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NAMELIAI E L A G U ESTI!
MANO MIELI

"Namai — pragarai, be namų 
negerai”, sako sena lietuvių pa
tarlė. Šita išmintis gyvai atsi
spindi ir mūsų šio krašto gyveni
me. Neturėjome bendruomeninių 
namų, skundėmės, kad be savo 
kampo negalime tinkamai išplėsti 
veiklos. Turime namus ir dėl jų 
baramės. Vietoj to, ar nebūtų iš
mintingiau pagalvoti, kaip tuos 
šiandie turimus namus išnaudoti 
palankiausia mums prasme. Tie
sa, jie nestovi dyki: juose vyksta 
gyvenimas — šaukiami susirinki
mai, ruošiami pobūviai, vyksta 
repeticijos ir t.t. Kitur net pasi
vaišinti įmanoma. Bet ar gi jau 
viskas?

Visų pirmiausia namų įrengi
mas. "Parodykite man kambarį, 
ir aš pasakysiu, kas yra jo šeimi
ninkas”, sakydavo senasis H. de 
Balzac. Iš tikrųjų, kuo mūsų na
mai ar salės skiriasi nuo kitų? O 
visgi tik namo tinkamas įrengi
mas padaro jį namais. / savo ben
druomeninius namus įėjęs turė
tum pasijusti įžengęs į naują pa
saulį, skirtingą nuo gyvenamo
sios aplinkos, jaustis lietuviškuo
se namuose. Mes to neturime, bet 
ar tuo reikalu nors kiek buvo pa
galvota? Tinkamas dekoravimas, 
paveikslai, ornamentika ir baldai, 
jų tam tikru stilium išdėstymas ir 
derinimas jau sudarytų atitinka
mą nuotaiką ir namų šilumą. Su
prantama, salę paversti seklyčia 
nėra gal taip lengva, bet vis dėl 
to įmanoma ją padaryti jaukes
nę, nuotaikingesnę.

Antras rūpestis, kuris turėtų 
būti neišleidžiamas iš akių tiek 
namų valdybų, tiek ir pačių ben
druomenės vadovybių — tai na
mų tiesioginis tikslas. Statėme 
namus ne tam, kad jie būtų pir
moj eilėj pasipelnymo šaltinis, 
bet kad jie virstų kultūriniais ži
diniais. Suprantama, namai turi 
gauti pajamų, nes juk' visi šian
die skolose skendi, tačiau šis te
būna antrinis tikslas. Pirmuoju 
tikslu jie turėtų virsti lietuviška 
šventove, iš kurios sklinda tiek 
atsivežtinė, tiek ir čia tebevysto- 
ma tautinė kultūra. Salia jau 
augščiau suminėtos mūsų veiklos 
ir judėjimo lietuviškuose namuo
se pirmoj eilėj turėtų būti įku
riamos bibliotekos ir skaityklos 
lietuviškos seklyčios pavydžiu, 
kur ne tik būtų kaupiamos mūsų 
lietuviškos knygos, bet ir šiandie 
pasaulyje išeinanti svarbesnė lie
tuviška spauda. Užėjęs svečias į 
tokią svetainę jis iš karto pasijus 
namuose, jis susipažins su spau
da, kurios gal per gyvenimų nė
ra matęs, pasiteiraus ir knygų, 
pasiklausys lietuviškos muzikos. 
Tokios lietuviško stiliaus svetai
nės su skaitykla ir biblioteka, su 
lietuviškomis plokštelėmis reikėtų 
steigti visai neatidėliojant. Tai 
yra vienas iš svarbių uždavinių, 
kuris dalinai ir pateisintų lietu
viškų namų egzistenciją. Be abe
jo, tai lėšų klausimas, bet jis tu
ri būti sudarytas. Namų valdybos 
šiam tikslui turėtų skirti tam tik
rą procentą gautų pajamų nuo 
kiekvieno parengimo arba numa
tyti metinių pajamų sąmatoje ati
tinkamą nuošimtį skirtą bibliote
kai, spaudai, muzikai.

Pasižvalgius kitur net pavydu: 
estai turi didžiulę biblioteką, ku-

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 44 METŲ 
SUKAKTIES PROGA 1918.2.24) SVEIKINAME BENDRO LI
KIMO IR BENDRŲ KOVŲ UŽ TĄ PAČIĄ IDĖJĄ SAVO KAI
MYNUS ESTUS LINKĖDAMI, KAD JŲ SIEKIMAI KAIP GA
LIMA GREIČIAU REALIZUOTŲSI. TEGYVUOJA LAISVA IR 
NEPRIKLAUSOMA ESTIJA!

TRUMPOS ŽINIOS

APIE ESTIJĄ
Estija, kaip ir Latvija ir Lietu

va išsivadavo iš Rusijos jungo 
pirmojo pasaulinio karo pabai
goje. Estija savo nepriklausomy
bę deklaravo aštuoniom dienom 
vėliau, negu Lietuva (1918.11. 
24), tačiau ir jai, lygiai kaip ir 
Lietuvai, tą nepriklausomybę rei
kėjo ginklu išsikovoti tik su tuo 
skirtumu, kad estai turėjo tik vie
ną priešą — rusus bolševikus, 
kai tuo tarpu Lietuva kovojo ir 
prieš bolševikus, ir prieš lenkus, 
ir prieš vokiečius.

1939 m. Estija turėjo 1.133. 
917 gyventojų. Estija kaip ir Lat
vija ligi 1918 m. savo nepriklau
somybės istorijoje neturėjo. Ligi 
11-jo amžiaus estai gyveno atski
romis gentimis nepriklausomai,

BAIGIAMA SUSITARTI
DE GAULE UŽ LAISVĄ ALŽIRĄ

Po šešerių metų aršių partizani
nių kovų Alžyro nacionalistai bai
gia susitarti su Prancūzijos vy
riausybe. Prezidentas de Gaulle 
numato pats asmeniškai paskelbti 
Alžiro nepriklausomybę. Ligi šiol 
susitarta šiais punktais:

★ Abi pusės sutiko, kad Alžire 
būtų pravestas referendumas at- 
siklausiant gyventojų, ar nepri
klausomas Alžiras stoja į sąjungą 
su Prancūzija.

★ Prancūzija atsisako savo lai
vyno bazių Alžire.

★ Visi Alžire gyveną europie
čiai per pirmuosius penkerius ne
priklausomybės metus automatiš
kai tampa Alžiro piliečiais. Tie eu
ropiečiai, kurie pasilaiko prancū
zų pilietybę pradžioje bus laikomi 
“privilegijuotais” svetimšaliais. Jų 
nuosavybė garantuojama, jie ga
li net turėti savo mokyklas, tik 
turį nuošaliai laikytis nuo politi
nio aktyvumo.

★ Nepriklausomo Alžiro vyriau
sybė amnestuoja visus krašto gy
ventojus, tarnavusius prancūzų 
administracijoje ir kariniuose da
liniuose.

★ Alžiras pasižada viešai nekel
ti prancūzų vykdytų žiaurumų 
krašte ir nesudarinės bylų Niurn
bergo teismo pavyzdžiu.

★ Alžiras gauna prancūzų Sa- 
harą su sąlyga, kad prancūzų ži
balo versmės priklausys Prancū
zijai.

★ Sudarius provizorinį komite
tą, kuris perimtų krašto adminis
traciją, kol bus sudaryta pastovi 
vyriausybė, tuoj sudaromos karo 
paliaubos.

ri reguliariai gauna visą periodi
ką ir išeinančias knygas, nekal
bant jau apie patį vidaus įrengi
mą. Panašiai yra ir kitur. Tuo 
tarpu pas mus apie tai net nekal
bama.

L.D. 

tačiau savo valstybės neturėjo. 
1030 m. rusų kunigaikštis Jaros
lavas dalį Estijos nukariavo pri
versdamas mokėti rusams mokes
čius. Visos Estijos rusai anuo 
metu negalėjo užimti sutikdami 
atkaklų estų pasipriešinimą. Ant
ras estams pavojingas priešas at
sirado vokiečiai. Vokiečių žygis 
į Estiją prasidėjo 1208 m. ir ko
vos užtruko ligi 1227 m., kada 
visa Estija buvo vokiečių užimta 
išskyrus tik kaikurias salas, iš 
kurių ilgainiui kovos persimetė į 
žemyną ir 1223 m. beveik visa 
Estija buvo išlaisvinta. Pamatę 
rimtą pavojų prarasti savo žemes 
kalavijuočių ordenas likvidavo 
savitarpio ginčus ir galutinai es
tus pavergė 1227 m. su danų 
pagalba. Taip Estija vokiečių or
dino ir danų buvo valdoma ilges
nį laiką. Po ilgų vidinių kovų

* Vidaus tvarkai palaikyti po 
paliaubų sudaromi policijos vie
netai su 80 proc. alžiriečių ir 20 
proc. prancūzų.

Jis atliko savo !
Amerikiečių astronautas pikn. 

John Glenn vasario 21 d. tris 
kartus apskrido aplink žemę iš
būdamas erdvėje 4 valandas 27 
minutes. Skridimas buvo labai 
sėkmingas, ir kapsulė su astro
nautu nusileido numatytoje vieto
je šešių mylių tikslumu. U.S.A, 
preidentas Kennedy apdovanojo 
plkn. Glenn ypatingu medaliu. 
Po pasisekusio skridimo Sov. 
Rusijos valdžios pareigūnai pa
sveikino J. Glenn ir drauge ame
rikiečius su pasisekimu.

Dėl įvairių techniškų kliūčių 
ir nepalankaus oro ši pirmojo 
amerikiečių astronauto kelionė 
buvo dešimtį kartų atidėta, vis 
tik plkn. Glenn po įtempto lau
kimo ir išgyvenimų skridimo me
tu jaučiasi labai gerai.

Šis sėkmingas bandymas ame
rikiečiams akivaizdžiai pakėlė 
nuotaikas, ir jie su pasitikėjimu 
žiūri į tolimesnius žygius. 
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GRAFIKOS DARBŲ PARODA

BARRY STERN GALERIJOJE
28 GLENMORE RD., PADDINGTON

nuo kovo 1 d. iki kovo 13 d.

f: Paroda atidaro: g
§ darbo dienomis 10 — 5.30 vai.
g šeštadieniais 9.30 — 12 vai. ;;

tarp ordeno ir danų karalių ordi
no galia ėmė silpnėti ir viena po 
kitos Estijos provincijos slydo iš 
jo rankų. Dalis atiteko rusams, 
dalis Lietuvos Lenkijos suvieny
tai karalystei, dalis Švedijai.

Po Šiaurės karų visa Estiją 
drauge su Latvija ir Lietuva pa
teko po Rusijos jungu, kuris tru
ko iki pirmojo pasaulinio karo 
pabaigos, kada Estija galutinai iš
sikovojo sau nepriklausomybę.

Neilgai nepriklausomai gyva
vusi, Estija antrojo pasaulinio ka
ro pasėkoje vėl savo nepriklau
somybę prarado. Artėjant antrai 
bolševikų okupacijai (1944) daug 
estų panašiai kaip ir lietuvių pa
sitraukė į Vakarus, kurie paskli
do po visą pasaulį. Šiuo metu 
estų emigrantų politinis ir kultū
rinis centras yra Švedijoje.

★
Gresiant antrajai bolševikų 

okupacijai į Vakarus pasitraukė 
apie 65.000 estų. Šiuo metu skai
čiuojama: Švedijoje apie 22.000 
estų, Kanadoje — 16.000, U.S. 
A. — 15.000, Australijoje ir N. 
Zelandijoje — 5.000, D. Brita
nijoje — 3.000, Vak. Vokieti
joje — 2.500 ir kitur apie 1.500.

Nedaug bolševikų suimtųjų ir 
kankinamų kalėjimuose estų iš
sigelbėjo ir pateko į Vakarus. Iš
likusieji matė Leningrado kalė
jimo sienose estų kalinių krauju 
įrašytus žodžius: “Aš tikiu, kad 
Estija bus laisva, aš tikiu į Es
tijos prisikėlimą, aš tikiu į estų 
tautos nenutrūkstamą egzistenci
ją”. Šiuo šūkiu laisvieji estai pa
saulyje vadovaujasi ir veikia.

Nors oficialių komunikatų nėra, 
bet plačiai kalbama, kad Kanada 
ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
gali greitu laiku susijungti į vie
ną valstybę. Šis susivienijimas 
pirmoj eilėj būtų ekonominis, ta
čiau prileidžiama galimybė ir po
litinės unijos. Spėjama, Kanados 
pastūmimą į Amerikos glėbį gali 
pagreitinti Didžiosios Britanijos 
įstojimas į Europos bendrą rinką.

NEPAMIRŠKITE
Kovo 3 dieną (šeštadienį) N.S. 

W. visojo teritorijoje vyksta par
lamento rinkimai. Primename vi
siems lietuviams, priėmusiems Aus
tralijos pilietybę, šių rinkimų ne
praleisti, kad vėliau netektų mo
kėti įstatymais numatytų baudų. 
Rinkimų laikas nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro.
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TRUMPAI
Iš Amerikos skelbiama, kad In

donezija galutinai nusistačiusi sa
vo ginčų su Olandija dėl Vak. Gvi
nėjos baigti derybų keliu. Nežiū
rint šių optimistinių prielaidų In
donezijoje karinis pasirengimas 
vyksta pilnu tempu. Šalia regulia
rios kariuomenės formuojami sa
vanorių daliniai, pasiryžę išlais
vinti Vak. Gvinėją iš olandų pries
paudos. •

Rytų Vokietijoje gydytojų yra 
toks didelis trūkumas (vienam gy
dytojui atitenka apie 7.000 žmo
nių), kad vyriausybė buvo privers
ta importuoti gydytojų iš kitų sa
telitinių kraštų. Nuo 1955 m. j 
Vak. Vokietijų perbėgo 3.300 gy
dytojų ir apie 50.000 studentų ir 
kitų specialistų. Pasiruošimai bėg
ti visokiais būdais planuojami, ir 
vyriausybė, susekusi tokius pla
nuotojus suima ir teisia. Išreikš
damas Rytų Vokietijoje gyvento
jų nuotaikas vienas 78 m. vokie
tis iš rytų taip rašo savo dukteriai 
į Vakarų Vokietijų: "Norėčiau, 
kad man mirus mano kūnų sude
gintų ir pelenus supiltų į Elbę. Tai 
vienintelis kelias iš čia paspruk
ti”. •

Sydney sekmadienio laikraštis 
Sunday Telegraph skelbia, kad 
lietuvis chirurgas pašalino įsmigu
sių vinį iš paciento širdies. Paci
entas Vincas Maurukas prieš dvi
dešimt metų, kaip skelbia sovie
tinė spauda, būdamas kalėjime ir 
vokiečių nacių kankinamas bandęs 
nusižudyti. Jis naudodamasis ba
tu bandė įkalti vinį j krūtinę toje 
vietoje, kur juto plakančių širdį. 
Vinis buvusi per trumpa ir jis 
savo tikslo neįvykdęs. V. Nauru- 
kas vinį nešiojęs savo širdyje dvi
dešimtį metų. •

Britų paleontologinė ekspedicija 
Pietų Afrikoje atrado pilnus dinc- 
zauro griaučius, gyvenusio žemė
je prieš 150 milijonų metų.

Dainavoje dainavo Daina!
Retai sydnėjiškiai išgyvena to

kių nuotaikingų vakarų, koks bu
vo vasario 24 d. Dainavos salėje. 
Tą vakarą Sydney lietuvių Dainos 
choras, vadovaujamas p. K. Kava
liausko, turėjo tikrai pasigėrėtiną 
koncertą, o po to jaukų dalyvių 
pobūvį ir pasilinksminimą. Susi
dariusi pakili koncerto nuotaika 
matėsi visų dalyvių veiduose ir 
akyse, o ypač pačių choristų ir jų 
vadovo p. Kavaliausko. Dalyviai 
džiaugėsi išklausę tokias skambias 
ir rūpestingai paruoštas dainas, o 
patys choristai pasijuto vieną kar
tą laimingi, kad taip buvo šiltai 
sutikti ir karštai įvertinti.

Koncertas buvo pradėtas God 
Save The Queen himnu ir po jo se
kė koncerto programoje numaty
tos dainos. Pirmoje koncerto daly
je sudainuota Jaunimo giesmė — 
J. Naujalio, Nudavė dukrelę — J. 
Štarkos, Šėriau žirgelį — M.K. 
Čiurlionio, Linelį raunu no viena 
— J. švedo ir Motus motuše — 
M. Petrausko. Po dešimties minu
čių pertraukos choras vėl tęsė 
savo programą ..sudainuodamas 
šiltas gražus rudenėlis — J. Gruo
džio, Pasisėjau žalią rūtą — J. 
Neimono Tykus buvo vakarėlis —

v
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Jungtinės Amerikos Valstybės 
Nevada dykumoje išsprogdino aš
tuonioliktų bombų numatytoje po
žeminių sprogdinimų serijoje.•

Pagal Jungtinių Tautų statisti
nius davinius eismo nelaimėse kas
met žūsta virš 100.000 žmonių.•

Daugiau nei 2000 žmonių paly
dėjo į kapus Prancūzijos maršalo 
Patain žmonų Paryžiuje. Marša
las Petain, pirmojo pasaulinio ka
ro herojus ir Prancūzijos vyriau
sybės galva vokiečių okupacijos 
metu, tuoj po šio karo buvo teisia
mas už bendradarbiavimų su oku
pantu. •

Vardan sveikatingumo britų 
gydytojai reikalauja pakelti mo
kesčius cigaretėms ir juos suma
žinti tabakui ir cigarams. Tvirti
nama, kad rūkantieji cigaretes 
greičiau suserga plaučių vėžiu.•

Jugoslavijoje vagis nakčia įsi
laužė į vienų Belgrado krautuvę 
ir bandė atplėšti tos krautuvės 
seifų. Darbas buvo varginantis ir 
jis pasidrųsinimui kartas nuo kar
to patraukdavo iš buteliuko. Dar 
kelis gurkšnelius prarijęs jis pri
gulė valandėlei pailsėti. Kitų rytų 
jį prikėlė policija.•

KARD. VIŠINSKIS I ROMĄ
Vasario 16 d. į Romų atvyko 

Lenkijos kardinolas S. Višinskis, 
dalyvauti pasitarimuose dėl Vati
kano šiais metais kviečiamo visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo. Kar
dinolas paskutinį kartą Vatikane 
yra buvęs 1958 m. spalio mėn. (E) 

•
NAUJAS LLK PREZIDIUMAS

Lietuvos Laisvės Komitetas kas 
metais perrenka savo valdžių. Pe
reitų metų gruodžio 4 d. sudaryta: 
pirmininku perrinktas V. Sidzi
kauskas, sekretorium — dr. A. Tri
makas, iždininku — M. Brakas.

J. Švedo ir Kur giria žaliuoja — 
J. Gudavičiaus. Dalyviams nesi
liaujant ploti pakartotinai sudai
nuota Kur giria žaliuoja ir Barka
rolė J. Offenbach (žodžiai V. Ka
zoko). Dainuojant Kur giria ža
liuoja, kuri taip galingai skambėjo 
ir taip jautriai smigo širdin, kad 
daugelio klausytojų akyse matėsi 
ašaros.

Daugelis dalyvių į koncertą bu
vo pasivadinę ir savo pažįstamų 
australų, net politikų, kaip Aus
tralijos Darbo Partijos kandidatas 
į N.S.W. parlamentą Mr. Keres, 
kuris neiškentęs net pasveikino pa
tį chorą ir dalyvius, pasidžiaug
damas tokia kultūringa švente. 
Numatydami svečių iš svetimųjų 
koncerto rengėjai juos supažindi
no su programa angliškai. Pasigė
rėtinai kiekvieną dainą lietuviškai 
nesuprantantiems pristatė choris
tė Nijolė Vaičiurgytė. Koncertas 
baigtas Tautos Himnu.

Dalyvavo virš trijų šimtų žmo
nių, kurie dar užtrūko besivaišin- 
darni ir bešokdami. Reikia pripa
žinti, kad tai buvo didelė šventė, 
už kurią norėtųsi tarti nuoširdų 
ačių tiek choristams, tiek ir jų va
dovui p. K. Kavaliauskui.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. vasario 21 d.

ESTAI 
AUSTRALIJOJE IR N. ZELANDIJOJE

RAŠO PEETER LINDSAAR

š{ straipinį, kurio santraukų čia .spausdiname, "specialiai Mūsų 
Mūsų Pastogei prisiuntė žinomas estų rašytojas ir žurnalistas Peeter 
Lindsaar. Autorius gimęs 1906 m. pietų Estijoje, studijavo teisę ir 
nepriklausomos Estijos metais buvo karininkas. Australijoje redaga
vo estų laikraštį Meie Kodu 1951-55 m. Be daugybės straipsnių Esti
jos ir kultūriniais klausimais P. Lindsaar yra išleidęs eilę knygų, iš 
kurių pažymėtinos: Senasis žirgas, pasakojimai jaunimui 1950, Nep
tūnas pasirodo uoste, kelionės aprašymai iš Vokietijos į Australiją 
1951, Gimtasis miestelis, novelės, Per Australiją, kelionės įspūdžiai 
1958 m., Ir kariai dainuoja, dviejų tomų romanas 1959-62 m. ir pasku
tinė Estai Australijoje ir.Naujojoje Zelandijoje 1962. Peeter Lindsaar 
gyvena su žmona Regents Parke, turi gražų namuką, į kurį įžengęs 
tuoj pasijunti patekęs į pačią Estiją. Duoną pelnosi dirbdamas Mit
chel bibliotekoje, Sydney, šiam M.P. numeriui iliustracijas iš estų 
gyvenimo Australijoje taip pat parūpino patsai P. Lindsaar.

Pagal archyvų davinius pirmieji 
estų emigrantai Australiją pasie
kė 1853 m. Bet tai buvo tik atsi
tiktiniai emigrantai, daugiausiai 
jūrininkai. Ligi šio šimtmečio pra
džios Australijoje tikrų estų buvo 
apie 20 ir viena moteris. Prasidė
jus pirmajam pasauliniam karui 
(1914) Australijoje buvo jau 124 
asmenys. Pagal 1933 m. gyvento
jų surašymą asmenų, gimusių Es
tijoje jau priskaičiuojama apie 
tūkstantį (997), o 1947 m. gyven
tojų statistika rodo 1102 estus. Po 
karo prasidėjus didesnei emigra
cijai estų skaičius pakilo iki 6549 
(1954 m. census).

Pati Estija yra beveik išimtinai 
žemės ūkio kraštas ir jos gyven
tojai daugumoje kaimiečiai, tuo 
tarpu emigravusieji į Australiją 
daugumoje įsikūrė miestuose.

Australijoje estų centras yra 
Sydney ir N.S.W. Kitose Australi
jos vietovėse estų yra labai retai 
arba net visai jų nėra.

DIDYSIS PRANCŪZAS —

CHARLES de GAULLE
Vienas iš ryškiausių XX amžiuje 

asmenybių pasaulyje skaitomas 
Charles de Gaule.

Daug pasaulyje apie jį kalbama 
ir daug įvairių nuomonių apie 
jį. Sakoma, kad jis yra labai kieto 
būdo ir nenusileidžia nei draugui, 
nei priešui. Politikai jį laiko sun
kiai sukalbamu, savo nusistatymo 
nekeičiančiu, kompromisų nejįeš- 
kančiu ir lygina jį su “marmoro 
statula”. Jo gerbėjai ji laiko ypa
tingai toli pramatančiu pasaulio 
politikoje, išmintingu, pasiaukoju
siu.

De Gaulle yra daug “žmoniškes
nis”, negu daugumas mano. Nors 
jis atrodo lyg būtų ledinis, bet po 
tuo ledu ir granitu teka šiltų jaus
mų srovelė. Jis iš tikrųjų yra labai 
jausmingas, o jo širdyje didžiausia 
aistra yra pati Prancūzija. Ir ne 
prancūzai bet pati Prancūzija, ku
ri jam yra lyg deivė, negalinti nu
sižengti savo veiksmuose, dažnai 
skriaudžiama ir dažniausiai pačių 
prancūzų. De Gaulle savo gyveni
mą yra pašventęs kovai už ją.

Jei pažvelgsime į Charles jau
nystę, kada jis su savo keturiais 
broliais, žaisdavo mediniais karei
vukais, Charles kareivukai visuo
met turėdavo būti prancūzų uni
formose, kitaip jis žaidimo atsi
sakydavo. Sakoma, jis savo patrio
tinę dvasią paveldėjęs iš tėvo, ku
ris dėstė filosofiją ir prancūzų 
literatūrą, auklėdamas savo vaikus 
griežtoje prancūziškoje dvasioje.

Karininkai jį prisimena iš karo 
mokyklos laikų kaip drausmingą, 
pareigingą, ypač labai gabų pamo
kas atsakinėjantį aiškiai, sklan
džiai, o po to vėl atsisėdantį į suo
lą “lyg medinį".

Pirmajame pasauliniame kare jis 
buvo tris kartus sužeistas, o pas
kutinio sužeidimo atveju pakliu
vęs į vokiečių nelaisvę, kur pra
leido 32 mėnesius. Jo nelaisvės 
draugai jį prisimena kaip vaikš
čiojančią karo istorijos enciklope
diją; paklaustas apie praeities kau
tynes, jis viską atpasakodavo iki 
mažiausių smulkmenų, lyg tai bū
tų knygos lapas, o ne žmogus.

Po pirmojo karo audrų susipa

1925 m. Sydney mieste įkuriama 
estų bendruomenė, kuri nenu
trūkstamai veikia iki dabar. Pir
masis estų teatro spektaklis pasta
tytas 1928 m., o sekančiais įku
riama estų: biblioteka, kuri jau 
1929 m. turėjo 2319 tomų knygų. 
Drauge išdygo apie tą patį laiką ir 
kitos institucijos savaitgalio mo
kykla, mišrus choras, tautinių šo
kių ratelis ir kt. Pirmosios estų 
kalba pamaldos buvo laikomos 
1927 m. ir 1930 m. atsirado pir
moji estų baptistų kongregacija. 
Liuteronų kunigo Kurt Gielov pa
stangomis 1935 estų kalba išėjo 
religinis laikraštėlis, kuris sekan
čiais metais sustojo. Estų savait
raštis pradėtas leisti tik 1949 m., 
o žurnalas 1956.

1940 m. estai pasistatė savo na
mus su sale, scena ir keliais kam
bariais repeticijoms, kurie buvo 
gerokai praplėsti 1958 m. Glau
džiame bendradarbiavime su aus
tralų Socialinės Tarnybos Depar- 

žinęs su Ivonne Vendroux, po pen
kių mėnesių draugystės ją vedė.

Būdamas 30 m. de Gaulle para
šė knygą, nurodydamas, kaip rei
kėtų ginkluotis. Jo knyga pran
cūzų buvo ignoruojama, bet vo
kiečiai ją skaitė ir žinias pritaikė 
praktikoje. Philippe Barres, para
šęs de Gaulle biografiją, apie jį 
pirmą kartą išgirdo iš von Rib
bentrop, vokiečių užsienių reik, 
ministerio:

— Mūsų žinovai įrodė, kad jūsų 
Maginot Linija lengvai gali būti 
pralaužta mūsų tankų ir, kiek te
ko patirti, jūsų geriausias techni
kas su ta mintimi sutinka taip pat.

— Koks? — paklausė Barres.
— Pulkininkas Charles de Gau

lle.
Prasidėjus karui, vienintėlis 

prancūzų stipresnis pasipriešini
mas buvo vadovaujant de Gaulle, 
kuris tuomet būdamas brigados 
generolu ketvirtoje šarvuočių di
vizijoje, sunaikino vokiečių prie
tiltį prie Abbeville — vienintelė 
sąjungininkų pergalė “žaibo ka
re”.

Prancūziją okupavus vokiečiams, 
de Gaulle, pasitraukęs į Angliją, 
organizavo prancūzų dalinius ir 
pogrindį kovai prieš okupantą. 
Prancūzų kovotojams tos dienos 
atrodė tikrai tragiškos ir bevilties. 
Pats de Gaulle savo atsiminimuo
se rašo: "Atvykęs į Angliją 'jau
čiausi visiškai nusivylęs ir vieni
šas".

De Gaulle ginčai karo metu su 
Roosevelt ir Churchill liks neuž
mirštami. Viename susitikime Ca- 
sablancoje saugumo tarnautojas, 
kuris buvo pasislėpęs pasikalbėji
mo metu už užuolaidos, jau buvo 
nekreipęs revolverį į tą “svetim
šalį įžūlų karį”. Churchill vėliau 
jį suprato ir savo prisiminimuose 
rašo: “Jis turėjo būti įžūlus įro
dydamas, kad nėra pastumdėlis”.

De Gaulle prisipažįsta: “Aš jau
čiausi per silpnas, kad pasiduo
čiau.”

Pagaliau po ketvertų metų ko
vos laimėta laisvė; Paryžiaus gat
vėmis važiavo vėl prancūzų tan
kai, žmonės gatvėse šluostė džiau- 

tamentu estai įsigijo senelių ir 
poilsio namus 55 mylios nuo Syd
ney, Thirlmere. Šioje apylinkėje 
yra estų kaimelis, kuriame gyvena 
apie 65 estai farmeriai, turį pau
kščių ūkius. Ten pat yra i? visų 
tikėjimų išpažintojams bažnyčia, 
pastatyta 1938 m.

Kultūrinis estų gyvenimas Thirl
mere pasireiškė apie 1948 m.: įsi
steigė choras, pastatyta bendruo
menės namai su sale ir scena, ati
daryta biblioteka su 70 knygų. 
Liuteronų pamaldos čia pradėtos 
kaip Sydney (1934-35), tačiau liu
teronų parapija pradėta organi
zuoti tik 1953 m. Be Sydney ir 
Thirlmere dar yra įsikūrusių estų 
ir Newcastle, Wollongong, tačiau 
jie šiose vietovėse skaičiuojami 
tik dešimtimis.

Be minėtų vietovių, kitur Aus
tralijoje ligi 1947 m. estų buvo la
bai nedaug. Tik prasidėjus emi
gracijai jie kūrėsi tiek Viktorijo
je, tiek ir Pietų Australijoje. 1951 
m. Viktorijoje buvo 1349 estai (iš 
jų Melbourne 992). Netrukus čia 
susikūrė aktyvus kultūrinis cent
ras su savo choru, biblioteka ir 
net namais, kurie buvo atidaryti 
1955 m. Jie net nupirko 1960 m. 
iš švedų jūrininkų misijos bažny
čią savo religiniams reikalams.

Prieš paskutinį karą apie estus 
Pietų Australijoje beveik nieko 
nesigirdėjo, tik po šio karo šioje 
valstijoje apsigyveno apie 900 es
tų, iš jų 828 Adelaidėje, kurie sa
vo skaičiumi ir veikla prilygsta 
melburniškiams estams. Sydney 
estų bendruomenė su 2279 nariais 
yra didesnė, negu sudėjus Mel
bourne ir Adelaide estus drauge. 
Nežiūrint mažo skaičiaus, estai ir 
Adelaidėje įsigijo savo namus 
1957 m.

Queensland anksčiau estų favo- 
rizuotas kraštas, kuriame ligi 1933 
m. prisilaikė apie 8 proc. visų es
tų Australijoje, dabar žymiai su
mažėjo: daugumas iš jų persikėlė 

Nuotraukoje

C. de Gaulle ir Dr. K. Adenauer

gsmo ašaras, išdidus de Gaulle 
vedė savo karius pergalės parade 
per Champs Elysees.

Pusantrų metų de Gaulle vado
vavo laikinajai krašto vyriausy
bei, kurioje buvo ir penki komu
nistai. Daugumas šalininkų troško 
vienos partijos savarankiško val
dymo, de Gaulle į tai atkirto: 
“Kaip galima remtis viena parti
ja, jei krašte gaminama virš 200 
rūšių sūrių”.

Pagaliau vieną sekmadienio ry
tą sausio mėn. 1946 m. sušaukęs 
ministerių kabinetą, generolas de 
Gaulle visiems paspaudęs rankas 
pasakė: “Ponai, jūsų darbai vy
riausybėje reiškiasi tik vieno kitų 
pešiojimu partinėse kovose. Tai 
yra priešinga mano principui, ir 
nesantaikoje vyriausybė netenka 
autoriteto. Dėl šios priežasties 
aš nutariau atsistatydinti.”

Po metų de Gaulle grįžo į politi
ką, bandydamas suorganizuoti 
naują politinę partiją, bet nesu
laukęs pritarimo ir paspirties jis 
galutinai pasitraukė į nuošalų gy
venimą.

140 mylių į pietus nuo Pary
žiaus, Colombey-les-Deux-Eglises, 
prie La Boisserie yra keturių ak
rų ūkelis, kurį de Gaulle nusipir
ko prieš 20 metų. Prie didelio ak
meninio namo yra gėlių lysvė Lor
raine kryžiaus formos, aiškiai pa- 

į N.S.W. Brisbanėje buvo net 
įsteigta 1952 m. liuteronų parapi
ja, kuri likvidavosi 1955 m.

Tasmanijoje gyvena apie 2 proc. 
visų Australijos estų: 45 Hobarte 
ir apie 50 Launceston.

Canberroje yra apie 100 estų, 
kurie didesnio kultūrinio aktyvu
mo neparodo.

Pirmieji estai emigrantai, atvy
kę į N. Zelandiją užregistruoti 
1900 m. 1921 m. jau buvo 24 estai. 
1951 m. jų skaičius siekė 212, o 
1956 m. jau buvo 240. Šiandie su 
naujagimiais N. Zelandijoje pri- 
skaitoma ligi 270 asmenų. Kultū
rinė estų veikla N. Zelandijoje 
aktyviau pradeda reikštis nuo 
1950 m., kur Wellingtone ir Auck- 
lande įsisteigia estų klubai.

Palyginamoji statistika
Pagal 1954 m. davinius Austra

lijoje gyveno: estų — 6549, lat
vių — 17357, lietuvių — 8444.

N. Zelandijoje: estų —• 240, lat
vių — 538 ir lietuvių — 207.

Estų leidiniai Australijoje
Pirmoji estų kalba knyga išleis

ta Australijoje buvo giesmynas 
1940 m. Pirmoji originali estiška 
knyga (romanas) pasirodė 1950 
m. Sydnėjuje išleistos 4 estiškos 
knygos, 1 kalendorius ir 1 estų 
autoriaus knyga angliškai. Ade
laidėje buvo atspausdinta dvi es
tiškos knygos 1956 m. ir Melbour
ne 1 drama, spausdinta rotatoriu
mi. Iš estų gyvenimo ir veiklos 
Sydnėjuje pagaminti 8 filmai, 
Melbourne — 8. Sydnėjuje išleis
tos trys estų dainų plokštelės ir 
dvi Melbourne.

★
Estų Bendruomenės komitetas 

įsteigtas 1952 m., Sporto klubų 
valdyba (iš viso yra 5 sporto klu
bai) 1952 ir estų studentų orga
nizacija pradėjo savo veiklą 1955 
metais.

Estų Kultūros dienos įvyko 
Sydney 1954 ir 1961 m., Melbour
ne 1955 ir Adelaidėje 1958. Estų 
Sporto Šventės Melbourne 1954, 
5 ir 7, Adelaidėje 1954, 8 ir 60, 
ir Sydney 1956 59 ir 61 m. Estų 
skautų jamborees Thirlmere 1953- 
54, Melbourne 1957-58 ir Adelai
de 1958-59.

stebima iš oro. Prancūzijos lakū
nai, skrisdami, pro. šalį, visuomet 
nuleidžia lėktuvo sparną saliutui, 
tuo išgąsdindami ponios de Gaul
le vištas, o dažnai generolas išei
na iš namo atsakyti sveikinimui.

Per 12 metų ir, grįžęs į vyriau
sybę beveik kiekvieną savaitgalį 
de Gaulle šiame name randa poil-

(Nukelta į 5 psl.)

EUGENIJA ŽALINKEVIČAITĖ — 

JONUŠIENĖ
■— Kas žino, o gal gyvenimas tė

ra tik mirimas, kai mirtis bus gy
venimas.

Euriįndas
Vasario 19 dieną 10 vai. negai

lestingoji mirtis išskyrė iš Syd- 
nėjaus lietuvių tarpo Eugeniją 
Žalinkevičaitę — Jonušienę. Dar 
taip nesenai plakusi širdis susto
jo amžinajam poilsiui, ir gyveni
mo vargų bei rūpesčių mačiusios 
akys užmigo pomirtiniu miegu. 
Mirtis, kaip yra išsitaręs didysis 
prancūzų rašytojas V. Hugo, nėra 
naktis, bet šviesa; nėra pabaiga, 
bet pradžia; nėra niekas, bet am
žinybė.

Savo gyvenimo pradžią pradė
jusi tremtyje, velionė jį užbaigė 
taip pat toli nuo savo brangios 
Tėvynės, kurią ji taip mylėjo, jai 
ilgą laiką dirbo atiduodama jai sa
vo jaunystės gražiąsias dienas, 
garsindama ją savo mylimiausio
je meno šakoje — balete.

Gimusi Petrapilyje, 1905 metais 
gruodžio 27 dieną auksakalnio šei
moje, E. Žalinkevičaitė — Jonu
šienė, vos trijų metų sulaukusi, 
pergyveno savo pirmąjį žiauriosios 
mirties smūgį ■— mirė tėvas, palik
damas žmoną ir dvi mažas duk
reles svetimame krašte. I-jam P. 
Karui pasibaigus, 1918 metais, ji 
su savo šeima grįžta į Lietuvą ir 
apsigyvena Kaune, kur pradeda 
lankyti “Aušros” gimnaziją. įsi
kūrus pirmajai Lietuvos Baleto 
Studijai, velionė Eugenija įstoja į 
ją ir baigusi, pradeda 1921 metais 
šokti Lietuvos Valstybiniame Te
atre. Turėdama didelį ryžtą ir ne
paprastus gabumus, greitu laiku 
jinai iškyla į pirmiaujančias šokė

jas ir, dalyvaudama kone visuose 
svarbiausiuose to laiko pastaty
muose, šokdama pirmaeiles roles, 
tampa Lietuvos baleto balarina. 
Savo darbo srities atsiektuose pa
sisekimuose E. Žalinkevičaitė — 
Jonušienė neužsidaro, bet, norėda
ma dar daugiau pasitobulinti, 1929 
metais išvažiuoja ir dvejus metus 
studijuoja garsiausiame pasauly
je Rusijos balete, iš kur grįžus iš
kyla iki aukščiausiojo balete pri- 
ma-balerinos laipsnio. 1938 metais, 
pradėjusi jausti širdies negalavi
mus, velionė palieka savo mėgia- 
miausiąjį teatrinį meno gyvenimą 
ir su visu moteriškuoju jausmu 
atsiduoda savo šeimai, kurią jį su
kūrė su buvusiu Lietuvos karinin
ku Kostu Jonušu.

Praėjęs karas velionę su vyru, 
savo mamos šeima ir dviems ma
žais vaikais, nubloškia į Vokietiją, 
kur, iki emiracijos į Australiją, 
gyvena Stutgart lietuvių stovyklo
je. Stovyklinis gyvenimas velionei 
ir jos šeimai buvo sunkus ir daug 
kartų, beaugančių vaikų gerovei, 
turėdavo atsisakyti net savosios 
stovyklinės normos.

Atvykus į Australiją apsigyve
no kartu su savo mamos šeima, 
sesers vaikais Guoda ir dr. L. Pet
rausku, bei jo šeimą Sydnėjuje. 
Gyvenimas ir čia nebuvo lengvas. 
Augant vaikams, velionės ir jos 
vyro didžiausias troškimas ir no
ras buvo jiems suteikti galimybes 
išeiti augštąjį mokslą. Dirbdama, 
kartais net po du darbus iš kar
to, kas daug atsiliepė ir į jos svei
katą, ji su vyru savąjį tikslą at
siekė ir šiandien, vyresnysis sū
nus Algis yra II-jo kurso Elektros

LIETUVIAI
BALTUOSE BUMUOSE

VASARIO 16 D. KENNEDY PRIĖMĖ LIETUVIŲ DELEGACIJĄ

Paskutinėmis žiniomis, vasario 
16 d. Vašingtone, Baltuosiuose Rū
muose, JAV prezidentas John F. 
Kennedy priėmė lietuvių visuome
nės delegaciją. Gautais praneši
mais, galutinis lietuvių delegaci
jos sąstatas buvo sutartas Ameri
kos Lietuvių Tarybos Vykd. Ko
miteto su JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba.

Senatorių Kennedy išrinkus 
JAV prezidentu, tai pirmasis jo 
pasimatymas B. Rūmuose su JAV 
lietuviškos organizuotos visuome
nės atstovais. Tuo būdu, kaip pas
tebėjo JAV lietuvių spauda, Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo 
44 metinės JAV, drauge ir laisvojo 
pasaulio sostinėje — Vašingtone 
šiais metais minimos ypatingai. 
Prez. Kennedy priėmęs gausią lie
tuvių delegaciją jai patikrino to
limesnį ir nepakeičiamą JAV vy
riausybės nusistatymą nepripažinti 
sovietų įvykdytos Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų okupacijos.

Tą pačią dieną Vašingtone įvy
kus Kongreso posėdžiams tiek Se
nate, tiek ii- Atstovų Rūmuose lie
tuvių nepriklausomybės paskelbi
mo ir pavergto krašto reikalais 
kalbėjo visa eilė senatorių ir ke
liasdešimt Atstovų Rūmų narių. 
Prieš Kongreso pesėdžiams prasi
dedant abiejuose rūmuose lietuvių 
dvasininkai sukalbėjo atitinkamas 
invokacijas. Kongreso narių kalbos 
ir invokacijų sukalbėjimas vasario 
16 d. proga jau yra virtusios tra
dicija ir šiuo požiūriu čia daug 
nuopelnų tenka ALT’ui. Paskiros 
JAV valstybės vasario 16 d .pas
kelbė proklamacijas.

Šia proga prisimintina, kad 
kiekvienais metais JAV preziden
tai, valstybės sekretoriai padaro 
atitinkamus pareiškimus. Štai, 
1961 m. JAV viceprezidentas L. 
B. Johnson pareiškė, kad “laisvės 
draugai jungiasi su lietuviais šiai 
dienai prisiminti. “Jis toliau pa
brėžė: “Teduos Dievas, kad balsas 
tų, kurie pasirašė nepriklausomy
bės dokumentą, tvirtai kalbantį už 
tikrą laisvę, niekad nenutoltų 
tiems tėvynainiams, kurie ateina 
po jų.” “Ta proga JAV valst. sek
retorius Dean Rusk savo laiške 
Lietuvos Atstovui J. Kajeckui, šį 
pasveikinęs Lietuvos Nepriklauso
mybės proga, primygtinai pabrė
žė, kad “JAV vyriausybė, atsisa
kydama pripažinti Lietuvos įjungi
mą į Sovietų Sąjungą, remia Lie

tuvos žmonių reikalavimą, siekiant 
laisvos ir nepriklausomos tautos 
sąlygų. “Jis pareiškė viltį, kad lie
tuvių tautos teisingo tikslo sieki
mas ją atves prie laimėjimo.

Lietuvių visuomenės atstovų lan
kymasis pas JAV prezidentus nėra 
pirmas. 1940 m. JAV lietuviai su
darė tarpsrovinę delegaciją ir ji 
1940 m. spalio 15 d. buvo priimta 
pas tuometinį JAV prezidentą F. 
Rooseveltą. Jo žodžiai prisiminti
ni ii- šių dienų sąlygose — jis lie
tuvių delegacijai pareiškė, kad 
“Lietuvos nepriklausomybė nėra 
panaikinta, bet tik laikinai nuslo
pinta, kad JAV dės visas pastan
gas atsteigti Lietuvos ir kitų pa
vergtų kraštų nepriklausomybę ir 
kad ji vėl bus laisva. “Lietuviai, 
vadovaujant ALT Vykd. Komite
tui, dar buvo apslinkę ir pas kitus 
JAV prezidentus Baltuosiuose Rū
muose prez. H. Trumaną ir D. D. 
Eisenhower;.

Prez. Kennedy šiais metais va
sario 16 d. priėmus lietuvių dele
gacija, prisimintini jo anksčiau 
buvę pareiškimai Lietuvos ir lie
tuvių tautos adresu. Dar 1953 m. 
būdamas senatoriumi, Kennedy 
štai kaip kalbėjo: “Aš didžiuojuos 
tuo, kad mūsų vyriausybė niekad 
nepripažino sovietų neteisėtai įvyk
dytos Lietuvos aneksijos 1940 m. 
Laisvę mylį žmonės Lietuvoje, mi
lijonas Amerikos lietuvių ir visi 
kiti Amerikos piliečiai atnaujina 
savo įsitikinimą, kad Lietuva ne 
per tolimiausioje ateityje vėl už
ims teisėtą vietą laisvųjų tautų 
šeimoje”. Po metų, 1954 m. sena
torius Kennedy senate kalbėjo: 
“Padrąsinkime lietuvių pasiprieši
nimo dvasią, nes tuo būdu ne tik 
pagreitinamas laisvos Lietuvos 
respublikos atstatymas, bet drauge 
užtikrinamas ir Amerikos saugu
mas. “Pagaliau, 1960 m. vasario 
23 d., jau Kennedy paskutinius 
metus buvus senatorium, jis ry
šium su buvusia Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo švente, 
iškėlė tai, kad nepaisant 20 sovie
tinio pavergimo metų, lietuvių tau
ta išlaikiusi gyvą tautinę dvasią. 
Jis ta proga perskaitė ir Bostone 
priimtą rezoliuciją, kurioje pabrėž
ta, kad JAV vyriausybė Lietuvos 
ir kitų pavergtų kraštų išlaisvi- 
.nimo klausimą įrašyti kaip pagrin
dinį reikalą į JAV užsienio politi
ką. Buvo nurodyta, kad JAV vy
riausybė Lietuvos bylą turinti iš
kelti Jungt. Tautose. (E.)

Inžinerijos studentas, kai jaunes
nysis — Kipras šiais metais pra
deda studijuoti tame pačiame Syd- 
nėjaus universitete Civilinę Inži
neriją.

Velionė Eugenija nuo pat anks
tyvųjų savo jaunystės dienų turė
jo savo gyvenimo tikslą ir žinojo 
kam jinai gyvena ir ko jinai sie
kia. Anksčiau — profesinis tikslas, 
vėliau — šeima, kuriai ji atidavė 
ne tik savo motiniškas dvasines, 
bet ir fizines jėgas. Ir tur būt, 
kaip daugelį kartų ji yra išsireiš
kusi savo artimiesiems, nebūtų bu
vę didesnio jai malonumo gyveni
me,kaip pamatyti savo vaikus, bai
gusius augštąjį mokslą. Nors vė
žio liga ir paėmė iš savo šeimos 
tarpo žmoną, motiną ir dukrą, ta
čiau motiniškas troškimas tikrai 
bus neapviltas, ir jaunieji sūnūs 
išpildys tai ko jų brangi mama 
taip troško.

Vasario 23 dieną Camperdown’o 
lietuvių bažnyčioje už velionę buvo 
atlaikytos gedulingos pamaldos ir 
ji, gausaus būrio giminių, draugų 
bei pažįstamų buvo palydėta į am
žinąją poilsio vietą — Roockwood’o 
kapinių lietuvių sekciją. Sydnėjaus 
kapelionas kun. P. Butkus, būda
mas velionės vyro gimnazijos drau
gas, tarė jautrų ir gražų atsisvei
kinimo žodį, nušviesdamas velio
nės gyvenimą ir jos darbus. Nau
jai supiltasis kapas buvo apdeng
tas gausiomis gyvų gėlių puokštė
mis.

Velionė paliko vyrą, motiną, du 
sūnus, Lietuvoje seserį, gerai žino
mą teatro artistę ir rašytoją E. 
Žalinkevičaitę-Petrauskienę su jos 
šeimą, bei daug draugų, kuriuose 
jos atmintis dar bus ilgai, ilgai gy
va.

Tegul tolima nuo Tėvynės Pietų 
Kryžiaus žemė, Tau Eugenija, su
teikia amžinąją ramybę ir poilsį.

A. L-tis.
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BENDRUOMENEI AKTUALU
(PASIKALBĖJIMAS SU KRAŠTO V-BOS. P-KU INŽ. B. DAUKUM)

Bemedžiodamas smulkias žine
les įsigeidžiau ir stambesnio gro
bio. Pasiryžau lįsti į paties liūto 
olą. Nors buvo gerokai vėlu, aš 
išdrįsau pasibelsti į duris. Atidarė 
pats Krašto Valdybos pirmininkas 
inž. B. Daukus.

— Atsiprašau, Pone Pirmininke, 
kad taip vėlai, — kreipiausi užsi
kirsdamas...

— Prašom, prašom, — šypsoda
masis šeimininkas ištiesė ranką ir 
pavadino vidun. — Matai, aš esu 
visuomenės tarnyboje, tad reika
lui esant mano durys visados at
viros.

— Kaip matote, vaikščioju žine
les meškeriodamas. Esu tikras, 
kad tenkinant smalsumą neatsisa
kysite pasidalinti su Mūsų Pasto
gės skaitytojais savo ir taip pat 
Krašto Valdybos rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Manau, ir Jums ne 
naujiena, kad Australijoje įsteij-
ta nauja Tautos Fondo atstovybė. 
Ar tuo reikalu neturėjo pasirū
pinti pati Krašto Valdyba?

— Ne visai. 1960 metų suvažia
vime ALB Krašto Taryba aiškiai 
pasisakė už vieningą Lietuvos 
laisvinimo reikalų vadovavimą ir 
tuo pačiu vieningą fondą. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba šitokį nusistatymą ir Tarybos 
nutarimą užgyrė. Štai ką rašo jos 
pirmininkas Dr. J. Sungaila: “Jū
sų Krašto Tarybos nutarimus lais
vinimo darbų reikalu sveikiname 
ir Jums pilnai pritariame. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba yra nutarusi imtis žygių vie
ningo centro bei vieningo fondo 
atstatymui”. ALB Krašto Valdyba 
sekdama Krašto Tarybos duotas 
direktyvas nesiėmė Australijoje 
atgaivinti Tautos Fondo atstovy
bės. Krašto Valdyba lygiai tole
ruoja visus laisvinimo darbams 
fondus ir nedaro jokių kliūčių jų 
organizavimui bei lėšų telkimui, 
tačiau tiesiog jų nerems tol, kol 
nebus įkurtas vieningas fondas ar
ba kol Pasaulio Lietuvių B-nės 
Valdyba ir ALB Krašto Taryba 
neduos tuo reikalu kitokių direk
tyvų.

— Nors esu Mūsų Pastogės ben
dradarbis ir žinau šį tą, bet ma
nau, skaitytojai būtų patenkinti 
patyrę daugiau api* savo laikraštį 
iš paties leidėjo — Krašto Val
dybos. Juk įvyko ir, rodos, tebe
vykdomos atitinkamos reformos 
tiek redakcijoje, tiek ir adminis
tracijoje. Ką Jūs turėtumėt šiuo 
reikalu išsitarti?

— Kaip žinote, praėjusių metų 
pabaigoje šlyjančios sveikatos su
metimais iš redaktoriaus pareigų 
pasitraukė Julius Vėteikis ir jo 
vieton pakviestas Vincas Kazokas. 
Toks pasikeitimas nėra labai nau
dingas laikraščiui, ypač turint gal
voj, kad redaktorius rūpinasi taip 
pat skelbimais, tačiau žinant nau
jo redaktoriaus pajėgumą, manau, 
laikraštis turinio atžvilgiu nenu
kentėjo. Kiek žinau, redaktorius 
greitu laiku numato paskelbti skai

LIETUVOS ŽVEJŲ UOSTE

tytojams anketą prašydamas skai
tytojų pasisakyti dėl Mūsų Pasto
gės turinio, čia galės patys skai
tytojai pareikšti savo nuomonę, 
siūlyti, kas keistina, pagirti ar pa
peikti.

— Kiek žinau, pone Pirmininke, 
kaikieno yra varoma arši akcija 
prieš Mūsų Pastogę. Ar jaučiama 
to įtaka j M.P. prenumeratorius?

—- Nepasakyčiau, kad tokios 
įtakos būtų. Kiek teko patirti, to 
pasėkoje netekome vieno skaity
tojo, o įskaitant pernai pravesto 
vajaus rezultatus skaitytojų skai
čius žymiai pašoko. Ta proga ten
ka padėkoti visiems vajaus talki
ninkams, o ypač J. Valiui, kuris 
vienas surinko virš dešimties nau
jų prenumeratų. Tai yra pavyzdys 
visiems, o ypač Tarybos atstovams, 
kurie neturėtų pasitenkinti vien 
dalyvavimu suvažiavime, o kon

krečiai prisidėti darbu tiek gyvi
nant bendruomenės veiklą, tiek ir 
rūpinantis jos ištekliais. Krašto 
Valdyba džiaugiasi nauju skaity
tojų prieaugliu ir nuoširdžiai juos 
sveikina.

— Įdomu būtų patirti, kaip *u 
prenumerata? Ilgą laiką laikraš
čio prenumerata pastoviai išsilaikė 
nekilusi, nors visur kainos pa
šoko.

— čia gana opus klausimas. Rei
kia priminti, kad paskutinį kartą 
prenumeratos pakitimai įvykdyti 
1955 m. Nuo to laiko viskas be
veik dvigubai pabrango, o paja
mos, turint minty skelbimus, turi 
tendencijos mažėti, nes siuntinių 
j Lietuvą agentūros baigia išnyk
ti. Tektų ypatingą dėmesį kreipti 
į skelbimus — galimai gauti jų 
daugiau, štai pagrindinė priežas
tis, kodėl susirūpinta ir adminis
tratorium, kuris galėtų pašvęsti 
ir dienos metą M.P. reikalams. 
Tenka apgailestauti, kad dabarti
nis administratorius negali dienos 
meto skirti šiems reikalams, nes 
dirba įmonėj. Šiaip ar taip atrodo, 
kad laikraščio prenumerata gali 

būti pakelta nuo šių metų antrojo 
pusmečio. žinoma, užsimokėjęs iki 
to laiko už visus metus nebus pra
šomas papildomo mokesčio. Tenka 
dar priminti, kad skaitytojai labui 
nereguliariai apsimoka už savo 
laikraštį, kas labai apsunkina są
matos vykdymą.

— O kaip, pone Pirmininke, yra 
su Australijos Lietuvių Metraščiu? 
Visuomenėje vaikščioja visokių 
kalbų ir gandelių.

— Metraštis jau baigiamas 
spausdinti. Remiantis p. J.A. Jū- 
ragio pareiškimu, jis bus atspaus
dintas s.m. liepos pradžioje. Beliks 
tik įrišimas ir tuoj bus pradėtas 
jo platinimas.

— Ką pasakytumėt apie šiais 
metais įvyksiančias Lietuvių Meno 
Dienas?

— čia yra netiesioginė mano 
sritis. ALB Krašto Kultūros Tary
ba, kiek žinau, netrukus žada tuo 
reikalu plačiau painformuoti. Ma
no žiniomis, Meno Dienoms ruo
šiamasi pilnu tempu.

— O ką, pone Pirmininke, vei
kia mūsų jaunimas? Kokie santy
kiai jaunimo organizacijų su pačia 
Krašto Valdyba?

Su pasigerėjimu stebiu gražiai 
veikiančias skautų, sportininkų, 
studentų ir ateitininkų organiza
cijas. Vis dėl to pastebimas, per 
mažas tarpusavio bendradarbiavi
mas tarp atskirų vienetų. Krašto 
V-ba deda pastangų sustiprinti tą 
tarpusavio jaunimo organizacijų 
bendradarbiavimą. Esame numatę, 
prie visų didesniųjų apylinkių, su
daryti jaunimo organizacijų komi
tetą, (iš apylinkėje veikiančių or
ganizacijų), kuris aptars ir plės 
tarpusavio bendradarbiavimą. Syd- 
nėjuj, jaun. organizacijų komite
tas jau sudarytas.

Jau nuo 1960 m. pabaigos skau
tų (LSS. AR.), sportininkų (AL
FAS) ir studentų (ALSS) vadovy
bės yra paskyrusios savo atstovus 
prie Krašto V-bos, kurie su K. V- 
bos nariu jaunimo reikalams su
daro Krašto V-bos patariamąją ko
misiją jaunimo reikalams, ši komi
sija numačiusi įvesti Australijos 
lietuvių Jaunimo Sekmadienį (jau
nimo šventę), tariamasi dėl pri
imtiniausios šventei datos. (Tokia 
šventė Adelaidėje jau prigijusi).

Krašto V-bos santykiai su mi
nėtų organizacijų vadovybėmis ir 

jų atstovais yra užgirtinai geri.
įvairiose apylinkėse veikia tau

tinių šokių grupės. Daugeliu at
veju, jos globojamos privačių pa
sišventėlių, bet yra priklausančių 
ir Apylinkės V-boms. Aptariamos 
galimybės įjungti tautinius šokius 
j mūsų didžiųjų suvažiavimų šven
čių programas.

— O kaip yra *u Spaudo* Ba
lium? Dalyvių atminty tebėra gy
vi pernykščio spaudo* baliau* at
siminimai. Manau, žmonės gali ti
kėtis ir šiais metais panašaus ar 
net geresnio.

— Gaila, kad Grace Bross pa
talpų dėl peraugėtos kainos šių 
metų baliui negalėjome paimti. 
Turėtume mokėti virš 25 šil. nuo 
kiekvieno svečio tik už patalpas ir 
muziką. Trocadero ar Town Hall 
sales galėtume gauti darbo 
dienomis ir tai apribotomis 
sąlygomis. Tokiu būdu teko pasi
tenkinti latvių patalpomis Strath- 
field. Taigi, Spaudos Balius įvyks 
rugpjūčio 18 d. latvių salėje. Kraš
to Valdybos vicepirmininkas A. 
Jasaitis jau dabar planuoja, kaip 
svečius labiau patenkinti ir duoti 
staigmenų.

— Ką daugiau dar galėčiau su
žinoti pone Pirmininke? Miesto 
kalbama, kad Krašto Valdyba me
tasi į prekybą. Ar teisybė?

— Krašto Valdybai rūpi šalia 
laikraščio dar ką nors duoti M.P. 
skaitytojams. Galvota, jieškota, 
tartasi. Jaunas ir gabus komer
santas Algis Kovalskis, G.K.V. De
velopments Pty. Ltd. direktorius, 
pasiūlė surasti ir susitarti su pre
kybos firma, kuri Mūsų Pastogės 
skaitytojams duotų nuolaidų už jo
je perkamas prekes, ši idėja Kraš
to Valdybai patiko ir jau einama 
prie jos įgyvendinimo. Jau minė
tam p. A. Kovalskiui tarpininkau
jant susitarta su prekybos firma 
“Sydney Wide”, kuri teiks nuo
laidų iki 40 proc. kiekvienam Mū
sų Pastogės skaitytojui, turinčiam 
Krašto Valdybos išduotą atitinka
mą bilietėlį. Tai numatoma vyk
dyti jau kovo pradžioje.Apie šio
je firmoje pirkimo lengvatas, nuo
laidas ir vietą bus skelbiama Mūsų 
Pastogėje.

Pasižiūrėjęs j laikrodį pašokau. 
“Kiek aš sužinojau” galvojau pats 
vienas atsisveikindamas su malo
niu šeimininku ir dėkodamas už 
jo nuoširdumą. Ku-ka

Taip atrodo Lietuvoje
(ČIKAGIETĖS

Visi vienas kito bijo, visi vie
nas kitą įtaria, visi baime gyvena. 
Didžiausią baimę kenčia, aišku, 
tarybinės valdžios atstovai. Jeigu 
valdžia nedrebėtų, tai tokių griež
tų suvaržymų ji nebūtų įvedusi. 
Lietuva, tas laisvas laisvų žmo
nių kraštas, šiandien paverstas di
džiausiu kalėjimu. Be leidimo ne
galima niekur eiti ir niekur išva
žiuoti.

Kol visus leidimus sutvarkė ir 
palydovai kelionei pasiruošė, tai 
praėjo kelios valandos. Pradėjome 
ruoštis ryte, o iš Kauno išvažiavo 
beveik vidudienį. Kada jau buvo
me susėdę, tai politrukas priėjo 
prie mašinos ir tarė:

— Ilgai neužtrukite! Rytoj apie 
pietus jau turite vėl čia būti!

— Sugrįšime, nesirūpink, — at
sakė jam palydovė.

Aš nieko nesakiau, bet man bu
vo neaišku, kaip mes galėsime nu
važiuoti į Pumpėnus ir grįžti? 
Kiek aš ten galėsiu su motina pasi
kalbėti?

Šoferis buvo geras; kelius žino
jo. Nuo viešbučio jis pasuko Lais
vės Alėja, o vėliau įvažiavo į Uk
mergės plentą ir patraukė tiesiai 
į Ukmergę. Iš Ukmergės patraukė 
į Panevėžį, o vėliau suko į Pum
pėnus.

KAIMIEČIAI, NETEKĘ ŽEMĖS, 
BĖGO I MIESTUS

Diena pasitaikė lynota, aptrauk
ta debesimis, lygiai, kaip mano 
krūtinė. Važiavau motinos pama
tyti, bet ant krūtinės buvo toks 
sunkus akmuo, kad nežinojau, kas 
daryti. Nesinorėjo net ir su palydo
vais kalbėti. Palydovė mažai ką 
tekalbėjo, jos liežuvis visą laiką 
buvo prikąstas, bet šoferis tai ne-

ĮSPŪDŽIAI)

rimavo. Sužinojęs, kad esu atva
žiavusi iš Amerikos, tai pradėjo 
klausinėti, kaip ten žmonės gy
vena, kiek uždirba, ką valgo, at
bus karas ir panašiai.

— Tai kada įvedė visokius lei
dimus? — neiškentusi paklausiau.

— Tuojau po karo, — paaiški
no šoferis. — Kaip tik rusų ka
riuomenė užėmė Lietuvą ir grįžo 
Sniečkus, tai visoje Lietuvoje bu
vo uždrausta važinėti be leidimo. 
Pradžioje uždraudė vaikščioti nak
timis, o vėliau uždraudė keliauti 
iš kaimo į miestą, o prieš porą 
metų uždraudė jau keliauti ir iš 
miesto į kaimą.

— Tai kuriam galui įvedė tuos 
draudimus? — paklausiau.

— Tokia dabar tvarka, — aiš
kina šoferis. — Kapitalizmas pa
naikintas įvestas komunizmas, 
įvesta nauja tvarka, o prie nau
jos tvarkos daug dalykų uždraus
ta, reikia leidimų. Pravesti nauji 
įstatymai, dabar reikia leidimo.

Bet kuriam tikslui juos pada
rė?

Šoferis negalėjo paaiškinti. Čia 
trumpai įsimaišė mano palydovė.

— Tokią tvarką turėjo įvesti 
žmonių gerovei. Po karo viskas 
buvo išgriauta, iš kaimų žmonės 
ėjo į miestus, iš miestų žmonės 
bėgo į kaimus, prie darbų nieko 
nebuvo, tai turėjo sudrausti va
žinėjimus.

— Kiek aš lietuvius kaimiečius 
pažinau, tai jie iš kaimų niekad į 
miestus nesiveržė, — įsiterpiau. 
— Kaimiečiai savo žemę mėgsta, 
savo gyvulius myli. Jie visą laiką 
dirba prie namų.

— Savo žemę jie mėgo, bet da
bar savo žemės neturi, užtat ir bė
ga į miestus, — bandė aiškinti šo

feris, o palydovė nieko daugiau 
nepasakojo.

NORĖJAU PAMATYTI 
VAIGAILIŲ KAIMELĮ

Aš jau žinojau, kad Vaigailių 
kaimo nėra, kad ten šimtmečiais 
gyvenusieji ūkininkai išvaikyti ir 
jų namai išgriauti, — Man brolis 
pasakė, kad motina išvežta už Pa- 
kruojaus ir Klovainių, kad ji lai
kinai apgyvendinta kito ūkininko 
paliktame name. Į tą kaimelį mes 
ir' važiavome, bet kai mašina pa
siekė Stačiūnų laukus, kuriuos 
kerta tolyn einantis, plentas, tai 
man labai norėjosi pamatyti gim
tinį savo kaimą.

Žinojau, kad kaimas išgriautas, 
bet man norėjosi bent pro tas vie
tas pravažiuoti. Toje apylinkėje 
gimiau, ten galvijus ganiau. Vie
tos bažnytėlėje buvau krikštyta, 
iš ten į bažnytkaimį išpažinties 
pirmą kartą ėjau. Ten gražiausias 
savo jaunystės dienas praleidau. 
Ten šieną varčiau, rugius kartu su 
kitais pioviau, vakaravau, kartu 
su kaimo jaunimu šokau ir dainas 
dainavau...

— Klausykite, — sakau palydo
vei, — užsukite į Vaigailių kaimą. 
Aš čia gimiau, man norėtųsi pa
matyti tas vietas, kuriose vaikš
čioti išmokau. Noriu pamatyti upe
liuką, kuriame maudydavomės; pa
sižiūrėti į kūdrą, į kurią grumstus 
mėtydavome... Užsukite, nors 
trumpam laikui...

Šoferis tuojau pasuko iš vėžių 
ir, neprivažiavęs į kairę sukančio 
keliuko, sustabdė savo mašiną. Jei
gu jam būtų leista važiuoti, tai 
jis tuojau galėtų išsukti iš plento 
ir patraukti į kaimelį.

PALYDOVĖ UŽDRAUDĖ SUKTI 
IŠ ČEKISTO NUBRĖŽTO KELIO

Palydovė nieko neatsakė į ma
no prašymą. Kada mašina visai su
stojo, tai ji atidarė savo rankinį 
maišą ir išsitraukė kažkokį po
pierių. žodžio netardama, ji per

skaitė antspauduotą ir parašais 
patvirtintą raštą, o vėliau tarė:

— Mums įsakya važiuoi tiesiai 
į Nadaukius. Ministerio įsakyme 
nurodytas kelias, kuriuo privalo
me važiuoti. Mes turime tiesiai 
ten ir nuvažiuoti ir, bereikalingai 
laiko negaišindami, tuojau grįžti į 
Kauną.

— Bet užsukime tiktai kelioms 
minutėms, — aš josios prašiau. — 
Aš tik noriu pamatyti, kaip gim
tinės mano vietos atrodo po 30 
metų.
— Negalime sukti iš nurodyto 

kelio, — šaltai atsakė palydovė.
— Aš gi niekad daugiau savo 

gyvenime čia nebegrįšiu, — aiš
kinau toliau. — Aš ir vėl išvažiuo
ju į Ameriką... Esu tikra, kad nie
kad daugiau į šias vietas neatva
žiuosiu... Leiskite man bent pas
kutinį kartą pamatyti Vaigailių 
laukus...

— Neprašykite iš manęs to,' ko 
negaliu Jums leisti, — šaltai ir 
kietai, tarytum kirvio smūgiais, 
atkirto vidaus reikalų ministerijos 
palydovė.

STAČIŪNŲ LAUKUOSE 
PRADĖJAU VERKTI

Aš jau nebepajėgiau susivaldy
ti. Ašaros, kaip žirniai, pradėjo 
riedėti veidais. Pradžioje dar ban
džiau susitvardyti, bet nebuvo jė
gų. Turėjau ieškoti nosinukės, bet 
ir ji nepagelbėjo.

Šoferis, pamatęs, kad palydovė 
neleis jam sukti iš rusų policijos 
nubrėžto kelio, žodžio netaręs, 
pradėjo judėti. Mašina, siaurais 
savo ratukais jsirėžusi j minkštą 
pakelė žemę, nenorėjo judėti. Pa
spaudęs daugiau gazo, jis vis dėl
to išsirito ant plento. Už kelių 
žingsnių privažiavęs į Stačiūnus 
vedantį keliuką, šoferis dar kartą 
sulėtino mašiną, bet, negavęs jo
kio nurodymo iš kietaširdės paly
dovės, įvažiavo į vėžes ir pamažu 
pasileido tolyn.

Man taip skaudu pasidarė, kad 

nebežinojau, ką jiems ir besakyti.
Kai mašina užėjo ant kalniuko, 

iš kurio turėjau pamatyti Vaigilių 
sodybas, aplinkui augusias liepas 
ir kluonus, — nieko nemačiau. To
je vietoje nebuvo nei vieno meda
lio, jokios pastogės. Mūsų sodybo
se, kur gyveno mano tėvai ir die
dukai, bočiai ir prabočiai, nebeliko 
nei vieno stuobrelio. Iškirstos ne 
tiktai liepos ir gluosniai, bet obe
lys, vyšnios ir kriaušės. Dviejose 
kaimo vietose matėsi krūmų gru
pės. Man brolis pasakojo, kad kai
me liko tiktai kelios akmenų krū
vos, apaugusios diržingais lapuo
čiais. Greičiausiai, kad tuos la
puočius ir mačiau iš automobilio.

PRADĖJAU IŠMETINĖTI 
RUSAMS TARNAUJANTIEMS

LIETUVIAMS
Gal būtų geriau, jei nieko bū

čiau nemačiusi. Būčiau bent įsi
vaizdavusi, kad Vaigailiai buvo to
ki, kokius juos palikau prieš 30 
metų. Man būtų buvę malonu to
kius juos prisiminti.

Pro pradarą mainos langą besi
veržiąs šiltas Lietuvos laukų vė
jas šiek tiek mane apramino, at
sigavau ir tariau savo palydovams:

— Koki žiurūs žmonės esate... 
Prašiau, kad leistumėte pravažiuo
ti pro gimtinius laukus, o Jūs >r 
to neleidote. Kodėl lietuviai toki 
kietaširdžiai pasidarė?! Kas gi bū
tų atsitikę, jei būtume pro bu
vusias Vaigailių sodybas pravažia
vę? Ar komunistinė Jūsų santvar
ka būtų nukentėjusi? Ar Chruš
čiovas būtų sužinojęs ir Paleckį 
už tai apibaręs? Pagaliau, juk ju
du abu esate lietuviai. Kaip Chruš
čiovas būtų galėjęs sužinoti, jei
gu judu nesakytumėte, kad pra
važiavome pro Vaigailius? Aš ne
prašiau, kad būtumėte leidę išlip
ti ir po buvusius Vaigailius pasi
vaikščioti, bet norėjau, kad leis
tumėte pravažiuoti... Bet Jūs ir 
to nepadarėte... Nesakykite, kad 
rusai neleido man Vaigailių pa

matyti. Rusams tarnaujantieji lie
tuviai man kelią pastojo...

Nei šoferis, nei palydovė ne
pratarė nė vieno žodžio.

Man siek tiek lengviau pasida
rė, kai išdėsčiau savo širdgėlą. To
liau važiavome tylėdami. Tiktai 
mano akys rijo kiekvieną paplen
tės vaizdą.

Mane vežusi mašina įvažiavo į 
Nadaukių kaimą. Privažiavusi prie 
vienintelio namo, įsuko į kiemą, 
kad nesimaišytų ant kelio. Šoferis 
pastatė mašiną ties namo viduriu, 
o mes pradėjom lipti laukan. Drip- 
čiojo smulkus lietus, žemė buvo 
minkšta, batai klimpo į žemę.

Pro langą žiūrėjo sena moteriš
kė. Netrukus į langą galvą įkišo 
kita moteris, apsirišusi skepetaite. 
Maniau, jog tai buvb mano moti
na.

MOTINA NEPAŽINO 
PARVAŽIAVUSIOS DUKTERS
Motinos nemačiau beveik 30 me

tų. Su ja atsisveikinau dar 20 me
tų nesulaukusi. Buvome didelė 
šeima, daug brolių ir seserų, bet 
visiems ji buvo tokia gera, gabalė
lį savo geros širdies ji visiems ly
giai dalino. Man vis atrodė, kad 
man ji buvo geresnė, negu kitiems. 
Niekad bereikalingai ji manęs ne
apibardavo. Jeigu ištardavo žodį 
kitą, tai man pačiai atrodydavo, 
kad mane dar stipriau reikėdavo 
apibarti. Kada man pasitaikė proga 
Amerikon išvažiuoti, ji pati pata
rė “daryti tai, ką tavo širdis lie
pia”. Ji pati mane Amerikon išly
dėjo ir palaimino. O aš, ką gi jai 
padariau? Pradžioje pasiųsdavau 
laiškuti kitą, vėliau, karui pasi
baigus, pasiųsdavau siuntinių, bet 
man vis atrodė, kad jai esu grą
žinusi tiktai mažą dalelytę to ką 
motina man buvo davusi.

Išlipusi iš mašinos, vis žiūrėjau 
j langan sukišusias galvas dvi mo
teris, bet neatkreipiau dėmesio į 
senutę, išėjusią ant gonkelių. Ma-

(N ūkei ta j 4 psl.)
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KAILINIUOTI POILSIAUTOJAI 
PALANGOJE

šiais metais Palangos senatori- 
jos "Palanga” ir “Banga” savo se
zoną pradėjo sausio mėnesį. Šiuo 
metu ten ilsisi 75 žmonės. Vilniaus 
radijo pranešimu dauguma poil
siautojų turi dėvėti kailinius, bet 
norinčių pasinaudoti sanatorijų 
paslaugomis yra nemaža. Tai aiš
kinama tuomi, kad vasaros metu 
gauti kelialapį į Palangos sanato
rijas yra sunku. Sekančiais metais 
sanatorijos Palangoje veiks ištie
sus metus. (E)

Argentinoje

VILNIAUS ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE — ATEISTINIS 

MUZIEJUS
Vilniaus radijas pranešė, kad 

ateistiniam muziejui numatoma pa
skirti buv. Šv. Kazimiero bažny-

čią. Muziejaus uždavinys būsiąs 
organizuoti kilnujamas parodėles 
ir kitais būdais plėsti ateistinį ju
dėjimą. Bus įsteigta ir atestinės 
literatūros biblioteka. Pats muzie
jus bus atidarytas dar šiais me
tais.

Pastaruoju metu Vilniaus spau
da ir radijas skelbia vis daugiau 
medžiagos, straipsnių, reportažų 
prieš religiją. Pvz. skelbiama skai
tytojų laiškai apie tai, "kaip aš 
nustojau tikėjęs”, kad “religija ža
lojanti gyvenimą” ir pan.

(E.)

plokštės, Šiauliuose 
dviračiai ir kt. prekės, 
prekės dar numatoma eksponuo
ti Libijoje, Budapešte, Poznanėje, 
Izmire ir kitur. Ten numatoma pa
rodyti Lietuvoje pagamintas mag
netolas “Neringa”, dulkių siurb
lius “Venta”, suvirinimo transfor
matorius ir kt. (E)

gaminami
Lietuvos LIETUVIAI STIPRINASI 

FINANSINIAI

||

EKSPONATAI PARODAI 
LEIPCIGE

Leipcigo parodoje, be 3.000 so
vietinių eksponatų, būsią lankyto
jams parodyta Vilniuje pagamintos 
frezavimo staklės, medžio drožlių

AR KAVA NAUDINGA?
Kava gaminama iš 

pupelių, kurios auga 
krūmo. Kava turi savyje nuodus 
vadinamus “caffein”. Kafeinas 
(caffein) yra gan stiprus stimu- 
liantas, kuris dilgina žmogaus ner
vų centrus ir jaudina jo mintis. 
Kava neteikia kūnui jokio mais
to, neteikia kūnui jėgų ir žmogui 
“duoda” neva stiprybės tik tiek, 
kiek arkliui botagas — padilgina, 
paplaka nervus, tai ir viskas.

Nuolat ir daug vartojantieji 
kavos patampa labai nervingi. Į 
juos rūpesčiai smarkiau paveikia, 
iš menko šipulėlio savo vaizduotė
je didį vežimą priskaldo. Tokie 
greičiau susensta, anksčiau pra- 
žilsta.

Širdžiai kava labai retais atve
jais naudinga, bet dažniausia ken
ksminga. Stipri kava stipriai vei
kia širdį. Nuo kafeino šir
dis priversta smarkiau plakti, 
jos nuovargis yra blogas ženklas.

Viržkinimo sistemai kava yra 
taipgi žalinga. Kavoje be kafeino, 
dar yra ir taninas. Tie du nuodai 
trukdo tinkamą sulčių gaminimą 
skrandyje, o jos yra reikalingos 
tinkamam maisto virškinimui. Be 
to, kavos nuodas taninas, taip kaip 
medžio žievės taninas, kietina vi
durius.

Kavos mėgėjai taipgi privalo ži-

sugruzdintų 
ant kavinio

noti, kad skrandžio žaizdos (pep
tic ulcer) priežastimi taipgi yra 
kava.

Keista, kad prie kavos galima 
priprasti labiau negu prie Snapso. 
Yra tokių lietuvių, kad per dieną 
išgeria kavos tiesiog apie kvortą, 
o kartais ir daugiau. Kava jiems 
yra labai skani, kavos aromatas 
jų uoslei yra žavėtinai malonus. 
Ir juo labiau nervingi, tuo dau
giau kavos geria. Jie sako, kad nuo 
kavos jiems pasidaro linksmiau, 
kad kava jų nervus nuinaldina. 
Žinoma, tai tik apgaulingas įsi
vaizdavimas.

Sunkoka žmogui nuo kavinio 
įpročio atsijungti. Tačiau, maži
nant kasdien kafeino kiekį, tai 
yra geriant vis silpnesnę ir skys- 
tesnę kavą, su pasiryžimu galima 
nuo kavos atprasti. Staiga mesti 
visiškai kavą gerti nepatariu, nes 
gali pakenkti. Atsipratinti nuo ka
vos galima tik palaipsniui — iš 
lėto. Staigus lūžis sukrečia (shock) 
kas sveikatai visgi kaikada nege
rai.

Vaikams kava padaro ypač daug 
žalos. Kava ne tik kad suardo vai
kų nervus, padaro juos pikčiurno
mis ir nenaudėliais, bet kartais 
įstumia juos ir į kriminalistinius 
takus. Klysta tie tėvai, kurie duo
da vaikams kavos.

Dr. Al. Račkus,
(Dr.)

Taip atrodo Lietuvoje
(Atkelta iš psl. 3.)

BUVO SUVAŽIAVĘ 
DAILININKAI

Kom. partijos suvažiavimas 
Maskvoje privertė ir dailininkus 
apsvarstyti “naujai iškilusius” už
davinius. Vasario 9 d. jie buvo su
važiavę į Vilnių. Pasak dailinin
kų sąjungos ats. sekretoriaus K. 
Bogdano, dailininkai siekią paro
dyti “nūdienį žmogų ir jo darbus”. 
Pranešimą padarė dailininkų s-gos 
pirm. Kuzminskis, suvažiavime 
sveikino partija, be to, atvykę at
stovai — dailininkai iš įvairių 
“broliškų respublikų” (E.)

NAUJAS MOKSLININKO 
DARBAS

Kiekvienai metais Lietuvos miš
kų kirtavietėse sudeginama 70 
tūkstančių kubinių metrų šakų. 
Technikos mokslų kandidatas Sta
sys Jonaitis paruošė technologiją 
plokštėms iš šakų ir kelmų pluoš
to gaminti. Tokios plokštės bus 
naudojamos statyboje. Mokslinin
ko nuomone pradėjus gaminti 
plokštes lietuvos miškuose nebebus 
be reikalo naikinamos liekanos.

(E)

Argentinoje veikia lietuvio Ka
zimiero Kunigonio įmonė gamin
ti elektros jėgos sustiprinimui apa
ratams medžiagas. “Argentinos 
Lietuvių Balsas” praneša, kad ne
seniai šis lietuvis viesuomeninin- 
kas-mecenatas savo fabriką per
formavo į akcinę bendrovę “Casi- 
miro Kunigonis S.A.” vardu, padi
dinant kapitalą iki 50 mil. pesų. 
Be keturių argentiniečių — ne lie
tuvių, visi įmonės akcininkai yra 
lietuviai. (E)

LIETUVIAI ARGENTINOS
FILME

Argentinoje pradėtas rodyti fil
mas (“Rio Abajo”), kuriame daug 
vietos skirta lietuviams ir lietuvi’} 
dainoms. Filme vaizduojama salos 
Entre Rios gyvenimas, o lietuviai 
pasirodą filme — mėgėjai, dau
giausia iš Avelaneda lietuvių ko
lonijos. Vyr. vaidmenį atlieka An
drius Ramanauskas. Filme panau
dota ir keletas lietuviškų melodi
jų — jas įgrojo akordeonu Vyt. 
čibavičius, su dainomis pasirodė 
mergaičių kvintetas. Filmas savo 
paprastumu turi pasisekimo. (E)

“Argentinos Lietuvių Balsas” 
praneša, kad vasario 25 d. Rosario 
mieste bus inauguruota gatvė 
thuania. Iškilmėse dalyvavo 
miesto valdybos atstovai.
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STOEES

646 George St., Sydney, Australia
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

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

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

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

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
41 Tapley’s Hill Rd., HENDON. Tel. J 2879.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

LAISVOJI SKAITYTOJŲ TRIBŪNA. UŽ JOS TURINĮ REDAKCIJA NEATSAKINGA.

RŪPESTINGIAU MINĖKIME
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niau, kad motina žiūri pro langą, 
o ten buvo kitos moterys. Mano 
motina gyveno kitame namo gale. 
Pamačiusi užvažiavusią mašiną, 
ji išėjo laukan. Ji jau žinojo, kad 
aš atvažiuosiu. Brolis jai pranešė.

Nei nepamačiau, kai ji nuo gon- 
kelių pastogės atsirado ties maši
na. Josios akys bėgiojo tai į ma
ne, tai į atvykusią palydovę. Ji 
žino kad viena turi būti josios 
duktė, bet ji nežino kuri. Aš pati, 
nusisukusi nuo namo langų, me
čiau žvilgsnį į tylomis atėjusią 
senutę ir tuojau mečiausi į josios 
glėbį. Tai buvo mano motina!

NEPAJĖGIAU AŠARŲ 
SUVALDYTI, ŽODŽIO TARTI
Buvau pasiruošusi jai kojas ran

kas išbučiuoti, o kai atėjo laikas, 
tai tiktai surikau “Mamytė ma
no!”, paėmiau ją glėbin ir apstul
bau. Nei jai rankų bučiavau, nei 
lūpas bučiavau, bet pradėjau jo
sios veidus savo ašaromis plauti. 
Pravirkau, kaip Magdalena. Nieko 
ištarti negalėjau, nieko pasakyti 
nepajėgiau. Blogiausia, galva tuš
čia pasidarė, nežinojau, ką pra
tarti.

Vėliau, kai šiek tiek nusiver
kiau, tai, glostydama išdžiūvusius 
josios pečius, glostydama skepe
taite aprištą josios galvą, karto
jau “Mamyte mano!1 Brangi ma
no mamytė!” Norėjau ją arčiau 
priglausti, bet pastebėjau, kad ji 
tokia silpnutė, kad jau nieko ne
beliko iš tos mano motinos, kuri 
dešimt vaikų pagimdė ir užaugino, 
kuri sunkius ūkio darbus dirbo, 
kuri buvo didelio ūkio šeimininkė. 
Pamačiau, kad ir ji ašaroja.

Kada mudvi nusiverkėm ir pir
mąsias ašaras nusišluostėm, tai ji 
tarė:

— Tu visai pasikeitusi. Tiktai

balsas tas pats, bet šiaip, jeigu 
ant kelio kur būčiau susitikusi, tai 
jokiu būdu būčiau nepažinusi. Kai 
tave kelionėn palydėjau ,tai buvai 
kaip smilga laiba ir aukšta, o da
bar padiktėjai. Man atrodo, kad 
net tavo veidas pasikeitė.

Tuojau paaiškėjo, kad mano 
motina su ligota seserimi gyvena 
kitame namo gale. Namo prieša
kyje gyvena kita šeimyna. Sesuo, 
josios vyras ir jų vaikai gyvena 
viename kambaryje, o motinai įtai
sytas guolis buvusioje kamaraitė
je. Ten buvo viename rąste iš
plautas langutis, ten vieta bul
vėms supilti, ten lenynos duonai 
laikyti. Toje kamaraitėje pastaty
ta lova motinai.

Įėjome į vidų. Radau lovoje gu
linčią seserį. Jau antri metai, kai 
kojos nevaldo. Prasidėjo nuo reu
matizmo. Gydytojai ją operavo. 
Tvirtino, kad po operacijos viskas 
pasitaisys, o po operacijos jos ko
ja visai sustingo. Pirma tiktai 
kulšį skaudėjo, o po operacijos 
visa koja sustangrėjo.

MOTINA PERKELTA I 
SVETIMĄ SUPUVUSĮ NAMĄ
Namas, kuriame buvo apgyven

dinta senoji mano motinėlė, buvo 
senas, apleistas ir apgriuvęs. Kie
mas apaugęs piktžolėmis, tvoros 
išardytos, kluonas nugriautas. Kur 
anksčiau buvo sodas, ten dabar 
gluosniai kerojo, kur jurginai su 
pinavijomis žydėjo, ten dabar dil
gelės lapojo, o vietoje buvusių 
tvorų — durnaropės augo.

Stogas, dengtas prieš Antrąjį 
Pasaulio karą, buvo skylėtas. 
Kreiga vėjo nuplėšta, o iš stogo 
galo lentos išlapytos ir šiaudai iš
nešioti. Gonkelių suolas išluptas, 
durys suklypusios, langai nekituo
ti. Visame name nėra nei vieno

Gerb. Redaktoriau,
Norėčiau pasisakyti apie Vasa

rio 16-sios minėjimus.
Džiaugėmės nepriklausomybe, 

kuri neilgai tęsėsi, o kada vėl ją 
atgausime, negalima pramatyti. 
Tai ar nereikėtų šios nepriklauso
mybės paskelbimo šventės atidžiau 
paminėti ?

Į paskutinį Sydney minėjimą su
sirinko gražus būrys tautiečių, 
bet salėje nesijautė tikros šven
tės nuotaikos. Pamaldos buvo vėlo
kai, ir po jų skubėjom į salę. Aiš
kiai matėsi, kad vėliavą suradom 
tik paskutinę minutę, užmetėm 
staltiesę ant staliuko, padėjom 
mikrofoną net nežinodami, ar jis 
veiks.

Man atrodo, turėtų būti nesvar
bu, ar minėjimą rengsim — Banks- 
towne, Redferne ar kitur, bet rei
kėtų jį paruošti atidžiau. Visiems 
žinoma, kad turime tris apylinkių 
valdybas ir apie desėtką organiza
cijų.

Rūpestingai paruošiami ir suor
ganizuojami spaudos baliai, net 
pakviečiami australų atstovai, juo 
rūpestingiau turėtume rengtis šiai 
šventei ii- pasikvietę svetimtau
čius parodyti jiems, kad mums rū
pi mūsų tautos ir krašto laisvė.

Gerai dar, kad paskutinį kartą 
nors choras sudainavo kelias dai
nas. Jį irgi pakvietė vėliausiu lai
ku.

Pirmiausia, tokie minėjimai ne
turėtų būti ruošiami paskutinę va
landą ir paskubomis. Jeigu neį
manoma suderinti su pamaldomis, 
tai geriau daryti atskirai iš anksto 
numatant vietą ir sukviečiant vi
sas menines pajėgas. Niekas ne-

turėtų čia atsisakyti. Tokio pobū
džio minėjimas — koncertas dau
giau visuomenę patrauktų ir kartu 
būtų galima tikėtis daugiau aukų 
laisvinimo reikalams, iki išauš 
naujas laisvės rytojus.

Edvardas Lašaitis 
Sydney

VIS TA ATŽALA

vyro, kuris galėtų stogą pataisyti 
ir atšokusias lentas prikalinėti.

Lauke lijo. Buvome visi papra
šyti į vidų. Įėjau ir aš, paskui ma
ne sekė palydovė, o paskui ją mū
sų šoferis. (Būčiau galėjusi pa
sakyti ‘mano šoferis”, nes visas 
kelionės išlaidas sumokėjau aš. 
Mano palydovė nei kapeikos ne
prisidėjo. Greičiausiai, kad jos ke
lionė buvo mano opmokėta iš ma
no 110 dol., įneštų į Sovietų Im
perijos Banką).

Matyti, kad viduje asla kadaise 
buvo molinė. Bet prieš daugelį me
tų ji sutrūkinėjo ir iširo. Vietomis 
molis išluptas ir iššluotas. Asloje 
duobės, pripildytos smėliu ir že
mėmis. Prie sienos pastatyti suo
lai ant kaladžių, o prie stalo — 
keturkojis suolas. Dešinėje pusėje 
pečius, o užpečkyje dvi lovos. Vai
kai guli ant suolų.

(Bus daugiau)

Pone Redaktoriau,
Perskaičius neseniai šiam skyre

lyje tilpusi laišką MENININKAS 
IR KRITIKA, gaunasi įspūdis, lyg 
būtų buvęs užkabintas koks nors 
galinčius, kuris herojiškai ginda
mas savo giminystę (bet kartu 
gelbėdamas ir savo kailį) iš karto 
kimba priešui į akis. Šitokioj per
spektyvoj matosi p. Rūta Dargas, 
režisorių herojė.

Iš to straipsnio, atrodo, ji yra 
užpykusi ant Studentų žodžio re
dakcijos, atspausdinusios recenzi
ją “Studentai apie Atžalą”, kuri, 
jos pasisakymu, buvusi be parašo. 
Būdamas Studentų žodžio redak
cijos narys, jaučiu ir pats pareigą 
panašiai užstoti savuosius kores
pondentus. ’

Del parašo atsakysiu trumpai. 
Jei p. Rūta Dargas slapyvardžio 
už parašą neskaito, kodėl ji pati 
nepasirašinėja savo tikrąja pavar
de?

Dabar leiskit man trumpai pa
stebėti: kritika ir kritikavimo sti
lius skiriasi kaip druska ir pipirai. 
Šitai, p. Rūta Dargas, be abejo, ži
no, bet, sprendžiant iš jos straips
nio, atrodo užsimiršo... Ji stengėsi 
sudirbti to studento kritiką, bet iš 
tikrųjų ji atakavo tik jo stilių. Jei
gu mūsų vyresnioji karta prie to 
prieina, kad neatskiria, kada kri
tikuojamas turinys ir kada stilius, 
tai jau liūdnas ženklas.

Tačiau, atrodo šuva yra pakas
tas tame, kad Jūsų korespondentė 
nesutiko su mūsų korespondento 
nuomone. Bet čia visai normalus 
dalykas: kiekvienas protaujantis 
galvoja skirtingai. Jeigu p. Rūta 
Dargas norėjo pareikšti savo nuo
monę, kodėl ji nedavė atskiros re
cenzijos, o vietoj to užsimanė pasi
pešt! su tokiu, kuris nors savo nuo
monės pareikšti nebijojo? Be to ji 
dar sugesti jonavo, kad mūsų kores
pondentas nedavė rimtos kritikos.

Jeigu jinai neatskiria panegirikos 
ir pasmerkimo nuo rimtos kritikos, 
tai čia jau nebeliūdna, bet arčiau 
tragedijos.

Baigiant norėčiau iškelti dvi 
mintis, apie kurias tokio straipsnio 
autorė nepagalvojo. Užtenka pūsti 
vienas kitam arabus dėl mūsų dra
mos lygio Sydnėjuje. žinome jos 
lygi-

Antroji mintis liečia lietuvybės 
išlaikymą. Jeigu mes esame tuo rei
kalu rimtai susirūpinę, neužtenka 
mokinti mūsų jaunosios kartos 
vien lietuviškai kalbėti; jie turi iš
mokti lietuviškai ir rašyti. Stu
dentų Žodis ir Jaunimo Kvieslys 
yra efektiniausios mūsų jaunosios 
kartos lietuviško rašymo mokyklos 
Australijoje. Todėl vyresnieji turė
tų raginti mūsų jaunimą kuo dau
giau šiuose skyriuose bendradar
biauti ir džiaugtis, kai jų skyriai 
pasirodo. Deja, sprendžiant iš to 
straipsnio, atrodo, Studentų Žodis 
šitokio džiaugsmo suteikia nevi- 
siems. Yra ir tokių, kurie nori pra
dėti intrygas su mūsų jaunimu. 
Užtenka, kad vyresnioji karta tar
pusavy pešasi — jaunimas dar su
spės.

Romas Cibas-Cibulskis Jr., 
Sydney.

AR TURIME “DEZERTYRŲ”?
Gerb. Pone Redaktoriau,

Jei ir turėtume, tai dėl jų ne
būtų buVę verta leisti pusiau ve
damuoju straipsnį “Vasario 16-ji 
vakar ir šiandien” (M.P. Nr. 6, 
14.2.1962) ir juo aptemdinti vasa
rio 16-sios šventinės nuotaikos. Jei 
tai džiugiai dienai prisiminti ir 
nuotaikai pakelti nebuvo rasta tin
kamos originalios temos, tai tas 
negalėjo sudaryti pagrindo atžy
mėti tą dieną laidotuvių maršo 
garsais. Probleminius klausimus 
rišti ir prikaišiojimus dėl neveik
lumo daryti mes turime pakanka
mai laiko ir kitokiomis progomis.

Antra vertus, pagal mūsų ben
druomenės konstruktyvinius pag
rindus, bendruomenės nariu yra 
kiekvienas mūsų, kuris jaučiasi 
esąs lietuvis; tas jo apsisprendi
mas nesąlygojamas jokiomis prie
volėmis. Tad bendruomenės narius, 
pagal jų pasireiškimą bendruo-

menėje, tegalėtume skirstyti į ak
tyvius ir pasyvius. Kaip kiekvie
noj organizacijoj, taip ir mūsų 
bendruomenėj, aktyviųjų yra sau
jelė, o pasyviųjų — būrys. Jei ku
rie nariai iš viso pasitraukia iš 
tų eilių, mes neturime nė mažiau
sios moralinės teisės jų nei sulai
kyti, nei barti, nei smerkti, o juo 
labiau ženklinti “dezertyrų” epite
tais.

Aš iš viso nežinau, ar mes turime 
australiškosios lietuvių bendruome
nės tarpe tokių autoritetų, kurie 
jaustųsi turį moralinės teisės rū
šiuoti jos narius ir įsakinėti jiems 
veikti taip, kaip padaryta aname 
straipsny, šiandieną ne Kudirkos 
laikai, kai jo aštrios satyros buvo 
tinkamu atpildu tautos išgamoms. 
Šiuo metu, kai esame atskirti nuo 
tautos branduolio ir esame veikia
mi asimiliacijos įtakos, mes turė
tume atsargiau prieiti prie mūsų 
išeivijos trupinių, juos išlai
kant savos tautos nariais. Siekda
mi kuo ilgiau išlaikyti lietuvybę 
išeivijoje, turėtume pasyviuosius 
narius ne gąsdinti, grąsipti ar 
juos pašiepti, bet ieškoti tam pa
trauklių priemonių. Tad prieinant 
prie jų, aktyviųjų pareiga būtų 
įrodyti, kad jie nėra tautos de
zertyrais, kad visi esame vienos 
rūšies lietuviais ir mums dera 
drauge viešai ir drąsiai prie kiek
vienos progos reikšti meilę ir pri
sirišimą savo senąjai tėvynei.

Bendruomenės durys yra atda
ros be įspėjančių užrašų visiems 
lietuviams, net jei kurie jų būtų 
laikinai nutolę nuo savo tautos. 
Tad jų atsilankymas sykį ar du 
kartus per metus į tautinių šven
čių minėjimus ar kitokias iškilmes 
yra sveikintinas ir visada laukti
nas. Tai labai charekteringa tau
tinė demonstracija, pažymint! ak
tyviųjų ir pasyviųjų narių vienin
gumą, be pirmumo vienų prieš ki
tus.

Aš pripažįstu, kad straipsnis 
stiprus, gražiai literatūriškai api
pavidalintas, parašytas gera inten
cija, keliamos idėjos aktualios, — 
bet minčių perteikimo forma, ne
tikslus parinkimas kai kurių fra
zių ir epitetų, ne palengvino ke
liamos problemos išsprendimo, bet 
ją pasunkino. L. Lygumietis
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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 stoti*. Teki LW 1220
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė, duodamo, ir iž.imokėjimui. Me. kalbame vokižkai.
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HYPNOTISTAS L. FARRUGIA,
3 Leichhardt Ave., Glebe Point, 

Sydney.'
Pagelbės nugalėti nervingą įtam
pą, rūpesčius, girtuoklystę, nutu
kimą ir t.t.
Priėmimo valandos 10-1 ir 2-6 p.p. 
Vizitą užsakant skambinti 68-2073

Buenos Aires mieste Vladė Ma- 
lelaitė-Survilienė su savo vyru Be
nediktu Survila turi moterų madų 
firmą. Sausio 19 d. Survilai lėktu
vu išvyko į Paryžių ir kitus cent
rus aplankyti keturias pasaulio 
moterų madų parodas. Jie dar lan
kysis Panamoje, New Yorke, Skan
dinavijos kraštuose, Šveicarijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, Italijoje ir 
Austrijoje.
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“VYTIES” VARGAI IR VILTYS
VYTIS I — WEST ADELAIDE 

42 — 55
Paskutiniu laiku Vytis žaidė su 

jauna australų komanda. Turėda
mi geresnius pakaitalus australai 
laimėjo rungtynes. Rungtynių 
pradžioje mūsiškiai žaidė greitais 
prasiveržimais ir visą laiką lipo 
priešui ant kulnų, bet antrame 
kėliny priešas buvo ištverminges
nis ir lengvai laimėjo prieš mū
siškius.

Taškus pelnė: Petkūnas 14, Ra- 
monaitis 6, Visockis 6, Lapšys 12, 
Urmonas 4 ir Daugalis 0.

Vytis II laimi prieš Weigall 
Ovai penkių taškų skirtumu. Šio
je komandoje žaidžia: Rakauskas, 
Gudelis, V. Stankevičius R. Stan
kevičius, Kapočiūnas, Rudzenskas, 
J. Morkūnas.

LAIMI IR JAUNIAI 
Vytie* jauniai — United Churches 

36 — 19
Vyties jauniai pirmą kartą laimi 

vasaros pirmeynbėse. Aiškiai ma
tosi, jie progresuoja. Pats žaidi
mas vietomis su klaidomis, bet 
matėsi ir gerų pusių. V. Stankevi
čius, Mikužis, Bernaitis, Radzevi
čius ir Pocius sudarė pagrindini 
penketuką su pakaitalais Kirsti, 
Jaunutis I ir Jaunutis II. Taškus 
pelnė: V. Stankevičius 20, Pocius 
6, Kirsh 2, Radevičius 2, Bernai
tis 6.

■ Moterys
VYTIS I — VIKINGS 24 — 59
Vytietės, žaisdamos prieš stip

riausias priešininkes, neturėjo ga

limybės laimėti, bet parodė kietą 
pasipriešinimą. Reikia pastebėti, 
kad R. Andriušytė iš keturiolikos 
baudų pelnė 11 taškų. M. Keler- 
taitė 5, šiukšterytė 6, O. Kelertai- 
tė 0 ir Baškutė 0.

TINKTINIS
Vyrai
VYTIS I — A.S.K. BALTI 1 — 2

Silpnoj sudėty vytiečiai neparo
dė kietesnio žaidimo ir pralaimė
jo. Už Vytį žaidė: Visockis, Pet
kūnas, Donela, Daugalis, Jačiuns- 
kis.

VYTIES JAUNIAI HOLANDIA
14 — 16; 1 — 15.

Nors jauniai ir turėjo progos 
pirmą setą laimėti, bet dėl servų 
pralaimėjo. Daug blogiau žaidė 
antrame sete pelnydami vos vieną 
tašką.

Už jaunius žaidė: Morkūnas, 
Dunda, Zamoiskis, Pocius, Miku
žis, R. Stankevičius, R. Rudzens
kas.

Motery*

VYTIS — D.V. (LATVĖS) 0—2
Lietuvaitės dar neturi užtekti

nai davinių nugalėti latves nors 
pereitais metais vytietės įveikė 
latves D.V. tuo pačiu rezultatu, 
šiose žaidynėse žaidė: M. ir O. 
Kelertaitės, N. Vitkūnienė, R. 
Andriušytė, O. Mikalainytė ir I. 
Pečiulytė.

/ Edą*

DIDYSIS...
(Atkelta

šio. Čia jis su žmona praleidžia 
dienas netrukdomas, čia jis susi
tinka su savo šeimos nariais: jo 
ištekėjusi duktė Elizabeth de Bois- 
sieu, sūnus Philippe, laivyno kari
ninkas, čia jis praleidžia laiką su 
savo trimis vaikaičiais; ir čia yra 
netoliese kapas jo jauniausios

iš 2 psl.)

lia. Abejojantiems sakydavo: “Ne
jaugi dar kas galvoja, jog aš noriu 
tapti diktatoriumi būdamas 67 
metų amžiaus?”

Generolui sudarant ministerių 
kabinetą buvo ir staigmenų. Po
nas X, išgirdęs, kad jis numatytas 
į ministerius, nuvyko pas De Gaul-

dukters Anne, kuri mirė būdama 
nuo pat mažens luoša mirė sulau
kusi 20 metų.

Šiuoąe namuose de Gaulle pa
rašė savo karo prisiminimus, bet 
jo savanoriškas “ištrėmimas” per 
tuos ilgus metus nepraėjo vien ap
mąstymais ir knygų rašymu. Ke
letą kartų į mėnesį jis nuvykdavo 
į Paryžių, pasiklausinėdavo, pasi
kalbėdavo. Daug jo lankytojų jį 
ragino sugrįžti į politinį gyveni
mą, bet jis atsakydavo: “Numi
rėlio vaistais neprikelsi”.

Retkarčiais generolas dalyvau
davo su savo veteranais įvairiuose 
minėjimuose. Kartą vienas senas 
karys priėjęs prie jo paklausė:

Mon general, ar jūsų nebepa- 
kvies atgal į vyriausybę?

— Ne. — atsakė generolas, — 
Dar nesam užtektinai kritiškoje 
padėtyje, kad manęs prireiktų.

1958 metais Vakarų pasaulyje 
kilo įtampa ir atsirado tas “kritiš
kas” momentas. Staigiai vėl iškilo 
Charles de Gaulle ir paėmė kraš
tą į savo rankas, apsaugodamas 
Prancūziją nuo chaoso ir savižu
dybės.

Jo pirmoji pasakyta kalba perė
mus ministerio pirmininko parei
gas buvo kupina patoso. Tautos 
atstovai daug ko iš jo nesitikėjo. 
Bet sekančią dieną, svarstant vals
tybinius reikalus, atstovai šnibždė
josi: “Bet jis pasikeitęs! De Gaul
le visiškai kitoks!”

Asmuo, anksčiau vadinamas “ty
liuoju kalnu”, elgėsi visiškai lais
vai ir mandagiai, jo balsas su
minkštėjęs. Jis sveikinosi su kiek
vienu, neaplenkdamas net komu
nistų vado Jacques Duclos.

Taip vadinamas “naujasis” De 
Gaulle bandė išvesti kad jo grįži
mas į valdžią paremtas tautos va

MŪSŲ PASTOGĖ

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad visi sportinin

kai privalo dalyvauti Kaziuko mu
gėje kurios programa sekanti:

11 vai. pamaldos Brendan’s baž. 
Bankstowne.

2 vai. iškilmingas sporto aikš
tės atidarymas prie Bankstowno 
lietuvių Namų “Dainava”.

3 vai. tinklinio varžybos Syd
ney — Bankstown.

4 vai. moterų krepšinio varžy
bos “Kovas” — Auburn.

V. PATAŠIUS VĖL LAIMI!
Vasario mėn. 18 dieną įvyko 

Sydnėjaus lietuvių, latvių ir estų 
šachmatininkų žaibo turnyras, ku
rį suorganizavo latviai savo na
muose Strathfield. Dalyvavo 19 
šachmatininkų iš kurių 6 lietuviai. 
Pasibaigus turnyrui mūsų šachma
tininkas V. Patašius ir latvis L. 
Švarės surinko po 16 taškų. Iš
aiškinimui turnyre laimėtojo var
do šie du šachmatininkai turėjo 
sužaisti tarpusavyje dvi partijas. 
V. Patašius, kuris neperseniausiai 
laimėjo Sydnėjaus lietuvių šach
matų turnyrą, laimėjo nugalėda
mas latvį 2-0 santykiu ir tuo pa
čiu tapo žaibo turnyro laimėto
jas.

Pasibaigus turnyrui visi šachma
tininkai buvo pakviesti bendrai va
karienei, kurios metu latvių klu
bo pirmininkas adv. L. Peics pas
veikinęs visus pabaltiečius šachma
tininkus įteikė šio turnyro nuga
lėtojui V. Patašiui gražią pereina
mąją taurę kurią skyrė latvių klu
bas ir pavadino “Kaunas — Riga 
— Tallinn Cup”.

Panašus turnyras numatytas 
pravesti kasmet. Vakarienės me
tu estų ir lietuvių atstovai padė
kojo latvių klubo valdybai už taip 
tvarkingą turnyro pravedimą ir 
už vakarienę. Jaukioje ir draugiš
koje nuotaikoje pabaltiečiai šach
matininkai dar daugiau sustipri
no tarpusavio bendravimo ryšius.

Turnyre dalyvavo žemiau išvar
dinti lietuviai šachmatininkai ir 
užėmė sekančias vietas:

V. Patašius 1 v., surinkęs 16 taš
kų, gyd. I. Venclovas 4 v. — 13 
taškų, J. Maščinskas 7-8 v. — 11 
taškų, V. Augustinavičius 11 v. — 
8J taško, J. Dambrauskas 13 v. — 
7 taškus ir P. Grosas 18 ir pasku-

le aiškintis: “Iš tikrųjų aš numa
tau Tamstą kviesti į ministerius”.

“Bet, generole”, aiškinosi X, 
— “aš visiškai priešingos nuomo
nės dėl Alžyro. Taip pat jūs pui
kiai žinote, aš esu pasisakęs spau
doje prieš jus.”

“Tą aš įvertinu” — atsakė ge
nerolas. Ponas X tapo ministerių.

Politikai nustebę sekė tą senąjį 
šarvuočių generolą sprendžiantį 
politinius klausimus. Anksčiau jis 
stengėsi visur “prasilaužti”, da
bar jis jieško lengvesnių kelių. J. 
R. Tournoux pasakoja: “Atvykęs 
JAV Valstybės Sekretorius Dulles 
užklausė de Gaulle, kaip jis nu
matęs išspręsti Alžyro problemą, 
de Gaulle atsakė: “Problemos ne
gali išspręsti su ja nesusigyve
nęs”, o kiek vėliau, pagalvojęs, 
pridėjo: “Pone Sekretoriau, kaip 
jūs sprendžiate savo negrų prob
lemą?”

Nors jau ir gerokai susenęs, bet 
fiziniai jis dar yra stiprus. Vizi
tuodamas Afriką jis vaikščiojo 
tarp vietinių gyventojų ir stengė
si kuo daugiau žmonių asmeniškai 
pasveikint. Jo palydovai ir kartu 
vykę žurnalistai daugiau išvargo, 
negu pats de Gaulle.

De Gaulle ypač nemėgsta ilgų 
bereikšmių diskusijų. Vienam mi- 
nisteriui užbaigus kalbėti, kitas 
pradėjo: “Aš pilnai sutinku su ma
no colegų nuomone, bet...”

De Gaulle j nutraukė: “Jūs su
tinkate? Gerai! Dai- kas turi ką 
pasakyti?”

Kitas ministeris turėjo sunku
mų suformuoti pirmuosius saki
nius savam raportui. “Jeigu tams
ta nesate pasiruošęs”, įsikišo De 
Gaulle, — “reikalą svarstysime 
sekantį kartą.”

Paprastuose diskusiniuose klau

simuose de Gaulle klausosi kitų 
nuomonių ištvermiai ir kantriai. 
Bet jam pasakius “Aš nuspren
džiau,” tolimesni kalbų nebebūna.

De Gaulle yra vienas geriausiai 
informuotų politikų Europoje. 
Kasdien jis išklauso rytines ir va
karines žinias, perskaito visus 9 
Paryžiaus dienraščius įskaitant ir 
komunistinį “L’Humanite”. Die
nos metu peržiūri specialius biu
letenius užsienio ir vietinės spau
dos.

De Gaulle nejieško sau garbės. 
Šiaip jis dėvi civiliniais rūbais. 
Kariškomis progomis ar vizituo
damas Prancūzijos užjūrio kraš
tus jis vilki karišką uniformą su 
dviem žvaigždėm savoje “kepi” — 
brigados generolo. Jis įsitikinęs, 
jog visuomenė negali jo padaryti 
didesniu, negu istorija jį pripaži
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5 vai. tinklinio varžybos “Vete
ranai” — “Kovas".

6 vai. virvės traukimas Sydney 
— Bankstown.

Be to, bus pravestos stalo ir lau
ko teniso parodomosios varžybos 
bei kiti žaidimai.

Mergaičių ir vyrų tinklino ko
mandos žaidžia uniformuotos.

Sydnėjaus L.S.K. “Kova*"
Valdyba

Šachmatų įkyriu! užrašą paruo
šė dail. A. Šimkūnai, už ką Sydney 
sporto klubas Kova* nuoširdžiai 
dėkoja.

tinę vietą dalinosi su kitu latviu, 
surinkęs 24 taško.

Šiame turnyre taip pat dalyva
vo garsus estų šachmatininkas W. 
Poder, kuris užėmė trečią vietą 
su 14* taško.

V.A.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Algi* Makaitis, 16 m. pasižy

mėjo Massachusetts atvirose pir
menybėse, gruodžio 29 — sausio 1, 
1962, nugalėdamas Massachusetts, 
Naujos Anglijos ir Bostono meis
teri John Curdo. Dalyvavo 20 A 
klasės ir 23 — B klasės p-bėse. Le
opoldas Šveikauskas dalyvavo A kl. 
varžybose (11 tš.) ir Algirdas Le
onavičius B kl. — 3 tš.

— Boston Sunday Globe, gruo
džio 31, įdėjo žinią pagal Harald 
Noreli duomenis iš Švedijos (jis 
pasaulio koresp. p-bių tvarkyto
jas), kad pusfinaly Kazys Merkis, 
JAV, atsistojo pirmuoju tarp tre
čios lentos žaidikų, pralenkdamas 
visu tašku antros vietos laimėtoją 
I. Maričič, Jugoslavija.,

Pabrėžta, kad nežiūrint bosto- 
niškio didelių pastangų ir pasek
mės, JAV komanda nesikvalifikavo 
į baigmę. Užbaigos stovis: K. Mer
kis, JAV — 44 tš., I. Meričič, Jgsl. 
— 34, H. Fabricius, V. Vok. 3, P. 
Cherta, Ispanija 3, F. Schulz, Ka
nada 24, inž. Marcussi, Argentina 
24 ir Laughton, Australija 2tš.

— Dr. Alg. Nasvytis iš Clevelan- 
do paskyrė pereinamą dovaną jau
nių nugalėtojui.

— S. Navickas, iki šiol žinomas, 
kaip stalo tenisininkas, laimėjo 
šachmatų turnyrą, London, Ont.

— Ignas Žalys, Baikovičiu* SU 
kitais turi po 4 — 1 tš. Montrealio 
atvirose p-bėse. Pirmauja Matthai 
su 5 ir R. Hirsch su 44tš.

nusi. Kartais keistai atrodo, kaip 
kiti karininkai šalia jo savose uni
formose susisagstę visus savo me
dalius, o de Gaulle stovi tik su 
vienu Lorraine kryžium.

Prezidentas de Gaulle šiuo metu 
turi vieną tvirčiausių pozicijų, 
kokią tik yra turėjęs Prancūzijos 
prezidentas. Jis turi teisę atsta
tydinti ministerių kabinetą, įskai
tant ir ministerį pirmininką; pa
leisti parlamentą, spręsti savaran
kiškai svarbesniuosius klausimus 
bei svarbiam reikalui esant perim
ti vigą tiesioginį krašto .yaldymą 
ir teisių tvarkymą.

Kadangi jis rūpinasi daugiau 
Prancūzijos prestižu, negu savo 
paties, labai mažas prancūzų skai
čius galvoja, kad “le grand Char
les” mesis į diktatorius.

Sulietuvino A. Bukas

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

— Bostono tarpklubinėse, lietu
vių komanda gerai sužaidė pasku
tines pirmojo rato rungtynes, už
baigusi lygiom su Bostono meiste
riais — Cambridge I 24 — 24 kai 
kitos komandos jiems pralaimėjo. 
Šiose rungtynėse Ged. Šveikauskas 
uždirbo pustaškį, po tašką laimėjo 
A. Klinovas ir K. Merkis. Pastara
sis įveikė G. Proll, naująjį Massa
chusetts čempioną.

— JAV p-bė*e, tarp 12 atrink
tųjų, pirmauja L. Evans, seka R. 
Byrne, Benko, Sherwin, latvis 
Mednis ir kt. Jų skaičiuje yra 
meisteris Weinstein, kuris netru
kus vyks į tarpzonines p-bes ir A. 
Turner iš N. Yorko. Su pastarai
siais dviem, N. Yorko lygos rung
tynėse susitiko Gediminas Švei
kauskas (jis ruošiasi doktoratui 
Columbia universitete). Šveikaus
kas sužaidė lygiom su Weinsteinu 
ir laimėjo prieš meisterį A. Tur- 
nerį.
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AŠ jums atpasakosiu šį įvykį, 
kaip aš jį girdėjau iš jaunos ame
rikietės, praleidusias savo poves
tuvinę kelionę Prancūzijoje, pir
mą kartą būdama Europoje. Pa
togumo dėliai leiskite ją vadinti 
Maryte.

Ji ir jos vyras vyko automašina 
iš Beaune į Bourges, kada šis įvy
kis įvyko. Kažkokio miestelio ga
le. jie pravažiavo pro didžiuliame 
sode stovintį geltonai tinkuotą 
namą. Priešais namą buvo tven
kinys su auksinėmis žuvelėmis.

Pamačiusi šią sodybą, Marytė 
įsikabino į savo vyro rankovę ir 
prašė sustoti. Vyras nustebęs paž
velgė į ją, o ji pribėgo prie gele
žinės tvoros vartų ir smalsiai žiū
rėjo į žvyruotą taką ir į patį 
namą.

Marytė grįžo matomai sujau
dinta.

— Brangusis, — ji tarė, — tai 
— mano namai. Tie patys ir su 
visom smulkmenom.

Jai nereikėjo plačiau aiškinti: 
metų metais jos šeima iš jos šai
pydavosi dėl “josios namo”. Savo 
dažnuose sapnuose ji visada at- 
sirasdavusi kažkokiame name, 
apie kurį ji nežinojo, ar toksai 
ištikrųjų yra ir kokiame krašte. 
Ji niekuomet neprileido, kad to
kia vieta egzistuojanti, ir galvojo, 
kad tai tik jos pačios pasąmonės 
tvarinys. Bet dabar, Prancūzijoje, 
važiuodama vieškeliu, ji išvydo 
"savo namą" savomis akimis.

Po pirmo susijaudinimo ji pra
linksmėjo ir įsigeidė namą ištirti. 
Gal būtų galima jį išnuomuoti sa
vaitei kitai, ir tuo būdu su savo 
vyreliu praleisti medaus mėnesį 
jos sapnų namuose...

Jiems artinantis prie tvoros, iš 
namo išėjo jaunas kunigas. Savo 
laužyta prancūzų kalba Marytė 
užklausė kunigą, ar šių namų Šei
mininkai esą namie. Kunigas iš
gąstingai į ją pasižiūrėjo, persi
žegnojo ir skubotai nužingsniavo 
keliu miestelio link.

Šiaip jau skeptiškai žiūrėdamas 
į visą šio “namo reikalą”, jauna
sis dabar pasijuokė iš savo Mary
tės, kokį įspūdį padarė jos žargo
nas šventam žmogui.

Bet abu linksmai patraukė pro 
vartus į sodą. Ten jie pamatė gy
vatvorę karpantį sodininką. Ma
rytė kreipėsi į jį:

— M’sieu, est-ce ąue vous 
pouvez me dire... — bet toliau 
neteko kalbėti.

Sodininkas atsitiesė, pažvelgė

— Olandijos tarptautinį turnyrą, 
Utrechte, laimėjo belgas O’Kelly 
su 64 tš. (iŠ 9), austras Robatsch 
6, amerikietis Bisguier ir jugosla
vas Matanovič po 54 tš. Prieš bel
gą O'Kelly Povilas Tautvaišas lai
mėjo 1948 m., iškovodamas pirmą 
vietą Oldenburgo turnyre.

— Hastingso turnyre pirmauja 
pasaulio meisteris Botvinikas, ant
ruoju atsistojo amerikietis Bis
guier, įveikęs garsų jugoslavą Gli- 
goričių.

— “Darbininke” tilpo, gruodžio 
15 d. Tautvaišos laimėta partija, 
Š. A. lietuvių p-bėse, Clevelande 
prieš Ged. Šveikauską, gruodžio 
22 d. — Škėmos prieš Dr. A. Nas- 
vytį ir gruodžio 29 d..R. Barstan
čio laimėta partija Rygoje prieš 
buv. pasaulio meisterį M. Talį.

— Vilnius įveikė Kauną 68:35, 
šimto lentų varžybose. Iki tol abu 
miestai turėjo po 4 laimėtus susi
tikimus. M. Merki*

ALEXANDER WOOLCOTT 

į ją, numetė savo žirkles ir pasi
leido tekinas, tartum pats velnias 
jį vytųsi.

Jaunieji nenustojo drąsos, ir 
priėjo arčiau namų. Šimtas deta
lių įtikino Marytę, kad tai — jos 
namas: langas po stogo iškišuliu, 
pakrypęs kaminas, ąžuolinės du
rys su įrašu lotynu kalba... Iš nus
tebimo Marytė net galvą kraipė, 
o jis patraukė senovišką skambu
tį. Jie girdėjo, kaip kažkur toli 
namų viduje suskambėjo skam
balas. Pasigirdo žingsniai ir grin
dų girgždesys. Duris atidarė seny
va moteris su gaubtu ant galvos ir 
pasirišusi priejuostę. Bet dar Ma
rytei nespėjus tarti žodžio, mote
ris žvilgterėjo į ją kaip į baidyklę 
ir užtrenkė duris, iš vidaus jas 
užsklęsdama.

Nustebę ir net supykę, jiedu 
grįžo prie automašinos. Vyras 
tarė:

— Brangioji, atrodo, kad šie 
žmonės baidosi mūsų.

Miestelyje jie susirado svetainę 
ir joje šnekų šeimininką. Pavalgę, 
jaunavedžiai apipylė šeimininką 
klausimais: Kieno namas mieste
lio gale? Kas jame gyvena? Kada 
statytas? Ar galima būtų jį trum
pam išsinuomuoti?

Į paskutinį klausimą šeiminin
kas buvo abejingas. Bendrai, jis 
mažai žinąs apie šį namą, ir ten 
niekuomet nebuvęs, bet miestely 
kalbama, kad jame vaidenasi... 
per pastaruosius dešimt metų, lai
kas nuo laiko patys namų šeimi
ninkai, darbininkai ar net kartais 
besilankąs kunigas matę kažko
kią dvasią ten besitrankančią.

Keista, kad jaunieji amerikie
čiai kaip tik dabar klausinėją apie 
šį namą, nes dvasia dar šiandien 
buvo pasirodžiusi, ir net dienos 
šviesoje. Jo paties virėjo sūnus, 
dirbąs ten sodininku, dabar vir
tuvėje, stengiasi pasigerti iki ne
sąmonės, bet vynas jam negelbsti, 
ir jis dreba kaip epušės lapas. Tik 
prieš valandą, jam ties didžiuoju 
taku belyginant gyvatvorę, atsi
radęs vaiduoklis ir nei su juo kal
bėjęs. Vaiduoklis buvęs jaunos 
moters pavidale ir, jis sakė, lydi
mas kito vaiduoklio jauno vyro 
pavidale.

Štai jums ir visas įvykis. Ben
drai žmonės tvirtina, kad netiki 
į vaiduoklius. Bet aš manau, kad 
tai gali atsitikti kai kada... kai 
kam ir ... kai kur.

Vertė Leopoldas Linkuvis
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Vasario 16-ji pas mus

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
AUCKLANDE

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės paminėjimą Aucklande suren
gė vietinė Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba 17-tą vasario 
Cresta kavinėje. Apylinkės pirmi
ninkas A. Pinkus atidarė minėji
mą, toliau paskaitą apie dr. Basa
navičių skaitė agr. č. Liutikas iš
ryškindamas jo svarią ir plačią įta
ką lietuvių tautiniame atgimime 
pasibaigusiam nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymu. Paskai
tininkas prilygino dr. Basanavičių 
prie šventraščio Dovydo, kuris iš
ėjo kovon prieš baisųjį Galijotą 
ir laimėjo. Basanavičiaus pradė
toji Aušra buvo tarsi sniego gniūš- 
telė, kuri riedėdama laiko tėkmė 
tapo didele jėga, prikėlusią kaiku- 
rių mirtin nurašytą lietuvių tau
tą gyvenimui. Buvęs Valstybės 
Teatro aktorius Petras Šimkus pa
skaitė kelis Aisčio ir Brazdžionio 
eilėraščius. Oficialioji dalis baigta 
Lietuvos himnu.

Gaila, kad minėjimo rimtis, kuri 
matėsi dalyvių veiduose paskaitos 
metu ir skaitant eilėraščius, greitai 
išnyko tuoj pat prasidėjusiame 
pasilinksminime. Tuo rengėjai nu
vainikavo tautinę šventę į kasdie
nišką subatvakarj. Pasilinksmini
mai savo vietoje yra pageidautini, 
bet jie niekuomet neturėtų būti 
suplakti su paminėjimais dėl kurių 
idėjų šimtai tūkstančių geriausių 
lietuvių amžių bėgyje paaukojo 
savo gyvastį.

VASARIO 16-JI MELBOURNE
Sekmadienį, vasario 18 d. minė

jimas pradėtas pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje. Dienai pritaikin
tą pamokslą pasakė kun. P. Vase- 
ris, ypač pabrėždamas lietuvių 
jaunuolių patriotiškumą dar netoli
moje praeityje. Pamaldų metu gie
dojo bažnytinis choras. Tautinę 
vėliavą nešė skautai, o su savo 
vėliavomis dalyvavo ateitininkai ir 
katalikės moterys.

Salėje minėjimą atidarė apy
linkės pirmininkas p. J. Petrašiū- 
nas ir pakvietė karių “Ramovės” 
p-ką p. Baltoką perskaityti Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo 
akto. Žuvusieji už Lietuvos laisvę 
pagerbti tylos minute.

E. Karazijienė savo paskaitoje 
palietė lietuvybės išlaikymo klau
simą ir ragino jaunimą stoti į lie
tuviškas organizacijas. Ragino 
taip pat pravesti kultūrinę propa

KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS KAZIUKO 
MŪGĖS REIKALU

Kaziuko mugė įvyks kovo 4 d. 
sekmadienį, Bankstown Dainavos 
salėje tuoj po pamaldų. Pamaldos 
bus laikomos 11 vai. ryto St. Bren
dans bažnyčioje, Bankstowne. Baž
nyčia yra prie North Avenue ir 
Cambridge Avenue susikirtimo. 
Camperdown’e pamaldų tą dieną 
nebus.

Jau eilė mūsų tautiečių yra pa
sižadėję dalyvauti su savo pramo
nės gaminiais, rankdarbiais, dro
žiniais, dailės paveikslais ir pan. 
Tačiau pageidautina, kad kuo di
desnis skaičius prie mugės ruoši
mo prisidėtų. Kas turi raštuotų 
tautinių juostų, siuvinėtų staltie
sių, gintaro, metalo, medžio ar ke
ramikos išdirbinių, prašomi mūgė- 
je išstatyti. Kviečiame ir foto 
mėgėjus savo charakteringesnes 
nuotraukas visuomenei parodyti. 
Nuotraukos gali būti albume ar 
prilipintos ant kartono.

Eksponatus prašome pristatyti 
iš ryto, kovo 4 d. į Dainavos sa
lę. Kas neturi transporto priemo
nių, praneša telefonu 79-2183, 

Su liūdesiu pranešame mūsų draugams ir pažįstamiems, 

kad vasario 19 d. po sunkios ligos mirė mūsų mylima 

duktė, žmona, motina ir teta

EUGENIJA ŽALINKEVIČAITĖ — JONUŠIENĖ.

Nuliūdusi šeima

gandą, supažindinti australus su 
Lietuvos praeitimi, jos kultūra, 
dainomis, muzika, papročiais. Šia 
kryptimi mūsų chorai jau pradžią 
yra padarę. Pasidžiaugė vasario 17 
d. Melbourne vakarinio laikraščio 
“Herald” prmame puslapyje tilpu
sią gražuolės Nijolės Adomavičiū
tės nuotrauka tautiniuose rūbuo
se.

Vėliavą išnešus pradėta meninė 
dalis. P. Zdanavičienės vadovauja
ma parapijos mokyklos tautinių 
šokių grupė gyvai pašoko “Len
ciūgėlį” ir “Malūną”, p. Juškai 
akordeonu pritariant. Skautė Mil
da Malakūnaitė deklamavo B. 
Brazdžionio eilėraščius. Solistas P. 
Morkūnas padainavo “Dar nepa
ketinau pas mergelę joti” ir “Ru
duo”; pianinu jam pritarė skau
tė Danutė Jokūbauskaitė. Šopeno 
nokturną paskambino R. švamba- 
rytė. Ponios Balčiūnienė ii- Žie- 
dienė duetu; sudainavo “Kur bakū
žė samanota” ir “Pasvarstyk an
tele”, pritariant stygų orkestrui 
(Baltokas, Gabas, Vacbergas ir 
Zabiela), žinomas Melbourne Dai
nos Sambūrio choras, diriguojamas 
p. Alberto Čelnos padainavo “Anoj 
pusėj Nemunėlio”, “Kalvelis”, 
“Kur giria žaliuoja” ir “Jūreivių 
maršas”. Publikai prašant dar už
traukė “Pajūriais, pamariais’. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

Vytenį* Vasari*

VASARIO 16-JI HOBARTE
Nepriklausomybės šventės minė

jimas buvo atšvęstas tikrai pasigė
rėtinai ir skaitlingai. Reikėjo, ži
noma, kiek palaukti, kol lietuviškas 
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stengsimės transportą parūpinti 
(kitais reikalais kreiptis tuo pa
čiu telefonu).

Mugės metu įvyks seniai visų 
lauktas ypač jaunimui svarbus 
įvykis: sporto aikštelių prie Banks- 
towno namų atidarymas ir jų per
davimas mūsų sportininkams. 
Sportininkai praves kelias žaidynes 
(sekti spaudoje tuo reikalu jų pra
nešimus).

Taigi, atsilankiusieji mūgėn tu
rės progos maloniai praleisti lai
ką: matys sporto žaidynes, įvairių 
naujų eksponatų, galės išbandyti 
laimę turtingoj loterijoj ar prie 
laimės rato. Bufete bus gaunamas 
alus ir vaisvandeniai.

Kviečiame gerb. visuomenę kuo 
skaitlingiau dalyvauti. Didesnė 
pelno dalis bus skiriama kaip įna
šas Bankstown’o namams paremti.

PRANEŠIMAS EKSKURSIJOS Į 
PORT KEMBLĄ REIKALU

Kovo 10 d., šeštadienį, įvyks 
ekskursija į Port Kembla apžiū
rėti plieno fabrikų. Susirinkti prie 
Bankstowno liet, namų 8 vai. ryto 
(prašome nesivėlinti), iš kur au- 

nerangumas buvo nugalėtas.
Apylinkės valdybos pirmininkas 

L. Simanauskas minėjimą pradėjo 
trumpu žodžiu ir pakvietė susirin
kimą pagerbti laisvės kovotojus 
susikaupimo valandėle. Kruopščiai 
ir gražiai parengta A. Munčelio 
paskaita buvo su-dideliu atidumu 
visų išklausyta. Paskaitininkas iš
kėlė Lietuvių Tarybos pasiryžimą 
ir tikėjimą laisve skelbiant pasau
liui tautos norą, priminė Maironio 
žodžiais visos tautos džiaugsmą ir 
didį pasiaukojimą laisvės kovoje. 
Tik žmonės, kurie jaučia, kurie šir
dimi išgyvena savo tautos reikalus 
— džiaugsmus ar vargus, tik jie 
myli tėvynę, tik jie kuria ir dirba 
jai. Užmiršdami savo asmeniškas 
smulkmenas mes ir šiandie vienin
gai galime siekti ir dirbti tam did
žiam laisvės reikalui.

Jaunųjų Igno ir Lino Vaiciule- 
vičių bei Kantvilų eilėraščiai, Jū
ratės muzika ir J. Vasiliausko de
klamacija paįvairino programą. 
Maloni staigmena buvo ponų Kru
tulių iš Launcestono atvykus į mi
nėjimą. Ponas Krutulys pasveikino 
hobartiškius Launcestono apylin
kės vardu, gi ponia Regina Krutu- 
lytė paskambino pianinu. Vargu ar 
kada sukrypęs senas pianinas iš
davė gražesnę muziką, kaip dabar, 
kai jaunoji Regina savo meistriš
kais piršteliais žaidė. Ponia Ž. Si- 
manauskienė dar padainavo lietu
viškų dainelių pritardama pianinu, 
ir minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Po gražaus minėjimo daugelis 
dar pasiliko lietuviškam pasilinks
minimui. M.

tomobiliais nuvyksime į Port 
Kembla. Ekskursija įdomaus po
būdžio, bet dalyvių skaičius ribo
tas. Vengiant nepasitenkinimų pa
tartina kuo anksčiau užsiregis
truoti pas Valdybos pirmininką 
tel, 79-2183. Turintieji susisiekimo 
priemones praneša, kiek asmenų 
galės pas save priimti; neturin
tieji praneša, keliems asmenims 
transportas bus reikalingas. Mote
rys prašomos neimti batų su augš- 
tom kulnim.

PRANEŠIMAS ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMO REIKALU

Šv. Kazimiero minėjimas įvyks 
š.m. kovo 11 d., sekmadienį, 6 vai. 
vakaro Bankstown’e Dainavos sa
lėje.

Programoje: a) rašytojo p.J.A. 
Jūragio paskaita, b) meninė dalis.

Meninę dalį išpildys solistai: p. 
Bernotienė, p. Vilnonis ir Dainos 
choras, vad. muz. K Kavaliausko.

Nepraleiskite progos pagerbti 
mūsų šventojo globėjo ir pasigė
rėti gražia ir gausia menine pro
grama.

A.L. Kataliku Kultūros 
Draugijos Valdyba

MELBOURNE MOKSLEIVIAMS
Maloniai kviečiame visu* moks

leivius ir būrimu* Universiteto 
studentus, ypatingai visus tuos 
dar neapsisprendusius apie savo 
ateitį, atsilankyti su savo tėveliais 
į studentų ruošiamą pašnekesį su
pažindinti su Universiteto gyve
nimu ir jame dėstomais mokslais.

Studentai iš įvairių fakultetų 
trumpai apibūdins Jus su įvairiom 
mokslo šakom ir maloniai atsakys 
į klausimus.

VASARIO 16-JI NEWCASTLE
Skaitlingai susirinkę vietos lie

tuviai Nepriklausomybės šventę 
minėjo vasario 18 d. Broadmeadow 
katalikų bažnyčioje ir tos bažny
čios salėje. Laisvės dienai skirtas 
pamaldas laikė ir pamokslą pasa
kė kun. S. Gaidelis, S.J. Pamaldų 
metu bažnyčia gaudė nuo lietuviš
kų giesmių.

-Toliau minėjimas buvo tęsiamas 
bažnyčios salėje. Čia apylinkės vi
cepirmininkas K. Jazbutis, pava
duodamas tą dieną negalintį iš 
darbo pasitraukti pirm. P. Brūzgą, 
pravedė minėjimą. Po Tautos Him
no p. M. šeškus papasakojo šven
tės dalyviams apie stebuklingąjį 
laisvės perlą. Legendos pagrindinė 
mintis būtų tokia: kai Valdovas 
tą savo šalies dievų už sąžiningą 
vadovavimą jam padovanotą ste
buklingąjį laisvės perlą prarado, 
Valdovo patarėjai — Išmintis, 
Narsumas ir Pasiaukojimas — iš
ėjo jo jieškoti. Tačiau tik vienas 
valdovo patarėjų — Pasiaukojimas 
įstengė prarastąjį stebuklingąjį 
laisvės perlą surasti, valdovui jį 
grąžinti ir visai šaliai laisvę už
tikrinti).

Toliau Newcastle lietuvių cho
ras, S. Žuko diriguojamas, sudai
navo šias dainas: žuvusięms ka
riams, verkė mergelė, kur giria 
žaliuoja ir šiltas gražus rudenė
lis. Visas dainas lydėjo stiprūs 
klausytojų plojimai.

Vicepirm. K. Jazbutis baigė mi
nėjimą padėkos žodžiu visiems ja
me dalyvavusiems. Kor.

J SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ D-JA MELBOURNE >: 
g KOVO 3 D. (ŠEŠTADIENĮ) LIETUVIŲ NAMUOSE * 

(12 FRANCIS GR. THORNBURY) RUOŠIA £ 
>’ UŽGAVĖNIŲ PASILINKSMINIMĄ >!

Gavėnios atžymėjimo paprotys buvo labai populiarus Lie- >; 
* tuvoje, todėl šią gražią tradiciją mes turime palaikyti ir čia.

šia proga Jūs pamatysite Lašininį ir jo priešą — Kana- J 
>; pinį. Spėjama, kad Lašininis bus viešai nulinčiuotas už besai- H 

kį lašinių naudojimą per ištisus metus, o Kanapinis su Gavėnu 
vaišins visus gardžiais Užgavėnių užkandžiais ir gaivins jūsų J 

H troškulį įvairiais skysčiais.
>; Kviečiami visi mieli Melbourniškiai ir svečiai skaitlin- H

gai dalyvauti ir praleisti vakarą jaukioje užsigavėjimo nuotai- >:
koje. ■*

V VPradžia 7 vai. p.p. Įėjimas 10 šil.

J GAVĖNAS £
.v,.................. >:

Kiek aš sužinojau!
Dainos koncerto metu viena po

nia apsižiūrėjo pametusi piniginę 
su pinigais. Pasiskundus piniginė 
atsirado gerokai pastorėjus.

★

Canberroje gyvena pavyzdinga 
Meikšų šeima: tėvas danas, moti
na lietuvė ir penki vaikai. Visi na
muose kalba gryniausia lietuvių 
kalba. Viena dukrytė neseniai nu
silaužė koją. Tikimės, kad sėkmin
gai gyja.

★

Cabramatiškis Antanas Skirka 
pradėjo studijuoti' pritaikomąjį 
meną Commercial Art institute 
Melbourne korespondenciniu keliu. 
Turint minty jo gražus išdirbinius 
ir pjaustinėjimus medyje, atrodo, 
šios studijos bus tikrai vaisingos.

*

Vasario 24 d. Aleksandras Danta 
iš Guildford atšventė 60 metų am
žiaus sukaktį. Jo sūnus Gytis Dan
ta, jaunas medicinos daktaras, pra
eitais metais baigęs Sydney Uni
versitetą, aplaistė savo medicinos 
baigimo diplomą, dalyvaujant iš
kilmingoje vakarienėje australų ir 
lietuvių kollegoms, kurių prisirin
ko apsčiai.

ATITAISYMAS

Mūsų Pastogės praėjusiame nu
mery įsivėlė nemaloni klaida: 
straipsnyje “Gyvename be barnių” 
antrinėje antraštėje turi būti ne 
su p. Milašausku, kaip atspausdin
ta, bet su p. Mališausku. Gerb. 
Brisbanės apylinkės pirmininką už 
šią klaidą maloniai atsiprašome.

M.P. Red.

Laukiame Jū»ų kovo 3 d. šešta
dienį, 2.15 p.p. Lietuvių Namuose, 
12 Francis Grove, Thornbury.

Melbourne Studentų 
Valdyba

PATIKSLINIMAS
Melbourno L.S. Klubo “Varpas” 

narių ir rėmėjų metinis susirinki
mas įvyksta Lietuvių Namuose 12 
Francis Gr., Thornbury ne kovo 
10 d., bet kovo 11 d. (sekmadienį) 
2 vai. p.p.

Adelaidė prie urnu
A.L.B. ADELAIDĖS APYLINKĖS VISUOTINIS METINIS 

SUSIRINKIMAS

ALB Adelaidės Apylinkės visuo
tinis metinis susirinkimas šaukia
mas 1962 m. kovo mėn. 18 d., sek
madienį, 3 vai. po pietų Lietuvių 
Namuose, Eastry St., Norwood.

Paskirtu laiku nesusirinkus rei
kalaujamam narių skaičiui, susi
rinkimas įvyksta po pusės valan
dos ir laikomas teisėtu nežiūrint 
dalyvių skaičiaus (ALB statuto 
str. 20).

Susirinkimo darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo Pirmininko rin

kimas,
3. Mandatų Komisijos iš 3 narių 

rinkimas,
4. Apylinkės Valdybos veiklos 

pranešimas: a) Pirmininko — 
bendras, b) Iždininko — finan
sinis,

5. Apylinkės Kontrolės Komi
sijos pranešimas,

6. Apylinkės Garbės Teismo 
pranešimas,

7. Naujos Apylinkės Valdybos 
rinkimas (5 nariai),

8. Kontrolės Komisijos rinkimas 
(3 nariai),

9. Apylinkės Garbės Teismo rin
kimas (5 nariai),
10. Pasisakymai dėl pranešimų,

*
Jūras Kovalskis atsikėlė Mel- 

burnan ir įsirašė į Melburno Uni
versitetą, Humanitarinį fakultetą. 
Dieną dirbdamas, o vakarais stu
dijuodamas pasiryžęs baigti augš- 
tuosius mokslus.

★
Regina ir Algis Garbeniai, jau

nosios kartos atstovai, persikelia 
į savo naujai pasistatytus namus 
Melburno priemiesty Burwoodan.

Ku-ka

AR JŪS GIRDĖJOTE?
Kovo 4 d. Dainavoje (Banks

town) įvyksta Kaziuko mugė. Šio
je salėje Sydney Liet. Mot. Soc. 
Globos D-jos V-ba ruošia paveiks
lų parodėlę labdaros tikslais. Joje

Skaudžioje valandoje, netekus žmonos ir motinos 
EUGENIJOS ŽALINKEVIČAITĖS — JONUŠIENĖS, 

reiškiame gilią užuojautą p. K. Jonušui, sūnums Algiui 
ir Kiprui, Guodai Petrauskaitei, p. Domijonaitienei, 
Dr. L. Petrauskui su šeima.

Drauge su Jumis liūdi
V.V. Rusai ir 
L.V. Bernotai.

Kostui Jonušui, sūnums, mamytei Domijonaitienei, 
daktarams Petrauskams ir Guodai Petrauskaitei, ne
tekusiems šeimos narės

a.a. EUGENIJOS JONUŠIENĖS, 
drauge su jumis liūdėdami reiškiame gilią užuojautą

Aldona, Stasy* Kapočiai

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE "

;; A.C.T. Builders Pty. Ltd. H
” Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia
“ planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.

Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.
;; Telef. J 4094.
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11. Einamieji reikalai,
12. Susirinkimo uždarymas.
Adelaidės Apylinkės Valdyba, 

prisilaikydama ALB statuto nuo
statų, šiam yisuotiniam susirinki
mui pravesti nustato šias taisyk
les:

1. Siūlyti kandidatus, balsuoti 
sprendžiant bendruomenės reika
lus ir rinkti jos organus, turi tei
sę kiekvienas bendruomenės na
rys, suėjęs 18 metų amžiaus ir su
mokėjęs Australijos lietuvio mo
kestį už 1961 metus arba pareiš
kęs, kad yra nedirbąs.

2. Apylinkės Valdyba išduoda 
kiekvienam, šių taisyklių 1 punkte 
nurodytas sąlygas atitinkančiam 
bendruomenės nariui tam tikslui 
paruoštas balsavimo ir rinkimų 
korteles. Gavusieji korteles pasi
rašo sąraše. Priėmimas Australijos 
lietuvio mokesčio ir išdavinėjimas 
balsavimo ir rinkimų kortelių pra
dedamas pusę valandos prieš susi
rinkimo pradžią, t.y. nuo 2 vai. 
30 min. po pietų ir užbaigiamas 
susirinkimui prasidėjus.

3. Kandidatai siūlomi raštu. For
muliarai gaunami pas Ap. V-bos 
narius.

4. Renkamais gali būti bendruo
menės nariai suėję 21 metus ir 
turį teisę balsuoti. Kandidato su
tikimas būti renkamu turi būti pa
tiektas raštu.

5. Apylinkės Valdybos Iždinin
kas arba jį pavaduojąs valdybos 
narys savo parašu patvirtina, kad 
siūlytojas ir kandidatas yra su
mokėję Austrlijos lietuvio mokes
tį už 1961 metus arba pareiškę, 
kad nedirbą.

6. Renkant bendruomenės orga
nus balsuojama slaptai. Išrinktais 
laikomi pagal eilę daugiausia bal
sų gavę kandidatai.

7. Jei kandidatai gautų po ly
giai balsų, išrinktu laikomas vy
resnis amžiumi.

8. Balsuojant į rinkimų lapelius 
įrašoma tik tiek kandidatų, kiek 
reikalinga išrinkti, būtent:

a) i Apylinkės Valdybą — pen
ki kandidatai,

b) į Apylinkės Kontrolės Komi
siją — trys kandidatai ir

c) i Apylinkės Garbės Teismą 
— penki kandidatai.

Rinkimų lapeliai, kuriuose bus 
įrašyta daugiau kandidatų negu 
reikalinga išrinkti, skaitomi ne
galiojančiais.

A.L.B. Adelaidė* Apyl. Valdyba 

bus išstatyti paveikslai, piešti li
gotos lietuvaitės Auginantis Ire
nos Kubertaitės (21 m. amžiaus). 
Girdėjau, kad ši jauna menininkė, 
būdama 15 m. ,buvo suparaližuota, 
vis tik nenuleido rankų ir prasi
mušė sau kelią į gyvenimą. Ji lan
kė Metropolitain kolidžą, susira
šinėjimo keliu ėmė piešimo ir ta
pybos pamokas Training of Com
mercial Art Institute.

Susirgusi ir stokodama lėšų, 
A.J. Kubertaitė šio instituto ne
baigė, bet vistiek nenuilstamai dir
ba, paišo.

Vertėtų visuomenei susidomėti 
ir padėti, ypač mūsų garbingieji 
menininkai galėtų susipažinti su ja 
ir tuo pačiu palaikyti ją moraliai, 
o taip pat ir materialiai. Parodė
lėje dalyvaus pati menininkė ir jos 
paveikslai bus parduodami.

Girdėjęs
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