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LAIKAS
PAGALVOTI

Jau keliolikti metai gyvename 
Australijoje, turime savo ben
druomenę, įvairias organizacijas, 
apsčiai intelektualinių bei meni
nių pajėgų, tačiau per tą laiką 
dainai sustojame pasvarstyti, ar 
tasai mūsų pasirinktas kelias pla
ningas ir kokios galimos mūsų 
pastangų pasekmės? Ar kartais 
smulkmenos bei antraeiliai daly
kai neatitraukia mūsų dėmesio 
nuo pagrindinių uždavinių? Pa
galiau ar mes turime kokią nors 
vieną vagą, į kurią subėgtų dau
gybė upelių ir galiausiai sudary
tų galingą, monumentalinę tėk
mę? Nuolatinis persvarstymas ii 
kėlimas bendruomeninių proble
mų tiek atskiruose rateliuose 
(kaip paskutinis Sydney Šviesos 
parengimas — forumas tema 
"Trys žvilgsniai į mūsų bendruo
menę ir jos veiklą”), tiek net di
desnio masto suvažiavimuose iš 
tiesų kelia rimtų abejonių — ar 
ii tikro mes esame užsibrėžę ko
kius nors konkrečius tikslus, ku
riems įvykdyti reikėtų sumobili
zuoti visas turimas jėgas? Tik pa
žvelkime: bendruomenės apylin
kių susirinkimai bazuojasi vien 
apyskaitų išklausymu ir valdybos 
vargingais rinkimais. Naujai iš
rinktoji valdyba pradeda savo 
darbą su menkom direktyvom 
arba dažniausiai visai be jų. Ki
taip sakant, paliekama viskas jos 
pačios nuožiūrai su rezervu — 
pažiūrėsime, ką gero jie padarys. 
Panašiai ir Bendruomenės atsto
vų suvažiavimuose: be vienos ki
tos rezoliucijos, dažniausiai pa
diktuotos eilinių, kasdieniškų 
reikalų, suvažiavimas nepatiekia 
jokio konkretaus ir nuoseklaus 
plano, kuris būtų vykdomas vi
su atsidėjimu ir mobilizuotomis 
pastangomis. Abstrakčios frazės, 
kaip lietuvybės išlaikymas arba 
kova už Lietuvos laisvę per eilę 
metų palieka ir abstrakčius pėd
sakus. Čia ir yra mūsų veiklos ir 
pastangų pati silpnoji vieta — 
mes nežinome konkrečiai, ko 
siekti ir kuo mūsų lietuviškojo 
gyvenimo buitį grįsti.

Jeigu mes turėtume savo veik
lai gerai ir rūpestingai išdirbtą 
konkretų planą, kuris duotų mū
sų visam veikimui aiškius ir ra
cionalius rėmus ne dvejiems me
tams, bet mažiausiai penkiasde
šimčiai metų į priekį, tada tikrai 
mes turėtume realų pagrindą tiek 
mūsų egzistencijai, tiek ir pastan
goms.

Iš dabartinio gyvenimo ir dar
bų nuotaikų peršasi išvada, kad 
mes gyvename viena diena: šian
dien gal būt čia, o rytoj greičiau
siai trauksime namo. Pagaliau 
net jeigu toji galimybė grįžti na
mo būtų šiandie ar už metų, vis- 
tiek reikia skaitytis su faktu, kad 
ne visi grįš — bendruomenė kaip 
tokia paliks, gal kiek skirtingą 
savo sudėtimi, bet esmėje ta pati. 
Jos egzistencinis pagrindas paliks 
kaip buvęs, greičiausiai ir su tais 
pačiais abstrakčiais uždaviniais. 
Tad juo labiau verta ir prasminga 
pasistatyti tokius konkrečius už
davinius, kurie turėtų realaus pa
grindo ir prasmės ne tik mums, 
bet ir ateinančioms kartoms.

Daug laiko atėmė beorgani- 
zuojant tą pačią bendruomenę, 
lygiai toji pati jau gyva bendruo
menė nemaža pastangų parodė 
kurdama savo židinius — lietu
viškus namus. Tai buvo daugiau

Apokaliptinės audros Europoje
SUOMIJOS MANEVRAS. KEIČIASI ŠNIPAIS.

Pereitą savaitę Europoje siautė 
didžiulės audros, kokių nesą buvę 
per šimtų metų. Audrų sukelti 
potvyniai užliejo miestus. Vien tik 
Hamburge, Vak. Vokietijoje, apie 
50.000 žmonių neteko pastogės. 
Olandijoje ii- Belgijoje įsisiūba
vusi jūra pralaužė užtvankas ir 
užliejo didžiulius plotus.

Šveicarijoje, Austrijoje, Italijo
je kalnų lavina užgriuvo darbo
vietes ir žmones. Aukų skaičių tuo 
tarpu labai sunku susekti, nes 
daugelyje vietų nutrauktas susi
siekimas. Pranešimais iš Škotijos 
vėjo stiprumas buvęs 170 mylių 
per valandą, ši didžiulė audra 
perėjo per visą Europą, įskaitant 
Švediją, Lenkiją. Australijoje taip 
pat pereitą savaitgalį stiprūs vėjai 
su lietum užkliudė Sydney ir ry
tinius pakraščius, padarydami ne
maža nuostolių. Vietomis apie 
Newcastle ir Maitland patvinusios 
upės išsiliejo iš krantų užpilda- 
mos artimas sodybas.

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
S. LOZORAIČIO ŽODIS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS PROGA
Lietuvos Nepriklausomybės šven

tės minėjimas, kuris yra iškilmin
gai daromas visur, kur tik yra lie
tuvių laisvajame pasaulyje, turi 
daugialypės ir svarbios reikšmės. 
Švęsdami 1918 metų vasario 16 
dienos aktą, kuriuo, buvo atstaty
ta Lietuvos valstybė, mes, užsie
nio lietuviai liudijame laisviesiems 
kraštams, kad lietuvių tautos tei
sė būti laisvai, suvereninei bei ne
priklausomai nėra įsisenėjusi, bet 
palieka visados galioje nežiūrint 
to, kad Sovietų Sąjunga yra ją 
sunkiai pažeidusi ir toliau pažei
džia, laikydama mūsų kraštą ne
teisėtoj okupacijoj. Ta mūsų tau
tos teisė tebegalioja ne tik kiek
vienam lietuviui kur jis bebūtų, 
krašte ar užsieny, bet taip pat ir 
objektyviai. Nes smurtas, o ypač 
toks niekšiškas, kokį sovietai pa
darė Lietuvai, kad ir kaip ilgai jo 
padariniai egzistuotų, nes/ukuria 
naujos teisės, o, priešingai, pažeis
tąją padaro tik aiškesnę bei kil
nesnę.

Yra neginčijamas dalykas, kad 
teisė yra moderninės civilizacijos

preliminariniai darbai, kas suda
ro tvirtų ir konkrečią bazę. Bet 
gi to neužtenka. Siu metų pabai
goje prieš akis dar vienas suva
žiavimas. Ar ne laikas jau šian
die pagalvoti, ką į tą suvažiavi
mą pozityvaus ir konkretaus atsi- 
vešime, ką pasiūlysime ir ko
kiems konkretiems darbams įga
liosime ir įpareigosime būsimą 
krašto valdybą. Tik konkretus ir 
pozityvus bendruomeniniu mastu 
darbo planas ne vienerietjis me
tams, bet mažiausiai dešimčiai 
metų pirmyn pažadins žmones iš 
apatiškumo, riš visus draugėn ir 
išgydys mus nuo visų vidinių er
zelių ir žnaibymosi. Konkretus 
ir aiškiai definuotas uždavinys 
daug prasmingesnis ir labiau ska
tinąs ryžtis, negu gražiausios ab
strakčios frazės. Šiuo reikalu su
simąstyti jau dabar pats augš- 
čiausias laikas.

V.K.

Neseniai praėję Suomijoje rin
kimai parodė, kad suomiai, ne
žiūrint savo didžiojo kaimyno 
(Sov. Sąjungos) ankstyvesnės in
tervencijos, stengiasi kaip galima 
ilgiau išlikti nepriklausomi. Pat
sai Urho K. Kekkonen, buvęs 
Suomijos prezidentas, šiuose rin
kimuose didele balsų dauguma 
buvo dar kartą perrinktas ir jo 
pozicijos sustiprintos. Agrarų 
(prezidento) partija parlamente 
gavo šešias vietas daugiau, negu 
turėjo prieš rinkimus. Daugiau
siai nukentėjo nepriklausomieji 
socialistai,po rinkimų prarado 12 
vietų iš turėtų 14. Komunistai 
irgi prakišo tris vietas iš turėtų 
50 (suomių parlamentas suside
da iš 200 narių). Maskvos reak
cija po šių rinkimų pasirodė ne
koordinuota. “Pravda” pasitenki
no džiaugdamasi, kad pralaimėjo 
komunistų didžiausi priešai so
cialistai, tuo tarpu “Izvestia”, 
Rusijos vyriausybės organas, ap-

pagrindas. Tai ima dėmesin net ir 
sovietai, kurie savo neteisėtus dar
bus, agresijas, tautų ir žmonių 
priespaudą stengiasi pridengti ta
riamo, melagingo teisėtumo skrais
te. Reikalaudami, kad Lietuvos 
laisvė būtų atstatyta, mes tuo pa
čiu prisidedame prie civilizacijos 
gynimo nuo sovietų pastangų ją 
sunaikinti, mes tuo prisidedame 
lygiu būdu prie Vakarų pozicijų 
stiprinimo prieš sovietų veržimą
si pirmyn. Lietuvos ir kitų Sovie
tų .Sąjungos pavergtų tautų lais
vės byla teikia Vakarams nesu
griaunamą argumentą prieš sovie
tų propagandą. Dar daugiau: ne
įmanoma moraliniai ar politiniai 
ginti, pavyzdžiui, Vakarų Berlyno 
ar Laoso arba Vietnamo laisvės, 
nutylint kartu sovietų užvaldytų 
Centro ir Rytų Europos kraštų li
kimą. Todėl vienas mūsų, užsie
nio lietuvių, pirmųjų uždavinių yra 
nuolat priminti Vakarams, kad 
gindami mūsų tautos interesus, 
mes netrukdome nei tarptautinės 
tvarkos, nei taikos. Mes joms tik 
patarnaujame, nes nuo to laiko, 
kada Sovietų Sąjunga gavo gali
mumą pavergti pusę Europos, ne
bėra tikros taikos, o tarptautiniai 
santykiai yra sovietų giliai su
krėsti. Ir vienintelis kelias išeiti 
palaipsniui iš dabartinio tarptauti
nio chaoso tėra visuotinis laisvės 
idėjos stiprinimas, apsisprendimo 
teisės reikalavimas pirmiausiai So
vietų Sąjungos pavergtoms tau
toms ir bent moralinis atviras joms 
daromų skriaudų pasmerkimas.

Yra daug žymių, kad sovietų 
priespauda Lietuvoje vykdoma vis 
naujais ir pavojingais tautai bū
dais. Be įprastų komunistinei san
tvarkai priespaudos priemonių, nu
kreiptų prieš bet kurią laisvę, so
vietų okupacinė valdžia stiprina 
rusinimo akciją. Pastoviai plečia
ma rusų dėstomoji kalba mokyk
lose ir rusų mokyklų tinklas. Vis 
daugiau aiškėja siekimas versti 
jaunuomenę keltis iš Lietuvos j 
Sovietų Sąjungą tuo pretekstu, 
kad krašte nesą pakankamai dar
bo. Okupacinė valdžia ruošia nau- 

kaltino “buržuazines grupes”, ku
rios panaudojusios visas priemo
nes, įskaitant ir provokaciją, kad 
pastotų kelią komunistams. Šiuo
se Suomijos rinkimuose sustiprė
jo nuosekliausios centrinės parti
jos, kas žada efektyvią ir tvirtą 
valdžią.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasikeitė sugautais šnipais su So
vietų Rusija. Amerika iškeitė rak
tinį sovietų šnipų Rudolph Abel į 
savo pagarsėjusį lakūnų Francis 
Powers, kuris pereitų metų pra
džioje rusų buvo pašautas skren
dant lėktuvu U 2 ir nuteistas 10 
metų už šnipinėjimų. Daroma iš
vadų, kad šitie šnipų pasikeitimai 
gali Ameriką ir sovietų Rusiją su
vesti į glaudesnius santykius.

Kovo 3 d. (šeštadieni) N.S.W. 
valstijoje įvyks generaliniai rinki
mai. Suinteresuotos partijos pra
dėjo rinkiminę kampaniją susirin
kimuose spaudoje ir per radiją 
bei televiziją. •

Balandžio 5 d. Japonijoje ati
daroma pasaulinė gaminių paroda 
(Trade Fair), kur Australija po 
U.S.A, ir Vak. Vokietijos stovės 
trečioje vietoje. Šioje parodoje su 
savo gaminiais dalyvaus apie 100 
australiškų firmų.

Amerikoje 100 karių savanoriais 
sutiko užsidaryti bandomoje prieš- 
atominėje slėptuvėje. Numatoma 
juos išlaikyti dvi savaites su spe
cialia dieta. •

Mažiausiai 270 angliakasių žu
vo sprogus metano dujoms Luisen
thal kasyklose, Saabruecken, Vak. 
Vokietijoje. •

Pietų Australijos lakūnas, anks
čiau buvęs vokiečių karo aviaci
jos pilotas Vokietijoje, sklandytu
vu nuskrido 380 mylių, pakelda
mas Australijos sklandymo rekor
dą apie 40 mylių ir sulygindamas 
su pasauliniu rekordu.•

Rytų Vokietijoje gaminami te
levizijos priimtuvai, kuriais nepa
gaunama Vak. Vokietijos translia
cijos. Tuo apsaugojama gyvento
jai nuo “blogos” Vakarų įtakos.•

Buenos Aires universiteto odon
tologijos fakulteto profesorė Ana 
Rosa Miškūnaitė, kaip delegatė 
dalyvavo Antrame Tarpt. Odonto- 
logų Kongesre Montevideo, Urug
vajuje. (E) •

Indonezijos prezidentas Dr. Šo
kamo nekantraudamas ragina Sov. 
Rusiją greičiau pristatyti ■ ginklų

jus smūgius prieš dvasiškiją ir ti
kinčiuosius ir planuoja per arti
miausius trejus metus sunaikinti 
Lietuvos Bažnyčią.

Šitų skriaudų bei pavojų akivaiz
doje Nepriklausomybės atstatymo 
akto sukaktis tepaskatina mus, 
užsienio lietuvius, ginti mūsų tau
tos interesus laisvajame pasauly
je ir dirbti jos laisvės atstatymui.

Stasys Lozoraitis

LIETUVIU DELEGACIJA PAS 
KENNEDY

JAV PREZIDENTAS J.F. KENNEDY PRIIMA 

LIETUVIŲ DELEGACIJĄ

Lietuvos Nepriklausomybės 44 
metų sukaktuvių proga, 1962 
Vasario 16 d., 12 vai., JAV Pre
zidentas J.F. KENNEDY priė
mė Amerikos Lietuvių Delegaci
ją Baltuose Rūmuose. Sis isto
rinis įvykis svarbus Lietuvos 
laisvės kovoje, nes JAV Prezi
dentas, priimdamas delegaciją 
Vasario 16 d., priminė pasauliui, 
kad sovietinė okupacija yra smur
to aktas, kurio nepripažįsta JAV 
vyriausybė.

Amerikos Lietuvių Delegaci
ja, sudaryta Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės susitarimu, Prezi
dentui pristatyta sekančios sudė

ĮVYKIAI PASAULYJE
ir amunicijos. Tam tikslui net esąs 
pasiuntęs specialią komisiją į 
Maskvą. Tuo tarpu tarp Indonezi
jos ir Olandijos vyksta derybos 
dėl Vakarų Naujosios Gvinėjos da
lyvaujant UNO gen. sekretoriui U 
Thant. •

Vak. Vokietijos kancleris Dr. K. 
Adenauer ir Prancūzijos prezi
dentas C. de Gaulle, pereitą sa
vaitę susitikę Baden Badene ragi
na Europos valstybes vienytis ne 
vien tik ekonominiu pagrindu, bet 
ir ypač politiniu, sudarant grei
tu laiku Europos politinę uniją.

Padėkime Tautos Fondui
Mūsų brangioji tėvynė Lietuva 

vis dar šventai tiki, kad laisvasis 
pasaulis, matydamas pavojų savo 
laisvei, padės mums kovoje prieš 
pavergėją iki atgausime išplėštą 
laisvę ir nepriklausomybę.

Šiandieną tautų apsisprendimo 
klausimas yra nepaprastai gyvas 
ir aktualus. Mes matome vieną po 
kitos besikuriančias valstybes Af
rikoje, kur tautos bepiaž dar nepa
liestos civilizacijos ir valstybiniam 
gyvenimui nepribrendusios. Ne
abejotinai ateis laikas ir raudono
sios imperijos byrėjimui.

Laisvojo pasaulio lietuviams ko
voje prieš tėvynės pavergėją va
dovauja VLIKas. Jo kova yra la
bai sunki, o būdai sudėtingi ir ne
reklamuojami. Efektingesnei ko
vai vesti yra labai reikalingi ir pi
nigai, kurių didžioji dalis eina že- 
mau paminėtoms kovos priemo
nėms vesti:

RADIJUI. VLIKas naudojasi ži
nių perdavimu į pavergtą tėvynę 
lietuviškai per Romos, Madąėjo ir 
Vatikano radiofonus. Okupantas 
labai bijo tiesos žodžio iš laisvojo 
pasaulio ir įvairiausiais būdais 
prieš siuntimą kovoja. Tačiau nei 
grąsinimai nei bausmės nuo žinių 
sekimo neatbaido. Reiškia okupan
tas nėra nei taip galingas nei sau
gus, nes dreba dėl prasiveržimo 
tiesos žodžio gimtąja kalba — lie
tuviškai. Tad dar daugiau stiprin
kime ryšius su pavergta tėvyne 
oro bangomis, kas kelia ten kovin
gumo dvasią ir yra nepaprastai 
vertinama.

ELTOS BIULETENIAMS. VLI
Kas informacijos tikslu leidžia 

ties: Leonardas SIMUTIS, Dr. 
Pijus GRIGAITIS, Stasys BARZ- 
DUKAS, Jonas JASAITIS, Vla
das ADAMKEVIČIUS, E. 
BARTKUS, Mikas VAIDYLA, 
prel. J. BALKONAS, M. KI- 
ZYTĖ, Vytautas ABRAITIS, 
St. BREDES, St. GEGUŽIS, P. 
DARGIS, J. KVETKUS, Anta
nas RUDIS, K. GRIGALIUS, J. 
SONDA, A. KEŽELIS, Z. DAI- 
LIDKA ir Dr. Alg. NASVYT1S.

JAV Prezidentui įteiktas me
morandumas Lietuvos laisvės rei
kalu. Memorandume iškeltas so
vietinis kolonializmas ir prašoma 
remti Lietuvos laisvės kovos pa
stangas.

Komunistinė Kinija balandžio 
mėnesį šaukia komunistų partijos 
kongresą iš Afrikos ir Azijos 
kraštų, kuriame bus svarstoma 
Chruščevo pasirinktoji nauja par
tijos nustalinimo linija, kas pri
vedė Rusiją ir Kiniją prie ideolo
ginės įtampos. Spėjama, kad Mao 
— Tse — Tung, Kinijos komunis
tų partijos vadovas, atstovams 
siūlys pasirinkti — ar jie remia 
Rusijos ar Kinijos komunistinę 
programą. Remiantis neoficialiais 
pranešimais kiniečių komunistų 
galva pasiryžęs iš viso nutraukti 
santykius su Sov. Rusija.

Eltos biuletenius lietuvių, anglų, 
italų, vokiečių ir ispanų kalbomis. 
Tie biuleteniai yra siunčiami sve
timų kraštų politikams, žurnalis
tams, mokslininkams, visuomeni
ninkams, spaudai ir kt. Tie biule
teniai yra svarbūs, labai vertina
mi ir daug prisideda prie laisvi
nimo kovos.

RADIJO SEKIMO STOČIAI. 
VLIKas išlaiko radijo sekimo sto
tį, kurios pagalba sužinome kiek
vieną svarbesnį įvykį pavergtoje 
Lietuvoje. Tomis žiniomis ne tik 
mes pasinaudojame, galėdami sku
biausiai atsakyti į pavergėjo me
lus, bet ir mums draugingų kraštų 
svarbios institucijos bei įtakingi 
asmenys. Ši musų kovos priemonė 
yra taip pat efektinga ir taikli.

VLIKas kovai už tėvynės laisvę 
pinigų iš svetur negauna. Tik mes, 
būdami laisvajame pasaulyje, tu
rime tuos pinigus sukelti.

Tautos Fondas, kaipo VLIKo 
padalinys, rūpinasi lėšas sukelti, 
kad kova už tėvynės laisvę būtų 
tęsiama ir intensyvinama. Todėl ir 
šiais metais Tautos Fondas laukia 
Jūsų aukos, tikėdamas, kad lais
vėje gyvenąs lietuvis nenutrauks 
kovos iki brangiajai tėvynei Lie
tuvai išauš laisvės rytojus.

J.A.V. savo aukas prašome, Va
sario 16-sios proga, siųsti ALTui 
per jo skyrius, kadangi ALTas pi
niginiai remia VLIKo veiklą. Gi 
visuose kituose kraštuose malonė
kite piniginę auką siųsti Tautos 
Fondo Atstovybėms ar įgalioti
niams.

Tautos Fondo Valdyba

1
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KAIP LAIKOSI BANKAS? VAGYS NEMIEGA!
Dažnai melbourniškiai lietuviai 

vienas kito teiraujasi: — Kaip lai
kosi lietuvių bankas? (Banku va
dinama Melbourne įsteigtoji Lie
tuvių Kooperatinė Kredito Drau
gija “Talka” Ltd.) Besišnekant 
šios draugijos reikalais pastebima 
naujų minčių, pastabų ir sanpro- 
tavimų.

Vieni mano, kad tokia draugija 
įsteigta pavėluotai. Ji turėjusi bū
ti įsteigta prieš keletą metų, kada 
visi buvome reikalingi kreditų. 
Kiti mano, kad tokia draugija tik 
tada galės egzistuoti, jei į ją bus 
sutelktas didesnis pradinis kapita
las. Tokį' kapitalą sutelkti bus 
sunku todėl, kad nėra garantijų, 
kurios užtikrintų atsakomumą. 
Yra manančių, kad tokia draugija 
esanti visai nereikalinga, nes vei
kiantieji vietiniai bankai, krautu
vės visus mūsų kredito reikalus 
patenkinančios. Yra tačiau manan
čių, kad sava kredito draugija bū
tina savų ekonominių ir bendruo
meninių interesų stiprinimui.

Reiškiamos talkos adresu pas
tabos, nuomonės sveikintinos ir 
būtinos, nes jos padės naujai or
ganizacijai geriau susiformuoti ir 
jos veiklą bei tikslus išryškinti.

Sakoma, kad minima draugija 
įsteigta pavėluotai. Teisybė, mes 
anksčiau visi buvome reikalingi 
kreditų. Bet kas būtų prieš kele
rius metus turėjęs tiek pinigo į 
šią draugiją įdėti, kad galima būtų 
buvę mums reikalingų kreditų 
gauti. Dabar mūsų reikalai pasi
keitė ir tebesikeičia: vieni įsikūrė
me, kiti tebesikuriame, treti pra
dedame kurtis. Jau turime savųjų 
tarpe tokių, kurie ne tik nori gau
ti, bet gali ir duoti. Atrodo, kredi
to draugijos steigimo nepavėlavo
me. įsteigę kredito draugiją ne
darykime vėl tų "pavėlavimo” 
klaidų, nes įsteigimo momentas 
konstatuoja tik organizacijos gi
mimo faktą. Šią naujai gimusią 
organizaciją reikia remti stojant 
į ją nariais, dedant, nors ir nedi
delę, savų santaupų dalį. Delsimas, 
draugijos reikalų nesustiprins. 
Įsteigtos draugijos savo aktyviu 
joje dalyvavimu nereindami, po 
kiek laiko vėl patys sau priekaiš
tausime — PAVĖLUOTA.

Kooperatinei kredito (ne gamy-

Moterys rengia vyrus
Jei ne moterys, tai Amerikos 

vyrai būtų dar daugiau apsileidę, 
negu dabar. Jų rūbai paprastai 
nepritaikyti, čia perilga, čia per- 
platu, tarytum būtų skolinta. Ma
dų jie nepaiso ir nekenčia.

Visai kitaip yra su moterimis. 
Jos pirks ir dėvės viską, kas tik 
naujos mados, nors tokie rūbai ar 
bateliai veržia ir skaudina. Aną
dien teko matyt laikrašty net pa
šiepiančią tokias moteris karika
tūrą. Moteris sėdi avalynės krau
tuvėj ant suolo, o krautuvininkas 
sušilęs stengiasi užmauti jai ant 
kojų naują bačiuką, kuris jai per
daug mažas. Bet ji žiūri į savo ko
ją ir džiaugiasi: “Tas man patin
ka puikiausia!1 Jis veržia lygiai vi
sur!..”

Tuo tarpu vyras geriausiai mėgs
ta savo batus, kuriuose jo koja 
jaučiasi laisva ir patenkinta. Ir 
rūbą jis dėvi verčiau seną ir pa
laidą, negu naują ir aptemptą.

Amerikoje yra vyriškos apran
gos institutas, kuris rūpinasi vyrų 
madomis. Jo surinktomis žiniomis, 
apie 40 nuošimčių moterų eina 
kartu su vyrais pirkti jiems rūbų, 
nes kai jie vieni nusiperka, tai

joms gėda su jais išeiti į žmones.
Turtingiausias pasaulyje -žmo

gus senis Henry Ford vaikščioda
vęs suplyšusiomis kelnėmis ir 
griežtai atsisakydavęs pirkti nau
jas.

Kitas garsus Amerikos vyras 
Thomas Edison niekad nepirkda
vo gatavai pasiūtų drapanų. Jis 
nubraižydavo sau tokį kostiumą, 
kad jaustųsi jame laisvas ir pa
tenkintas, ir duodavo jį siuvėjui 
pasiūti. Medžiaga visada turėdavo 
būti juoda. Jo liemenė visada bū
davo atsegta, marškinių apikaklė 
iškirpta žemai, kad galvą palen
kus, nesuktų smakro. Kaklaraištis, 
kaip taisyklė, būdavo užrištas 
kreivai.

Nekęsdavo mados ir Haywood 
Boun, vienas žymiausių žurnalis
tų. Kai jis išeidavęs į gatvę, tai 
atrodydavęs, kaip “neklota lova”.

Profesorius Albertas Einšteinas 
turėjo porą senų pantaplių iš lo
vos išlipus užsimauti, ir jie buvę 
jo širdžiai tokie malonūs, kaip jo 
numylėtas smuikas. Kai jis profe
soriavo Princetono universitete, 
tai žmona visada turėdavo jį da
boti, kad jis nenueitų su tais pan- 
tapliais universitetan. (kl.)

Amerikiečiai pasigamino aparatą, kuriuo lengvai susekami 
nors ir mažiausi žemės drebėji mai. Šisai seismografas, kurį 
paveiksle matome tikrinamą D r. Shopland'o, yra pritaikintas 
taip pat požeminiams atominių bandymų sprogdinimams sekti.

binei) draugijai didelis pradinis 
kapitalas nebūtinas, nes kol drau
gija savojoj bendruomenėj išpo
puliarės, sudėta didelė suma pini
gų gulės be apyvartos. Koopera
tinei kredito draugijai yra reika
lingas kuo didžiausias jos narių 
skaičius, kurie nors ir mažais įna
šais bei indėliais sudarys pradin 
kapitalą. Dideliam narių skaičiui 
esant, jų tarpe atsiras reikalingų 
paskolos, taip pat atsiras ir tokių, 
kurie galės padidinti savus įnašus 
ar indėlius. Darant apyvartą, pa
lengva augs draugijos pelnas ir 
jos kapitalas.

Dėl garantijų ir atsakomybės 
už įdėtus pinigus gal be pagrindo 
būkštaujama. Visi draugijos rei
kalai tvarkomi vietos valdžios įs
tatymų nustatyta tvarka. Tos tvar
kos priežiūra yra tiesioginėje ati
tinkamų valdžios įstaigų žinioje. 
Todėl jei pasitikime tų pat vals
tybės įstatymų apsaugoje veikian
tiems vietos bankams ir kitoms 
ekonominėms organizacijoms, ko
dėl nepasitikėti savąją? {staty
mams reikalaujant, draugijos val
dybos narys, tvarkąs piniginius 
reikalus, atsargumo sumetimais 
draugijos pinigų atveju, yra ap
draustas draudimo įstaigoje. Visa 
draugijos veikla yra tiesioginėje 
jos narių valioje, kuri reiškiasi 
pfr jų išrinktą draugijos valdy
bą. Draugijos valdyba piniginę 
apyskaitą kiekvienais metais pa
tiekia narių susirinkimui peržiū
rėti ir patvirtinti. Kiekvienas drau
gijos narys ;neša atsakomybę tik 
savo įnašais bei kitais įsipareigo
jimais draugijai, kaip tai: paimta 
iš draugijos paskola, palūkanomis 
už ją ir kit.

Paskolas, nors ne visada, gali
ma gauti bankuose, o kitas prekes 
išsimokėtinai krautuvėse. Bet tu
rime palyginti, kokį procentą mo
kame už šiuos patarnavimus, ir 
kokį procentą gauname už banke 
laikomas savas santaupas. Už pa
imtas išsimokėtinai prekes moka
me 10%, o už savo laikomus indė
lius gauname 3į%, skirtumas yra 
Gi %. Pagal statistikos davinius, 
visi Australijos gyventojai vien 
tik už išsimokėtinai paimtas pre
kes (Hire purchase) yra prasisko
linę 388 milijonus svarų, arba 
kiekvienas šio krašto gyventojas

— 38,8 svaro. Mums, Australijos 
lietuviams, proporcingai atitektų 
388.000 svarų šios skolos, už ku
rią per metus sumokame 38.800 
svarų palūkanų. Mūsų socialinė 
padėtis nevienoda — vieni skoli
namės, kiti savo santaupas laiko
me banke. Ir leiskime, kad mūsų 
tautiečiai turi santaupų taip pat 
388.000 svarų, už kuriuos banke 
laikydami iš 3i% gauna 13.580 
svarų palūkanų. Palyginę moka
mas ir gaunamas metines palūka
nas gausime skirtumą 25.220 sva
rų. Taigi vien tik už tarpininkavi
mą, kad mūsų tautiečių turimos 
santaupos patektų paskolų reika
lingiems tautiečiams, per metus 
netenkame 25.220 svarų, ši suma 
pasiliktų mūsų žinioje, jei mes šį 
tarpusavį piniginį tarpininkavimą 
atliktume patys per savąsias koo
peratines kredite draugijas.

Minėtieji ir daugelis kitų pavyz
džių duoda pagrindo galvoti, kad 
savosios kooperatinės kredito drau
gijos mums būtinai reikalingos, 
šios minties vedini melbourniškiai 
įsteigė Lietuvių Kooperatinę Kre
dito Draugiją “Talka”. Minimos 
draugijos veikimo ribos — visa 
Victorijos valstija, todėl visi Vic- 
torijos valstijoje gyvenantieji lie
tuviai gali būti jos nariais. Norė
dami turėti naudos, turime siekti 
tai įgyvendinti. Šio tikslo sieki
mas, imant visumos požiūriu, nėra 
jau toks sunkus. Kartą parašyti 
nariu įstoti pareiškimą, pasidėti į

draugijos kasą atliekamą svarą 
daug gaišaties nesudaro. Juk lai
ką gaištame nešdami savas santau
pas ir į kitus bnkus. Bet, kaž ko
dėl, paremti bendrąjį lietuvišką, 
kuris drauge yra ir savas reika
las, esame tingūs. Norėdami ką 
nors pozityvaus padaryti, turime 
pradėtą darbą nedelsdami remti. 
Iki Lietuvių Kooperatinės Kredi
to Draugijos “Talka” pirmųjų 
apyskaitinių metų pabaigos — 
birželio 30, turėtume visi lietuviai 
būti jos nariais.

Kaip šiuo metu Lietuvių Koo
peratinė Kredito Draugija “Tal
ka” laikosi, patirta, kad organiza
cinio darbo pradžia vykstanti ge
rai. Esamų narių įnašai ir indėliai 
sudarė galimumų keletui draugi
jos narių suteikti paskolas, ku
rios sutartu laiku ir nustatytomis 
dalimis draugijai jau grąžinamos. 
Už indėlius draugija mokanti 4% 
metams, o už paskolas imanti 8% 
metams, kurie apskaičiuojami kas 
metų ketvirtį už dar negrąžintą 
paskolos dalį. Kiekvieną šeštadie
nį nuo 3 iki 6 vai. p.p. draugijos 
valdybos narys, esąs draugijos 
būstinėje — Melbourne Lietuvių 
Namuose. Jis informuojąs besitei
raujančius draugijos reikalais tau
tiečius, priimąs iš jų nariais įstoti 
pareiškimus, teikiąs informacijų 
paskolų gavimo reikalu. Draugijos 
narių skaičius palaipsniui didėjąs. 
Esą, visiems gerai suprantama, 
kad draugijos* stiprėjimas priklau
sys nuo mūsų visų sąmoningumo 
ir teisingo supratimo jos tikslų, 
nedelsiamos paramos ir geros va
lios.

V. Trumpa

MOTORIZUOJASI
Automobilių “karalystės” cent

ras Detroit mieste praneša, kad 
amerikonai pernai pirko automobi
lius, kaip dar niekuomet anksčiau. 
Praėjusį mėnesį parduota po 
23,398 automobilius, kasdien, iš
skyrus sekmadienius. Atrodo, kad 
1955 metų pirkimo rekordai smar
kokai prašokti.

1963 metų automobiliai turės 
įrengimus, apsaugojančius kelei
vius nuo atominių kritulių.

AUGŠTOS KAINOS
Girdime Australijoje taxi sa

vininkus skundžiantis, kad įsigy
ti taxi licenciją brangiai kainuo
ja (Sydnėjuje apie £5000). Tuo 
tarpu New Yorke pirkti “taxio 
biznį” kainuoja iki 22,000 dolerių 
(£A9800). Bankai su malonumu 
suteikia paskolas iki 13,000 dole
rių.

New Yorke taxiu skaičius nus
tatytas 13,500. Tarp kitko, oficiali 
valdiška kaina naują taxi licenciją 
įsigyti yra tik 200 dolerių (£89). 
Tačiau dėl riboto skaičiaus naujų 
registracijų neišduoda, o senųjų 
kainos kyla ir kyla.

PATOGŪS KALĖJIMAI
Anglijos “Kalėjimų Valdininkų” 

žurnalas įsidėjo straipsnį, kad nu
sikalsiančiųjų skaičius didėja vien 
dėl to, kad kalėjimai yra perpato- 
giai įrengti. Sakoma, kituose ka
lėjimuose yra geresnė priežiūra, 
negu ligoninėse, už tai ir nusikal
tėliai nebiją sugrįžti. Žurnalas siū
lo kalėjimuose sumažinti patogu
mus, tuo bus sutaupyta ir valsty
binių pinigų, ir kaltininkai vengs 
eiti blogu keliu, bijodami patekti 
į “žiaurius” kalėjimus.

BRANGŪS SALDAINIAI
New York’e keturmetis Paul 

Morgan, išsiėmęs iš tėvo stalčiaus 
200 variokų, nusivedė savo drau
gus į krautuvę ir pavaišino sal
dainiais. Pinigai buvo reti Indijos 
penai, kurių vieno vertė siekė 
tarp 4/6 iki £45. Krautuvininkas 
išdalino pinigus kaipo grąžą savo 
klijentams. Tėvas yra senų pinigų 
rinkėjas.

VISKAS IŠ EILĖS
Vienas iš žymesniųjų televizijos 

asmenybių Jack Paar telefonu bu
vo kviečiamas atvykti į “The Na
tional Broadcastng Co.” ir pasira
šyti kontraktą vertės £1,339,000 už 
30 savaitinių TV programų. Jis 
atsisakė, kad tuoj pat negalįs at
vykti nes tuo metu blizginęs savo 
automobilį. Kitaip sakant: viskas 
iš eilės!

SENAS MALŪNAS
Austrijoje, St. Stefan im Rosen- 

tal, yra malūnas, kuris be paliovos 
dirba virš 700 metų.
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KARŠTIS — ATSĄLA

Amerikoje stagiai paplito šokis 
“twist”, kurio proga pasinaudoję 
pramoninkai pardavė daug: 
“Twist” marškinių, kojinių, batų, 
piniginių, pižamų, kėdžių ir kt. 
Šis šokis pradeda išeiti iš mados 
ir jo vieton lygiai triukšmingai 
kyla “Slop”.

★ Krikščionybės plitimas parei
kalavo daugi religinių raštų, ir 
ankstyvaisiais viduramžiais žydai 
buvo suorganizavę knygų prekybą. 
Tada atsiranda keliaujantieji kny
gų pardavėjai, daugelis vienuoly
nų virsta savotiškomis knygų lei
dyklomis, kuriose buvo gaminamos 
naujos šv. Rašto kopijos ir kiti 
religiniai raštai. Pirmieji universi
tetai Italijoje ir Anglijoje supir
kinėjo knygas, kur tik gaudami, ir 
organizuodavo knygų perrašinėji
mą...

★ Cezario laikų Romoje bibliote
ka kiekvieno patricijaus namuose 
buvo būtina. Knygų perrašinėji
mas tada buvo pelningas verslas. 
Knygos buvo pardavinėjamos bal
dų parduotuvėse ir knygynuose. 
Prie tokių parduotuvių durų bū
davo lentos, kuriose pardavėjai 
skelbdavo, kokių jie knygų turi 
parduoti...

★ Afrikos pietuose gyvena 
paukštis, vadinamas “medaus ro
dykle” arba “gegute-rodykle”. Kai 
ta gegutė suranda laukinių bičių 
lizdą, ji ieško žmogaus ir suradu
si šaukia jį. Ji šokinėja prieš 
žmogų, kai kada net ištisus kilo
metrus, atsisukdama vis pasižiū
rėti, ar jis seka. Atvedusi žmogų 
prie bičių lizdo, gegutė laukia, kol

TIK RAŠYKITE !

Šiais metais mūsų rašytojų ori
ginaliems kūriniams bus skiria 
mos šešios premijos: Aidų (500 
dol.), Ateities (1000 dol.), Drau
go (1000 dol.), Dirvos (1000 
dol.), Lietuvių Rašytojų Draugi
jos (500 dol.) ir V. Krėvės vardo 
(500 dol.). Iš jų dvi (Draugo ir 
Dirvos) skiriamos tiktai romanui, 
visos kitos skiriamos už išleis
tas šiais metais knygas. Jos gali 
tekti tiek romanui, tiek novelėm, 
tiek ir poezijai. Šalia paminėtųjų 
gali būti ar yra paskelbta vien
kartinių, kaip kad pereitais me
tais buvo paskelbusi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė dramai 
(1000 dol.) ir kurią laimėjo jau 
gerai pažįstama rašytoja ir dra
mos aktorė B. Pūkelevičiūtė. Ar
ba kaip pernai Ohio lietuvių gy
dytojų draugija buvo paskyrusi

Apsisaugojimui nuo visokių suk
čių, kišenvagių, slampinėtojų ir 
kitokių “paukštelių”, N.S.W. Po
licijos Vadas Mr. C.J. Delaney, 
C.V.O., po ilgos tarnybos neseniai 
pasitraukęs į pensiją, taip pataria:

Išeidamas iš namų neužtrauk 
visų langų užuolaidų ir nepalik 
raščiuko prie durų kada sugrįši, 
nes vagys tuo naudojasi.

Nepalik rakto po kojavaliu, virš 
durų ar pašto dėžutėje.

Išeidamas nepalik atvirų varte
lių į kiemą — juos užrakink.

Frontinių ar kitų durų nera
kink spyna, taip užrakinus aiškiai 
parodoma vagiui, kad nieko nėra 
namuose.

Nepamiršk naktį išėjęs iš namų 
palikti bent viename kambary 
šviesos, nes tuo atveju vagis ma
nys, kad kas nors yra name.

Pametęs vieną namo raktą per- 
keisk visą užraktą nauju.

{taisyk durims grandinę iš vi
daus — gera apsauga moterims, 
kai vyro nėra namie.

Negerai palikti pinigus ar kitas 
brangenybes po kilimais, už pa
veikslų, induose ar matracuose — 
tai pirmos vietos, kur vagys žiūri 
įėję į namą.

žmogus išims medų. O paskui ji 
smaguriauja medaus likučiais ir bi
čių vikšrais...

★ Vienoje Indijos provicijoje ki
lo didžiulis miško gaisras. Gais
ras prasidėjo keliose vietose. Miš
ko sargas tvirtino, kad gaisro kal
tininkė yra nedidelė kvepianti gė
lė. Tardytojas iš pradžių galvojo, 
kad sargas juokauja. Bet tyrinė
jimai parodė, kad iš tikro kalta ta 
gėlė. To augalo stiebas, lapai ir 
žiedai turi daug, degančių aliejų, 
kurie karštame ore gali įsiliepsno
ti ir sukelti gaisrą...

(Iš “Pėdsekio”)

ŽEMĖ VISIŠKAI
PRARAS VANDENI

Žemė praranda vandenį ir ateis 
diena, kada ji virs tyrlaukiais. 
Tai tvirtina astronomas dr. J. C. 
Brandt, remdamasis JAV laivyno 
raketų susektais daviniais. Rake
tos tolimose erdvėse rado vande
nilio dujų debesį apie 800,000 my
lių skersmens ir apie 4,000,000 
mylių ilgumo. Jis aiškina, kad ga
rai, pakilę apie 50 mylių į aukštį, 
pasidaro taip skysti, kad saulės- 
spinduliai juos išsklaido į deguo
nį ir vandenilį. Sunkesnis deguo
nis krinta žemyn, bet lengvasis 
vandenilis nulekia tolyn, atsiski
ria nuo žemės ir patenka į toli
mąsias erdves. Tas procesas vyks
ta nuolat, bet jis yra toks lėtas, 
kad gal praeis bilijonas metų, kol 
žmonės pasijus tikrai ištroškę...

GINKLUOJASI
Turkijos laivyno vadas admiro

las Uran, paskelbė, kad artimoje 
ateityje Turkijos laivynas bus 
ginkluotas atominiais ginklais.

1962 m. premijos
1000 dol. muzikiniam veikalui 
(šio konkurso laimėtojas muz. 
K.V. Banaitis už operą “Jūratė ir 
Kastytis”). Jau yra paskelbtas 
Giedros korporacijos narių 1000 
dol. premija romanui, kuriame 
būtų pavaizduota teigiamos lietu
vės tipas. Šio konkurso terminas 
yra 1963 m. pradžia. Kaip ma
tome, susirūpinimas mūsų dailią
ja literatūra yra nemažas. Gali
mas daiktas, kad tuo pasinaudos 
mūsų rašytojai ir patieks brandžių 
veikalų. Tegu konkursai arba 
premijos nėra literatūros veikalo 
kokybės mastas, vis tik premiją 
laimėjusi knyga yra/ išskirtina iš 
visos eilės kitų, nepremijuotų 
knygų. Net ir eilinis skaitytojas, 
nepažindamas autoriaus pirkda
mas visados rinksis premijuotą 
knygą.

Vagiui įsibrovus į namą neišsi
gąsk, neuždek šviesų, bet skubiai 
paskembink policijai.

Į savo namą neįsileisk asmenų, 
kurie save vadina agentais, ins
pektoriais ar kt., nebent jie tikrai 
turi originalius įrodymus. Jei jais 
abejoji, paskambink į jų įstaigą, 
pasiteirauti, prieš įsileidžiant į 
koridorių.

Nepasakok prie nepažįstamų, 
kad tavo kaimynų nėra namuose.

Nepriimk tarnautojų asmeniš
kai nepatikrinęs jų rekomendaci
jų. Telefonu duodami numeriai 
kartais būna bendrininkų.

Jei žmogus gražiai apsirengęs 
ir malonios išvaizdos, nepasitikėk. 
Šių dienų vagys neatrodo kaip 
ankstyvesni valkatos.

Jei ateina pardavėjas prie du
rų ir siūlt) gerą prekę, pigesnę 
nei krautuvės kaina — nepirk, nes 
bus negrynos vertės produktas, 
arba pavogtas. Jei tai bus “tikrai 
geros vertės” prekė ir pigi, tai 
jis pirmiausiai parduos savo drau
gams, arba pasilaikys pats sau. 
Tokius “biznierius” tuoj pat pra
nešk policijai.

Nepalik geros kokybės skalbi
nių, rūbų, kailių ir kt. kieme pa
džiovęs. Pats išėjęs iš namų nesi
tikėk viską atrasti.

Išėjęs apsipirkti neišleisk savo 
piniginės ar rankinuko iš rankų, 
kur nors juos pasidėdamas. Krau
tuvėse tokių progų jieško daugu
mas kišenvagių.

Neužmik traukinyje, autobuse 
arba tramvajuje, nes kišenvagiai 
nemiega.

Neištrauk savo laikrodžio, kai 
kas nors klausia laiko, nes vagis 
pagriebs ir nubėgs su laikrodžiu 
— tokių atsitikimų buvo daug.

Neprisileik, jei kur viešoje vie
toje tau kas nors per arti prie no
sies kiša laikraštį ar žurnalą. Ki
šenvagiai tuo labai naudojasi, nes 
kai pilnai nematysi, kas vyksta ap
link — kišenė gali palengvėti.

Nepalik raštelių po durimis, 
pašto dėžutėse, ar pieno bonkose 
parašydamas, kada sugrįši iš atos
togų.

Nepamiršk pasakyti pienininkui, 
duonininkui ir laikraštininkui, kad 
nepaliktų nieko prie durų, kol bū
si išvykęs.

Nejieškok policininko, patru
liuojančio tavo gatvėje, ar kitų 
asmenų, jei name įvyko vagystė. 
Tuoj pat paskambink į policiją ir 
suteik visas galimas informacijas.

— ab —

LENKTYNIAUS SU UŽSIENIU
Maskvos radijas praneša, kad 

rusų automobilių lenktynių šofe- 
rai už kelių mėnesių išeis į varžy
bas pasaulyje. Po ilgų slaptų ty
rinėjimų Rusija pagamino auto
mobilius, kurie “patenkinamai pa
siekė” pasaulinių rekordų lygį.

★
E'gipte atrastos liekanos gyvu

lių ir paukščių, gyvenusių žemėje 
prieš 45 milijonus metų. •

★
Londone vaikščioja gandai, kad 

karalienė Elžbieta II laukianti 
ketvirto kūdikio. Karališkieji rū
mai šių gandų nepaniegė ir nepa
tvirtino.

★
Vasario 14 d. numatytas ameri

kiečio John Glenn raketoje skri
dimas aplink žemę dar kartą dėl 
netinkamų oro sąlygų atidėtas. 
Nauja data dar nepaskelbta.

★
Australijoje devynios pašto tar

nautojų unijos (apie 60.000 narių) 
reikalauja, kad šeštadieniais būtų 
uždarytos pašto įstaigos. Šios uni
jos mitingavusios Sydney Trades 
Hall nutarė kreiptis į federalinę 
vyriausybę ir opoziciją, kad jų 
reikalavimas būtų patenkintas.

IŠVYKSTANČIŲ DĖMESIUI

Tautiečiai, kurie planuoja emi
gruoti į USA ir norėtų apsigyven
ti San Francisko mieste, gali gauti 
žinių apie šį vieną iš įdomiausių 
Amerikos miestų ir apie Kalifor
nijos gyvenimo sąlygas parašyda
mi taipogi ex-australui V. Navic
kui, P.O. Box 4672, San Francis
co 1, California.
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GYVENAME BE BARNIU... 
I

PASIKALBĖJIMAS SU BRISBANĖS APYLINKES PIRM. F. MILAŠAUSKU

Krašto valdyba stengiasi kiek 
galima plačiau bendradarbiauti su 
atskirų apylinkių valdybomis. .As
meninis kontaktas yra pati ge
riausia tam priemonė, bet dideli 
atstumai ir lėšų stoka tam gerokai 
kliudo.

Savo atostogų metu Krašto Val
dybos nariai R. Venclova* ir V. 
Patašių* lankėsi Brisbanėje ir ta 
proga vasario 10 d. pasimatė su 
Brisbanės apylinkės Valdybos pir
mininku p. Milašausku, kuris pir
miausiai buvo paprašytas perduo
ti Brisbanės lietuviams Krašto 
Valdybos sveikinimų ir širdingą 
padėką už piniginę paramą “Mū
sų Pastogei”, gautą per jų sureng
tą spaudos balių. Po to p. Mila- 
šauskas painformavo apie Brisba
nės apylinkės lietuvių veiklą ir jų 
gyvenimą.

— Kiek lietuvių, p. Pirmininke, 
gyvena Brisbane* apylinkė* ribo- 
»«?

— Brisbanės apylinkė, palygina
mai, yra nedidelė. Sąrašuose yra 
apie 112 (šeimų ar viengungių) 
pavardžių, viso apie 250 asmenų. 
Iš jų apie du trečdaliai dalyvauja 
bendruomenės gyvenime.

— Koks dabartinis Apylinkė* 
Valdybos sąstatas?

— Šiuo metu valdybą sudaro 
penki asmens: Vicepirmininku yra 
Alfonsas' Navickas, mėgėjas me
nininkas, gražiai papuošęs salę 
“Mūsų Pastogės" spaudos baliui. 
Iždininko pareigas eina Sergejus 
Rentas, savanoris kūrėjas. Jis yra 
aktyvus veikėjas, buvęs apylinkės 
pirmininkas. Sekretorius yra Ra
polas Žiukelis. Nors jo tiesioginis 
darbas atima daug laiko, bet gi 
jis taip pat daug laiko skiria ir 
visuomeninei veiklai. Valdybos na
rys yra Bronius Butkus, prieš po
rą metų atvykęs iš Anglijos. Jo 
žmona anglė yra pilnai įsijungusi 
į lietuvių kultūrini gyvenimą, lie
tuvių tautiniais rūbais dalyvauja 
procesijose ir dainuoja p. Stankū
no vadovaujamame lietuvių chore.

Valdybos narė p. Kaciūnienė 
reikalui esant visada mielai pa
gelbsti Valdybai.

— Kokio* organizacijos apylin
kėje veikia?

— Pirmiausia turiu paminėti 
mūsų chorus. Klemensas Stankū
nas jau eilę metų lavina moterų 
balselius atitraukdamas mus nuo 
kasdienybės ir nukreipdamas į 
lietuvišką veiklą. Vyrų chorui va
dovauja Pranciškus Budrys, kuris 
nuo pirmųjų dienų Brisbanėje su 
entuziazmu atsidavęs dainai. Per 
įvairius minėjimus šie chorai yra 
svarbiausi programos dalyviai.

Veikia skautai, vadovaujami 
Vaido Stankūno. Jie aktyviai tal
kininkauja valdybai ir net patys 
rengia paminėjimus (Motinos die
ną).

Yra ir A.L. Studentų Sąjungos 
skyrius, šiuo metu mediciną stu
dijuoja Milda Vilkinaitė ir Aldo
na Kalvaitytė, ekonomiją Edval- 
das Sagatyš, gamtos mokslus Da
lius Sagatys, odontologiją Nijolė 
Mališauskaitė, pramoninę chemi
ją Kajetonas Sakalauskas. Vytas 
Luckus pasirinko mokytojo kar
jerą, taip pat studijuoja Vaidas 
Stankūnas. Yra jau ir baigusių, 
pavyzdžiui, A. Ivinskis, humanita
rinių mokslų magistras.

— Ar veikia savaitgalio mokyk
la?

— Taip, bet tik žiemos metu. 
Pereitą žiemą ją buvo suorganiza
vęs p. Kariūnas. Iš mokytojavusių 
šioje mokykloje paminėtini: Adele 
Kviecinskaitė, p. Laurinaitis, p. 
Žukelis, p. O. Kačinskienė. Mo
kyklą lankė apie 16 vaikučių.

— Kokie yra pa* jus aktyviau 
pasirciškią asmeny*?

Iš paskaitininkų, pasireišku
sių paskutiniu metu, noriu pami
nėti p. Sagatį, buvusį Radviliškio 
teisėją ir chemiką p. Kriaučiūną, 
kuris skaitys paskaitą Vasario 16 
d. minėjime iš paskutinio Lietuvos 
dvidešimtmečio istorijos. Iš nau
jai atvykusių ,j Brisbaną Vytas 
Laurinaitis iš Anglijos pastatė 
pirmą lietuvišką veikalėlį “Paslap
tingoje zonoje”, p. Laurinaitienė 
įsijungė į moterų choro eiles. Jų 
vaikučiai 9 — 12 m. amžiaus de
klamuoja ilgus eilėraščius lietu
viškai. Toliau būtų paminėtinas 
Škotijoje gimęs senųjų emigrantų 
sūnus Juozas Platkauskas. Jis ir 
žmona, atvažiavę į Brisbanę, jau 

trečią dieną padainavo visiems 
lietuviškai. “Mano mamytė mane 
mušdavo, kai angliškai kalbėda
vau”, aiškino p. Platkauskas. Kiti 
neseniai atvykę yra p.p. Pirmonai. 
Ponia Pirmonienė savo daina “Par
tizano belaukiant” sužavėjo visus 
brisbaniėčius.

— Kaip aprūpinami jū»ų religi
niai reikalai?

— Savo nuolatinio kunigo netu
rime. Kun. Gaidelis iš Newcastle 
aplanko mus keletą kartų į me
tus. Tada pamaldos būna St. Ma
ry’s bažnyčioje, šiaip einame į 
vietines australiškas parapijines 
bažnyčias.

Nuotraukoje žiema Lietuvoje. Šiuo metu tenai yra pats įžiemi*.

,— Kaip vyksta bendruomeninė 
veikla?

— Ar tai karšta Queenslando 
saulės įtaka, ar šiaip aplinka, bet 
lietuviai čia labai nuoširdūs, susi
gyvenę, nesiduod įtraukiami į bet 
kurios rūšies intrygas. Nėra pas
kirų asmenybių dominacijos.

Susirinkimai — šokiai rengiami 
kiekvieną mėnesį nuolat išnuomo
toje “Labor House” salėje, kur 
žmonės prie alučio ar lemonado 
bonkelės gali pasėdėti, pasidalinti 
įspūdžiais ir aptarti bendruomeni
nius reikalus. Susirenka nuo 50 iki 
100 žmonių. Kiekvienam parengi
mui siunčiami asmeniniai pakvie
timai. Įėjimas nemokamas — au
komis. Šie pobūviai ir sudaro apy
linkės valdybos svarbiausias paja
mas. Didesni parengimai esti Va
sario 16 d.. Motinos Dieną, Rugsė-

MAN IR TAU
1940 m. Vilniuje pažinau įdomų 

bajorą nuo Naugardėlio. Tai — 
pan Vytold Žagei. Žinoma, jau lie
tuviškai nė žodžio nemoka, užkie
tėjęs lenkas. O iš kur, sakau, tas 
lietuviškas vardas Vytold? Jisai ir 
teisinasi girdi, kažkodėl mano tė
vas buvęs toks didelis Lietuvos 
patriotas, kad mane tuo kunigaikš
čio vardu krikštijo. Paskui dar 
paaiškėjo, jis turėjęs apie Taura
gę giminių — tikra nesudarkyta 
pavarde — žagelis. Be abejo, jei 
anie kraštai bent dešimtį metų 

jo 8 dieną ir iškilmingas Naujų
jų Metų sutikimas, kuriame šiais 
metais dalyvavo virš 200 žmonių. 
Buvęs pirmininkas p. Kaciūnas 
buvo įdomiai suorganizavęs pas
kutiniuosius valdybos rinkimus. Po 
valandėlės alučio duota meninė 
programa, tada oficiali susirinki
mo dalis, paskui vėl alutis.

— Ar įkaitoma lietuviška *pau- 
da? Ar renkamas solidarumo mo
kesti*?
...— Nors pas žmones norai geri, 
jie kartais užmiršta ar neprisiren
gia užmokėti už “Mūsų Pastogę” 
ar “Tėviškės Aidus”. Iždininko p. 
Rentos iniciatyva sudarytas pre
numeratorių sąrašas ir per įvyks
tančius mėnesinius susirinkimus 
pinigai surenkami išsimokėjimo 
sistema ir prisiunčiami laikraščių 
administracijoms. Ten pat renka
mas ir solidarumo mokestis. Čia 
turiu paminėti p. Stasį Sagatį — 
didžiausią “Mūsų Pastogės” pla
tintoją.

— Kaip tautiečiai įsikūrę eko
nominiu atžvilgiu?

— Beveik visos šeimos gyvena 
savo namuose, taip pat ir apie 60 
proc. viengungių, kurių yra ne
daug, apie 20, kiti išvažinėję į di
desnius centrus.

— Ką dar norėtumėt, Pirminin
ke, pabrėžti?

— Linkėčiau tautiečiams geros 
ir taikingos valios, reikalui esant 
padėti gyviesiems ir mirusiems. 
Rašantieji laikraščiuose turėtų lai
kytis kiek galint žurnalistinės eti
kos ir vengti aštresnių išsireiški
mų polemikoje. Kivirčus laikraš
čiuose žmonės labai pergyvena.

Apylinkėje bendras visuomeni
nis veiklos reikalas yra remiamas, 

būtų pabuvę po Lietuvos valdžia, 
gal daugelis tokių Vytoldų būtų 
sugrįžę į savo tikrąją tautą. Ir 
dabar mąstau apie šias dienas. Jei 
tremtis užtruks ilgiau, daug kas 
pasikeis. Jaunieji dažnas gal ir 
neatsispirs nutautėjimui. Bet te
gu bent vardai šviestų deimantu 
pro laiko pelenus!

Todėl jaunime draugijos turėtų 
savo narius pirmoj eilėj tartum 
įžodžiu prisaikdinti: savo būsimus 
vaikus tik lietuviškais vardais var
dinti! O dabar kaip tik labai daug 
tų jaunuolių vedybų (su paveiks
lais laikraščiuose, su puikių poky
lių aprašymais). Taip pat daug ir 
krikštynų. Ir kai paskaitai, kad 
vaikas jau tik tarptautinius vardus 
gavęs — taip ir persmelkia širdį: 
tas jau augs be lietuviško ženklo 
svetimųjų jūrose... Ir tie{ kurie 
eina į kūmus, turėtų reikalauti 
lietuviškų vardų.

• * *
Kai caro laikais valdžia ties Še

šupės tiltu padėjo rusišką parašą 
“šagom” (žingine), tai, anot Ku
dirkos, pirmiausia tuo svetimu žo
džiu gardžiavosi piemenys, pady- 
kę pusberniai ir valdžios pataikū
nai, kai kurie viršaičiai. Bet pado
rus lietuvis svetimo žodžio nesi- 
griebė, nemaišė į savo gražią lie
tuvišką kalbą. Tai kodėl mes da
bar, lyg tie pusberniai ar įkaušė
liai, skubame “puošti” savo kalbą 
svetimžodžiais, nors turime savų 
atitikmenų? štai beveik kasdien 
laikraščiuose skaitome skelbimus 
ar aprašymus — rengia balių, 
ruošiamas balius. Mat mums 
atrodo savi žodžiai yra perprasti. 
O koks iškilniai gražus mūsų žo
dis — puota ! Taip pat ir 
pokylis — pobūvis. Dar bū
davo rengiami kitais kartais va
karėliai (su vaidinimais ar 
dainomis). Banketui turime vai
šes. O tarmėse gerai apieškoję, 
manau, rastume ir dar daugiau 
gražių tinkamų pakaitalų.

J. Paužuoli* (L.L.)

nežiūrint į asmeniškas narių nuo
mones vienu ar kitu klausimu. Re
liginis klausimas paliekamas spręs
ti kiekvienam individualiai. Savo 
veikloje nematome vienos ar kitos 
krypties atstovų — yra tik mieli 
tautiečiai. Staiga užkluptas gal 
būt ką savo atsakymuose būsiu 
praleidęs arba nepilnai suminėjęs. 
Noriu tik pabrėžti, kad apylinkėje 
dirba ir veikia visa visuomenė, o 
aš jai tik padedu.

V.P.

Taip atrodo Lietuvoje
(ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI)

PRIE SOVIETINĖS VALDŽIOS 
NESAUGU IŠVAŽIUOTI Į 

KAIMĄ
— Pakankamo saugumo niekad 

negalima pasiekti. Mūsų valdžia 
ėmėsi apsaugos priemonių, o vis 
dėlto plyšiai pasilieka ir gana. Jūs 
esate gražiai apsirėdžiusi, kelio
nei užsidėjote geriausius savo dra
bužius, tatai vieną kitą gali suvi
lioti ir paskatinti pasinaudoti pro
ga... Žinote, visokių žmonių yra... 
Mes negalime leisti, kad kas nors 
Jums atsitiktų. Ką Jūs sakytumė
te, jeigu Jus apiplėštų?

— Man niekad ir į galvą ne
atėjo mintis, kad lietuviai bandytų 
apiplėšti iš Amerikos parvažiavu
sią moterį, — aiškinau jam. — 
Niekad negirdėjau, kad anksčiau 
kaimuose būtų buvę toki užpuoli
mai. Vagys ištraukdavo piniginę 
Kauno stotyje, prie Virbaliaus, 
Kauno žulikėliai apgaudavo grį
žusius amerikiečius, bet kad lietu
viškame kaime ar bažnytkaimyje 
kas nors nurengtų moterį ir atim
tų iš jos drabužius, to niekad ne
buvau girdėjusi.

— Gal Tamsta tai ir negirdėjai, 
bet mes negalime leisti, kad pana
šus dalykas atsitiktų, todėl ir ski
riame kiekvienam amerikiečiui 
palydovus.

— Ar šoferio neužtenka?
— Šoferis tiktai veža, o paly

dovas rūpinasi Jūsų saugumu, ■— 
man paaiškino. — Jis Jus nulydės 
pas motiną, jis Jus ir parlydės į 
Kauną.

— Man visvien, skirkite paly
dovą, bet leiskite man pasimatyti 
su mano motinėle, — pasakiau Ci- 
bulskiui.

Iš viso valdžios atstovai bando 

žmonių neišleisti į lietuvišką kai
mą, o jeigu kurį vis dėlto išlei
džia, tai prie jo pristato policinin
kus, kurie nesitraukia nuo par- 
grįžusio lietuvio dieną ir naktį. 
Kuriam galui skiria palydovus? 
Kodėl nepasitiki savo tautiečiais? 
Kodėl be liudininkų negalima net 
su motina bei broliais pasikalbė
ti?

Už DOLERĮ RUSAI MOKA
TIKTAI 90 KAPEIKŲ

Pirmiausia turėjau sumokėti 
šimtą rublių už taksi, bet šoferis 
negali imti dolerių. Jam reikia mo
kėti naujais chruščioviniais rub
liais. Visoje Europoje dolerius ga
li išsikeisti stotyje, viešbutyje ar 
bet kurioj krautuvėj, tuo tarpu 
rusų pavergtuose kraštuose dole
rius gali keisti tiktai valdžios 
banke.

Palydovas mane nulydėjo į ban
ką. Kai pasakiau, kad noriu išmai
nyti dolerius, tai banke tuojau 
prasidėjo sumišimas. Kaip? Iš kur 
gavai dolerius? Kaip vardas, pa
vardė? Laimė, kad tuojau įsimai
šė palydovas ir paaiškino, kad 
nėra ko stebėtis, nes tokia ir to
kia tik vakar atvažiavusi į Kauną 
ir pritrūkusi pinigų. Ji atvažiavu
si net iš Amerikos.

Pristatė mane prie langelio. Ten 
galvą iškišo ilganosis valdininkas. 
Jis man tuojau pakišo keturių 
puslapių spausdintą lapą, kurį tu
rėjau užpildyti. Reikėjo pasakyti 
vardą, pavardę, adresą Kaune, ku
rio aš nežinojau, adresą Ameriko
je; nupasakoti, kur dolerius gavau, 
kaip juos uždirbau, ir visą biuro
kratiška litaniją.

Pareiškusi protestą dėl ilgo 

klausimų lapo, tariau:
— Pas mus bankuose niekas ne

klausia, iš kur gavai pinigus.
’ — Pas mus klausia, — atsakė 

ilganosis tarnautojas.
—■ Kuriam galui tas reikalinga? 

— užklausiau.
— Kai mus paklausia, kad žino

tume, ką atsakyti.. •

JUODOJOJ RINKOJ Už 
DOLERĮ MOKA TRIS RUBLIUS

Pradžioje nekreipiau dėmesio į 
šį atsakymą, bet vėliau man kilo 
mintis, kas banko tarnautoją gali 
klausinėti? Kitas tarnautojas jo 
neklausinės. Greičiausiai, kad jis 
privalo aiškintis viską aprėpti no
rinčiai rusų policijai. Neatkrei
piau reikalingo dėmesio, nes tada 
jis buvo nukreiptas į kitą klausi
mą. Aš užrašiau, kad man reikia 
šimto rublių. Padėjau šimtą dole
rių, o tarnautojas, plunksnos galu 
baksėdamas į popierių sako:

— Reikia dar dešimt dolerių.
— Kaip tai? Juk daviau šimtą 

dolerių, — nustebusi atsakiau.
— Taip, bet Jūsų doleris yra 

mažesnės vertės...
■— I bet... Už dolerį aš daugiau 

nusiperku, negu už rublį, o Jūs 
sakote, kad jis mažesnės vertės.

— To aš nežinau, bet už dolerį 
mes galime mokėti tiktai 90 ka
peikų.

— Už dolerį aš nusiperku pus
antro svaro sviesto, o Jūs už svarą 
sviesto turite mokėti pustrečio 
rublio. Už dolerį aš gaunu keturis 
svarus vištienos, o Jūs už svarą 
turite mokėti pusantro rublio. Už 
dolerį aš nusiperku gerus marški
nius, o Jūs už panašius marškinius 
turite mokėti dvylika rublių, tai 
kurio vertė yra didesnė? Savaitę 
padirbusi aš galiu nusipirkti as
tuonias poras gerų moteriškų ba
telių, o pas Jus, vadinamoje “ta
rybinėje Lietuvoje” ir astuonias 
savaites dirbdama neužsidirbčiau 
pinigų batams. Turėtumėte gėdos 

pasakoti, kad rublis yra vertin
gesnis, negu doleris! Jūsų valdžia 
už rublį dabar daugiau plėšia, ne
gu iki šio meto kad plėšė.

— Nežinau, ką Jūs už viską 
mokate, bet mes už dolerį galime 
duoti tik 90 kapeikų.

Paraudau, piktumas mane pa
ėmė, bet mažai ką tegalėjau da
ryti. Paklausiau, kiek dar reikia 
pridėti.

— Dar dešimt dolerių.

PALYDOVAS NORĖJO 
NUSIPIRKTI DOLERIŲ

O piktumas mane paėmė štai ko
dėl: vos spėjome atvykti į Vilnių 
ir įžengti į viešbutį, tyliai duris 
prasidarė vienas palydovas (ne 
Cibulskis) ir užklausė, ar neno
rėtume išsikeisti rublių.

— Žinote, oficialus kursas la
bai aukštas, bet žmonės moka už 
dolerį žymiai daugiau, patylomis 
šnabžda.

— O kiek Jūs mokėtumėte? — 
paklausiau.

— Tai priklauso nuo sumos...
— Kaip tai suprasti?
— Jeigu keisite dolerines, tai 

mokėsime po pusantro rublio už 
dolerį. Jeigu turėsite $20 bumaš- 
kas, tai gausite po du rubliu už 
dolerį, o jeigu norėtumėt išleisti 
šimtinę, tai galite gauti ir po tris 
rublius už dolerį...

— Tai kodėl toks didelis skir
tumas, juk doleris toks pats? — 
paklausiau.

— Nežinau, bet tiek galime 
Jums mokėti, paaiškino įslinkęs 
palydovas.

RUSAI GAUDO IR TAUPO 
DOLERIUS

Bet aš žinojau, kad balon įkri
tusi sausa nekelsiu. ‘Ne rusų ban
ke aiškinti, kur galėjau nusipirkti 
pigesnių rublių. Mums pasakojo, 
kad už dolerį mokėdavo 20 senųjų 
rublių. Dolerius perka visi 
aukštesnieji valdininkai. Jeigu 
tiktai pajėgia susitaupyti, užsidirb

ti ai’ kokiu kitu būdu prigriebti pi
nigų, tai rusai tuojau keičia juos 
į Amerikos dolerius. Už stambes
nius pinigus "moka daugiau todėl, 
kad juos lengviau paslėpti ir iš
saugoti. Rusai žino, kad rublio 
vertė bet kurią dieną gali būti pa
keista arba visai panaikinta, tuo 
tarpu doleris buvo ir bus pasto
vus. Stalinas kelis kartus nuverti
no rublį, dabar Chruščiovas pa
darė tą patį, tuo tarpu doleris vi
są laiką buvo tas pats. Tie rusai, 
kurie pajėgė įsigyti dolerių, tai ir 
šiandien gali Chruščiovo rublių 
gauti, o kas turėjo senus rublius, 
tai turi bevertį popieriaus gaba
lėlį.

Nenorėjau su pastatytais tar
nautojais bartis. Grįžau į viešbutį 
ir atidaviau šimtą rublių šoferiui. 
Jis jau buvo pasiruošęs važiuoti, 
bet vidaus reikalų ministerija dar 
nebuvo davusi leidimo ir paskyru
si palydovo. Mane dar ilgai ka
mantinėjo, kol pats vidaus reikalų 
ministeris man leido važiuoti mo
tinos aplankyti.

Į KAIMĄ NEGALIMA 
IŠVAŽIUOTI BE VALDŽIOS 

PALYDOVĖS
Pasirodo, kad vidaus reikalų mi- 

sistras man paskyrė palydovę, o 
ne palydovą. Tai buvo 40-45 metų 
amžiaus nedičkė moteris. Apdairi, 
bet nešneki.

Vėliau iš kalbų paaiškėjo, kad 
ji buvo vedusi, turėjo porą suau
gusių vaikų. Abu ėjo į mokyklą. 
Ji, aišku, tarnavo “tarybinės Lie
tuvos” policijoje, bet koks . jos 
laipsnis, koks ten josios darbas 
— neklausiau ir nežinau. Jeigu ir 
būčiau klaususi, tai vargu ji tei
sybę man būtų sakiusi. Net ne
mačiau, ar ji turėjo kokį ginklą. 
Šautuvo neturėjo ir viršuje nesi
matė revolverio, bet ginklą ji ga
lėjo turėti dideliame maiše, kurio 
niekad iš rankų neišleisdavo. Jis 
tai kabodavo ant peties, tai bū

davo josios rankose.
Pradėjus ruoštis kelionei paaiš

kėjo, kad ne tiktai aš, bet mano 
palydovė ir šoferis turi turėti spe
cialius leidimus išvažiuoti iš 'mies
to. Kada iš Amerikos parvykę lie
tuviai vežiojami po įvairias Lie
tuvos vietas, tai leidimus turi ofi
cialus palydovas, kuris eina poli
cininko, sargo, aiškintojo ir kito
kias pareigas. Bet kada atvykęs 
keleivis nori vykti kitais keliais, 
tai jis turi turėti kitą policijos 
leidimą. Tame leidime turi būti aiš
kiai nurodyta, kokiais keliais jis 
gali važiuoti, kada vienoje vieto
je ir kada kitoje vietoje jis gali 
būti.

Iš MIESTO NEGALIMA 
IŠVAŽIUOTI BE LEIDIMO
Panašius leidimus turi turėti ir 

šoferiai. Taksi šoferis gali vežio
ti keleivius tiktai Vilniuje ir Kau
ne. Bet jeigu keleivis nori išva
žiuoti už miesto, tai šoferis negali 
ten jo vežti. Už miesto ribų jis ga
li išvažiuoti tiktai tuo atveju, jei
gu gauna vidaus reikalų ministe
rs specialų leidimą. Be specialių 
leidimų Lietuvoje gali važinėti tik
tai policininkai ir rusai valdinin
kai, — visi kiti turi gauti leidi
mus.

Taip griežtai kontroliuojamos 
policinės valstybės nėra pasauly
je. Amerikoje visi vaikščiojame 
ir važinėjame be leidimų. Euro
poje visi žmonės gali važiuoti kur 
tik jie nori be jokio policijos lei
dimo. Tuo tarpu rusų pavergtuose 
kraštuose policija nori žinoti, kur 
kiekvieną valandą josios gyvento
jai yra. Jeigu ji šių žinių neturi, 
tai valdžia nerami. Jeigu kaimietis 
atvyksta į miestą be leidimo, tai 
valdžia dreba. Jei policininkas su
čiumpa kaimietį mieste be leidimo, 
tai kaimietis dreba. Jei policinin
kas nesučiumpa miestan be leidi
mo atvykusio kaimiečio, tai poli
cininkas dreba. (Bus daugiau)
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E. ŽIŽIENĖ

JAUNIMO PROBLEMOS
(ANTROJI DALIS PASKAITOS, SKAITYTOS STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIME)

KARAS EGOIZMUI!
Kaip jaunimas nekaltas dėl spe

cifinių išeivijos sąlygų, taip nega
lima jų kaltinti dėl iš tų sąlygų 
išplaukiančių nuotaikų. Reiškiniai 
bei tendencijos, kurie čia nagri
nėjami, keliami ne pakaltinimui, 
bet atkreipimui dėmesio j kaiku- 
riuos bendrus pavojus. Augščiau 
aiškintos sąlygos yra trąši dirva 
egoizmui, kurį jaunieji turi nu
galėti, kad jų pačių ir juos supan
čių žmonių gyvenimas nebūtų ne
laimingas.

Kada nebesusivaikant tarp dvie
jų bendruomenių skirtingų papro
čių, tam tikros išorinio elgesio 
formos atmetamos, kaip tuščia- 
prasmė konvencija, tuomi nepa
siekiama pažangumo, bei nepri
klausomumo, bet žeidžiama tie, 
kuriems tos formos brangios ir 
saugotinos. Jų ignoravimas yra 
nuolatinis teigimas, kad vardan 
savo abejotino patogumo, kitų 
žmonių nepaisoma ir nesibijoma 
juos skaudinti. Bent akademikai 
turėtų pasidomėti ir sužinoti, kur 
kokie drabužiai tinkami, kur kaip 
sveikinamasi, valgoma, kalbama, 
kviečiama, kaip už pakvietimą dė
kojama ir panašiai.

Ir tėvų lepinimo ir j mokslą 
stūmimo priežastis bebaigiu su
augti žmonės turėtų suprasti ir 
įvertinti. Tėvų aukojimąsi ir pas
tangas priimti kaip sau priklau
somą duoklę, nei nebandant už 
juos bent moraliai atsilyginti, 
švaistyti pinigus pramogoms, save 
raminant, kad tėvai "gali” užmo
kėti, irgi yra egoizmas. Mūsų tar
pe nėra milionierių, net ir pasitu
rintieji turi atsisakyti nuo vieno 
dalyko — paprastai sau, tėvams, 
reikalingo —, kad rastų pajamų 
kitam — paprastai tam, ko vaikui 
reikia, ar ko jie nori. Laikas su
prasti mokslo bei profesijos vertę 
sau patiems ne tėvams, ir jam ati
duoti savo šimtaprocentines pas-
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tangas. O tėvų kartais pernelyg 
didelis prisirišimas ir lepinimas, 
kuris dar tik prieš kelis metus pa
auglyje galėjo iššaukti reakciją ir 
nutolimą bei grubumą, dabar pil
no galvojimo amžiuje, turėtų būti 
sutiktas su dėkingumu ir už meilę 
dera atsilyginti meile. Perdėm 
egoistiška gyventi mylinčioje šei
moje ir naudotis jos teikiamais 
patogumais, kaip kokiam despo
tiškam karaliukui, viską priimant 
ir nieko neduodant, niekuo nesi- 
dalijant, kratantis bet kokių kas
dieniškų pareigų — bet kokį išo
rinį mandagumą ir kiekvieną gerą 
žodį taupant tik išorės draugams 
ir pažįstamiems.

O bene pats didžiausias egoiz
mas pasireiškia pseudointelektua- 
liniame atmetime savo ir bet ko
kios bendruomenės, bei jos užde
damų įstatymų ir įsipareigojimų. 
Suglaustame moderniško pasaulio 
gyvenime kiekvienas, o ypač besi
mokantieji naudojasi tūkstančiais 
bendruomeninio gyvenimo privile
gijų. Jas priimti, o atsisakyti už 
jas atsilyginti bent to bendruo
meninio gyvenimo uždedamų pa
reigų atlikimu yra labai ne
garbinga. Girdisi kaikuriuos jau
nuolius juokaujant apie savo sti
pendijas, šnekant, kaip keturis

metus pasinaudojus valstybės ar 
įstaigos duodama parama moks
lui, paskui reikėtų sugebėti iš
vengti uždedamos trijų metų ati
dirbimo pareigos. Pasigirsta ir bū
simų profesinių darbininkų tarpe 
džiaugimosi, kad daug laimėta be 
bilieto tramvajumi ar traukiniu 
pavažiavus, gyrimosi į lietuvių 
kalbą neišverčiamu nes nesupran
tamu “souveniring” sėkmingumu, 
atseit, restorane pietus pavalgius, 
atminčiai šaukštelį ar bokalą be 
užmokesčio išsinešus, šitokie “žyg
darbiai”, jei ir pateisinami tarpe 
visuomenės nuskriaustųjų, nepa- 
sisekėlių, tikrai nepateisinami be
simokančio, taigi privilegijuoto 
jaunimo tarpe.

Egoizmo reiškiniai pastebimi ir 
kartais matomame lietuviškos ben
druomenės vengime. Neverta kal
bėti apie kokį nors konfliktą tarp 
vyresniosios ir jaunųjų kartos. Jis 
nerealus. Pasaulis nėra pasidalijęs 
į dvi generacijas: jame turi su
tilpti, susiprasti, bendradarbiauti 
ir mylėtis visokio amžiaus žmonės: 
nuo jauniausio kūdikio iki mirtin 
besiruošiančio senio. Visi yra vie
ni kitiems reikalingi. Ir lietuviš
koje bendruomenėje, jeigu vyres
nieji ypatingai brangina jaunuo
sius, kaip savo ateities pavaduo
tojus, tai ir jaunimas negali be 
vyresniųjų apseiti. Ir pačios civi
lizacijos progresas būtų neįma
nomas, jei kiekviena karta turėtų 
iš naujo viską atrasti, ir jei gyve
nimo patirtis nebūtų perduodama 
iš kartos į kartą, taip kad kiek
vienas naujas atradimas remtųsi 
į senesnį ir būtų žingsnis į prie-

kį, o ne besikartojantis trypinė- 
jimas vietoje.

Lietuviškoji bendruomenė ir 
jaunimui reikalinga — tai ne vien 
įpareigojimas, bet ir dovana. Joje 
jam nebereikia išsikovoti priėmi
mo, įsileisdimo ar pripažinimo tei
sių. Jai jie pilnai priklauso, pa
tiria draugystę ir vaišingumą. Ego
istiška naudotis tomis teisėmis ir 
vengti jų uždedamų pareigų. (E'go- 
istiška, savo apsileidimo pateisi
nimui, kritikuoti vyresniųjų ben
druomenės darbuotojų veiklą, kad 
ir klaidas. Mūsų bendruomenės 
veikla vyksta sunkiose sąlygose, 
mums trūksta visuomeniniam dar
bui pasiruošusių žmonių. Tą darbą 
dirbantieji visi neišvengė anksčiau 
minėtos nuo savo natūralios ap
linkos atsiplėšimo ir pirmykštės 
savo padėties netekimo tragedijos. 
O vis dėl to nežiūrint visų sun
kumų daugiausiai mėgėjiškom pas
tangom, lietuvių bendruomeninia
me gyvenime atlikta tiek daug, 
kad kiekvienas juo gali didžiuotis.- 
Jaunųjų gyvenimas daug lengves
nis, jie įsijungę į bendruomeninį 
darbą galėtų ir praeities klaidas 
pataisyti ir visai lietuvių grupei 
atnešti nepalyginamos naudos. 
Ypatingai laukiama tų, kurie, stu
dijas baigę, pradeda dirbti profe
sinį darbą. Vieno kito tokių naujų 
diplomantų įsijungimas jau yra 
padaręs milžinišką įnašą, bet vis 
dar yra per daug tokių, kurie, 
diplomus įsigiję, laimingi savo pa
čių laimėjimais, kitus pamiršta ir 
lietuviškam darbui nebenori su
rasti laiko ar energijos. Tai irgi 
šaltas egoizmas.

NAJADARU VARTOJIMAS
_ i

Daugeliui iš mūsų tenka dažnai 
išgirsti du naujadarus, — antva
landis ir viršvalandis, kurie varto
jami ne tik šnekamoj, bet ir mūsų 
rašto kalboj.

Ar šie du naujadarai yra vykę, 
teisingai padaryti ir, kaip toki, 
vartotini mūsų kalboj?

Naujadaras antvalandis yra pa
darytas iš prielinksnio ant ir daik
tavardžio valanda.

Valanda yra apstrakčios reikš
mės žodis, kurią mes tik įsivaiz
duojam suprantam savo protu. Ji 
nėra konkretus, apčiuopiamas 
daiktas, ant kurio mes galėtume 
pasiremti, atsisėsti, užkopti ar ką 
nors uždėti. O žodelytis, prie
linksnis ant, nurodo daikto vietą, 
kur tas daiktas yra, pavyzdžius: 
ant stalo, an lentynos, ant tvoros, 
ant stogo, ant galvos ir t.t.

Darybiniai žodžiai paprastai tu
ri ir privalėtų turėti ne tik daik
tų reikšmės ir jų paskirties pirmi
nę prasmę bei žodinį ryšį, iš kurių 
jie buvo padaryti, bet taip pat ir 
atitiktinumą, būtent: antpetis, 
antsnukis, antkaklis, antausiai — 
ausinės ir t.t.

Išvestinius, darybinius žodžius 
— naujadarus, kurie atitinka virš- 
minėtam aptarimui, vadiname vy
kusiais naujadarais, šios rūšies 
naujieji žodžiai greit prigyja sa
voj kalboj ir ją praturtina žod
žiais.

Naujadarus, kurie, kaip sakoma, 
išlaužti iš piršto, savo paskirties 
ir reikšmės prasme neturi nieko 
bendro su įvardinamų daiktų pa
vadinimu ii- jų reikšmės bei pas
kirties prasme, sunkiai supranta
mi, galį mus suklaidinti, vadiname 
nevykusiais naujadarais. Prie šios 
rūšies naujadarų reiktų priskirti 
ir nevykusius svetimybių verti
mus, naudojamus naujadarų vie
toje, kurie katrais neatitinka daik
to prasmei ar jo ypatybėms, skam-
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KAPELIONO ŽODIS
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Provokacinis Tamstos pasisaky
mas 1962 m. “Mūsų Pastogės” Nr. 
4 verčia mane plačiau paaiškinti, 
kodėl aš pamaldų tvarkos nebe
skelbiu “Mūsų Pastogėje”.

Pirmiausiai noriu priminti, kad 
pakankamai aiškus atsakymas bu
vo duotas Australijos Lietuvių Ka
talikų Kapelionų pareiškimu, ku
ris buvo atspausdintas 1961 m. 
“Tėviškės Aidų” Nr. 34, o vėliau 
išleistas atskiru leidiniu ir gauna
mas prie lietuviškų pamaldų baž
nyčios.

Tuo pačiu reikalu platų paaiš
kinimą esu davęs St. Benedicts 
bažnyčioje Tautos Šventės pamal
dose (10.9.1961). Tačiau jei vis 
dar atsiranda katalikų, kurie ne
skaitė savo kapelionų pareiškimo

INDIJA IR GOJA
Indija oficialiai yra neutralus 

ir taikus kraštas, kaip iki šiol at
rodė. Dar neseniai, po neutralių
jų suvažiavimo, Nehru nuskubėjo 
j Maskvą prašyti Chruščiovo ne
bebandyti atominių bombų. Jis 
taip pat gerai pažįstamas ir Ame
rikai savo taikiomis pažiūromis ir 
Raibomis. Tai apskritai buvo tai
kingų nusiteikimų politikas. Juk 
jis ne tik atsisakė gaminti A bom
bas, bet nieko nedaro, kai kaimy
ninė Kinija įsistiprina dideliuose 
jo krašto pasienio žemių plotuose. 
Gaudama dideles sumas iš sovie
tų, o dar didesnes iš amerikiečių, 
Indija, kaip iki šiol atrodė, buvo 
susirūpinusi tik ugdyti savo pra
monę ir kelti savo žmonių gerovę. 
Net ir ginčai ir įtempti santykiai 
su Pakistanu pamažu atslūgo.

Bet, užpuldaina mažytę portu
galų koloniją Goją su 700.000 gy
ventojų, Indija pasirodė tokia pat 
agresorė, kaip Sov. Sąjunga ar 
Kinija. Tuo pačiu ir nuo Nehru 
galvos nukrito apaštalo ir kovoto
jo prieš kolonializmą karūna. Nuo
lat pasisakydamas prieš senąjį ko
lonializmą, jis pats įsijungė į nau
jųjų kolonialistų eiles. Visas pa
saulis pasmerkė šį jo žygį, tik ko
lonializmu išgarsėjusios Sov. Są
junga ir Kinija pritaria jam. Go- 
jos, kaip kolonijos klausimo jis 
nesistengė išspręsti tardamasis su 
Portugalija ar per J. Tautas, bet 
sutraukė kariuomenę ir užėmė.

Turėdama šimtus milijonų gy
ventojų ir nemaža rūpesčių, kaip 
juos išmaitinti, Indija negalėjo 
jausti jokio gyvo reikalo dar pra
siplėšti. Žemės jai turi užtekti, tik

reikia pastangų ir kapitalų pri
versti tai žemei duoti geresnį der
lių. Be to, Goja jau 451 metus iš
buvo Portugalijos kolonija, ir sun
ku sakyti, kad Indija dar galėtų 
turėti kokią nors teisę į tą žemės 
ruoželį ii- saujelę gyventojų. Juo 
labiau, kad ji savo žemių negina 
nuo Kinijos. Bet šiuo metu Portu
galija yra apskritai užimta savo 
kolonijose. Maištai vyksta Ango
loje. Maištai vyksta Angoloje. Ta 
proga pasinaudodama Indija ir 
atliko užpuolimo žygį. Viskas re
miama tuo, kad Gojos gyventojai 
yra indų kilmės. Prieš pradedant 
šį karo žygį Portugalija buvo ap
kaltinta užpuldinėjimu praplau
kiančių Indijos laivų ir žvejų ir 
pasienio nesusipratimais.

Ruošiantis tam užpuolimui buvo 
kartu su Kinija skelbiama, kad 
reikia kolonializmą panaikinti ne 
tik Gojoje, bet ir Macao, kurios 
gyventojus sudaro kiniečiai ir kuri 
taip pat yra portugalų kolonija. 
Kinijai žymiai patogiau ir praktiš
kiau Macao palikti portugalų ran
kose, dėl to ji apie tai plačiau ir 
nekalba. O Indija atsisakė paklau
syti J. Tautų gen. sekretoriaus 
U. Thant ir amerikiečių ambasa
doriaus Galbraith pasiūlymo tar
tis su Portugalija.

Pirmą kartą pasirodžiusi kaip 
užpuolike, Indija ne tik susilaukia 
blogo vardo, kaip neokolonialinė 
valstybė, bet dar gali susilaukti ir 
kitų nemalonumų. Pirmiausia — 
tasai jos žygis duoda Kinijai lais
vesnes rankas brautis gilyn į Indi
jos žemes. Nuteikusi prieš save 
užpuolimą smerkiančius kraštus, ji

ir nelanko lietuviškų pamaldų net 
Tautos Šventėse, tai esu verčiamas 
pasinaudoti “Mūsų Pastoge”, kad 
ir šiems pastariesiems galėčiau su
teikti reikalaujamos informacijos. 
Ta informacija, kaip atrodo, labai 
reikalinga ir pačiam Ponui Redak
toriui, kad nereikėtų dar kartą tei
rautis per laikraštį ai- skelbti žmo
nes klaidinančias insinuacijas.

Man atrodo, kad visiems lietu
viams katalikams, atidžiau skai
tantiems “Mūsų Pastogę”, o ypa
tingai Jums, Pone Redaktoriau, 
tikrosios pamaldų Jūsų laikrašty
je neskelbimo priežastys yra ge
rai žinomos. Tačiau, kadangi Jūs 
mane taip iššaukiančiai priverčia
te, apie tas priežastis dar kartą 
pakalbėsiu.

Taigi viena iš svarbiausių prie
žasčių yra Jūsų, Ponas V. Kazo
kai, per bendruomenės laikraštį 
“Mūsų Pastogė” uoliai sustiprinta 
akcija prieš religiją, kunigus ir 
krikščionybę (žiūr. “M.P.” Nr. 25, 
1961), iššaukusi visuotiną tikinčių
jų pasipiktinimą bei sukėlusi er
zelį lietuviškoje bendruomenėje. 
Praktika parodė, kad ir pati “Mū
sų Pastogė” aiškiai palaikė Jūsų 
virš minėtus puolimus ir pasirodė 
palanki tiems nukrikščionėjusios 
dvasios išsiliejimams. Apgailestau
jant tenka pasakyti, kad ir dabar 
“Mūsų Pastogė” vis dar talpina 
kapelionus juodinančius straips
nius ir yra tapusi laisvamasiškos 
minties tribūna.

Kiekvienas giliau galvojantis 
supranta, kad su tokia laikraščio 
dvasia nesiderina mano pamaldų 
skelbimai, kurie talpinami šalia 
kapelionus ir religiją puolančių 
straipsnių, reikštų mano, kad ir 
netiesioginį, tam viskam pritarimą. 
Tuo būdu mano kaip kunigo var
das būtų panaudojamas bedievy
bės kėslų priedangai ir užmaska
vimui.

Taigi žinokite. Ponas Redakto
riau, kad ne kas kitas privertė ma
ne iš “Mūsų Pastogės” pasitraukti, 
bet tik Jūs pats — Jūsų religijai 
priešiški pasireiškimai, kurie yra 
nesuderinami ne tik su Bažnyčios, 
bet ir su tikinčios lietuvių ben
druomenės dvasia. Todėl ir šis pas
kutinis Jūsų prisistatymas “Mūsų 
Pastogėje” uoliu lietuviškų pamal
dų apaštalu ne daug ką teįtikina, 
o veikiau verčia jieškoti tikrųjų 
Jūsų veiklos priežasčių.

Katalikų pamaldų tvarkos infor
macija Tamstai neprisieitų per 
daug rūpintis, nes Sydnėjaus lie
tuviai, kurie lanko lietuviškas pa
maldas, žino ir jų tvarką. O kurie

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ :
| USSR PER ŠVEDIJĄ

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY ;
S 184, BROOK STREET, COOOEE, NSW

nebegali taip greit tikėtis užtarė
jų prieš Kiniją, jei ši sauvaliaus 
Indijos žemių sąskaiton ar apskri
tai kėsintųsi į jos nepriklausomy
bę. Dar per anksti pasakyti, ar 
tas jos žygis neapstabdys pinigi
nės ir ūkinės paramos iš Vakarų. 
O Britų bendruomenei priklausan

ti čių kraštų sąjungoje tai bus ply- 
šys. Jie, kaip J. Tautų nariai, jau 

►Į pasmerkė Indiją. Tą užpuolimą 
jiems ir ateityje sunku bus at- 
leisti.

nuoširdžiai nori, tie randa kelią ne 
tik į lietuviškų pamaldų bažnyčią, 
bet ir į visą katalikiško gyvenimo 
informaciją, talpinamą katalikiš
kame “Tėviškės Aidų” savaitraš
tyje.

Kalbant iš principo — pamaldos 
ir pamaldų tvarkos skelbimas yra 
Katalikų Bažnyčios ir kapelionų 
reikalas. Tamsta taip įžūliai brau
damasis į šią sritį, laužai ir Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos deklaraciją, pa
skelbtą 1962 m. “Mūsų Pastogės” 
Nr. 3, kurioje, garantuojama vei
kimo laisvė ii- nesikišimas visoms 
veikiančioms lietuvių organizaci
joms — aš manau, kad ir Katalikų 
Bažnyčiai.

Kun. P. Butkus, 
Sydnėjaus Lietuvių Kapelionas

Imant dėmesin gerb. kapeliono 
augščiau patiektas mintis ir deri
nantis prie jo sugestijų ateityje 
ši bendra laikraštinė informacija 
nebus skelbiama. M.P. Red.

Pone Redaktoriau.
Dėl “Tėviškės Aidų” 1 numery

je p. V. Šliogerio padarytų “Mū
sų Pastogės” Adelaidės numeriui 
pastabų, ALB Adelaidės Apylin
kės Valdyba “M.P.” 3 numeryje 
atspausdino “patikslinimą”, kuria
me rašoma, kad ji š.m. VIII. 31 d. 
kreipėsi raštu į Adelaidės lietu
vių katalikų vadovybę, kviesdama 
katalikiškas organizacijas suteik
ti medžiagos” ir, dėl to, p. V. 
Šliogerio “teigimas, jog katalikiš
kos organizacijos buvo ignoruo
tos, yra neteisingas ir klaidinan
tis”.

Deja, Adelaidės Ateitininkai 
Sendraugiai negavo jokio kvietimo 
iš Adelaidės Apylinkės Valdybos 
“suteikti medžiagos į “Mūsų Pas
togės” Adelaidės numerį”. Taip 
pat nežinome jokios Adelaidės lie
tuvių katalikų vadovybės, kuri bū
tų įpareigota ar įsipareigojusi tar
pininkauti tarp Ateitininkų ir Apy
linkės Valdybos ar kitų lietuviškų 
organizacijų.

Adelaidės Ateitininkų 
Sendraugių Valdyba

KOVA SU MALŪNAIS
Pone Redaktoriau,

Ponas V. Šliogeris “Tėviškės Ai
duose” (Nr. 5 iš sausio 30 d.) šo
kinėdamas nuo kelmelio ant kel
melio ir švaistydamasis ALB 
Krašto Tarybos nario paaštrintu 
kardeliu, bakstelėjo ir Adelaidei 
už jos nusikaltimus išleidžiant ir 
redaguojant “M.P.” Adelaidės nu
merį. Girdi, Adelaidės Apylinkės 
pirmininkas “išvardina daugelį 
lietuvių organizacijų bei trumpai 
pamini jų veiklą, tačiau nei žo
džiu nepamini, kad Adelaidėje yra 
lietuvių R.K. bažnyčia, Katalikų 
centras su namais ir kitos lietuvių 
katalikų organizacijos. Taigi Ade
laidės apylinkės pirm, ne jungia, 
o sąmoningai išjungia didelę Ade
laidės tautiečių dalį...

P. Šliogerio įsitikinimu, M.P.

redaktorius turėjo išbraukti “ne
tinkamus dalykus”, (bet kas ten 
netinka, jis nenurodė) ir papildyti 
tuo, ko tam numeriui trūko. At
seit, turėjo kreiptis į aplenktas 
organizacijas, kad jos prirašytų 
receptus vienybei išlaikyti. Be abe
jonės, ir p. Šliogeris būtų mielai 
ponui redaktoriui padėjęs ir pui
kiai aprašęs visus Adelaidės Ka
talikų Centro nuopelnus, o visiems 
nenaudėliams paskelbęs Dienos 
Įsakymą kovai už vienybę.

Kaip vienas Adelaidės numerį 
redagavusios komisijos narys, rei
kalus žinau geriau, negu p. Šlio
geris. Tiek apylinkės valdyba, tiek 
redakcinė komisija apie katalikų 
centrą norėjo daugiau, negu pa
prasto užsiminimo vienu ar kitu 
sakiniu. Jau pirmame organizaci
jų susirinkime, sudarant redakci
nę komisiją, apylinkės valdybos 
pirmininkas ir kitų organizacijų 
atstovai kvietė Pietų Australijos 
Lietuvių Katalikų Draugiją skir
ti savo atstovą į redakcinę komi
siją. Kvietėjams čia pat buvo at
sukta nugara įvairiais išsisukinė
jimais. Redakcinė komisija pirma
me savo posėdyje prašė čia pat 
esantį Apylinkės valdybos narį 
kreiptis į Katalikų Centrą, kad ji 
parūpintų “M.P.” Adelaidės nu
meriui informacijų apie koplyčią, 
parapijinį gyvenimą, PALK Drau
giją ir kitas jiems artimas orga
nizacijas. Apylinkės Valdyba visa 
tai padarė (p. Šliogeris irgi pui
kiai žino), tačiau nei valdyba, nei 
redakcinė komisija jokios medžia
gos ir jokio atsakymo negavo. 
Adelaidėje kiekvienam aišku, kad 
Adelaidės Katalikų Centras iš 
anksto buvo nutaręs “M.P.” Ade
laidės numerį boikotuoti. Redak
cinė komisija neturėjo mažiausios 
teisės (net ir jeigu p. Šliogeris 
būtų leidęs) rašyti apie tuos, ku
rie aiškiai parodė, kad jie to ra
šymo nenori. Jie dėl nutylėjimo 
bent viešai nepriekaištauja atsi
mindami patarlę: kaip pasiklosi, 
taip išmiegosi. Dėl to jų ginti drą
siai išjojo p. Šliogeris (Donkicho
tų dvasia dar tebėra gyva).

Apsišarvavęs vienybės apaštalo 
šarvais, p. Šliogeris, bet ne kas 
kitas, sąmoningai drumščia van
denį, aiškiai nustatinėdamas vie
nus prieš kitus. Ieškodamas tei
sybės, p. Šliogeris galėjo nuro
dyti, kas adelaidiškiam “M.P.” 
numeryje, jo supratimu, blogai

ba perdaug žargoniškai ir žaloja 
mūsų kalbą. Jei kartais negalima 
apseiti, padaryti ar surasti tam 
tikro daikto pavadinimui, jo pras
mės išreiškimui savo kalboj ati
tinkamo naujadaro, tai geriau var
toti gryną svetimybę negu nevy
kusį vertimą, žargoną.

Kas gi pagaliau yra tie nauja
darai antvalandis ir viršvalandis; 
iš kur jie kilę ir kaip padaryti?

Antvalandis yra padarytas iš žo
džio antvalandžiai. O žodis antva- 
landžiai yra nevykęs iš rusų žo
džio svierchuročnie vertimas į lie
tuvių kalbą. (Žiūr. A. Liberio ir 
B. Kosuchino lietuvių-rusų kalbų 
žodyne 26-am pusi, antroj skilty 
5-tą žodį nuo viršaus). Šis nauja
daras buvo pradėtas vartoti ir dar 
kai-kurių asmenų tebevartojamas 
vieton naujadaro viršvalandis, ku
ris taip pat neteisingai išverstas 
iš anglų kalbos žodžio overtime.

Žodis overtime liet, kalboj tei
singai reiškia: viršvalandis, virš- 
norminė valanda. (Žiūr. J.J. Ber- 
žinskų ir V. Minkūno išleistą ang
liškai — lietuvišką — vokišką žo
dyną 1946 m. Miinchene 121 pusi. 
2-oj skilty nuo viršaus 6-tą žodį. 
O taip pat ir V. Baravyko anglų 
— lietuvių kalbų žodyne, reda
guotam A. Laučkos ir A. Dantai- 
tės, perspausdintam JAV 1959 m. 
347 pusi. 1-oj skilty nuo viršaus 
7-tą žodį).

Taigi, ir žodis viršvalandis nėra 
vykęs vertimo darinys ir, kaip 
toks, neturėtų būti vartojamas 
lietuvių kalboj. Viršlaikio žodžio 
taip pat nepatartina vartoti, o tik 
viršnormines valandas.

Nemanyčiau, kad pasakymas ar 
išsireiškimas, kaip tai: šiandie aš 
dirbau viršnormines valandas; šią 
savaitę aš turėjau daug viršnor- 
minių valandų ir pan., sudarytų 
tam tikro sunkumo. Vartodami 
viršnormines valandas, nepadary
sime prasižengimo savajai kalbai.

Kokia prasmė viršnor. valandos 
ir kodėl ji taip vadinama?

Viršnormines valandos prasmė 
yra ta, kad įmonė, gaudama di
desnį kiekį užsakymų, nesuspėja 
reikalaujamu laiku jų atlikti, pa
daryti ir yra priversta dirbti di
desnį valandų skaičių. Įmonė, ne
norėdama nustoti savo klientų ir 
uždarbio, duoda savo darbinin
kams dirbti viršnormines valandas, 
kurių tarifinis atlyginimas, kaip 
jau mums žinoma, yra didesnis 
nei paprastų, normalių valandų. 
Darbininkas, dirbdamas viršnor- 
minę valančią, už ją gauna ne 10 
šilingų, kaip už normalinę — pa
prastą valandą, o 15 arba 20 ši
lingų.

Taigi, viršnorminė valanda nuo 
paprastosios skiriasi ne savo lai
ku, o tik tarifinio atlyginimo at
žvilgiu ir tik dėl šios priežasties 
ji ir buvo pavadinta viršnorminė 
valanda. * A.V.

padaryta, kur ten prasilenkta su 
tiesa, kokie faktai buvo iškreipti 
ar neteisingai nušviesti. Bet at
rodo, kad p. Šliogeriui nepatiko 
teisybė, nes ji atskleidė suktus už
simojimus, kurie dar ir šiandien 
neatitaisyti. Jis jų negali nuneigti, 
dėl to ir širsta. V. Radzevičius

Adelaide.

PATIKSLINIMAS DĖL KŪČIŲ
Gerb. Pone Redaktoriau,

“M.P.” 4 numeryje p. N.L., Syd
ney, prisimindamas Adelaidės Mo
terų Sekcijos surengtų bendrų Kū
čių aprašymą ir pasigėrėdamas, 
kad jos pravestos tikrai krikščio
niškoj nuotaikoj: bendra malda, 
tradicinis plotkelių laužymas, ka
lėdinės giesmės ir t.t., klausia, ko
dėl korespondencijoje nieko nebu
vo paminėta apie vietos kapelioną. 
Girdi, išeinant iš jo pareigų ir pa
skirties, jo dalyvavimas tose Kū- 
čiose atrodytų būtinas.

Būdama tos informacijos pirmi
niu šaltiniu, Adelaidės Lietuvių 
Žinių redakcija nori pažymėti, kad 
kapelionas aprašyme nebuvo pa
minėtas dėl to, jog jis į šias ben
dras Kūčias neatsilankė ir nepra
nešė savo neatsilankymo priežas
ties. Niekas Adelaidėje nenori pil
ti žibalo į ugnį, ir dėl to nemalo
nius dalykus stengiasi praeiti pa
tylom, vis dar vildamasis, kad 
vieną gražią dieną reikalai pasi
keis gerojon pusėn.

ALŽ Redakcija
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NIEKAIP NEUŽMIRŠTAMAS
* GEELONG *

Apie sporto šventę ir varžybų 
rezultatus jau buvo rašyta spau
doje, bet, gal būt nepakenks, kai 
ką dar prisiminus. Praėjusi šven
tė nebuvo iš gausingiausių daly
viais, visgi pasižymėjo dideliu jau
nų žaidėjų skaičiumi, dalyvaujan
čių šventėje pirmų kartų. Jauni) 
sportininkų skaičių pakėlė Hobar- 
to krepšininkių komanda, dalyvau
janti šventėje pirmą kartą. Syd- 
nėjaus moterų krepšinio komanda, 
taip pat sudaryta iš naujų, jaunų 
žaidėjų. Po kelis naujus žaidėjus 
buvo ir kitų klubų sąstatuose. Bu
vo daug gražiai ir kietai sukovotų 
rungtynių visose sporto šakose. 
Varžybų rezultatai staigmenų ne
patiekė, kaip ir buvo galima tikė
tis. Krepšinyje pažangą ir gana 
didelę, tepadarė Melbourne mote
rų komanda. Labai gerai užsire
komendavo Hobarto mergaičių 
penketukas, nors jų žaidimą var
žų pamainų neturėjimas. Hobarto 
mergaičių krepšinio komanda be 
savo kovingo žaidimo dar pasižy
mėjo kaip viena iš drausmingiau
sių — sportiškiausių komandų. 
Sydnėjaus mergaičių komanda bu
vo gausi žaidėjoms, iš kurių vie
na antra turi galimybių iškilti. 
Pati komanda turės įdėti daug 

* darbo, kad sekantį sykį nugalėtų 
Hobartiškes, nekalbant apie gali
mybes laimėti prieš stipresnes ko
mandas. Vyrų krepšinyje beveik 
nieko nauja, tik, Hobartui jau ne
pajėgiama atskaičiuoti po šimtą, 
nors jų komndoje žaidė pora vi
siškai jaunų žaidėjų. Draugiškų 
jaunių rungtynių metu, Victoria 
prieš likutį, matėsi jog prieauglio 
krepšinyje turima. Kaip kurie iš 
jų turi neblogus metimus ir jude
sius. Visgi dauguma stokoja ele
mentarinių žinių šiame žaidime. 
Šį trūkumą galėtų užpildyti ir iš 
jų paruošti gerą prieauglį tik pri
tyrę, šiam reikalui pasišventę tre
neriai.

Sydnėjaus vyrai padarė gerą pa
žangą tinklinyje. Toliau taip pro
gresuodami gali greitai pretenduo
ti j pirmas vietas. Adelaidės vyrai 
pirmą vietą tinklinyje laimėjo ne 
kieno nors “laimėto ginčo” pagal
ba, bet, turėjo daugiau smūgiuo
to jų ir geriau statė blokus. Tink
linio teisėjai nebuvo šališki, tik 
labai nesusigaudė teisėjaudami. 
Bendrai, tinklinyje nesmukta že
myn ir išskyrus Sydnėjų, pažanga 
nedidelė. Melbourno komandai 
trūksta smūgiuotojų, Adelaidės 
žaidėjai labai blogai paduoda ant
rą smūgį (kėlimą). Labai gaila, 
jog per stipresnių klubų apsileidi
mą neįvyko moterų tinklinio var
žybų. Sekančiai sporto šventei klu
bai jau dabar turi sudaryti mote
rų tinklinio komandas, jas treni
ruoti, ir dalyvauti pirmenybėse.
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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 stotie. 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.

Lauko tenise, ypatingai moterų, 
padaryta didelė pažanga. Iš anks
čiau buvusio kamuoliuko perinėti- 
nėjimo per tinklą, pereinama į 
žaidimą. Ši sportu šaka turi ten
denciją stiprėti ir plėstis. Klubų 
vadovybės turėtų atkreipti didesnį 
dėmesį į lauko teniso žaidėjus 
metų eigoje, o ne tada, kada tik 
reikia važiuoti į sporto šventę. 
Stalo tenise vyravo kaip ir visuo
met vyresnio amžiaus žaidėjai. 
Šiai sporto šakai reikia ir, labai 
greitai, prieauglio, jaunų žaidėjų. 
Šachmatuose dominavo Sydnėjus, 
kai kiti klubai, atrodo, nepajėgia 
atvežti ar sudaryti pajėgesnių ko
mandų.

Ateityje klubų vadovybės turė
tų daryti didesnę atranką žaidėjų 
išleidžiamų į sporto šventes. Dau
gelis sportininkų daugiau troško 
turėti taip vadinamą “good time” 
negu domėjosi sportu.

Pirmą sykį per sporto šventę 
oficialiai buvo išrinktos 1962 me
tų Australijos lietuvių vyrų ir 
moterų krepšinio rinktinės. Vyrų 
rinktinė turėtas rungtynes su aus
tralų komanda sužaidė pakenčia
mai. Žaidimo pradžioje panaudo
tas aikštės gynimas davė progą 
australams atsiplėšti taškais. Rink
tinė galėtų žaisti daug geriau.

šventės atidaryme buvo viena 
naujovė, būtent priesaika — pasi
žadėjimas. Visų sportininkų vardu 
priesaiką davė A. Šimkus. Kad 
priesaika būtų palikus didesnį įs
pūdį ją reikėjo perskaityti lė
čiau ir visi sportininkai turėjo 
atsistoti “ramiai” padėtyje. Vi
siems didelė staigmena buvo šven
tės metu leistas satyros biulete
nis “Faulas”. šiame biuletenyje 
humoro formoje buvo aprašomi 
šventės įvykiai. Nors “Faulas” 
dažnai daugelį patraukdavo “per 
dantį” visgi buvo labai laukiamas 
ir populiarus sportininkų tarpe. 
Gaila, kad “sulūžus pogrindžio 
spaustuvei” negalėjo išeiti pasku
tinis padidintas fiumeris šventės 
uždarymo baliaus metu, šventės 
proga vietinės Geelongo pajėgos 
suruošė puiki) koncertą, į kurį at
silankė beveik visi sportininkai. 
Geelongo sporto Klubo V-ba šią 
šventę suorganizavo ir pravedė 
labai pavyzdingai. Pati V-ba įdėjo 
daug darbo, ir nuoširdi visų Gee- 
longiškių parama sudarė sąlygas 
pravesti šventę be priekaištų.

Norint, kad sporto šventės ir jų 
laiku vykstą varžybos būtų įdo
mesnės, reikia dėti pastangų pro
gresuoti visose sporto šakose. Ži
nant iš anksto, kas laimės, yra la
bai neįdomu žiūrovams iš dalies 
ir patiems varžovams. Pralaimė
jus nėra sportiška kaltinti dėl pra
laimėjimo “laimę” ar ką nors ki
ta. Laimė visuomet yra geriau pa

siruošusios, geriau žaidžiančios 
komandos pusėje. Tikėkimės, kad 
per sekančią šventę visi pralaimė
tojai pasitemps ir varžybos bus 
daug įdomesnės.

B. Nemeika .

PADĖKA
Laike XII-sios Sporto Šventės 

Geelonge per auto katastrofą man 
susižeidus teko atsigulti į ligoni
nę. Besigydant ligoninėje, mani
mi rūpinosi, globojo ir dažnai lan
kė Geelongo S.K. “Vytis“ V-bos 
nariai, kun. dr. P. Bačinskas ir 
daugelis kitų Geelongiškių bei iš 
kitur tautiečių. Jūsų visų parody
tas nuoširdumas man daug padė
jo pasveikti ir visiems mane lan
kiusiems tariu nuoširdų ačiū.

Su pagarba
V. Pauliukevičius.

ADELAIDE
KREPŠINIS

VYTIS — NORTH ADELAIDE
42-44

Vytis pirmam kėliny pradėjo 
žaisti, nepergeriausiai ir pelnė vos 
tryliką taškų, bet antram kėliny, 
priešas buvo nustebintas, kai Vy
tis rezultatą išlygino ir likus mi
nutei žaisti, turėjo visas galimy
bes laimėti, bet rezultatas pasi
keitė kitaip.

Australų tarpe nelaimingiausia 
komanda yra laikoma mūsų “Vy
tis”, kurie daugumoje pralaimi 
vieno ar dviejų taškų skirtumu. 
Paskutiniam susitikime mūsiškiai 
pralaimi estams 40-42.

Pačios žaidynės, buvo labai įdo
mios, nes rezultatas keitėsi keletą 
kartų, vienų ir kitų naudai, bet 
mūsiškiai sušlubavo paskutinėse 
minutėse, ir keletas greitų pasuo- 
čių nedavė naudos, nes jos teko 
priešininkams. Trūko gerų meti
mų, ko vytiečiai nelabai turi, nes 
žaidė prieš zonos gynybą ir po 
krepšiu sunku buvo prieiti. (Geri 
metimai turima omeny nuo bau
dos rato metimai).

Už komandą žaidė Petkūnas, 
Ramonaitis, Gumbys, Urmonas, Vi
sockis, Lapšys, Daugalis.

Vytis nustojo dviejų krepšinin
kų: Inž. R. Urmono, kuris išvyko 
su ponia į Angliją ir A. Ružos — 
Ružinsko, kuris įstojo į R.A.A.F. 
aviaciją.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Home, 109 Swaniton St., 
Melb., C.I. (Priešaio Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

JURŲ SVYTEJIMAS
Vandenynų ir jūrų švytėjimą 

sukelia maži spinduliuojantys or
ganizmai.

Tačiau ir šiandien dar nėra ga
lutinai išaiškinta biologinė šių 
organizmų švytėjimo reikšmė: ne
aišku, kokią reikšmę turi švytėji
mas jų pačių gyvenime. Aprašyta 
16 rūšių švytinčių bakterijų. Ta
čiau švyti ne tik bakterijos, bet 
ir kai kurie gyvūnėliai, kaip ra- 
dioliarijos, moliuskai, keletas žu
vų rūšių.

Jūros paviršius švyti 10-100 
kvadr. km. plotu, šie plotai daž
niausiai būna juostų ar dėmių pa
vidalo. Švytėjimas trunka nuo ke
leto sekundžių iki keleto valandų. 
Manoma, kad organizmų švytėji
mą sukelia kai kurie mechaniniai 
dirgikliai, kaip stiprus jūros ban
gavimas, žuvų ar laivų praplauki- 
mas. Taip pat pastebėta kad pa
semtas į stiklinę toks vanduo, su
judinus, pradeda švytėti. Yra ap
rašyta daugelis atvejų, kai, švy
tint jūrai, laivų kajutėse buvo ga
lima skaityti smulkiausią šriftą.

Audringos jūros švyti tankiau 
negu ramios, nors pastarosios ir 
turėtų daug švytinčių organizmų. 
Labai stiprių švytėjimų sritys ati
tinka staigių ir dažnų tempara- 
tūros svyravimų sritis bei šaltųjų 
ir šiltųjų srovių susidūrimo vie
tas.

MOTERŲ KREPŠINIS 
VYTIS — WEST TORRENS 22-37

Vyties pirmoji komanda, žaidė 
pilnam savo sąstate ir pinuose mi
nutėse pasirodė labai puikiai, bet 
vėliau sušlubavo gynyba, ir prie
šininkės pamažu gerino rezultatą, 
kai mūsiškės jautė nuovargį, nes 
buvo labai karštas vakaras, tuo 
pralaimėdamos dugiau turinčiom 
ptyrimo australėm.

Taškus pelnė: M. Kelertaitė 8, 
D. Radzevičiūtė 7; E. šiukšterytė 
3, I. Pečiulytė 2, R. Andriušytė 2, 
O. Kelertaitė 0, K. Baškutė 0.

Vyties jaunių komadna pralai
mėjo West Adelaidei.

*
Krepšininkė G. Kitienė susilau

kė sūnaus. Klubo valdyba sveikina 
tėvelius, o jaunuoliui linki, daug 
laimės šiame pasauly.

Tinklinis. Visos Vyties koman
dos, tiek vyrai tiek ir moterys, 
susitikimuose su savo priešais pra
laimėjo.

POBŪVIS SPORTO ŠVENTĖS 
LAIMĖTOJAMS

Visuomet nuoširdūs mūsų spor
tininkų rėmėjai Adelaidės Apylin
kės V-ba ir Moterų Sekcija nepa
miršo sportininkų ir po šios spor
to šventės, surengdami jiems po
būvį. Pobūvis įvyko Lietuvių Na
muose, kad susipažintų ir pagerb
tų XH-sios sporto šventės laimė
tojus. Susėdus prie Moterų Sek
cijos turtingai paruošto vaišių sta
lo, į sportininkus žodį tarė Ap
kės pirmininkas p. Jonavičius, 
Moterų Sekcijos pirmininke p-nia 
Reisoniene Lietuvių S-gos pirmi
ninkas p. Raginis ir A.L.F.A.S. V- 
bos pirmininkas p. Urnevičius. 
Visi jie pasidžiaugė sportininkų 
laimėjimais i,r ragino dirbti atei
tyje ta linkme. Sportininkų vardu 
padėkojo Klubo pirmininkas p. 
Jaunutis. Apie sportininkų laimė
jimus liudijo ant stalo išrikiuo
tos taurės ir skydai, laimėti Gee- 
.longe. Pobūvis praėjo labai links
moje nuotaikoje. J. Sangailai pri
tariant akordeonu, jaunimas pa
dainavo daug lietuviškų dainų. Vė
liau visi turėjo progos pasišokti. 
Atsirado ir solistų, kurie, orkest
rui pritariant, padainavo. Sporti
ninkai yra labai patenkinti ir dė
kingi, kad visuomenė jų nepamirš
ta ir tikisi, kad jie visuomenės 
neapvils ir sekančioje sporto šven
tėje. B.N.

Daugiausia jūros švytėjimų ste
bima Atlanto, Indijos ir Ramia
jame vandenyne. Atlanto vandeny
ne švytėjimo rajonai sutampa su 
planktono turtingiausiais rajonais. 
Stiprus švytėjimas stebimas ties 
Lap-Latos žiotimis, Pietinės Ame
rikos pakarntėje, kur susitinka šal
toji Folklendo srovė su šilta Bra
zilijos srove, taip pat Golfo srovės 
susidūrimo rajone su šalta Labra
doro srove. Stiprūs švytėjimai bū
na pietinėje Raudonosios jūros 
dalyje ir Indijos vandenyno šiau
rėje.

Tarybų Sąjungos jūrose intensy
vus švytėjimas stebimas Ochotsko 
ir Juodojoje jūrose.
• Žemės drebėjimų sukelti mil
žiniški vandens masių svyravimai 
— bangos, vadinamosios cumani, 
taip pat sužadina švytėjimą. 1933 
m. užregistruotas vandenyno švy
tėjimas Japonijos pakrantėse, ku
ris buvo matomas net už 20 km.

Nuo senų laikų įsigalėjusi nuo
monė, kad švytintieji gyvūnai gy
vena tik pietinėse jūrose ir vande
nynuose, tačiau pasitaiko ir tokių 
faktų, kad, pučiant stipriems va
karų vėjams, nuo Danijos pakran
čių ateinančios jūrinės srovės at
neša šių nuostabių gyvūnėlių ir 
į Lietuvos pakrantes. Tai tikra 
retenybė ir, gal būt, labai mažai 
kam žinoma. Apie Baltijos jūros

Yra ir tokių sportininkų... šimpanzė Enos, taip patogiai jei- 

taisiusi, Atlas raketoje pereitų metų lapkričio 29 d. du kartu 

apskrido aplink žemę per 3 vai. 20 min.

TURIME IR PLAUKIKŲ
Newcastle dienraštis “Newcast

le Morning Herald” š.m. vasario 
5 d. savo sporto skyriuje aprašė 
šio miesto plaukimo pirmenybes, 
kur didelėmis raidėmis yra mini
mas ir šio miesto 100 metrų “pe
teliškės” ir 100 metrų laisvo sti
liaus, iki 15 metų jaunuolių, čem
pionas Henrikas Meškauskas.

Šiose pirmenybėse, kurias aus
tralų laikraštis plačiai apžvelgė,

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą.

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS &
56 YARRARA ROAD, PENNANT HI 

Tel. 84 2272 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPE 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.

N.S.W.

Garsiau uz sprogimus...

Nuaidėjus sirenos garsams, mir
tinoj tyloj girdėjosi tik mano aukš
tų kulnių stakato į cementuotą ša
ligatvį.

Tak-tak, tak-tak- kalė smailios 
kulnys, o aidas skleidėsi po visą 
miestą.

Stengiausi eiti per sniegą, bet 
jo nedaug buvo. Rodos, jau jau 
priešo lėktuvai išgirs mane ir aš 
būsiu vienintelis taikinys visame 
mieste. _

Tik prieš valandėlę krito snai
gės didelės ir minkštos, kaip gul
bės pūkai, maišėsi su mano ašaro
mis ir tirpo ant veido.

Neįtikėtina, kad šią šventą nak
tį karas siaučia, kad aš be namų 
viena svetimame krašte, tarp sve
timų žmonių.

Sargybinis sustabdęs parodė 
slėptuvę, bet aš pakračiau galvą. 
Ne, ne, ne... Ir pradėjau dar grei
čiau bėgti, kol mano širdies muši
mas nuslopino visus kitus garus.

Skubėjau į kalną, prie senos 

švytėjimą turimi jau seni duome
nys, kuriuose nurodoma, kad švy
tėjimas čia dažniausias liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais centrinėje ir, 
vakarinėje Baltijos dalyje.

Vandenynų ir jūrų švytėjimas 
turi reikštis aviacijai ir ypač karo 
laivybai, nes šviečiantis vandeny
no paviršius demaskuoja povande
ninius bei užtemdytus laivus.

Vėlesniais laikais, pastebėjus, 
kad žuvų pulkai kaupiasi tuose ra
jonuose, kur koncentruojasi švy
tintieji gyvūnėliai, imta taikyti ap
švietimo metodą žvejybai.

Jūrų ir vandenyno švytėjimas 
taip pat turi ir mokslinę reikšmę 
tiriant atskirų vandens masių ju
dėjimą ir sroves pasauliniame 
vandenyne. 

įdėdamas ir H. Meškausko nuo
trauką, naujasis čempionas pasta
tė šiaurės Distrikto 100 metrų 
“peteliškės” plaukiamo rekordą, 
kuris yra 70.8 s. Šis rekordas buvo 
geresnis, negu-anksčiau turėtas jo 
paties miesto rekordas.

Sporto Skyrius sveikina mūsų 
jaunąjį plaukimo meisterį Nėw- 
castelyje ir linki jam daug spor
tiškos sėkmės.

Meisseno pilies, Saksų karalių, bu
veinės, kur mažame, nykiame 
kambarėlyje- laukė manęs vyras, 
vienintelis artimas žmogus, palikęs 
iš didelės šeimos.

Lėktuvų nesimatė pragiedrėju- 
siame danguje, bet jų ūžimas ėjo 
vis garsyn.

Baisus sprogimas sudrebino že
mę, ir išdužusio lango stiklai krito 
man ant galvos.

Uniformuotas vyras stvėrė mane 
už rankos.

Bėgant siauru koridorium ir 
laiptais žemyn, tamsoje mus vijo
si duslūs sprogimai.

Rūsy prie sienų prisiglaudę bū
rėsi šeimos. Staigus sprogimas su
glaudė juos dar labiau ir prirėmė 
prie sienų.

Panikos apimta žiūrėjau į tylią 
svetimą minią ir apsisukus norė
jau bėgti prie pilies, kur laukė vy
ras. Bet uniformuotasis užstojo 
duris.

Sprogimai artėjo ir vis dažnėjo. 
Protarpiais drebėjo visas namas. 
Tolimiausiam rūsio kampe, mažo 
žiburėlio apšviestas, stovėjo veži
mėlis su kūdikiu, kuris, nerimo 
pabudintas, pravirko.

Staiga sujudėjo namas, ėmė by
rėti sienų ir lubų tinkas. Viskas 
nutilo, tik kūdikis pravirko dar 
garsiau.

Siaubingame laukimo momente 
pasigirdo tyliai švelniai giesmė:'

Stille Nacht, heilige Nacht...
Daugiau ir daugiau balsų prisi

jungiant, giesmė garsėjo, veržėsi 
iš rūsio iki mirtį nešančių lėktu
vų.

Kūdikis nutilo. Aš atitolau nuo 
durų ramybės ir vilties apimta ir 
kartu su svetima, bet artima, mi
nia, be balso, savyje, bet garsiau 
už visus giedojau:

Tyli naktis, šventa naktis...
Rūta Darįftaa
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MOW PASTOGĖ
MELBOURNE

LIETUVIŠKA GEGUŽINĖ
Vasario 11 d., netoli Geelongo 

esančiame Clifton Springs pajū
ryje, p. Čelnos vadovaujamas Mel
bourne Lietuvių Dainos Sambūrio 
choras surengė lietuvišką geguži
nę.

Gražiame pajūryje susirinko ar
ti 160 lietuvių. Dalyvavo choristai 
ir lietuviškos dainos rėmėjai — jų 
svečiai. Atsilankė taip pat ir pa
rapijos choro atstovai. Dalyvavi
mas buvo neapmokamas. Geguži
nės metu buvo pravesta visa eilė 
gražių pramogų ir sportinių žai
dimų. Bėgimas su maišais, estafe
tės ir kiaušinio šaukšte nešimas 
sutraukė daugiausia dalyviu.

Vėliau visiems susėdus kalno at
šlaitėje pasiklausėme meninės pro
gramos. p. K. Cininas paskaitė ir 
iš savo kūrybos poemą apie kuni
gaikštytę Pajautą ir visi dalyviai 
sudainavo šešias lietuviškas dai
nas, parenkant kiekvienai dainai 
naują dirigentą.

Visą gegužinės programą ir 
sportinius žaidimus pravedė nenu
ilstamas sporto ir lietuviškos dai
nos mylėtojas Sambūrio adminis
tratorius p. L. Baltrūnas.

Alb. P.

PERTH
MIRĖ VYSKUPAS

Merredin. Daugelis Vakarų Aus
tralijos lietuvių skaudžiai pergy
veno liūdną žinią apie Perth’o 
vyskupo Jom Rafferty staigią mir
ti.

Vyskupas mirė sausio 6 d. atos
togaudamas savo gimtinėje Killa- 
loe (Airijoje) ir būdamas vos 49 
metų amžiaus.

A.a. vyskupas J. Rafferty buvo 
labai malonaus būdo ir didelės to
lerancijos žmogus — dvasiškis. 
Neužmirštamas jo žodis Perth'o 
lietuviams tartas 1958 m. vasario 
16 d. proga bažnyčioje po pamal
dų. Jis gėrėjosi mūsų darniu gie
dojimu ir mūsų giesmėmis, kurios 
buvo giedamos ne išlavinto cho
ro, bent spontaniškai visų daly
vių. Vyskupas užbaigė savo žodį 
mums įsidėmėtinu paraginimu: 
"kad mes savo gražios kalbos, pa
pročių ir skambių giesmių nieka
dos neužmirštume ir perduotume 
jas priaugančiai kartai..."

S-s

MIRĖ 
EUGENIJA 2ALINKEVIČIOTĖ 

— JONUŠIENĖ
Vasario 19 d. 10 vai. Ryde (Syd

ney) ligoninėje po sunkios ir trum
pos ligos mirė Eugenija žalinke- 
vičaitė — Jonušienė, buvusi Lie
tuvoje Valstybės Teatro Kaune 
balerina.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį: 
9 vai. ryto pamaldos Camperdown 
bažnyčioje, iš kur bus lydima ve
lionė į Rookwood kapines.

•
Kultūros kongresai šaukiamas 

rugsėjo 3 ir 4 Chicagoje. Kongre
sui paruošti sudarytas komitetas, 
kuriam pirmininkauja P. Gaučys, 
mokslo sekcijai vadovauja P. Mal- 
deikis, muzikos — VI. Jakubėnas, 
rašytojų — B. Babrauskas. Komi
teto sekretorium yra L. Balzaras.

Sao Paulo, Brazilijoje, leidžiamas 
laikraštis “Tribūna Latina” 1961 
m. 32 nr. įsidėjo platų, per pusę 
pusi. M. Laupinaičio straipsnį — 
"šis tas iš Lietuvos istorijos”. 
Straipsnis iliustruotas tautinės 
juostos motyvais, Vyties ir Gedi
mino stulpų ženklais. (E)

CANBERRA
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
Šiais metais canberiškiai Vasa

rio 16 d. paminėjo savaite anks
čiau — vasario 11 d. Ta proga pa
maldas atlaikė ir šventei pritaikin
tą pamokslą pasakė atvykęs sve
čias iš Sydney kun. P. Butkus, o 
tos pat bažnyčios parapijos salė
je tai dienai atitinkamą praneši
mą davė pakviestas iš Sydney V. 
Kazokas. Minėjime dalyvavo be
veik visi canberiškiai. Šventės iš
kilmingąją pusę atliko organizuo
tai vietos skautai, su vėliava da
lyvavę pamaldose ir salėje minė
jimo atidaryme. Po V. Kazoko žo
džio dar keletą minčių patiekė pa
prašytas kun. P. Butkus ir labai 
šiltu žodžiu pasveikino minėjime 
dalyvavęs svečias, JAV ambasados 
laivyno atache comm. Schuler. 
Meninėje dalyje dvi vyresnės skau
tės dviese paskambino pianinu, E. 
Rataiskienė padeklamavo ir pabai
gai p. Anučiauskienė paskambino 
pianinu Griego, Schumanno ir Šo
peno keletą dalykėlių. Visą minė
jimo programą sklandžiai prave
dė p. Andriuška. Po minėjimo can- 
beriškių papročiu buvo pasivaišin
ta sumuštiniais ir arbatėle.

VASARIO 24 D. DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWN, g
SYDNEY LIETUVIŲ CHORAS "DAINA” j

rengia :į

| Koncertą - Balių | 
Programoje girdėsime 9 naujai išmoktas dainas, 

g Po koncerto pobūvis ir šokiai, grojant puikiam orkestrui. 
g Bufetas pasirūpins, kad koncerto dalyviai nejustų alkio g 

bei troškulio. g
Vakaro metu bus pravesta loterija, gausi vertingais laimė- g 

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

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

{ėjimas: suaugusiems — 12 šil., moksleiviams 6 šil. g

I
 KONCERTO PRADŽIA 7 VAL. V AK. |

CHORAS “DAINA” g

M.K. ČIURLIONIO AKADEMIJA 
MELBOURNE

Lietuvių Kultūros Fondo Aus
tralijos Valdyba kovo 10 d. 4 vai. 
vak. Lietuvių Namuose (12 Fran
cis Grove, Thornbury) rengia di
džiojo lietuvių genijaus M.K. Čiur
lionio akademiją.

Ponia Aldona Čiurlionytė — C>- 
ninienė patieks šeimos atsiminimų 
pluoštą apie jos garsųjį dėdę.

Ponia Elena Karazijienė ap
žvelgs M.K. Čiurlionio muzikinę 
kūrybą.

Panelė Rūta Švambarytė duos 
Čiurlionio kūrinių piano koncertą.

Dailininkas J. Vaičaitis padarys 
Čiurlionio dailės kūrybos apžval
gą, ekrane pademonstruodamas 
spalvuotas kūrinių reprodukcijas.

Tautiečiai, palikime kasdienybės 
rūpesčius ir apatiją namuose (visi 
dalyvaukime šioje kultūrinėje puo
toje.

Jaunuoliai, kurie neturėjote ga
limybės lankytis Čiurlionio Galeri
joje Lietuvoje ir retai teišgirstate

SYDNEY

PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKL. DIENA

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo pamnėjimas Sydney lie
tuvių įvyko vasario 18 d. (sekma
dienį). Minėjimas pradėtas St. Be
nedict bažnyčioje pamaldomis, ku
rių metu giedojo Sydney lietuvių 
choras Daina. Iškilmingoji minėji
mo dalis įvyko tos pat bažnyčios 
parapijos salėje. Susirinkusius 
šventės proga pasveikino Sydney 
apylinkės pirmininkas p. H. Sto- 
šius ir pakvietė tai dienai atitinka
mą žodį tarti p. Vytautą Skrins- 
ką, kuris savo kalboje ragino vi
sus ryžtis ir neatlyžtamai siekti 
pagrindinio tikslo — tautos laisvės 
ir nepriklausomybės.

Minėjimo užbaigai Sydney lie
tuvių choras Daina, vad. p. K. Ka
valiausko, sudainavo tris dainas: 
Užtrauksim naują giesmę broliai 
— Naujalio, Nudavė dukrelę — J. 
Štakos ir Kur giria žaliuoja — J. 
Gudavičiaus.

Minėjimas nors ir su kuklia pro
grama, bet praėjo įspūdingai. Da
lyvavo virš 400 žmonių.

Čiurlionio muziką, akademijoje 
turite progos pažinti Čiurlionį.

Gerbiamųjų programos vykdyto
jų atsiprašome akademiją atkėlę 
keliom dienom anksčiau: tatai ver
čia daryti parengimų kalendorius.

LKF Australijos Valdyba

MELBOURNO JAUNIME,
Savaitgalio Lietuvių mokykla 

Lietuvių Namuose, Thornbury, 12 
Francis G ve., mokslo metus pra
deda šio mėn. 24 d. 2 vai. po pie
tų.

Jaunime, Tave kviečiame!
Mokyklos Vedėjas
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” SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ

:: SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA - ’

’ rengia

tradicinį Užgavėnių

BLYNŲ VAKARĄ
- ► - *

- KURIS ĮVYKS KOVO MĖN. 3 D. 7 VAL. VAK. :-
< k " *
■■ DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWN. g

• * Bus puikus bufetas, Užgavėnių blynai, vertinga loterija. ' ’
. > Geras orkestras linksmins svečius. «>

. > «.

-» Įėjimas aukojant,e » - *

Į į SYD. LIET. MOT. SOC. GLOB. D-JA ■ ■
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ŠĮ ŠEŠTADIENĮ Pranešim ai
DAINAVOJE
DAINUOJA 
DAINA!

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos D-jos valdyba širdingai dė
koja žemiau išvardintiems asme
nims už atsiųstas vokeliais aukas 
ir gražius linkėjimus.

K. Butkus £ 10.0.0, Ladyga £ 
5.0.0, Baltramiejūnas £ 3.0.0, Stel- 
mokaitis £ 2.0.0, Šumskas £ 2.0.0, 
V.V. Bukevičiai £ 2.0.0, L.A. Va
leckas £ 2.0.0, A. Žemaitis £ 2.0.0, 
Lingienė £ 1.0.0 Nakutis £ 1.0.0,
H. Karvelienė £ 1.0.0, Brilingas 
£ 1.0.0, Dabkus £ 1.0.0, Linas £
I. 0.0, Laukaitis £ 1.0.0, Ramanaus
kas £ 1.0.0, Šimkūnas £ 1.0.0, K. 
Elertas £ 1.0.0, Kun. P. Butkus 
£ 1.0.0, Vac. Liūgą £ 1.0.0, R. Jes
sen £ 1.0.0, Juškevičienė £ 1.0.0, 
Bauerienė £ 1.0.0, A. Grinienė £ 
1.0.0, Vytautas Doniela £ 1.0.0, S. 
Andrulis £ 1.0.0, K. Paul £ 1.0.0, 
Stasiūnaitienė £ 1.0.0, J. Kušleika 
£ 1.0.0, Saudargas £ 1.0.0, Miro- 
nienė £ 1.0.0, A. Matukas £ 1.0.0, 
Ničajienė £ 1.0.0, Bačkus £ 1.0.0, 
Lourence Cox £ 1.0.0, R. Cibas 
£ 1.0.0, A. Mauragis £ 1.0.0, Vai- 
čiurgienė £ 1.0.0, E. Kapočienė 
£ 1.0.0, M. Bernotienė £ 1.0.0, Z. 
Vičiulienė £ 1.0.0, česnavičius 
£ 1.0.0, P. Donielienė £ 1.0.0, E. 
Jonušienė £ 0.10.0, J. Kecorienė 
£ 0.10.0, P. Lėlės £ 0.10.0, M. Ja
cevičius £ 0.10.0, E.E.O. K-čiai 
£ 0.10.0, XX £ 0.10.0.

SVARBUS
PRANEŠIMAS

WOLLONGONG LIETUVIAMS
Pranešame, kad Wollongong Apy

linkės Valdybos ruošiamas vasario 
16 d. minėjimas įvyko vasario 25 
d. Programoje numatyta: 1) pa
maldos Wollongong katedroje 5 
vai. p.p., 2) po pamaldų minėjimas 
bus tęsiamas Towrodgi Rd. Tow- 
rodgi salėje. Trumpą tai dienai 
pritaikintą paskaitą skaitys Dr. A. 
Mauragis iš Sydney, 3) Po paskai
tos bendri pietūs. Kviečiame vi
sus Wollongong lietuvius šiame mi
nėjime dalyvauti.

Wollongong Apyl. Valdyba

MIELI SYDNĖJAUS LIETUVIAI! I
- - "Aušros” Skautų Tuntas vasario 25 d. (sekmadienį), 2 vai. p.p.,. 
■ - “Aušros” Stovyklavietėje Lot 12, Bensley Rd., Ingleburn ruošia ..

LIETUVIŠKĄ POPIET?

GEGUŽINE
:: \ :: 
-■ Skambės lietuviška daina. Sušoksite lietuvišką pasiutpolkę.
- - Putos šaltas gaivinantis alutis, žaidimai — varžybos senimui ir ■ • 
“ • jaunimui bei visa eilė kitų pramogų ir staigmenų. Skautiški • •
- ■ užkandžiai.•* * ■« k
' ’ Tad neužmirškite, ''
" VASARIO 25 D. (SEKMADIENI) VISI I g
" “AUŠROS” STOVYKLAVIETĘ. LAUKIAME! g
« ‘ Aukos bei pelnas skiriamas stovyklavietei pagerinti bei kitiems ’ “ 
” Tunto reikalams. g
“ RENGĖJAI "
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STUDENTŲ DĖMESIUI
Vasario 28 d. (trečiadienį) 6 

vai. vak. Lietuvių Namuose Red
fern šaukiamas visų lietuvių stu
dentų (ir pradedančiųjų) susirin
kimas. Svarstysime, kaip geriau 
ir originaliau pravesti Initium se- 
mestri. Dalyvaukime kuo skaitlin- 
giau!

Valdyba

BLYNAI LABDAROS
NAUDAI

Australijos Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos mo
terys it bitės dirba, triūsia, be- 
lankydamos ligonius visose ligoni
nėse, šelpdamos visus ligonius ma
terialiniai ir moraliniai nežiūrint, 
kad jos, darbo iškamuotos įvai
riuose fabrikuose, nenuleidžia 
rankų tęsti užbrėžtųjų socialinių 
globos darbų liuoslaikiais.

Šalpos darbas yra milžiniškai 
sudėtingas ir sunkus, ypatingai 
kaupiant lėšas, reikalingas globos 
ir šalpos idėjai išlaikyti, yra be
galo komplikuotas, nes žmonės 
šiais laikais ne tokie jau duosnūs. 
Lėšos gaunamos tik iš mažo skai
čiaus susipratusių piliečių ir vieno 
kito viešo parengimo.

Dabar toks parengimas bus ko
vo mėn. 3 d. “Dainavos” salėje, 
East Terrace St., Bankstown. Tai 
tradicinis blynų vakaras, rengia
mas vieną kartą per metus. Mini
mas vakaras, arba blynų balius, 
kaip mes jį bepavadinsime, yra'

Kiek aš sužinojau!
Newcastle lietuvaitės pasiryžu- 

sios apšviesti Australiją. Pereitais 
metais mokytojų College’ą baigusi 
Regina Dumšaitė prieš dvi savai
tes pradėjo mokytojauti vienoje 
Newcastle mokykloje. Mokytojų 
institutą (Teacher’s College) lan
ko dar dvi lietuvaitės — Nijolė 
Levickaitė ir Dana Bajelytė. Iš to 
paties Newcastle kilusi ir jau ant
ri metai dirbanti Bankstown cent
rinėje mokykloje ponia Jadvyga 
Zakarauskaitė — Burokienė.

★

J. Statkus šiomis dienomis pa
čiame Sydney centre (175 Liver
pool Štr.) atidarė moterims įdo
mią krautuvę — rankinukų, pa
puošalų, nesunešiojamų kojinių, 
moteriškų apatinių rūbų. Lietu
viams (ypač lietuvėms) specialios 
nuolaidos.

★
Gintaras Padagas, anksčiau bu

vęs Melbourne Meyer’o prekybos 
namuose drektoriaus pavaduoto
jas, neseniai menedžerio parei
goms pakviestas į H.G. Palmers 
Hurstville prekybos namus.

★
Neseniai iš Punsko atvykusi lie

tuvaitė Teresė Slavickaitė išteka 
už Prano Dailidės. Vestuvės nu
matomos kovo 3 d.

★
Canberiškiai F. ir B. Gružai 

turėjo šeimyninę puotą — ponios 
Grušienės vardines. Susirinkę šei
mos bičiuliai ir artimieji vaišių 
metu prisiminė ir Mūsų Pastogę 
sumesdami jos naudai penketą 
svarų, šio gražaus žesto iniciato
rė yra pati vakaro solenizantė — 
šeimininkė. Linkėdami jai gra
žiausių metų M. Pastogės vardu 
p.p. Gružams ir jų bičiuliams ta
riame nuoširdų ačiū.

★
Gediminas Umbražiūnas grasina 

išvykti į Ameriką atostogų, žada 
aplankyti brolį ir senus pažįsta
mus.

★
Dr. Vytautas Doniela vasario 20 

d. Canberos šviesiečiams skaitė 
paskaitą apie lietuvių tautos men
talitetą.

★
Sydney lietuviai literatai savo 

paskutiniame posėdyje planavo iš
leisti kalendorių — almanachą.

Ku-ka

— Iš Kanados persikėlė gyventi 
į Australiją, Geelongą, teisininkas 
Fel. Valys su šeima. Jis anksčiau 
yra gyvenęs Švedijoje ir apie 11 
metų išgyveno Toronte, Kanado
je.

Brangiai EUGENIJAI JONUŠIENEI

mirus, jos vyrui Kostui Jonušui, vaikams 
Algiui ii- Kiprui, mamytei p. Domijonaitenei ir 

visiems jos artimiesiems gilaus liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Ošinu ir Cox’ų šeimos

Gilaus liūdesio valandoje

mielus BRONĘ ir MIKĄ MALAIČIUS,

Miko mamytei Lietuvoje mirus, 

giliai užjaučia ir drauge liūdi

E. K. Sadauskai

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

PRANEŠIMAS
Vasario 25 d. (sekmadienį) 4 

vai. p.p. šaukiamas Bankstown 
Dainavos salėje Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugi
jos susirinkimas. Susirinkimas 
šaukiamas pasitarti dėl ruošiamo 
Draugijos Valdybos tradicinio Už
gavėnių proga blynų vakaro. Ta 
pačia proga Draugijos Valdyba 
padarys pranešmą apie nuveiktus 
bei numatytus ateityje darbus. 
Labai prašome nares ir prijaučian
čias kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

Didžiausias pasirinkimas moterims rankinukų, papuošalų, g 
;; apatinių baltinįų, patvariausių kojinių, portfelių, odos išdirbi- g 
' ‘ nių ir kitokių vyriškų ir moteriškų reikmenų ;'

JUOZO STATKAUS4 k

krautuvėje
; > 175 LIVERPOOL STREET, SYDNEY • \
'• ■ Tel. MA 2901 ; ■

Lietuviams specialios kainos. ’ *

■ > Būdamas Sydnėjuje būtinai užsuk susipažinti ir įsitikinti. ;;
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rengiamas paskutinę savaitę prieš 
Užgavėnes. Jis turi gerą ypatybę: 
viena, mes besivaišindami minimų 
moterų pagamintais blynais nepa
mirštame savo lietuviškų papročių 
švęsti Užgavėnes iškilmingiau už
sienyje, ir antra, nors vieną kar
tą per metus mes galime paremti 
ir sušelpti Socialinės Globos Drau
giją be jokių sunkumų, atsilanky
dami į jų parengimą pasilinks
minti, sutikti savo draugą, bičiulį 
prie stalo besivaišinant blynais 
pasišnekučiuoti. Kiek girdėjau, jos 
žada linksmą programą, loteriją, 
gerą muziką, bufetą ir kitokius 
dalykus. Mes rasime šilumos “Dai
navoje” bebendraujant su savo 
social, globos darbo bitėmis ir kul
tūringo socialinio darbo mylėto
jais ir vykdytojais.

Tad nepamirškite 3-čią kovo at
silankyti į “Dainavos” salę! čia 
Tave sutiks ji ir pavaišins skaniais 
lietuviškais blynais!”

— mz —
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