezul
tatą. Be to, pastaruoju metu pasi
rodo nauja trenerio figūra — tre- 
neris-gydytojas. Gydytojas- spor
tininkas tampa gydytoju — trene
riu, ir nuo to, aišku, treniruotės 
tampa efektyvesnės.

Ryšium su vis kylančiais rekor
dais, sporto fiziologija stengiasi 
moksliškai pagrįsti, ar iš viso eg
zistuoja žmogaus organizmo gali
mybių ribos ir kaip arti prie jų 
mes priėjome?

dykumose

kai. Centrinėje Australijoje jio 
aptiko naują gentį — pintibu. Tai 
irgi labai atsilikusi gentis. Ji gy
vena mažomis grupėmis didesnia
me kaip 100 kvadr. km. plote. Jie, 
skirtingai nuo bušmenų, “leidosi” 
studijuojami ir mokslininkus suti
ko draugiškai.

Australų ekspedicija nustatė,' 
kad pentibu gentis seniai neben
drauja su kitais žmonėmis; jie gy
vena taip, kaip pirmieji akmens 
amžiaus atsiskyrėliai — klajokliai.

Jie iki šiol išgauna ugnį tryni-, 
mu ir tai atlieka gerai ir greitai 
— per vieną dvi minutes. Pintibu 
nenešioja drabužių, išskyrus raiš
čius ant dubens. Jų kaklus puo
šia papuošalai iš žmogaus kaulų. 
Minta jie pelėmis, žiurkėmis, drie
žais, vabzdžiais ir žolėmis. Kir
mėles, vikšrus, sraiges jie pakepa.

Nepaisant sunkių gyvenimo są
lygų. pintibu žmonės atrodo visiš
kai sveiki. Bet tai nereiškia, kad 
jie neserga: daugiausia jie kenčia 
nuo trachomos. E.L.

Amerikoje šiuo metu yra 19 mi
lijonų negrų, tai 10.5% viso kraš
to gyventojų. Proporcingai jie la
bai daugėja.

Pasiekiami rekordai —tai ne 
riba, sportiniai rezultatai vis augs. 
Bet kada nors ir jų augimas pa
laipsniui sumažės. Ateis laikas, kai 
sunkiaatlečių rekordai bus gerina
mi ne tik kilogramais, o gramais, 
kada bėgimo laikas trumpės ne se
kundėmis ir net ne dešimtosiomis 
sekundės dalimis, o šimtosiomis. 
Pagaliau sulauksime, kad pakelto
ji šuolio į aukštį kartelė bus išma
tuojama milimetro tikslum'u.

Tačiau fiziologus ne tiek domi
na klausimas apie galimybių ribos 

priartinimo kelius, bet tai, kiek 
mes toli nuo jos. Tai galima supras
ti, išnagrinėjus augančių sportinių 
rekordų skaičius. Mokslininkai ži
no, kad jeigu koks nors procesas 
priartėja prie ribos, prie pabaigos, 
tai proceso intensyvumo kilimo 
laipsnis vis labiau mažėja. Krei
vė, charakteriduojanti tokį proce
są, iš pradžių auga statmenai, o 
po to darosi vis nuožulnesnė. To
kios yra augančio kūno ūgio ir 
svorio kreivės: pirmaisiais gyveni
mo metais svorio ir ūgio prieaug
lis didžiulis, o po to jis mažėja.. 
Tokios yra kraujo prisotinimo de
guonimi, fizinių tirpalų ir dauge
lio kitokių procesų kreivės.

Sportinių rekordų, užregistruo
tų per eilę dešimtmečių, kreivė tu
ri paklusti bendriesiems mūsų at
rastiesiems dėsniams. Jeigu mes 
iš tikrųjų netoli nuo sportinių 
žmogaus galimybių ribos, tai re
kordų augimas pastaraisiais me
tais turi būtinai sumažėti, paly
ginus su praėjusiais dešimtmečiais.

Augančių sportinių rekordų ty
rimo rezultatai yra nuostabūs. Pa
žiūrėkim, pavyzdžiui, kaip kito 
klasikinių bėgimo distancijų (nuo 
100 iki 10.000 metrų nuotolių) re
kordai. Geriausių pasaulio bėgikų 
lamėjimų analizė rodo, kad jau pu
sė amžiaus, kai neįvyko žymesnių 
pakitimų. Per kiekvieną dešimtį 
bėgimo greitis padidėjo 10 metrų 
per sekundę.

Rekordų augimas čiuožime, sun
kumų kilnojime, šuoliuose jau pa
didėjo palyginus su praėjusiais de
šimtmečiais,

Peršasi išvada: mes labai toli 
nuo aukščiausių fiziologinių gali
mybių pasiekimo ribos.

Mūsų laikai — nepaprastai au
dringų sportininkų laimėjimų epo
cha. T»i todėl, kad intensyviai iš
vystyta sporto fiziologija, sportinė 
medicina, treniruočių metodika.

Fiziologija ir medicina pateikia 
mokslu pagrįstus metodus, kurie 
panaudojami tolesniam sportinių 
pasiekimų augimui, o gaunamie
ji rezultatai — žinių pagilinimui. 
Visa tai įgyvendinti padeda kūno 
kultūra, užgrūdinanti žmogų, stip
rinanti jo sveikatą.
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M(KU PASTOGĖ
MELBOURNE

VASARIO 16-TOJI MELBURNE
Šiais metais Vasario , 16-tosios 

minėjimas yra nukeliamas į vasa
rio mėn. 18 dieną, sekmadienį. 
Minėjimą pradėsime pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje, East Melbur
ne. Organizacijos, turinčios savo 
vėliavas, prašomos pamaldose da
lyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų šv. Jono parapijos 
salėje įvyks Vasario 16-tosios mi
nėjimas, į kurį prašoma visus tau- 

' tiečius atsilankyti.
ALB Melburno Apylinkės 

Valdyba

PADĖKA
Džiugo Tunto Vadija nuoširdžiai 

dėkoja: kun. Pr. Vaseriui už atlai
kytas šv. Mišias ir kitas mums su
teiktas paslaugas prieš ir laike sto
vyklos, p. N. Butkūnui už eitas 
stovyklos vadovo pareigas, po
nioms: žižienei, Karazijienei, Ka- 
bailienei, p. Jokūbauskui, s. Zub- 
rui, ps. Gabui ir kt. už paskaitas, 
pamokymą dainų, skautiškų žaidi
mų.

Tėvams, ir visiems kitiems, pri- 
sidėjusiems prie stovyklos paren
gimo, parūpinant transporto bei 
apsilankant stovykloje.

Melbourno Lietuv. Moterų So
cial. Globos Komitetui už dvi pui
kias palapines skautėms.

Visiems sakome ačiū!
Džiugo Tunto Vadija

KIEK AŠ 
SUŽINOJAU!

Sydnėjiškiams pažįstamas solis
tas p. Vilnonis, ilgesnį laiką atos
togavęs po visokių parengimų, ža
da vėl pasirodyti šv. Kazimiero 
šventės minėjime.

★
Algio Pluko tariamas laimėjimas 

loterijoje pasirodo iš tiesų buvęs 
tik gandas. Linkime, kad šis laimę 
nešantis gandas ateity virstų re
alybe.

Šiais metais Sydney universite
tą baigęs dantų gydytojas K. Bag
donavičius pradėjo dirbti kaip 
partneris pas vieną dantų gydyto
ją Lakemboje.

★
Šiemet baigusi Sydney univer

sitetą dantų gydytoja L. Zarem
baitė pasirašė kontraktą su Health 
Department ir dirbs kaip skrajo
janti dantų gydytoja N.S.W. pro
vincijos mokyklose.

★
Atžalos teatro vaidintojas p. 

Jarmalavičius paskutiniu metu 
sunkiai kankinamas inkstų akme
nų. Linkime kuo greičiau šia ak
menlige atsikratyti.

★
Vasario 10 d. p.p. Slavėnų na

muose renkasi Sydney gyveną lie
tuviai rašytojai ir poetai.

★
Kovo 3 d. (šeštadienį) Banks- 

town Dainavos salėje Sydney Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugija rengia Užgavėnių vaka
rą.

★
Nuo kovo 1 iki 12 d. Barry Stern 

meno galerijoje vyks antroji indi
viduali mūsų dailininko Algio Šim
kūno grafikos paroda.

BANKSTOWN
SMAGUS GIMTADIENIS

Sausio 27 d. Bankstowno Dai
navos salėje įvyko linksmas vaka
ras — pobūvis, kurio metu buvo 
atšvęsta jaunojo Romo Cibo — 
Cibulskio dvidešimt pirmas gimta
dienis. Svečių buvo susirinkę virš 
šimto — visi kviestiniai. Daugiau
siai dominavo Sydney akademinis 
jaunimas, bet netrūko svečių ir 
iš toliau, net iš Canberra ir Ade
laide miestų. Pobūvyje dalyvavo 
ir vyresnių — šeimos draugų ar 
jaunojo Romo bendradarbių. Iš 
Canberros buvo atvykęs ir Ame
rikos laivyno Attache Ltn. Com
mander R.F. Schuler su žmona. 
Prie iškilmingo vaišių stalo Ro
mui gražių linkėjimų pabėrė tė
vai, ir visa eilė kitų artimų bičiu
lių ir bendradarbių.

Vienu pūstelėjimu užgęsta dvi
dešimt viena žvakutė ant gimta
dienio pyrago, pakyla šampano 
tostai už Romo sveikatą ir laimin
gą ateitį ir toliau sekė smagus pa
silinksminimas prie geros muzi
kos. Nuotaika tikrai buvo jauki ir 
pakili. Nesijautė apsnūdimo, nesi
matė surūgusių veidų. Net vyres
nieji, kurie, atrodo, buvo pasiry
žę pre taurelės su senais pažįsta
mais pasišnekučiuoti, įsisiūbavusio 
jaunimo nuotaikos pagauti, net 
ir jie neiškentė nepasimankštinę 
“twiste”, įskaitant ir kun. P. But
kų. Skirstydamiesi daugumas pa
geidavo, kad panašių gimtadienių 
Dainavoje būtų kaip galima dau
giau.

PAVYKĘS VAKARAS
Bankstown Apylinkės Valdybos 

Dainavos salėje vasario 3 d. su
rengtas Havajų vakaras buvo mū
sų parengimuose vienas iš origi
naliausių.

Nors žmonės pradžioje ir trupu
tį vėlavo, bet netrukus prisipildė 
pilna salė. Havajų princesės rin
kimai praėjo su įtemptu susidomė
jimu. Trys teisėjai turėjo nemažą 
galvosūkį, kurią iš daugybės mer
ginų išrinkti Havajų gražuole, nes 
visos buvo labai gražios ir išsida
binusios. Pagaliau Havajų prince
se buvo vainikuojama daugeliui 
gerai pažįstama panelė Edą Ky
mantaitė. Dalyviams plojant ji pa-

PAMALDOS
SYDNEY LIETUVIAMS

Vasario 11 d.: Pamaldos tik 
Camperdown bažnyčioje 12 vai. 
Pamaldas laikys kun. St. Gaide
lis. M.P.I.

ATVYKO LIETUVAITĖ
Sausio 29 d. laivu atvyko į Syd

ney iš Lenkijos Punsko lietuvaitė 
Teresė Slavickaitė. Drauge SU ja 
Australiją pasiekė dar 27 lenkai 
išeiviai.

Teresė Slavickaitė į Sydney at
vyko kaip sužadėtinė. Jos išvyki
mu ir kelione pasirūpino jaunas 
ir rimtas lietuvis, Pranas Dailidė, 
gyvenąs Marrickville.

Paklausta apie Punsko lietuvius 
ir iš viso apie gyvenimą Lenkijo
je, Teresė nupasakojo jų vargus 
ir kovas už lietuvybę. “Dabar lie
tuvių gyvenimas Punske žymiai 
pagerėjo,” — pasakoja Teresė: 
“Jau nejaučiam tokio didelio 
spaudimo iš lenkų pusės. Neseniai 
gavom po ilgų kovų lietuvį kuni
gą. Anksčiau buvęs lenkas kuni
gas taip nekentė lietuvių, kad 
kiekvienu atveju jautėme jo per
sekiojimus. Ir patys lietuviai taip 
vieningai prieš jį buvo nusistatę, 
kad net vaikų nekrikštijo ir nėjo į 
bažnyčią tuoktis. Po daug skundų 
pas vyskupą pagaliau buvo gautas 
lietuvis kunigas.”

Punsko lietuviai savo lietuviškos 
spaudos neturi ir iš Lietuvos jos

sirodė scenoje ir priėmė jai skir
tas dovanas ir atsižymėjimus, bei 
gėles. Atsidėkodama p-lė E'. Ky
mantaitė pašoko įdomų šokį vergė.

Už pusvalandžio pasirodė vėl 
naujas, visų nesitikėtas dalykas —- 
žvakių deginimo ceremonija, kurią 
atliko trys vyrai labai meistriškai. 
Paskutiniuoju vakaro programos 
punktu buvo žavus havajiškas šo
kis, išpildytas Miss Betty Kerrel. 
Tai buvo publikai didelė ir pagau
nanti staigmena. Dar daugiau juo
ko toji pati šokėja sukėlė pabai
goje mokydama havajiškų šokių 
penkis savanoriškus jaunuolius. 
Dalyviai klykė iš pasitenkinimo.

Išvadoje- visi buvo šiuo vakaru 
labai sužavėti ir baigiantis laikui 
su nepasitenkinimu skirstėsi na-

negauna. Būna nepaprastai lai
mingi sulaukę neperiodinio laik
raštėlio “Aušros” iš Varšuvos. 
Su Lietuva susisiekti uždrausta, 
ir tas suvaržymas kaip tik iš Lie
tuvos pusės. Pati Teresė Slavic
kaitė yra našlaitė ir gyveno pas 
savo dėdę ūkyje. Kiti jos giminės 
Lietuvoje, bet kadangi tetos esan
čios “tolimos giminės”, tai prieš 
išvažiuodama negalėjo jų nuvykti 
atsisveikinti.

Šiaip Punsko lietuvių gyvenimas 
labai sunkus: visą laiką jaučia kie
tą spaudimą iš lenkų pusės.

Kelionėje laive ją visi laikė len
kaite. Bet atvykus į Sydney prieš 
išlipdama iš laivo pasipuošė savo 
tautiniu kostiumu, kas jos bendra
keleivius labai nustebino.

Teresė labai džiaugiasi čia suti
kusi tiek daug lietuvių. Pripratusi 
namie pas dėdę prie ūkio darbų, 
ji tuo tarpu jaučiasi pasimetus, 
nes, anot jos, “čia nėra nei stak
lių, nei ravėjimo, nei gyvulių 
priežiūros”.

Dalyvaudama pirmą kartą Syd
ney lietuvių subuvime — Havajų 
vakare, T. Slavickaitė viskuo la
bai domėjosi ir stebėjosi. Teiravo
si, ar čia leidžiama lietuviška spau
da, ar yra chorai, tautiniai šo
kiai ir pan. Ji pati užsidegusi ir 
šokti ir chore dainuoti.

mo.

★
Po šaunaus gimtadienio Romas 

Cibas daug tvirčiau jaučiasi tram
vajaus konduktoriaus uniformoje, 
nors Sydney tramvajų net ir pėd
sakai panaikinti.

★
Senas ir aistringas žvejys p. Ga

rdis buvo pastebėtas krautuvėje 
perkant žuvį. Pasirodo, krautuvė
je žūklė šimtu procentų užtikrin
ta. Ku-ka

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Mūsų Pastogės platinimo va
jaus ~metu pradėjusiems gauti 
A.L.B. laikraštį:
MIELI TAUTIEČIAI,

Nuo 1961 m. rugsėjo mėn. 1 
d. Jums buvo pradėtas siuntinė
ti A.L.B. laikraštis Mūsų Pasto
gė, tikslu susipažinti su juo ir 
užsiprenumeruoti. Dalis iš Jūsų 
jau atsiliepė teigiamai ir laikraš
tį užsiprenumeravo, bet nema
žas skaičius tautiečių gauną laik- 
ratį "Mūsų Pastogė’’ iki šiol ne
pasisakė savo nuomonės. Laik
raštis Jums dar siuntinėjamas, 
bet susidurdamas su didelėmis iš
laidomis turės būti nutrauktas, 
jei greitu laiku nepranešite Ad
ministracijai savo nusistatymo 
tuo reikalu.

Mūsų Pastogės Administracija 
maloniai prašo visų tų tautiečių, 
kuriems laikraštis buvo pradėtas 
siuntinėti paskelbus jo platinimo 
vajų, galimai greičiau pranešti 
savo nusistatymą dėl tolimesnio 
jo siuntinėjimo bei prisiųsti pre
numeratos mokestį adresu:

"Mūsų Pastogė", Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

Mūsų Pastogės 
A dministracija

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.

ŽINIOS
PABĖGĖLIAI

Nors išsimūriję tvorą ir apsta
tę tankia sargyba, Rytų Vokieti
jos bosai neįstengia sulaikyti be
siveržiančių į laisvę. Žmonės iš
naudoja visokias galimybes pra
simušti į Vakarus. Antai viena 
šeimyna, apšarvavusi savo auto
mobilį nuo kulkų iš užpakalio, 
tiesiog prasilaužė pro sieną su 
savo draugais. Vienas traukinio 
mašinistas su visu traukiniu pra- 
nėrė pro užtvaras į Vakarus. 
Neseniai vieno priemiesčio ryti
niame Berlyno sektoriuje vokie
čiai prasikasė 90 pėdų tunelį po 
siena, ir tuo keliu pateko į vak. 
Berlyną 28 žmonės, įskaitant ir 
vieną pusiau paralyžuotą 71 m. 
moterį. Šį tunelį jie kasė didžiau
siu atsargumu ir su didele rizika 
daugiau kaip dvi savaites.

VASARIO 24 D. DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWN, 
SYDNEY LIETUVIŲ CHORAS “DAINA” |

rengia :•:

Koncertą — Balių Į
Programoje girdėsime 9 naujai išmoktas dainas.
Po koncerto pobūvis ir šokiai, grojant puikiam orkestrui.
Bufetas pasirūpins, kad koncerto dalyviai nejustų alkio 

bei troškulio. K
Vakaro metu bus pravesta loterija, gausi vertingais laimė- :•: 

jimais. į:
Dalyviai pasiklausys naujų dainų ir tuo pačiu parems ma- 

terialiai savo chorą, besiruošiantį vykti į Dainų Šventę Ade- •:• 
laidėje.

Įėjima?: suaugusiems .— 12 iii., moksleiviams 6 šil.

KONCERTO PRADŽIA 7 VAL. VAK. :j:
CHORAS “DAINA” §

įdomi paskaita
Vasario 4 d. Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugija Bankstown Dai
navos salėje surengė viešą paskai
tą — Prezidentas Antanas Sme
tona ir Lietuvos užsienio politikos 
bruožai 1934 — 1938 m. laikotar
py, kurią skaitė p. V. Šliogeris. Šia 
tikrai įdomia ir rūpestingai pa
ruošta paskaita tenka tik nuošir
džiai pasidžiaugti. Prelegentas, 
kaip jis pastebėjo savo įžangoje, 
paskaitą grindė vien savo prisimi
nimais, nesinaudodamas jokiais ki
tais šaltiniais. Laikydamasis nuo
seklumo, p. Šliogeris pirmiausiai 
apžvelgė ano laikotarpio (1934 — 
1938 m.) Lietuvos politinius san
tykius su artimaisiais kaimynais 
Lenkija, Vokietija ir Sovietų Ru
sija. Vėliau jis papasakojo ir apie 
Antaną Smetoną kaip prezidentą 
ir kaip asmenį. Prezidentas, pre
legento teigimu, tiesiog pats 
sprendė Lietuvos užsienio politi
kos klausimus, padedamas minis- 
terio Tūbelio, ministerio Lozorai
čio ir kun. Mirono. Prezidentą 
Smetoną kaip asmenį p. Šliogeris 
apibūdino kaip augštos kultūros ir 
gilaus išsilavinimo žmogų. Tenka 
tik žavėtis prelegento santūrumu, 
kad jis, kaip tuomet tarnavęs pre
zidentūroje, ir, gal būt, daugiau 
žinąs užkulisinius mūsų politikos 
ėjimus, negu bet kas iš to meto 
veikėjų, niekur nepasiskubino su 
savo išvadomis bei teigimais. 
Sprendimus ir išvadas jis paliko 
istorijai ir patiems klausytojams.

Po p. V. Šliogerio paskaitos bu
vo visa eilė paklausimų, į kuriuos 
prelegentas atsakinėjo lygiai su 
tuo pačiu atsargumu ir taktu, kaip 
ir pačioje paskaitoje. N.

ŽMOGAUS PROTAS

Žmogaus protas skaitomas vie
nu iš tobuliausių dalykų pasauly
je. Proto paprastam regėjimo ir 
garso reagavimui Amerikoje paga
mintas modelis, kuris yra 12 pėdų 
augščio ir operuoja 12 elektrinių 
motorų. Jame įtaisyta 30 mylių 
ilgio vielos ir 30,000 mužutėlių 
(žalių, raudonų) elektrinių lem
pučių.

Šio pagaminto modelio b-vės di
rektorius Dr. A.G. MacLeod savo 
kalboje pasakė: “Proto veikimas

PATIKSLINIMAS
“Mūsų Pastogėje” Nr. 3 (665), 

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijos praneši
muose įsibrovė labai nemalonios 
klaidos, bei netikslumai.

1. Padėkoje, už paaukotą maistą 
ruoštam Naujų Metų proga bufetui 
vietoje p. Juraitienės turėjo būti 
įrašyta P. Juragienei ir nepaminė
ta p. Bižięnė, p. Baravykas ir uk
rainietė p. Matko.

2. Senelių bei ligonių reikalams, 
aukotojų tarpe praleista p. Miro- 
nienė, kuri aukavo 10 šilingų.

3. Siunčiant Draugijai aukas če
kiais ar money oder turi būti už
rašyta :

LITHUANIAN WOMEN’S SO
CIAL SERV. ASSOC. Ant voko — 
gi pakanka užrašyti Box 8 P.O. 
Earlwood, N.S.W.

Ši pašto dėžutė priklauso mūsų 
Draugijai.

Už vsas įvykusias klaidas bei ne
tikslumus, paliestus asmenis labai 
atsiprašau.

O. Grinienė, 
Draugijos Pirmininkė 

1962.1.29.

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Socia

linės Globos Draugijos Valdybai 
ruošiant sausio 27 d. ponų Cibuls- 
kių sūnaus, sulaukusio 21 metų, 
iškilmes, mielom talkininkėm p.p. 
Z. Vičiulienei, J. Šidlauskienei, 
Šapronienei, Makūnienei, Bielienei 
ir taip pat Valdybos narėms, pa
dėjusioms rengti ir pravesti visą 
minėtą pobūvį, nuoširdžiai dėkoju. 
Lygiai mano gili padėka p.p. Vai- 
čiurgiams ir p. K. Butkui už su
teiktas transporto priemones.

O. Osinienė,

S.L.M. Soc. Globos D-jos 
V-bos Pirmininkė

yra toks neišpasakytai greitas, 
tikslus ir žavėtinas, kad jo reaga
vimo viename modelyje sukrauti 
neįmanoma. Dėl to reikėjo modeli 
sumažnti vien į regėjimo ir girdė
jimo reagavimus. Vidutinis žmo
gus turi apytikriai 24 enciklopedi
jos tomų atmintį ir jo reagavimas 
į žinias yra momentalus”.

Laiškas Redakcijai

VISUOTINIS BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 2 d. Popiežius Jonas 
XXIII-sis paskelbė, kad visuoti
nis Romos Katalikų Bažnyčios 
susirinkimas prasidės spalio 11 
d. Vatikane. Šį Bažnyčios susi
rinkimą popiežius turėjo galvoje 
vos įžengęs į Petro sostą, 1958 
m. Nuo to laiko Bažnyčia šiam 
susirinkimui intensyviai ruošėsi. 
Paskutinysis Bažnyčios susirin
kimas buvo 1870. m. Sis gi, šiais 
metais įvykstantis, bus 21-sis 
Romos Katalikų Bažnyčios is
torijoje. Savo Kalėdinėje kalbo
je popiežius tvirtino, kad kažku
rios ir nekatalikiškos bažnyčios 
priėmė kvietimus dalyvauti su
sirinkime.

MELBOURNE NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

POBŪVIS
įvyks š.m. vasario mėn. 17 d. 6 vai. p.p. (šeštadienį)

LIETUVIŲ NAMUOSE.

• Šventei pritaikinta meninė dalis,
• Šokiai,
• Turtingas bufetas ir kiti patarnavimai.

Visi Melbourno ir apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami ir
mielai laukiami. Pakvietimus įsigyti galima Lietuvių Namuose telef. 
JJ 3691 ir pobūvio dieną prie įėjimo.

Gerb. Pone Redaktoriau,
Švenčiant mūsų Nepriklausomy

bės Šventę ir prisiminus mūsų 
brolių išlietą kraują už laisvę, kad 
turėtumėm vieningą ir savarankiš
ką valstybę, ta diena turėtų būti 
mums ypač brangi tremyje ir, pa
mirkant visas asmeniškas, parti
nes ambicijas bei ginčus, ji turė
tų būti vieningumo diena. Deja, 
paskaičius mūsų spaudą, randu 
reikalo pasisakyti.

Pilnai pritariu “Parapijiečio” 
mintims (“Tėviškės Aidai” Nr. 5), 
kad turint savąją bažnyčią Ade
laidėje, įsigytą lietuviškų aukų 
dėka, tokią dieną rengti pamal
das kitur, yra ne tik nemalonus 
reiškinys, bet, stebint iš kitos vie
tovės, net graudu, kad mes ne
randame reikalo tokią mums iškil
mingą dieną net padėkoti Aukš
čiausiam savuose maldos namuose. 
Adelaidėje, kaip tenka spaudoje 
stebėti, vyksta trintis. Tokia pro
ga reikėtų viską pamiršti iš abie
jų pusių. Nežiūrint nei bažnyčios 
dydžio, nei jieškant kitų išvadų 
iš rengėjų pusės, neturėtų kilti jo
kių abejonių minėjimą jungti su 
pamaldomis tik savoje bažnyčioje, 
nes tai yra vienintelė lietuviška 
bažnyčia ant australiško molio.

Tas pats pasakytina Sydnėjuje 
salės atveju. Kaip teko nugirsti, 
Sydnėjaus Apylinkė atsisakė pa
siūlymo minėjimą ruošti “Daina
vos” salėje. Minėjimą ruošiant 
trims Apylinkių Valdyboms, kiti 
rengėjai nusileido vengdami gin
čų. Čia irgi yra dveji namai. Abeji 
namai yra stipriai remiami vieti
nių Apylinkių Valdybų. Bankstow
no Valdyba — "Dainavą”, o Syd
nėjaus Valdyba — Sydnėjaus Na
mus Redferne. Susidaro įspūdis,

kad Sydnėjaus Valdyba jaučia lyg 
moralinį nusivylimą negalėdama 
minėjimo pravesti Redfern Na
muose, nes nėra salės. Taigi, turi
me dvejus namus — trečius nuo- 
muojame minėjimui! Tuo tarpu 
“Dainavos” salė yra pakankamo 
dydžio Nepriklausomybės Šventės 
minėjimui.

Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas sutraukia didelį skaičių 
tautiečių į iškilmes, tad turėtų 
būti bent vadovaujančiųjų visuo
menininkų noras ir pareiga tokius 
minėjimus ruošti tik savoje 
lietuviškoje aplinkoje, iškeliant 
mūsų tremtyje nuveiktą darbą, 
ypač turint tam tinkamas ir sąly
gas, o nejieškoti iškilmingumo sve
timoje aplinkumoje. Nors kito na
mai ir gražesni, bet savoji bakūžė 
vis malonesnė. Nors šiame krašte 
valgome ir baltą duoną, bet savo 
krašto ragaišio esame išsiilgę.

Esu susidaręs nuomonę, kad tai 
yra tik tuščių ambicijų išdava. Kad 
toks rengėjų elgesys nėra pavyz
dinis, manau, bus ne vieno mano 
nuomonė.

. Taip pat evangelikų ruoštas 
Sydnėjuje Nepriklausomybės šven
tės minėjimas (Mūsų Pastogė” Nr. 
4) po savų pamaldų Sydnėjaus 
evangelikų parapijos salėje vasa
rio 4 d. irgi nesveikintinas elge
sys. Jeigu tenais buvo norima 
įvesti į minėjimo dalį tai, ko anks
čiau Sydnėjuje ruošiant bendrus 
minėjimus trūko, buvo galima 
kreiptis į rengėjus. O toks žings
nis gali pašalinius privesti prie 
įvairių nuomonių. Visi skaitomėa 
lietuviai, visi turime eiti vienybės 
keliu, visų tikslas turi būti ben
dras.

A. Bučinskas, Sydney.

M.L. K. Taryba.
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