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SKAITYTOJU 
DĖMESIUI

MALONUS MŪŠIŲ PASTOGĖS SKAITYTOJAU,

Mūsų Pastogės Leidėjas (ALB Krašto Valdyba) ir Redakcija, 
norėdami patirti skaitytojų nuomones bei pageidavimus, čia patiekia 
keletą klausimų. Malonėkite į šiuos klausimus plačiau ar trumpiau at
sakyti ir juo.* prisiųsti ligi kovo 31 d. Skaitytojų pageidavimai daug 
pagelbės ne tik M.P. Redakcijai bei Administracijai, bet ir patiems 
skaitytojam*, nes Redakcija, turėdama prieš akis skaitytojų nusistaty
mą bei konkrečius jų pageidavimus, stengsis pagal išgales jų norus pa
tenkinti. Malonėkite, vos gavę laikraštį su šia anketa, nedelsiant atsa
kyti aiškiai ir atvirai, pridedant savų pastabų vienokia ar kitokia 
prasme, jeigu kartais klausimų formoje toji Jūsų nuomonė ar pasta
ba netilptų. Nors čia yra privatus reikalas ir atsiliepusiųjų nei nuo
monės, nei pavardės konkrečiai viešumoje nebus skelbiamos, skaityto
jai nėra įpareigoti atsakydami į anketos klausimus pasirašyti. Vis tik 
būtų pageidautina, kad atsakantieji į anketą paduotų savo vardą ir 
adresą grynai statistinės kontrolės vardan, ar iš tiesų atsiliepią į an
ketą yra tikri M.P. skaitytojai. Mūsų Pastogės Leidėjas ir Redakcija 
ims dėmesin visų į anketą atsiliepusių nuomones ir pastabas, vis tik 
daugiau reikšmės ir svorio turės tie pasisakymai, kurie neslėps savo 
asmens.

Su pagarba
M. PASTOGĖS LEIDĖJAS IR REDAKCIJA

MŪSŲ PASTOGĖS SKAITYTOJAMS

1. Ar esate patenkintas M.P. dabartiniu lygiu? Ko Jūsų manymu 
reikėtų daugiau?

2. Ar norite, kad M.P. apsiribotų tik gryna laikraštine informaci
ja, ar drauge pageidaujate, kad laikrašti* keltų, gvildentų ir pasisa
kytų visais mūsų bendruomenę liečiančiais klausimais?

3. Kokios rūšies straipsniai bei informacija labiausiai domina ta
ve: visuomeniniai, istoriniai, pasaulėžiūriniai ir 1.1.? Koks M.P. sky
relis Tamstos labiausiai skaitomas: Skaitytojų Nuomonės, vedamieji, 
Kiek aš sužinojau, skyriai — Jaunimo Kvieslys, Studentų Žodis, Po 
svetimu dangum ir kiti?

4. Kokiomis temomis pageidautumėt straipsnių bei informacijos?
5. Kuo Jūs džiaugiatės Mūsų Pastogėje ir ko nepageidautumėt?
6. Kokių priemonių siūlytumėt M.P. finansinei padėčiai pagerin

ti? Kelti prenumeratos kainą?
7. Ar patenkina Jus dabartinė M.P. vietinė informacija? Norėtu

mėt platesnės ar siauresnės?
8. Ko pageidautumėt iš grožinės literatūros — eilėraščių, apra

šymų, novelių ar nuotykių?
9. Ką iš viso galėtumėt pasakyti apie M. P-je pasirodžiusius da. 

lykus? Koks bendradarbis iš Jums žinomų M. P-je labiausiai laukia
mas?

10. Ar esate patenkintas dabartine M.P. kryptimi ir laikysena? 
Jūsų siūlymai.

M.P. Leidėjo ir Redakcijos pageidavimas: visi .skaitytojai prašomi 
į šią anketą atsiliepti. Juo glaudesnis bus tarp M.P. Leidėjo ir Redak
cijos ir jo* skaitytojų bendradarbiavimas, juo labiau galima tikėtis 
ta pa»ekoje teigiamų rezultatų. Laukiame. Atsakymu* siųsti adresu: 
Box 4558, G.P.O., Sydney.

Estų evang. bažnyčia Melbourne

VLIK’AS KALBA LIETUVAI

VLIK'o
Kaip pranešama iš VLIK'o vyk

domųjų organų, VLIK’as yra iš
leidęs ir paskelbęs protestų dėl 
nuteistų Lietuvoje visos eilės as
menų ilgametėmis bausmėmis už 
tai, kad Klaipėdoje buvo statoma 
katalikų bažnyčia. Nuteistieji, kaip 
iš spaudos žinome, buvo apkaltin
ti medžiagų spekuliacija, sukčiavi
mu ir antivalstybine veikla. Ši by
la esanti būdingas įrodymas, ko
kiais keliais sovietiniai organai 
stiprina religinį persekiojimų Lie-

protestas
tuvoje. Nuteistųjų tarpe yra du 
įat. kunigai (kun. L. Povilionis ir 
kun. Br. Burneikis) ir trys civili
niai asmenys.

šį savo motyvuotų protestų 
VLIK’as yra patiekęs Jungtinėms 
Tautoms ir eilei kitų draugiškų 
Lietuvai valstybių. Protestas bai
giamas reikalavimų, kad iš Lietu
vos būtų pašalintas sovietinis ko
lonializmas ir kad lietuvių tautai 
būtų leidžiama laisvai ir savaran
kiškai tvarkytis savame krašte.

Pasaulio Iv
I

N.S.W. RINKIMAI

Kovo 3 d. visame N.S.W. įvykę 
rinkimai baigėsi didžiule darbo 
partijos pergale. Nors iki šio pra
nešimo dar ne visi balsai buvo su
skaityti, bet jau paskelbtas rinki
mų rezultatas. Be jokių abejonių 
teigiama, kad į naujų N.S.W. par
lamentų įeis darbiečių atstovų — 
54, liberalų — 23, krašto partijos 
— 13, nepriklausomųjų — 1. Dar 
galutinai neišaiškinta trys vietos. 
Šie rinkimų rezultatai gali turėti 
įtakos ii- į Australijos federalinę 
vyriausybę. Kaip žinome, gruo
džio mėn. įvykusių federalinių rin
kimų rezultate liberalai laimėjo 
tik dviejų vietų parlamente per
svara. Paskutinėmis žiniomis spė
jama, kad dabartinis Australijos 
min. pirm-kas Mr. R.G. Menzies 
galįs pasitraukti. Šių rinkimų pa
sėkoje j parlamentų neįeina nė 
vienas komunistų atstovas. Iš pra
nešimų matosi, kad tik retose vie
tovėse buvo išstatyti komunistų 
kandidatai.

• * «
Įtampa tarp Olandijos ir Indone
zijos dėl Naujosios Gvinėjos at
slūgsta. Olandų vyriausybė tikisi, 
kad su Indonezija bus galima tai
kingai susitarti.

• * *
Amerikos prezidentas J. Kennedy 
paskelbė, kad Amerika ketina at
naujinti atominius bandymus at
mosferoje balandžio pabaigoje, 
jeigu su Rusija nebus pasirašyta 
sutartis daugiau atominių ginklų 
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nebebandyti. Australijos vyriau
sybė apgailestaujanti, kad Ameri
ka pasiryžusi atnaujinti atominius 
bandymus, tačiau pripažįsta, kad 
Amerikai kito kelio nėsų. Iš Ru
sijos gautomis žiniomis tvirtina
ma, kad Rusija nesutinkanti su 
Amerikos statomomis sąlygomis ir 
sutarties nesirašysianti.

* * *
Pereitų savaitę Queenslande atlik
ti nauji gręžimai jieškant žibalo 
davė viltis prašokančių rezultatų. 
Iš dviejų paskutiniųjų šulinių gau
ta augštos kokybės nafta. Tikima
si, kad Australija greitu laiku tu
rės pakankamai savo žibalo.

* * *
Rusijos architektų sąjungos pirmi
ninkas A. Šarovas tvirtina, kad ab
soliučiai jokios prasmės nėra sta
tyti priešatomines slėptuves.

* * *
Pagal Anglijoje pravestą statistiką 
vedusieji tiek vyrai, tiek moterys 
ilgiau gyvena, negu viengungiai.

• * *
Rytų Vokietijos bosas Ulbricht, 
neseniai grįžęs iš Rusijos, kur ta
rėsi su pačiu Chruščiovu, pareiš
kė, kad Rytų Vokietijos armija tu
ri būti kiekvienu momentu pasi
ruošusi baigti Berlyno ginčų ir ga
lutinai privesti prie taikos sąly
gų-

♦ - * »
Vasario 23 d. buvo švenčiama rau
donosios armijos diena ir visoje 
imperijoje įvyko paradai ir kari
nės demonstracijos. Buvo garsiai

(IŠ

Mieli klausytojai, mes su jumis 
jau kalbėjome apie pastangas pa
žeminti lietuvių tautą, jos darbš
tumų ir kultringumą. Tai yra tik 
taktinė komunistų partijos prie
monė. Partijos nuomone kiekvie
nas lietuvis turi jaustis labiau at
silikusiu kaip "vyresnysis brolis” 
— rusas, tik tokiu būdu partija 
mano išlaikyti vadovaujantį Rusi
jos vaidmenį, įrodyti, kad tik Ru
sijos pagalbos dėka ne rusų tau
tos gali vystyti savo ekonomikų, 
kultūrą, mokslą. Tačiau pats gy
venimas kartais labai skaudžiai 
pasijuokia iš tokių demagogiškų 
įrodinėjimų.

Pasekite kad ir tą jums priei
namą sovietinę spaudą. “Tiesoje”, 
"Komjaunimo tiesoje", "Valstie
čių laikraštyje”, "Švyturyje” ir 
kitur jūs rasite ne vieną informa
cijų apie tai, kad, pavyzdžiui, Pet
rašiūnų popieriaus fabrike gami
namas geriausias popierius visoje 
Sovietų Sąjungoje, kad Kauno au
dimo fabrikai audžia geriausias 
medžiagas. Ne vienas perskaitysi
te, kad sudėtingiausių prietaisų 
mašinų bei įrengimų gamyba labai 
dažnai pavedama gaminti... Lie
tuvos fabrikams ir specialistams. 
Kodėl taip yra? Ar todėl, kad Lie
tuva atsilikusių ir neišsimokslinu-

RADIJO TRANSLIACIJŲ)

y k i a i
didžiuojamasi, kad sovietinė armi
ja yra galingiausia pasaulyje. Ru
sų raketiniai ginklai galį pasiekti 
kiekvienų žemės kampelį, šiuo me
tu sovietų armijoje tarnauja virš 
trijų milijonų vyrų, neskaitant 
karinių saugumo dalinių. Pati ka
riuomenė susideda iš 175 divizijų. 
Laivyne tarnauja 700.000 vyrų ir 
aviacijoj 650.000 karių. Kariuome
nės žinioje yra 65.000 tankų ir 
70.000 patrankų. Raudonasis karo 
laivynas susideda 2.425 laivų, iš 
kurių 35 kreiseriai. Sovietai turį 
didžiausių povandeninių laivų ar
senalą. Pažymėtina, kad raudonoji 
armija, šiais metais švęsdama 44 
metų sukaktį, vadinama “proleta
rinio internacionalizmo armija”.

• • *
Chruščiovo žmona kalbėjo per ra
diją į Amerikos moteris ragindama 
kovoti už taiką.

* * *
Astronauto paleidimas į erdvę 
Amerikai kainavęs 400 milijonų 
dolerių.

* * *
Iš lenkų laivo “Batory”, sustoju
sio Anglijoje pabėgo 20 keleivių, 
ir iš to pačio laivo Danijoje pasi
traukė dar 11 keleivių. Visi jie pa
siprašė azylio teisių.

AUGŠTAI VERTINAMA
KAUNO SPAUSTUVĖ

Kauno Požėlos vardo (buv. 
“Spindulio”) spaustuvė, kaip vie
na geriausių Sovietų Sąjungoje, 
gavo užsakymą spausdinti du žur
nalus “Graždanskaja aviacija” (Ci
vilinė aviacija- ir “Sovietskoje fo
to” (Sovietinė fotografija-. Abu 
žurnalai Sovietijoje laikomi augš- 
to poligrafinio lygio spausdiniais. 
Vilniaus radija praneša, kad da
bar buv. “Spindulio” spaustuvė 
yra aprūpinta pirmaklase poligra
fine technika ir turi daug gerų 
specialistų. (E-

— Lietuvoje vis auga susidomė
jimas už krašto ribų leidžiamais 
laikraščiais. Pagal Vilniaus radijo 
vasario 15 d. pranešimų, pastaruo
ju metu Lietuvos skaitytojų ad- 

sių žmonių kraštas? O ne! Lietu
viai jau seniai įrodė, kad jie kul
tūringi ir išsilavinę ir kad sugeba 
išspręsti sudėtingus uždavinius, su 
kuriais kartais nesusidoroja pats 
"vyresnysis brolis”.

Mes prisiminėme tik pramoni
nius reikalus. Bet lietuviai nenusi
leidžia nei dailėje, nei muzikoje, 
nei kurioje nors kitoje kultūrinė
je srityje. Ne vienam iš jūsų ge
rai žinomi iš Maskvos ir Leningra
do, iš Tūlos ir Smolensko (kas ir 
besuskaičiuos tuos miestus) atvy
kusių rusų žodžiai:

— U vas kak na Zapade... (pas 
jus kaip Vakaruose). Jeigu jau 20 
metų bolševikinių agresorių en
giama’ Lietuva eiliniam rusui atro
do kaip išsvajoti Vakarai, tai ką 
jie pasakytų, jei mūsų kraštui bū
tų suteikta laisvė tvarkytis ir vys
tytis nepriklausomai?

Kremliaus vadovai puikiai žino, 
kad lietuviai darbštūs ir kultūrin
gi. Ir kaip tik todėl jie labai no
rėtų, kad lietuviai “kada nors 
ateityje” visiškai įsilietų j rusų 
tarpą, dirbtų ir kurtų Rusijai, o 
ne savajai Lietuvai. Iš kitos pu
sės, surusinus lietuvius visiems 
laikams būtų įamžintas Lietuvos 
pavergimo faktas ir iš jos istori
jos puslapių ištrinta kova už lais
vę. Tas pats pasakytina ir apie 
kitus pavergtuosius kraštus.

Štai ir aiškėja rusiškojo komu
nizmo teoretikų tikslai. Jiems pa
slėpti jie sugalvoja daugybę prie
monių, bet jos visos kalba apie 
naujas partijos apgaules. Bolševi
kai visada labai didelį dėmesį sky
rė jaunimui ir todėl dabar rusini
mo banga sunkiausia našta gula 
ant Lietuvos jaunimo pečių. Per 
dvidešimts vergovės metų lietu
viai išmoko ir tyliai priešintis oku
pantui ir suprasti jo apgaules. Jau 
daugiau kaip 120 metų mūsų gim
tąjį kraštą niokojo carinė Rusija, 
tačiau lietuviai nepasidavė vergi
jai, nepalūžo. Po pirmojo pasauli
nio karo Nepriklausomoji Lietuva 
kėlėsi iš griuvėsių, savo gyveni
mą pradėjo iš naujo. Laisvę atga
vę mūsų krašto žmonės įrodė vi
sam pasauliui, kad jie moka dirbti 
ir kurti savo tautos labui. Taip 
bus ir dabar. Mes su jumis, mieli 
klausytojai, tikime, kad lietuvių 
tauta nepalūž, išsaugos savo pa
pročius, savo brangią gimtąją kal
bą ir tautinę garbę. Mes tik turi
me laiku įspėti pavergėjo tikslus, 
suprasti juos. Dėl to ir buvo skir
tos kelios mūsų radijo valandėlės 
apie Lietuvos rusinimą. (E) 

resais ateina 55.000 egz. Lenkijos, 
Rytų Vokietijos, Čekoslovakijos ir 
kt. valstybių periodinių leidinių. 
Lietuvos gyventojai, ištroškę žinių 
ypatingai iš vakarų pasaulio, Vil
niaus knygynuose mielai įsigyja, 
pvz., Varšuvos laikraščius. Laik
raščių sėkmingu platinimu Lietu
voje susidomėjo ir Maskvos rusai 
— esą, išaiškinę padėtį, jie numa
to lietuvių vykdomo spaudos pla
tinimo patyrimą panaudoti ir viso
je Sovietų Sąjungoje. (E)

KONSULAS?

Pereitų metų gruodžio 19 d, Mel
bourne dienraštis “Age” rašo: “P. 
A. Žilinskas pareiškęs, kad jis 
esąs naujasis Peru valstybės kon
sulo pavaduotojas. Peru konsulas 
ponia M.L. Parkinson išvykusi 
atostogų. Gerokai keista, nes p. 
Žilinskas yra lietuvis, kai ponia 
Parkinson, nežiūrint jos pavardės, 
yra peruvietė. žinoma, jis pažįsta 
Pietų Ameriką, kurį laiką gyvenęs 
Argentinoje. Prieš 13 metų jis at
vykęs j Australiją ir jo pirmas 
darbas buvęs su kirstuku ir kastu
vu Woomera raketų laukuose. Jis 
pareiškęs, kad šiomis dienomis Pe
ru konsulo įstaiga turinti labai 
daug darbo ir kad dvi laivų kom
panijos numato atidaryti tiesiogi
nį susisiekimą tarp Australijos ir 
Pietų Amerikos. Jau esą išduota 
daug vizų australams, vykstan
tiems į Peru. Į Peru Australija 
daugiausia eksportuoja sviesto”.

1
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Lenk
Neseniai Varšuvoje viename in

telektualų klube įvykusiame susi
rinkime, lenkų Mokslų akademi
jos pirmininkas, 75 m. amž. prof. 
Kotarbinski pastebėjo, kad vaka
ruose manoma, jog Lenkijoje per 
mažai vertinamas laisvas žodis. Jo 
nuomone, reikia sustiprinti atos
lūgio eigų. Pries porų mėnesių sa
vaitraštyje "Przegląd Kulturny” 
buvo skelbiama ir profesorių pasi
sakymai laisvės klausimais. Jau 
minėtame pasitarime raš. A. Slo- 
nimski nurodė, kad laisvės reika
lingi ne tik mokslininkai, bet ir 
rašytojai. Kito rašytojo nuomone, 
lenkai sugebu kovoti dėl laisvės, 
tačiau jie nesu pajėgūs tų laisvę 
išlaikyti. Prof. Lipinski pareiškė: 
nuo 1906 m. esu marksistas, tačiau 
tai, kas vėliau įvyko, jau nebega
lima laikyti moksliniu marksizmu. 
Net ir lenkų partinis laikraštis 
"Trybuna Ludu” ne taip seniai 
rašė, kad reikėtų bausti tokius vai
dininkus, kurie persekioja kriti- gyti tokių paprastų dalykų”.

A. Šimkūnas: Prieš veidrodį

’• J o J e
nius pasisakymus arba imasi kerš
to priemonių. Atoslūgis turįs ateiti 
ne iš apačios, bet iš viršaus.

Nors gyventojų aprūpinimas 
(esant žemiems atlyginimams ir 
aukštoms kainoms) šiuo metu ge
resnis, kaip pokario metais, tačiau 
vis dar dažnai trūksta gyvenimui 
būtinų prekių. Ilgus metus dirbęs 
lenkų pasiuntinybėje Londone, K. 
Malcužynski partiniame laikrašty
je pastebėjo: “Man nedaro jokio 
įspūdžio gražiai apšviestos vitri
nos Varšuvos gatvėse, galimybė 
pačiam apsitarnauti perkant mėsą 
ar dešrų, dešimts radijo aparatų 
modelių ar dešimts prancūziškų 
konjako rūšių. Tačiau mane nuste
bino, kad visame mieste neradau 
dantų pastos, paprastų stikliukų 
degtinei ir tualetinio popieriaus. 
Stebiuosi, kad krašte, kur gamina
mi elektroniški smegenys, turbinos 
ir okeano laivai, pilietis negali įsi-

DAILININKO ŽVILGSNIS
(PASIKALBĖJIMAS SU DAIL. A ŠIMKŪNU)

Patyręs apie rengiamų antrųjų 
individualinę parodų, Mūsų Pas
togės korespondentas ryžosi pasi
matyti su tos parodos autoriumi 
dail. Algirdu Šimkūnu. Užsukau į 
mažų kambarėlį Potts Point, kur 
dailininkas gyvena ir dirba. Sie
nos visos nukabinėtos paveikslais, 
kad žvilgsnis, anot Andriušio, ne
žino, prie kurio pultis: darbai kits 
už kitą įdomesni ir patrauklesni. 
Matyt, kad dailininkas menu min
ta ir alsuoja. Susėdę prie kavos 
puoduko ėmėme kalbėti:

— Kiekvienas dailininkas, jau 
pasirodydamas su savo individua
lia paroda, turi ir savo tam tikrų 
mintį ar idėjų, (domu koks Jūsų 
būtų “credo”?

— Manyčiau, kad neturėti jokių 
“credo” ir dirbti tai, kas patinka 
ir taip, kaip patinka, nežiūrint

*

madų, naudos ir viešosios nuomo
nės, būtų teisinga pažiūra kūrybo
je. Bet tai irgi bus “credo”.

— Kaip Jūs žiūrit į šių dienų 
australiškojo meno lygį santykyje 
su šio meto pasaulinio meno sti
liais ir lygiu?

Dail. A. Šimkūnas užsidegė ci
garetę.

— Atrodo, — tarė jis, nukrės
damas pelenus, — kad šiame kon
tinente atsispindi visos buvusios 
ir esamos meno srovės. Jų lygis? 
Atspindys nebūna ryškesnis už 
patį šviesos šaltinį. Šiandien Aus
tralijos galerijų sienas užima dau
giausiai abstraktus menas. Yra 
vardų ir darbų lygiai “gerų” kaip 
Europoje ir Amerikoje.

— Na, o kaip su lietuviais?, -- 
pertraukiau. — Koks Australijoje 
gyvenančių lietuvių įnašas į aus
tralų meno pasaulį ir jų vaidmuo 
lietuviškos dvasios bei kultūros 
liudijime?

Dailininkas Šimkūnas nusišyp
sojo.

— Praėjus keliolikai metų nuo 
mūsų atvykimo Australijon lietu
viški vardai jau nebėra naujiena 
meno galerijose bei periodikoje ir 
net specialiuose meno leidiniuose. 
Tai ir bus išviršinis lietuvių kū
rybingumo liudijimas.

— Sakykite, kokia kryptis ir 
forma būtų artimiausia jums ir 
bendrai lietuviškai dvasiai. Pa
žvelgęs Į Jūsų kambary atskleis
tus paveikslus, turbūt, nesuklysiu 
pastebėdamas, kad Jūsų darbuose 
išraiškos skalė labai plati.

— Taip, — pritarė dail. šimkū-* 
nas. — Kaip figuratyvinis, taip ir 
abstraktusis išraikos būdas man 
yra artimi ir jais naudojuosi. At
sakant į antrą klausimo pusę ma
nau, kad lyrika ir misticizmas yra 
būdingiausi dvasiniai bruožai lie
tuvio kūryboje..... Tas pasireiškia
nežiūrint, kokia technika būtų dir
bama. Tie bruožai nežymūs pas 
tuos lietuvius dailininkus, kurie 
pasidavę aplinkos įtakai arba dar 
“neatradę savęs”, t.y. neišsilais
vinę nuo mokyklos arba tradicijos 
įtakos.

Dail. A. Šimkūnas

— Kokios būtų Jūsų sugestijos 
lietuviams dailininkams išeivijoje?

— Būti sąžiningiems savo pir
miniams kūrybiniams impulsams ir 
dirbti kaip tik patinka, būtų ma
no linkėjimas einantiems meno 
keliu. Tuo būdu, manau, atpultų 
eilė problemų, kurios kyla mūsų 
spaudoje jieškant “lietuviško sti
liaus” arba “plačių horizontų”.

Jau buvo vėlus laikas, ir reikė
jo su mielu dailininku atsisvei
kinti. Prieš išeidamas dar užklau
siau:

— Sakykite, kokie mokytojai ir 
įvykiai Jūsų meno kelyje turėjo 
pažymėtinos įtakos?

— Lieku dėkingas p. V. Vizgir
dai, buvusiam Vilniaus Dailės Aka

DAILININKAS 
PABLO PICASSO 

pernai sulaukė 80 metų amžiaus. 
Tai vienas garsiausių dailininkų, 
dėl kurio buvo susivaržę ir politi
kai. Kadangi Picasso yra labai 
modernus, net ekstravagantiškas 
dailininkas, tai Stalinas su savo 
chruščiovine klika jį buvo pasmer
kę. Bet Picaso tada nupiešė taiką 
skelbiantį paveikslą ir pareiškė 
rusams simpatijų. Tada Stalinas 
jam įteikė savo premiją ir pradė
jo jį garbinti, kaip dailininką. Bet 
Picasso iškrėtė pokštą — jis nu- tės, 
piešė Staliną “pikasišku” būdu, | kad

demijos Direktoriui už sudarytas 
reikalingas sąlygas žengiant pir
muosius žingsnius, ir p. Telesfo
rui Valiui, kuris ištisai buvo mano 
vadovas grafikos srityje. Taip pat 
eilei kitų atsidavusių mokytojų 
Meno mokykloje Freiburge. Mano 
pažiūras veikė ir veikia matytos 
parodos Europoje ir šiame krašte, 
meno ir kitokia literatūra ir visi 
kiti įvykiai, kurie bendri mums vi
siems, kaip lietuviams emigran
tams.

Atsiprašydamas už sugaišintą 
laiką palikau dail. A. Šimkūną pa
tį vieną jo įvairiame ir spalvinga
me meno pasaulyje.

L. Dovat

vėl sukėlė prieš jį bolševikų aud
rą.

Picasso kūryba, kurioje per 80 
metų jis išgyveno kelis laikotar
pius kiekvienam atiduodamas savo 
gabią duoklę, veikė ir kitus daili
ninkus ir bendrąją tapybos raidą.

Picasso, minėdamas 80 metų su
kaktuves, turėjo “apžvalginę” sa
vo darbų parodą ir buvo rodomas 
per televiziją. Ii- televizijoje jis 
buvo “pikasiškas”. Daugelio jo 
darbų eilėje yra puikių kūrinių, 
bet yra ir pokštiškų, menkos ver- 

bet branginamų tiktai todėl, 
tai yra Picasso kūriniai.

Taip atrodo Lietuvoje
ĮSPŪDŽIAI)

kamara. Geraisiais laikais ten bu
vo bulvių duobė, lentynos duonai 
sukrauti ir mėsai laikyti. Sienoje 
buvo mažytis vieno sprindžio lan
gelis, einąs į laukus. Lentynos ir 
dabar ten tebestovėjo, bet jos bu
vo tuščios. Ant buvusios bulvių 
duobės buvo pastatyta motinos lo
va.

Palydovė taip pat apžiūrėjo ka
maraitę, lovą ir duobę. Vietos ma
žai joje tebuvo, tai ji tuojau ir 
išėjo priemenaitėm Aš pradžioje 
bijojau, bet vėliau prisėdau prie 
lovos krašto. Ant lovos atsisėdo 
ir motina. Ji pamažu pradėjo pa
sakoti apie savo gyvenimą ir apie 
vaikus, mano brolius ir seseris, 
apie pusbrolius, dėdes ir dėdynas. 
Palydovei nebuvo vietos kamarai
tėje o priemenėje stoviniuoti ne
norėjo. Ji pasisukinėjo, ant vie
nos kojos' pastoviniavo, nuėjo į 
vidų ir atsisėdo. Girdėjau, kad pa
sikeitė. keliais sakiniais su šofe
riu. Vėliau nutilo.

MOTINA ATIDENGĖ SAVO 
ŠIRDIES SKAUSMĄ

Tuo tarpu mano mamytė taip 
pat atsisėdo ant lovos. Ji norėjo 
daugiau apie mane patirti, o man 
norėjosi daugiau sužinoti iš josios 
gyvenimo. Apie kitus, vargšelė, no
riau pasakojo, negu apie save. 
Kitų skausmai ir vargai jai buvo 
arčiau prie širdies, negu jos pa
čios sunkūs išgyvenimai.

Kamaraitėje abi atsisėdusios ant 
lovos krašto pirmiausia, žinoma, iš- 
siverkėm. ■— Pradžioje pasikeitėm 
keliais sakiniais, prisiminėm ma
no ir kitų brolių bei seserų jau
nystę, — ir nesusivaldėm. Man 
taip pagailo senutės mano moti
nos, kad negalėjau savęs sutvar-

(ČIKAGIETĖS

SESUO PO OPTRACIJOS
VISIŠKAI NEGALI VAIKŠČIOTI

Viduje radau jaunesniąją sese
rį. Ji buvo išlipusi iš lovos ir at
sistojusi. Jai tenko kentėti nepa
prastai didelius skausmus, kai 
bando judintis. Kulšį, matyt, jai 
operavo kanavolai, o ne gydytojai. 
Jie tvirtino, kad netrukus skaus
mai jai praeisią ir ji galėsianti 
laisvai vaikščioti. Operuota buvo 
prieš dešimt mėnesių. Nei skaus
mai jai buvo atleisti, nei ji galėjo 
vaikščioti. Laimė, kad turėjo 82 
metų motiną. Ji namus prižiūrėjo 
ir ligonę apliuobdavo.

Atsisėdau ant suolo prie stalo 
ir žiūriu į prieš akis kyšantį bai
sų vargą. Pati esu augusi pana
šioje grįčioje. Bet mūsų namas 
buvo linksmas. Pečius baltutėlis, 
asla smėliu išbarstyta, balkiai ėg
liais apkaišyti, rankšluosčiai baltu
tėliai, lempa didelė, langai švie
sūs, lovos gražiai paklotos, čia 
visur juoda, šalia durų beveik pur
vynas, asla duobėta, - užpakalinis 
langas užkimštas...

MOTINA MIEGA BELANGĖJE 
KAMARAITĖJE

Kai sesuo išpasakojo, kaip jie 
tvarkosi tame namo gale, tai pa
klausiau:

— žinau, kur Jūs miegate, bet 
kur mamos lova?

— Mama miega kamaraitėje, 
— atsakė sesuo.

— Ar nori pamatyti? — už
klausė motina.

—- Aišku, kad noriu, — atsa
kiau.

— Einam, parodysiu, — tarė mo
tina ir pakilo. Pakilau aš, pakilo 
ir mano palydovė.

Priemenaitėje buvo pastatyta

dyti, o ji, palietusi mano galvą, pasitikėjimą, tai ji ir vėl pra
plaukus, veidą, glostė rankas ir pliupo. Matyt, kad šis klausimas 
verkė. ją užgavo. Pradėjau ašaroti ir aš...

Mačiau, kad iš to nieko gero ne- Po kelių minučių ji vis dėlto man
išeis. Žinojau, kad tas verksmas 
nieko mums neatneš. Abi ligonė
mis tapsime. Teisybę pasakius, 
jau buvome ligonėmis. Aš vis dėl
to save paėmiau į rankas, nusto
jau žaksėjusi ir tariau jai:

— Mama, mane čia įleido tiktai 
kelioms valandoms... Laikas grei
tai bėga, netrukus jau turėsiu iš
važiuoti... Ašaromis mes nieko ne
pasieksime... Man labai norisi dau
giau patirti, kaip Jūs sunkius ka
ro laikus pergyvenote, kaip jau
čiatės rusų primestoje komunis
tinėje sistemoje...

Pamažu motina taip pat apri
mo. Skepetaitės galais ašaras nu
sišluostė, pasižiūrėjo į mane, dar 
kartą palietė mano plaukus ir gal
vą, ir tada tarė:

— Ar tau bus geriau, jeigu ži
nosi, kaip mes praleidome karus 
ir kaip rusų okupaciją išgyveno
me? — tyliai paklausė motina.

— Aišku, kad man bus ramiau, 
— atsakiau. — Tam tikslui, svar
biausia, aš ir parvažiavau. Laiš
kuose Jūs apie save nieko mufns 
nerašote...

— Rašėme, dukrele, bet tų laiš
kų, matyt, Jūs negaunate..

— Negavome, žinome, kad ru
sai jų nepraleidžia. Užtat, aš ir 
noriu, kad daugiau papasakotu
mėte...

MOTINA NENORI ŽIAURIOS
PRAEITIES PRISIMINTI

Patylėjo kurį laiką, vėl į mane 
pasižiūrėjo, ir tarė:

— Kažin ar verta tą praeitį 
kelti?...

— Kodėl, mamyte, abejoji? — 
nustebusi paklausiau. — Aš norė
čiau viską žinoti, ir gera, ir blo
ga; man įdomi yra kiekviena 
smulkmena... Nejaugi, mamyte, 
manimi nepasitiki?

Kaip tik užsiminiau apie ne

paaiškino :
—• Pasitikėti, vaikeli, aš tavim 

pasitikiu, kaip pasitikiu visais sa
vo vaikais, bet čia ne pasitikėji
mo klausimas... Išgyvenimai tie 
toki kartūs, visas tas laikotarpis 
toks juodas, kad ir prisiminti juos 
baisu, o pasakoti visai nesinori...

— Per karą, karo metu ir po ka
ro palaidojau dvylika žmonių... 
Sakau palaidojau, nes man vienai 
teko sunkiausius laidojimo darbus 
atlikti. Man vienai teko įnirusiems 
akis užmerkti, juos prausti, šva
riais baltiniais apvilkti, aprėdyti 
ir ant lentos paguldyti... Turėjau 
tai daryti, nes nebuvo kas padaro. 
Mano užauginta didelė šeima bu
vo išvaikyta po visus pasviečius, 
namai buvo tušti. Žinojau, kad 
mirusį reikia palaidoti, o tam dar
bui žmonių nebuvo...

— Kada jau aptvarkydavau nu
mirėlį, tai pranešdavau kaime dar 
likusiems kaimynams. Vienus vy
rai, sukalę karstus, dar į bažnytė
lę nulydėdavo, o kitus vežėm tie
siai į Lygumų kapines, patys ka- 
sėm duobes ir laidojom...

— Taip 1943 metų rudenį mirė 
tavo diedukas, mane tėvas Petras 
Kazlauskas. Teko vykti į Armonai- 
čius, jam akis užmerkti, apiprausti 
ir pašarvoti. Netrukus mirė ir ma
no mamytė, tavo bobutė Rozalija. 
Ji neatsigavo nuo tėvo mirties. 
Pradėjo silpnėti, džiūti, o vėliau 
dar peršalo, gavo plaučių uždegi
mą ir mirė. Man ir vėl teko vykti 
į Armonaičius, nes ten jie buvo 
bejėgiai... Tada dar buvau stipri, 
galėjau lengvai pakelti ir paversti 
mirusį...

— Sekančiais metais man te
ko užmerkti Onutės Kazlauskaitės, 
mano pusseserės duktės akis. Jau
na mirė, nebuvo kam laidoti. Ne
trukus mirė ir tavo sesutė Onu
tė... Nežinau, kas jai užėjo. Buvo 
stipri, gražiai suaugo, niekad nie-

ku nesiskundė. Eidama 25 metus minga, jeigu bent kartą dar tave 
susirgo, o po poros savaičių ir nu- galėčiau pamatyti... Kokia dabar 
stojo kvėpavusi... Panašiai palaido- esu laiminga, kad galiu savo duk- 
jau Juozuką ir Vincuką, tavo bro- relę prie savo krūtinės priglausti...
liukus. Užpuolė mūsų apylinkę 
kažkokios limpamos ligos, gydyto
jai nesugebėjo išgelbėti jų gyvy
bių.

—■ Vėliau eilė atėjo mano uoš
vei, tavo bobutei iš tėvo pusės. 
Karo audrų metu mirė ir Barbora 
Rondonaitė, tėtės mamos sesuo. 
Ji buvo likusi senmergė. Buvo 
stipri moteris, bet kai prasidėjo ne
ramumai, šaudymai ir žudynės, 
negalėjo pakelti, susinervavo ir 
mirė. Ant mano pečių užgulė ir 
jos laidotuvės... Turiu pasakyti, 
kad jos buvo sunkiausios, nes jo
kios pagalbos negalėjau prisišauk
ti,

— 1952 metais mirė ir tavo tė
velis. Mirė nuo širdies skausmo. 
Jis negalėjo pakęsti to, kas Vai- 
gailiuose darėsi... ‘Negaliu, nega
liu toliau pakęsti’” — pasakydavo 
ir išeidavo. Apeidavo laukus, ap
sukdavo namus, bet niekur ramy
bės nerasdavo. Prie darbo rankos 
nekilo, be darbo būti negalėjo. 
Jis negalėjo pakęsti, negalėjo žiū
rėti į tai, kaip visos jo gyvenimo 
pastangos nuėjo ant vėjo. Vaikai 
išvaikyti ir išžudyti, ūkis išgriau
tas, turtas išgrobstytas, šimtme
čiais veikusi darbo tvarka išardy
ta, darbo vaisius svetimųjų neša
mas... Širdis neišlaikė — plyšo... 
Ir vėl viena buvau likusi, ir jį man 
vienai reikėjo laidoti, nebuvo kam 
padėt jį nuprausti, parėdyti...

— Taip, tavo tėvelį viena laido
jau... Po to, jau ir man rankos ne
kilo. Taip norėjosi, kad ir mane 
Dievulis priglaustų. Vargų jau pa
kankamai pernešiau, širdies skaus
mų buvo begalės, kam, galvojau, 
dar daugiau kankintis? Ištisomis 
savaitėmis gyvenau labai juodai 
nusiteikusi, laukdama ir prašyda
ma mirties. Kartais dar sužibėda
vo šiokia tokia švieselė, kartais 
dar pagalvodavau, kad būčiau lai-

VAIGAILIŲ APYLINKĖJE
ĖJO ŽIAURŪS MŪŠIAI

— Jau pirmosios rusų okupaci
jos metu Vaigailių kaimo gyvento
jai jautė sovietišką leteną, bet ji 
užkrito visu sunkumu, kai Raudo
noji Armija antrą kartą įsiveržė 
į Lietuvą, — kamaraitėje, atsisė
dusi ant lovos krašto, motina man 
toliau tęsė savo gyvenimo trage
diją.

— Dar prieš rusų įsiveržimą 
mūsų apylinkėje ėjo smarkūs mū
šiai. Vieną dieną mes jau manėme, 
kad dangus su žeme susimaišys... 
Visą rytą gaudė kanuolės, sprog
inėjo ir degino namus bei kluonus. 
Daug buvo sužeistų ir keli užmuš
ti... Mes patys bijojome namuose 
pasilikti, kad šovinys nepataiky
tų ir neuždegtų namo. Visi drebė
dami išropojome į kiemą, nusilei
dome į daubą ir gulėjome prisi
glaudę prie žemės. Tuo tarpu pra
dėjo švilpti kulkos, tratėti kulkos
vaidžiai. Vieni šaudė į Vaigailius 
iš vienos pusės, o kiti iš kitos. Mes 
buvome pasilikę kryžminėje ugny
je... Iš baimės visi drebėjome, nei 
vienas nesitikėjo išlikti gyvas.

■—• Manėme, kad kovos frontui 
pasitraukus į vakarus, mirties pa
vojus bus praėjęs, bet jis tęsėsi 
dar keleris metus, šaudymams ir 
plėšimamas galo nebuvo... Nebuvo 
tos savaitės, kad pačiuose Vaigai- 
liuose arba Vaigailių miškuose ne
įvyktų susišaudymų... Kiekvienas 
stipresnis susikirtimas palikdavo 
vieną arba du liepsnojančius na
mus ir kelis naujus kapus. Prad
žioje dar vežė žuvusius į kapines, 
o vėliau juos laidodavo ten, kur 
jie netekdavo gyvybės. Ne kiek
vienam žuvusiam buvo pastatytas 
medžio šakų sukirstas kryželis...

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI STUDENTAI AMERIKOJE
Aiduose Nr. 10 Jūra Gailiušy- 

tė įdomiai informuoja apie lietu
vius studentus JV universitetuose.

KIEK STUDENTŲ IR KUR?
“Lietuvių Studentų Sąjungoje 

užsiregistravusių studentų yra 
apie 650. Spėjama, kad geras treč
dalis yra visai neregistruoti’’. Mi
nėto skaičiaus 41 proc yra mote
rys, 59 proc. vyrai. “Chicagoje 
yra apie trys šimtai lietuvių stu
dentų, tai didžiausias skaičius vie
noj vietoj. Po to maždaug lygiais 
skaičiais eina Urbana, New York, 
Detroit, Cleveland, gal mažiau yra 
Philadelphijoje, Bostone ir kitur”.

KOKIOS STUDENTŲ 
ORGANIZACIJOS?

“Didžiausia lietuvių studentų or
ganizacija yra Lietuvių Studentų 
Sąjunga Amerikoj. Du studentai, 
Vytautas Žvirgždys-Vardys ir Vy
tautas Kavolis, 1951 m. suplanavo 
sąjungos veiklos gaires. 1951 m. 
birželio 24 d. buvo išrinkta pir
moji L.S.S. centro valdyba ir re
vizijos komisija. Pirmininku buvo 
išrinktas Vyt. Žvirgždys-Vardys... 
Dabar sąjunga turi apie dvidešimt 
skyrių”. 1954 pradėjo leisti žurna
lą Lituanus. Tai bendra sąjunga, 
kurioje dalyvauja visokių ideolo
gijų studentai. Kitos studentų or
ganizacijos yra atkurtos pagal 
Lietuvoje veikusias studentų or
ganizacijas.

“Po L.S.S. savo didumu eina 
Akademikų Skautų Sąjūdis”. Pa
gal 1960 anketą 32 proc. lietuvių 
studentų buvo akademikai skau
tai. Leidžia “Mūsų Vytį”.

“Savo skaičium toliau eina Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga, šiai 
sąjungai priklauso 30 proc. visų

KRISTINA BRĖDIKYTĖ

NAUJA MEDICINOS GYDYTOJA

Praeitų metų pabaigoje Mel
bourne universitete medicinos fa
kultetą baigė p. Kristina Brėdiky- 
tė ir pradėjo dirbti Geelongo li
goninėje.

Gimusi 1937 m. Kaune ji pra
džios mokslą ėjo Hanau DP sto
vykloje, Vokietijoje, kur lankė lie
tuvių mokyklą ir gimnazijos I-mą 
klasę. Persikėlus tėveliams į Aus
traliją 1950 m. ji vienerius metus 
lankė Erlwood Central School ir 
iš ten perėjo į MacRobertson Girls’ 
High School. Gimnaziją baigė 1955 
m., ir gavusi Commonwealth 
Scholarship studijavo mediciną.

Kristina ne tik sklandžiai perė
jo mokyklą ir universitetą, bet ir 
rado laiko aktyviai dalyvauti lie
tuviškoje veikloje. Skautauti ji bu
vo pradėjusi Vokietijoje. Vyr. 
skautės paskiltininkės laipsnį įsi
gijo 1957 m. Lituanistinius kursus 
baigė pirmąja 1955 m. Dalyvavo 
Melbourne tautinių šokių grupėje 
iki 1957 m.

Universitete ji priklausė Aus
tralijos Liet. Studentų Sąjungai, 
prisidėdama prie veiklos ir paren
gimų ir dalyvaudama suvažiavi
muose.

Linkime Kristinai geriausios 
sėkmės pasirinktojoje profesijoje 
ir tikimės, kad ir toliau matysime 
ją mūsų tarpe. 

lietuvių studentų”. Leidžia “Gau- 
deamus”.

“Pagal savo dydį toliau eina san- 
tariečiai, kurie ... sudaro 12 proc. 
visų studentų”. Jie įsisteigė 1954. 
Leidžia žurnalą “Metmenys”. Juos 
prilygina autorė Lietuvoje veiku- 
siem studentam varpininkam.

“Vėliausiai atsikūrusi J.A.V. lie
tuvių studentų organizacija tai 
neolithuanų. Jie sudaro 7 proc. 
lietuvių studentų.”.

“Reikia pažymėti, kad J.A.V. 
studentų organizacijų tarpe ne
randame lietuvių marksistų gru
pių. Jeigu yra tokių pavienių as
menų, tai jie nepasireiškia vieša
me studentų judėjime”.

KUO LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ORGANIZACIJOS NARIAI 

SKIRIASI NUO AMERIKIEČIŲ?
“Mūsų studentų organizacijos 

paremtos ideologiniais pagrindais, 
o jų — daugiau profesiniais ir 
draugiškumo pagrindais. Todėl J. 
A.V. studentų tarpe pastebima 
aukštesnių visuomeninių idealų 
stoka. Amerikiečių studentų mąs
tymas ir siekimai ribojasi grei
čiau baigti unversitetą ir gauti 
pelningą darbą. Be to, juos dar 
domina sportas. Amerikos studen
tui sunku išaiškinti mūsų studen
tų idėjiškumą, o jiems sunku su
prasti mūsų organizacijų pobūdį. 
Šiuo atžvilgiu mūsų studentas sa
vo vidiniu nusiteikimu yra turtin
gesnis, nes lietuvių organizacijos 
jam duoda tai, ko jis negauna 
universitete”.

I KOKIĄ PROFESIJĄ 
RENGIASI?

“Daugiausia studijuoja inžine
riją ir architektūrą — 27 proc. 
Humanitarinius bei socialinius 
mokslus studijuoja 24 proc. Eko
nominius bei prekybinius mokslus
— 5 proc. Mediciną — 7 proc., 
meną, muziką, dramą 3 proc., bio
logiją, bakteriologiją, fiziologiją
— 2 proc., fiziką, chemiją ir far
makologiją — 10 proc. Palyginti

STUDENTAI IR LEKTORIAI 

VARŽOSI DĖL

LIETUVIŲ GRAFIKOS

1960 metais lietuviai studentai 
ir Students’ International drau
gija padovanojo po vieną lietuvio 
dailininko grafikos kūrinį Auck
land© universiteto bibliotekai. 
Gerą pusmetį H. Šalkausko ir T. 
Zikaro grafika puošė biblioteką, 
bet vieną dieną abu paveikslai 
“pradingo”. Lietuvių studentams 
buvo nepatogu klausinėti — kur 
nudėjote mūsų dailininkų paveiks
lus. Bet paslaptis paaiškėjo stu
dentų laikraščiui “Craccum” iš
spausdinus atvirą laišką teigiantį 
kad lietuvių dailininkų kuriniai 
“atsirado” universiteto personalo 
svetainėje. Laiško rašytojas J.S. 
M. pasidžiaugęs kad lektoriai do
misi ir įvertina šių dienų meną, 
užklausė kodėl paveikslai nekabo 
bibliotekoje kuriai jie buvo dova
noti ir kur studentai jais galėtų 
pasigerėti. Laiškas baigiamas šū
kiu — Studentai vienykitės!1

Universiteto administracijai pa
kako vieno paraginimo... Pradžio
je šių akademinių metų abu lie
tuvių dailininkų kuriniai vėl puo
šia bibliotekos sienas. O kai Pla
tonas pasidaro nesuprantamas ir 
Šekspyras nusibosta, studentų 
žvilgsniai nukrypsta nuo storų 
knygų j žaismingas lietuvių dai
lininkų linijas paveiksluose, na ir 
lietuviui studentui smagiau daro
si. Mes turime ką parodyti, tik pa
rodykime...

G.P. 

su 1956 metų studentų anketos 
rezultatais inžinierių ir architektų 
skaičius sumažėjo, o visų kitų pa
kilo. Daugiausia pakilo humanita
rinių mokslų studentų skaičius”. 

(Nukelta į psl. 4)

INŽ. RIMGAUDAS SLIŽYS

Praėjusių metų pabaigoje Rim
gaudas Sližys baigė Melbourno 
universiteto elektro-inžinerijos fa
kultetą bakalauro laipsniu.

Rimgaudas gimė 1941 m. Kaune. 
Dar Vokietijoje lankė pradžios 
mokyklą ir lietuvių mokyklą. At
vykęs 1949 m. j Australiją buvo 
priimtas į šeštą klasę ir sekančiais

VOKIETIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA 
RYŽTASI GYVESNEI VEIKLAI

1961 m. pabaigoje korespon
dentiniu būdu įvyko Vokietijos 
Lietuvių Studentų Sąjungos Cen
tro organų rinkiniai. I Centro 
Valdybą buvo išrinkti ir pareigo
mis taip pasiskirstė: Teisutis Po- 
vilavičius — Vykintas — pirmi- 
linkas, Ona Hermanaitė — sek
retorė ir Vincas Bartusevičius — 
ždininkas. Centro Valdybos ad

resas:
13b/ Munchen 13, Franz — Jo- 
sephstr. 40/o. W. Germany.

į Revizijos Komisiją išrinkti :

SU NAUJAIS METAIS! Negalvokit, kad visai pakvaišau jus svei
kindamas kovo mėnesio pradžioje. Matot, atsiminiau, kad nuo Kalėdų 
mes dar nesimatę, tad ar nereikėtų Naujus Metus pradėti gražiuoju?

Nieko nelaukus, leiskit man pareikšti protestą prieš pereitą Stu
dentų žodžio kronikos skyrelį. Tuo laiku dar buvau atostogose. La
bai malonu, kad mane pavadavo melburniškiai, bet negaliu ištrivoti 
nepasisakęs prieš redaktorių įkištą trigrašį. Pavydėdami jie prirašė 
visokių nebūtų dalykų apie mano atostogavimą, kad kuo greičiau 
sugrįžčiau prie Studentų žodžio. Savo jie atsiekė, bet tokiais metodais 
jie ne vien iš atostogų sugrąžintų, bet ir iš numirusių prikeltų.

☆
N.S.W. UNIVERSITETO FUKSAS ANDRIUS GAROLIS baigė 

Sydnėjaus skautų vyčių Geležinio Vilko draugovės vado kadenciją ir 
pradėjo studijuoti inžineriją. Nauju vadu vyčiai išrinko buvusį stu
dentą Teodorą Rotcą.

*
KALBANT APIE SKAUTUS VYČIUS, girdėjom, kad ir melbur

niškiai per savo metinę sueigą išrinko naują galvą — Narcizą Rama
nauską. Pereitais metais jiems vadovavo aktyvus studentas Karolis 
Kazlauskas.

☆
NEŽINAU AR ČIA TIKSLI ŽINUTĖ, bet girdėjau, kad Studentų 

Žodis atidarė nuolatinę “Pamesto Turto Kontorą”. Jau į ją, po Aus
tralia Day ilgojo savaitgalio, kreipėsi jaunosios kartos kanberiškis in
žinierius, jieškodamas savo šilto megstinio, ir viena graži melbur- 
niškė lietuvaitė teiravosi savo dingusių naujų batukų. Ne tik jie sayo 
dalykus atgavo, bet ir venam fotografui pasidarė maloniau ant dūšios, 
kai surado studentų suvažiavime darytas (bet kitur paliktas) savo 
fotografijas. Tačiau kontoroj gulįs pilnas maišelis špilkų, segtukų, 
sagų, kojinių etc. Atsiliepkite.

*
SYDNĖJAUS STUDENTAI RUOŠIASI SAVO METINIUI INI- 

TIUMUI, bet progresuoja lėtokai. Sprendžiant iš pereito susirinkimo, 
jei fuksai talkon neprisijungs, valdyba viena daug neatsieks. Sekan
tysis susirinkimas įvyksta kovo 8 d. Dainavoje, Bankstown. Kiek
vieno studento pareiga turėtų būti į susirinkimą atvesti nors po vieną

A. Šimkūnas; Nature morte&*&*&»0*0>‘&*0*&*&'0*q*&*0*0*0*0*0*&>0*0>‘0*&>o*<> 

metais perėjo į St. Bede’s kolegiją 
Mentone, kurią jis nepaprastai 
gerai baigė 1956 m. Būdamas tuo
met per jaunas, kad galėtų įstoti 
į universitetą, jis dar turėjo pa
kartoti baigiamą kolegijos klasę. 
Pasirinko inžinerijos fakultetą, 
kurį jis sėkmingai ir nė karto ne
suklupdamas dabar ir baigė. Jau
nasis inžinierius šiuo laiku dirba 
S.E.C. įstaigoje.

Rimgaudas aktyviai dalyvavo 
lietuvių visuomenės gyvenime. Jis 
buvo jūros skautu, šoko tautinių 
šokių grupėje ir buvo Lietuvių 
Studentų Sąjungos Valdybos na
riu. Kad jis ir australų tarpe yra 
gerbiamas, matome iš to, kad jis 
įeina ir į St. Bede’s kolegijos bu
vusių moksleivių organizacijos 
valdybą. Jis domisi fotografavimu 
ir mėgsta keliaut mašina — per 
vasaros atostogas buvo nuvažia
vęs į Pietų Australiją.

Linkime jaunajam inžinieriui 
sėkmės naujame darbe ir tikimės, 
kad jis ir toliau aktyviai dalyvaus 
lietuvių studentų ir kitose kul
tūrinėse organizacijose.

J.D.

Vingaudas Damijonaitis, Greta 
Jasevičiūtė ir Regina Sakalaus
kaitė. J Garbės Teismą: Dr. Vin
cas Šmulkštys ir Jonas Mcdu- 
šauskas.

Naujoji Centro Valdyba išlei
do rotatarinį biuletenį, kuriame 
kviečia visus lietuvius studentus 
Vokietijoje į gyvesnę veiklą. Ruo
šiamasi aktyviai dalyvauti Studi
jų Savaitėje, kuri įvyks Vokie
tijoje šią vasarą ir Europos Jau
nimo suvažiavime, kuris įvyks 
Anglijoje, Londone, Lietuvių So
dyboje.

DAIL. ALGIRDO ŠIMKŪNO
ANTROJI GRAFIKOS IR PIEŠINIŲ PARODA
Vasario 28 d. įvyko dail. Šim

kūno parodos atidarymas Barry 
Stern galerijoje Paddington, Syd
ney. Parodą atidarė Mr. Gould, 
Commonwealth Art Advisory 
Council reprezentantas ir grafikos 
lektorius Sydney meno mokyklo
je. Susidomėjimas pačia paroda, 
atrodo, buvo gana didelis. Atida
rymo metu nedidelės galerijos pa
talpos vos sutalpino susirinku
sius. Malonu pastebėti, kad svečių 
didelę dalį sudarė lietuviai.

Šioje parodoje Algirdas Šimkū
nas išstatė 34 darbus, kurie aiš
kiai liudija A. Šimkūną kaip sa
vistovų ir subrendusį kūrėją. Nors 
dailininkas ir yra abstrakčiojo 
meno gyvas liudininkas, tačiau 
reikia akcentuoti, — ir tai jo pa
ties labui, — kad jis nėra šio ma
dos meno epigonas: tiesa, vienur 
kitur jaučiasi žaismingos abstrak
čios formos, tačiau tik kaip liudi
jimas, kad jam ir šita sritis nesve

fuksę ar fuksą. Daugiau galvų — įdomesnis susirinkimas ir geresnė 
Initiumo programa.

*
SPORTININKŲ, SKAUTŲ IR STUDENTŲ BIČIULĖ IRENA HO- 

PAITĖ atšventė savo 21-mus gyvenimo metui. Jo.i balius praėjo links
moj lietuviškoj nuotaikoj. Didžiausias lietuvis patriotas tame baliuje 
buvo melburniškis Narcizas Ramanauskas. Jis visą vakarą dainavot 
“Tu Lietuva, tu mano...”

■ir
KANBER1ŠKIAI VIKTORAS MARTIŠIUS IR ROMAS ŠILINIS 

vasario mėnesį atostogavo populiarioj vasarvietėj Bateman’s Bay. 
Girdėjom, kad jie laiką praleidę neblogai.

☆
AR ŽINAI, KAD ... ir lietuviai turi savo astronautą? 1962 m. va

sario mėn. 21 d. laikrodžiui rodant 9 vai. vakare (Eastern Standard 
Time) iš Sydney miesto centro į erdves pakilo ir sėkmingai nusileido 
(lygiai j tą pačią vietą) Vitolis Č. Stašionis. Po didelio fizinio ir pro
tinio pasiruošimo ir sunkių “post*o” egzaminų, astronautas Stašionis 
nuvyko nakties metu į patį centrą laukti sekančios dienos spaudos. 
Rytiniam laikraščiui išėjus su egzaminų rezultatais, prasidėjo pasku
tinysis “count down”: A, B, C, D, ... S, Sa, St, Stašionis — VALIO!, 
ir išlėkė mūsiškis į orbitą. Sveikiname trečio kurso inžinerijos stu
dentą.

ir
TEISUTIS VYKINTAS studijuoja Miunchene inžineriją. Jis iš

laikė priešdiplominius egzaminus gerais pažymiais ir dabar įsitraukė 
į aktyvią lietuvių studentų veiklą.

☆
PASIKALBĖJUS SU SYDNĖJAUS STUDENTŲ PIRMININKE 

KOL. ELVYRA STANKEVIČIŪTE — KRAUSIENE sužinojau, kad 
ir šiais metais studijos bus pradėtos šventomis Mišiomis. Vieta ir lai
kas bus pranešta vėliau, susitarus su kunigu. Tai graži Sydney lietu
vių studentų tradicija, pradėta Nitos Grincevičiūtės pirmininkavimo 
laikais.

*
MELBURNO LIETUVAITĖS TIKRAI NIEKUR AUGščIAU NE

ĮVERTINAMOS, KAIP SYDNĖJUJE. Audronei ir Jūratei Paragytėms 
ir Nijolei Adomavičiūtei apsilankius pastarajame mieste, atėjo metas 
ir jį apleisti. Atsirado tokių entuzistų, kurie net šeštą valandą ryto 
lėkė iš Kabramatos į Sydnėjaus geležinkelio stotį jų išlydėti. Aišku, 
jie ten nieko nerado, nes bus dar gudresnių, kurie tas gražuoles nu
vežė tiesiog į Strathfield. Bet ir gudriesiems įvyko netikėtumas. Tik 
įnešus melburniškių bagažus į traukinį, traukinys pajudėjo ir su jais 
tiesiai į Melburną. Laimė, traukinys sustojo minutėlei Liverpulyje, ir 
jie spėjo iššokti. Tada jie pasijuto herojais, nes už tą patį trijų penų 
perono bilietuką kitu dyzeliu jie sugrįžo į Strathfieldą.

(Atsiprašau skaitytojų, bet “S.Ž.” redakcija neleido šių Sydnė- 
jiškių studentų pavardžių minėti.)

TIK IŠ ATOSTOGŲ GRIŽUS NEGALIMA RAŠYTI PERDAUG, 
šiam kartui turėtų užtekti.

Tuo pačiu priminsiu, kad šią savaitę Australijos universitetuose 
prasideda studijos. Sėkmės visiems kolegoms, ypatingai tiems, kurie 
tik šįmet pradeda — fuksams.

Rodas

tima. Atrodo, dailininkas daugiau 
dėmesio kreipia į meno kūrinio 
idėjinę pusę — jo turinį. Tai irgi 
A. Šimkūno didelis kreditas, nes 
iš tikrųjų žaidimas mene tik for
momis verčia įtarti, jog toks daili
ninkas iš viso neturi ko pasakyti.

Prisimenant dail. A. Šimkūno 
pirmąją parodą ir lyginant ją su 
dabartine, reikia nuoširdžiai pa
sidžiaugti, kad šioje parodoje aiš
kiai matosi dailininko savistovu
mas ir savimi pasitikėjimas. Jei- 
gu anksčiau jo darbuose daugiau 
jutosi blaškymosi, jieškojimo, tai 
dabar jis yra aiškiai apsisprendęs. 
Nors daugumą parodoje išstatytų 
paveikslų sudaro lino raižiniai 
(juoda balta), bet yra visa eilė ir 
piešinių. Bendrai, paroda palieka 
gerą ir stiprų įspūdį. Gal kiek lan
kytoją blaško galerija, bet tas ne- 
sietina .su pačia kūryba. Išstatytų 
paveikslų kainos tarp 10 gn. ir 25 
gn. L.D.
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Nedaug kas Australijoje bus gir
dėjęs šį vardą. Nuolat aimanuo
jant, kad išeivijos jaunimas vis la
biau tolsta nuo lietuviškų reikalų, 
ar kad net padoraus sakinio savo 
kalboje nebepajėgia suręsti, ne
pastebima, jog sutemose iškyla ir 
spalvingų prošvaisčių. Vienas iš 
jų yra Metmenys. Tai Amerikoje 
leidžiamas jaunosios kartos žur
nalas, atsidėjęs tiek kultūrinėms 
bei visuomeninėms temoms, tiek li
teratūrinei kūrybai. Iki šiol Met
menų išėjo trys numeriai, o ne
trukus turi pasirodyti ir ketvirtas. 
Jis yra knygos pavidalo leidinys, 
išeinąs porą kartų per metus. Pir
masis numeris turėjo 144 psl., gi 
vėlesni arti 200. Žurnalą redaguu-
ja dr. Vytautas Kavolis, sociologi
jos lektorius viename Amerikos 
universitete.

Keliais atžvilgiais Metmenys 
skiriasi nuo kitų žurnalų. Sekant 
lietuvišką tradiciją, mūsų negau
sūs išeivijos žurnalai remiasi poli
tiniais ar pasaulėžiūriniais pagrin
dais ir tokiu būdu daugiausia gy
vena iš ‘seno kapitalo’, t.y. pri
klauso nuo bendradarbių, kurie sa
vo ideologinę treniruotę gavo dar 
Lietuvoje. Toksai konservatyvu
mas matosi net paplitusiame “Ai
dų’ žurnale; laikui bėgant nelabai 
jis susirinko jaunųjų bendradar
bių, gi faktas, kad jį leidžia ir re
mia aiškios pasaulėžiūrinės kryp
ties institucija, griežtai apribojo 
ir jo temų horizontą. Metmenų 
tikslas buvo dvigubas: prasilaužti 
pro betkokias ‘linijas’ ir tokiu bū
du atsikreipti į jaunąją kartą, ku
rios interesai jau pradeda skirtis. 
Šita prasme, Metmenų redakto
rius rašo pirmame numeryje: “Mes 
gi reikalingi žurnalo, kuris išeiviš- 
kajai visuomenei pristatytų tebe- 
kuriančią ir tebedinamišką lietu
vybę visoje jos platumoje: žur
nalo, kultūringo savo mostu, jau
natviško savo veržlumu ir, aš ma
nyčiau, svarbiausia absoliučiai in
tegralaus visų rūšių ir krypčių 
kultūrinių ir visuomeninių verty
bių atžvilgiu. Su betkuo menkes
niu ar labiau ribotu — neatsklei- 
sime lietuvybės tokios, kurią šian-

UETUVIAI 
STUDENTAI...

(Atkelta iš psl. 3.)

KIEK LEIDŽIASI I POLITIKA?
“Tik 3 proc. studentų priklauso 

lietuvių politinėm partijom, o 97 
proc. jokiai lietuvių partijai ne
priklauso. Šie faktai rodo, kad stu
dentai visai nesidomi lietuvių par
tijomis, bet simpatizuoja vienai ar 
kitai amerikiečių partijai”.

Pagal 1960 m. anketą “26.7 pro
centai palankūs demokratams, o 
respublikonams 42.7 proc., ir į jo
kią partiją nelinksta 30.6 proc. 
1960 m. pirmą kartą buvo pastebė
ta lietuviškos studentijos tarpe 
susidomėjimas amerikiečių rinki
mais. Prezidentiniai kandidatai ir 
jų politika buvo diskutuojami vie
šuose organizacijų susirinkimuose. 
Tai rodo, kad lietuvis studentas 
pradeda persiorientuoti iš pabė
gėlio į piliečio stovį”.

Estų namai Sydnėjuje

%

VYTAUTAS DONIELA

METMENYS
dieninis skeptiškas žmogus galė
tų pajusti tikrai vertingu pergyve
nimu. Tokio jausmo šiandien ypač 
pasigenda jaunoji karta; mes jį ga
lim — ir todėl turim — pabudin
ti...”

Žinoma, ir šitokiai platformai 
galima duoti kokio nors — izmo 
vardą. Turint galvoje, kad žur
nalas kreipiasi į visas lietuvybės 
apraiškas, galėtume sakyti, kad jis 
pagrinde bazuojasi jaunaisiais li
beralais. šitoks apibūdinimas ne
bus klaidingas, prisiminus, kad 
žurnalą leidžia Amerikos Lietuvių 
Studentų Santara — akademinė 
organizacija, kuri nesibijo vadin
tis liberaline. Galbūt kaip tik šitas 
dalykas ir daro Metmenis savotiš
kai įdomius. įvairių yra buvę pas 
mus partijų ir žurnalų, tačiau li
beralai — žmonės, kurie mėgtų 
viską atvirai diskutuoti — rimtai 
pasirodė tik išeivijoje, anglosak
siškųjų įtakų pavėsyje.

Metmenyse nerandame partinių 
programų. Bet kartu nerandame 
čia ir sentimentalumo, kuris kaip 
sieros rūgštis tirpdo išeivių dvasi
nes jėgas, vesdamas juos pernelyg 
anksti į antrą vaikystę. Neranda
me čia ir romantizmo, kuris, užde
damas išeiviams ružavus akinius, 
verčia juos likti aklais aštrių ir 
karčių dabarties sunkumų akivaiz
doje, ar nusuka juos į dirbtinai 
nusaldintą praeitį. Vietoj iliuzinės 
vaizduotės verčiau čia matome 
skirtingą žvilgsnį tos jaunosios 
kartos, kuri, eidama mokslus an
glosaksuose, daugiau ar mažiau 
perėmė ir anglosaksišką tenden
ciją būtų realistais, matyti daiktus 
kaip jie iš tiesų yra ir apie juos 
gana atvirai kalbėti.

Šitokia tendencija atsispindi 
Metmenų visuomeniniuose straips
niuose. Pirmame numeryje iškė
lęs kūrybiškumo reikšmę betko- 
kios bendruomenės išlikimui, Vy
tautas Kavolis antrame numeryje 
eina link lietuviškojo charakterio 
aptarties. Remdamasis statistiniais 
daviniais ir psichologinėmis kate
gorijomis, Kavolis prieina išvadų, 
kurios galėtų supykinti tuos tau
tinių minėjimų romantikus, ku-

KIEK DOMISI LIETUVIŠKA 
KULTŪRA?

“Pagal anketą (1960 m.) 28.6 
proc. neperskaitė nė vienos lietu
viškos knygos per vienerius metus, 
24.8 proc. perskaitė per metus 
vieną arba dvi knygas, 30.7 proc. 
perskaitė nuo trijų iki penkių 
knygų, 15.8 proc. perskaitė šešias 
ir daugiau knygų per metus. 1956 
m. anketoj buvo tik 16 proc. lietu
vių studentų, neperskaičiusių nė 
vienos lietuviškos knygos. Palygi
nę su 1960 m. anketa (28.8 proc.), 
matome, kad domėjimasis lietu
viška knyga žymiai krito. Daug 
geriau yra su laikraščių ir žurna
lų skaitymu — daugelis studentų 
juos dar skaito”.

O KAIP SU RELIGIJA?
“Religingumo atžvilgiu mūsų 

studentai stovi gan aukštai. Visiš
kų ateistų nėra daug, bet jų pasi
taiko. Daug didesnis nuošimtis yra 
indiferentų, kurie tikėjimo daly
kais nesidomi”.

(Darb.) 

riems lietuvis dar tebėra tauriau
sia pasaulio būtyljė. Pasak Kavo
lio, lietuvių tautiniam charakte
riui “nėra būdinga vidinė — prin
cipų, sąžinės, tikėjimo, įsipareigo
jimų — stiprybė; tvirčiausias jo 
elementas yra apsauginis kiautas, 
kuris kaip ežio spygliai pakyla 
kiekvieną kartą, kai kas nors jėga 
į lietuvį skverbiasi. Jei tas pats 
dalykas eis gražiuoju — greičiau
siai, prieis. Nebus, kas jam, savi
tumo vardu, iš vidaus pasipriešin
tų. Vidinės stiprybės charakteris 
savo reakcijas apspręs daiktų ir 
idėjų esme; apsauginio kiauto ti
po charakteris, savo viduje silp
nas ir palaidas, neturįs pakanka
mai aiškios savo identiteto ir savo 
tikslų sąmonės ir todėl atviras 
svetimų identitetu ir tikslų infil
tracijai, — apie dalykų vertę spręs

Estų namai Melbourne

Nuomonės
LAISVOJI SKAITYTOJŲ TRIBŪNA. UŽ JOS TURINĮ REDAKCIJA NEATSAKINGA.

DAR PAMALDŲ REIKALU
Gerb. Redaktoriau,

Skaitytojų nuomonių skyriuje 
(M.P. Nr. 4) tilpgs p. J. Rama
nausko laiškas pamaldų skelbimo 
reikalu iššaukė griežtą Sydney ka
peliono kun. P. Butkaus reakciją 
(žiur. M.P. Nr. 7), kuris savo tu
riniu ir forma nustebino nemaža 
mūsų tautiečių.

Per 14 metų Australijos lietuvių 
bendruomenės laikraštis “Mūsų 
Pastogė” buvo tinkama vieta pa
maldų tvarkai paskelbti, ir dabar
tinio sustabdymo motyvai neįtikina 
tautiečių, kurie moka suderinti sa
vo kaip kataliko ir kaip bendruo
menės nario pareigas. Todėl “Mūsų 
Pastogės” redakcija neturėtų nu
traukti pamaldų informacijos, bet 
tęsti ir toliau. Jei šių informacijų 
negaunama iš tiesioginių šaltinių, 
tai reiktų gauti kitais keliais, nes 
kapelionų viešai skelbiamos infor
macijos panaudojimas laikraščio 
kronikai nėra kišimasis į kapelio
nų reikalus.

Kiekvieno Krikščionio pareiga 
yra apaštalauti su nuoširdžia mei
le neaplenkiant net komunistų, 
kaip rodo pavyzdžiai iš Prancūzi
jos gyvenimo, kada po antrojo pa
saulinio karo, sustiprėjus komu
nizmo įtakai darbininkų tarpe, 
Prancūzijos katalikai kunigai buvo 
siunčiami į fabrikus, kur dirbdami 
kartu su darbininkais stengėsi pa
keisti darbininkų pažiūras. Gi Mū
sų Pastogės skaitytojai jaučiasi 
skriaudžiami.

“M.P.” Skaitytojas 
Red. pastaba: laiško autoriui pra
šant jo pavardė neskelbiama.

SUSIDOMĖJIMAS PREKYBA

Gerb. Pone Redaktoriau,
ALB Krašto Valdybos pirminin

kas pasikalbėjime su Jūsų bendra
darbiu palietė labai įdomų ir vi
siems aktualų klausimą — susita
rimą su “Sydney Wide” firma dėl 
nuolaidų įvairiems pirkiniams. Tai 
yra pirmas žingsnis į ekonomišką 
mūsų bendruomenės organizavimą.

Turime daug prekybininkų ir 
profesionalų, įsigijusių plačių pa
žinčių {vairuose šio krašto gyven
tojų sluogsniuose. Malonu, kad pa
galiau atsiranda jų tarpe idealis
tų, kurie savo asmeniškas pažintis 
panaudoja ir mūsų bendruomenės 
labui. Ypač džiugu, kad tokie idea
listai atsiranda mūsų jaunosios 
kartos tarpe.

Aš kaip eilinis bendruomenės na
rys noriu padėkot ir pasveikint 
p. Algį Kovalskį,. pradėjusį ne žod
žiais, bet darbais judinant šią iki 
šiol organizuotai neliestą mūsų 
bendruomenės sritį. Aš manau, kad 

iš formos, kuria jie patiekiami...” 
Nežiūrint dažno teigimo, kad lie
tuvis yra individualistas, psicholo
giniai radiniai sako visai ką kita. 
Lietuviai, kaip ir turbūt visos ry
tų Europos tautos, išlaikė stiprius 
kolektyvistinės dvasios bruožus, 
nesusikūrė pakankamai stipraus 
•ąmoningo vidinio įsitikinimo ir 
pasiliko konformistais. Ši Kavolio 
išvada yra nepaprastai svarbi, nes 
ji dalinai išaiškina, kodėl mums 
taip greitai gręsia nutautėjimas 
ir pasiklydimas svetimuose vande
nyse. Kova su nutautėjimu tada 
turi imti dėmesin psichologinius 
faktus, kad jiems davus atitinka
mus vaistus, o ne pasikliauti vien 
idealistiškais raginimais.

Panaši realistiška nuotaika, at- 
sikreipimas į pačius faktus bei jų 
priežastis, ženklina ir kelis kitus 
straipsnius. Paminėtina dar per du 
numerius spausdinta analizė “Ne
priklausoma Lietuva šiandieniniu 
įvertinimu”, kur į sociologiškai pa
ruoštus klausimus atsako visa eilė 

visiems būtų įdomu, jei šiuo reika
lu Mūsų Pastogės puslapiuose pla
čiau pasisakytų pats p. Algis Ko
valskis.

P. Daunoravičiua, 
Sydney

PAMALDOS IR NEAPYKANTA
Kun. Butkaus straipsnis “M.P.” 

buvo lygiai staigmena ir tikinčia
jam, ir netikinčiajam, kiek man 
teko susidaryti nuomonė iš pasi
kalbėjimų su įvairiais žmonėmis.

Daugelis iš mūsų mėgsta moky
ti ar teisti “M.P.” redaktorius, o 
kartais nesusilaiko išlieti ir nea
pykantos. Tas kartojasi daugiau ar 
mažiau su visais mūsų redakto
riais. Man atrodo, tat yra tam tik
ros rūšies nesusipratimas.

Mūsų Pastogė yra Bendruome
nės laikraštis, kurio pareiga tar
nauti visų bendruomenės narių 
reikalams, o taip pat ir visoms po
litinėms grupėms, kurios siekia 
Nepriklausomos Lietuvos. Aš su
prantu, kad “M.P.” redaktorius tu
ri instrukcijas iš Krašto Valdybos. 
Bazuodamasis šitokiu galvojimu, 
aš visados tikiuosi rasti “M.P.” 
įvairiausių straipsnių ir skelbimų, 
atstovaujančių įvairias religijas ir 
politines grupes. Tas daro “M.P.” 
savotiškai įvairią ir įdomią. Jei 
būtų kitaip, tai sakyčiau, kad kas 
nors užgrobė “M.P.” savo siaurų 
interesų tarnybai.

Jei klebonas deda pranešimą pa
maldų reikalu į “M.P.”, tai nereiš
kia, kad jis remia protestantizmą, 
laisvamanybę ar dar ką nors kitą, 
ii’ taip pat, nereiškia, kad klebo
nas pritaria kiekvieno straipsnio 
nuomonei telpančio “M.P.”, lygiai 
taip pat, kaip protestantų arba ko
kio masono biznieriaus skelbimas 
“M.P.” nereiškia, kad jis atsisako 
savo įsitikinimų ir jau sutinka su 
klebono nuomone visais klausimais.

Aš, kaip katalikas, suprantu, 
kad klebono informacijos “M.P.” 
turi tikslo pasiekti mane ir kitus 
tokius kaip aš, nes tai, gal būt, yra 
vienintelis kelias mane pasiekti. 
Gal aš blogas katalikas, bet deja, 
tokių yra daug, o tos atsiliekan
čios avelės nuo drausmingos ban
dos irgi yra vertingos Dievo akyse. 

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

mūsų visuomenininkų ir mokslinin
kų. Prie šios grupės reiktų priskir
ti ir nemažų skaičių visuomeninio 
gyvenimo apžvalgų, o taip pat du 
ilgokus straipsnius: Vinco Trum
pos “Ties kultūrinio palikimo pro
blema’’ (apie dabartinį okupuotos 
Lietuvos kultūrinį gyvenimų) ir 
Vinco Kastenio “Priverstinės re
voliucijos padariniai Lietuvoje”.

Gausus, kartais neįprastas, yra 
literatūrinis Metmenų turinys. Jau 
pirmam numeriui išėjus, nemaža 
audros sukėlė Algimanto Mackaus 
poezijos rinkinys “Neornamentuo
tos kalbos generacija”, kuris tapo 
apšauktas “bytnikišku' ir todėl 
netinkamu lietuviškam žurnalui. 
Kaip ten bebūtų, ar Mackus iš 
tiesų yra bytnikų poetų įtakoje, 
jo eilės visvien slepia daug subti
lumo (jau nekalbant apie slypin
čių visuomenės kritikų) ir bent lie
tuvių literatūroje savo tematika 
ir forma yra dar nematytas daly
kas. Šiaip, be jaunųjų (Liūnė Su
tema, Leonas švedas ir kt.), poe
zijos dar duoda jau gerai žinomi 
avangardistai Jonas Mekas, Anta
nas Škėma, o taip pat ir Henrikas 
Nagys, Antanas Gustaitis. Noveles 
spausdina Romualdas Spalis ir 
Kęstutis Almenas. Literatūrinę 
apibraižą apie Antano Škėmos kū
rybą suteikia Rimvydas Šilbajo
ris, apie Kazį Binkį Kostas Os
trauskas, apie Marių Katiliškį Al
girdas Antanaitis.

Kiekvienas Metmenų numeris 
yra iliustruotas savų menininkų 
dailės darbais; didesnioji dailinin
kų dalis taip pat yra jaunieji. Pir

Fil. Dr. NEMIRA ŠURNAITĘ ir 
Senj. VIKTORĄ RATKEVIČIŲ,

sukūrusius šeimos židinį sveikiname ir linkime saulėto gyvenimo *

Adelaidei Akademinis Skautų Sąjūdis

Aš kol kas nesijaučiu, kad turė
čiau būti ekskomunikuotas dėl to, 
kad tik ypatingom progom nuvyks
tu . į Camperdown bažnyčią, nes 
grynai religiniams reikalams aš 
turiu bažnyčią labai artimoje kai
mynystėje. Taip pat turiu kaimy
nystėje ir kitų lietuvių, kurie ne
praleidžia sekmadienio neaplankę 
bažnyčios, o į Camperdown nuvyks
ta tik specialiom progom.

Jei klebonas griežtai laikysis sa
vo paskelbto nusistatymo, tai sa
kyčiau yra didelis netolerantišku
mas kitų lietuvių atžvilgiu, o ma
no atžvilgiu jo žygis būtų labai 
nekunigiškas. Įsakymas “mylėk 
savo artimą, kaip pats save” man 
iki šiol galioja ir norėčiau, kad 
mums visiems galiotų.

Užpuolimas redaktoriaus tokioj 
formoj, kaip klebonas padarė, yra 
visai be pagrindo, nes Mūsų Pas
togė nėra p. Kazoko asmeniška 
nuosavybė.

Dar įdomiau, kad labiau susi
pratę katalikai galvoja, jog klebo
no straipsnis neturėjo būti dėtas 
“M.P.”, nes jis parodo klebono as
menišką neapykantą p. Kazokui, 
netolerantiškumą kitų lietuvių at
žvilgiu, o ne laikraščio silpnumą, 
ir tat labai nenaudinga. Gi tie, ku
rie dėl vienų ar kitų priežasčių 
klebono nemėgsta, sako, puikus 
straipsnis, ta asmeniška neapykan
ta straipsnyje atidaro duris į už- 
kulisus ir reikalus ištraukė į švie
są.

Quo vadis, Domine?
V. Jurgaitis 

Sydney

VASARIO 16-JI SYDNEY

Gerb. p. Redaktoriau,
Nepaslaptis, kad Vasario 16-sios 

minėjimai Sydnėjuje visiškai nu
bluko. Minėjimo meninė progra
ma kasmet sutrumpinama. Pas
kaitos taip pat apkarpytos iki mi
nimumo.

Kiek man žinoma, šių metų mi
nėjimas po iškilmingų pamaldų St. 
Benedict bažnyčioje, Broadway bu
vo numatytas tęsti Anzac House 
gražioje salėje, kur Sydnėjaus lie- 

muosiuose trijuose numeriuose 
matome Jurgį Šapkų, Ritą Kavo- 
lienę, Vytautą O. Virkau, Albinų 
Elskų, Henriką Šalkauską, Z. Mik
šį. Reikia pridurti, kad Santara 
yra menui priimliausia lietuvių 
akademinė organizacija. Kasmet 
suruošdama po kelias vietines ir 
kilnojamas meno parodas, ji suge
bėjo lietuvių tarpan grąžinti visą 
eilę talentingų jaunųjų menininkų, 
kurie šiaip galbūt būtų dingę sve
timose jūrose, nes aplamai lietu
viškoji visuomenė menui nėra ypa
tingai jautri.

Metmenų administracijos adre
sas: Mr. R. Vaitys, 615 Hinman 
Ave., Evanston, Ill., U.S.A. Ketu
rių numerių prenumerata 4 do). 
Paskiri numeriai po 1.50 dol. Aus
tralijoje Metmenis platina Algis 
Janavičius, 88 Old Prospect Road, 
Wentworthville, N.S.W. Pirmas 
nr. 10 šil., antras ir trečias po 15 
šil.

MELBURNIŠKIAI PRANEŠA
Melbourne .dudentų balius įvyks 

gegužio 25 d. South Melbourne 
Town Hall. Pranešama iš anksto, 
nes daug kas toli į ateitį planuo. 
ja pramogas.

★
Žiemos savaitgalis įvyks antro 

semestro pabaigoje, rugpjūčio 4-5 
dienomis Bright miestely, 190 my
lių nuo Melbourne, Sydney krypti
mi, Mt. Buffalo papėdėje.

Vasaros savaitgalis melburniškių 
studentų nenumatomas.

ALSS Melb. skyrius

tuvių teatras “Atžala” sutikęs pa
kartoti “Aušros Sūnūs”. Susirgus 
vienam artistui, šio sumanymo te
ko atsakyti.

Minėjimas sena nussistovėjusiu 
tvarka buvo pravestas niūrioje ir 
nejaukioje St. Benedicts bažnyčios 
salėje.

šia proga pacituosiu vieno Syd- 
nejiškio korespondenciją tilpusią 
“Tėviškės Aiduose” nr. 9, kur ap
rašomas Vasario 16-sios minėjimas 
Sydnejuje. Minimas koresponden
tas, pasirašęs "J. T-K.” rašo: 
“Sveikintina, kad kalbėjo neilgai 
(prelegentas) apytikriai 15 min. 
ir neprivertė publiką nuobodžiau
ti.”

Ar reikia didesnio užgavimo bu
vusiam prelegentui p. Vyt. Skrins- 
kai?

Toliau korespondentas rašo dar 
gražiau: “Tenka sveikinti Sydney 
Apyl. valdybą, kad šiais metais 
16-to Vasario minėjimą pravedė 
labai rūpestingai, tvarkingai, 
sklandžiai, iškilmingai ir tuomi ge
rai nuteikė dalyvius.”

Ai- tai nėra savęs apgaudinėji
mas?

Nepaslaptis, kad šių metų minė
jimą Bankstowno Apylinkės Val
dyba norėjo perkelti į Bankstow
no lietuvių namus, bet Sydnėjaus 
Ap. Valdybai nesutikus, minėji
mas įvyko senoje vietoje.

Baigdamas norėčiau atkreipti dė
mesį visų tų tautiečių, kurie rū
pinsis kada Vasario 16-sios minė
jimu, į šias mano pastabas:

1. Reikėtų sušaukti visų trijų 
Sydnėjaus Apylinkių Valdybų ats
tovų pasitarima planuojant Vasa
rio 16-sios minėjimą, ir pasikvie
čiant visų Sydnėjaus lietuvių or
ganizacijų atstovus.

2. Suruošti iškilmingą Vasario 
16-sios minėjimą, į kurį būtų gali
ma pakviesti mums prijaučiančius 
australus. (Parlamento atstovus ir 
pan.)

3. Minėjimą kas metai aprašyti 
australų spaudoje kartu duodant 
žinių apie Lietuvą.

Tikrai skaudu, kad mes, apra
šydami mūsų Vasario 16-sios minė
jimus, kalbame apie nuobodžiavi- 
mus ir giriame už tai, kad greitai 
minėjimas buvo pravestas.

Pavergtoje tėvynėje mūsų bro
liai sesės kenčia ir negali atšvęs
ti brangiausios dienos metuose — 
Vasario 16-sios, o mes neturime 
laiko!

V. Auguatinavičius
Sydney

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
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Kovas pajudėjo

MŪSŲ PASTOGĖ

SPORTO VETERANAS

VYT. KOŽENIAUSKAS

6

KOVAS — AUBURN 14-15
Kovietės pralošė antras iš eilės 

turnyro varžybas vieno taško skir
tumu. Atrodė, kad teisėjas palaikė 
australes, nes trys geri metimai 
nebuvo užskaityti, iš kurių bent 
vienas galėjo būti ir mūsiškių nau
dai. Pirmas puslaikis baigtas 8-7 
mūsiškių naudai.

KOVAS — GIANTS 31-18
Šį kartų kovietės laimi, nors 

priešininkės atrodė nė kiek neblo
gesnės už Auburno komandų. Mū
sų mergaitės stengiasi. Mėtymai 
tikslesni. Taškus pelnė:

L. čelkytė 9, L. Motiejūnaitė 8, 
R. Glionertaitė 6, G. Meškauskai- 
tė 4, M. Birėtaitė 4, L. Zakarai- 
tė 0 ir J. čepulytė 0.

VYRŲ KREPŠINIS
Koviečiai pradeda žaisti miesto 

turnyre “B” klasėje šį trečiadie
ni Burwood Girls High School sa
lėje. Vyrų komandų treniruoja ki
nietis Diek Lee.

★
V. Narbutas (ūkininkas), pra

leidęs savo metines atostogas Ame
rikoje, grįžo atgal ir pradėjo tre
niruoti antrųjų mergaičių koman
dų.

★
Aldona ir Vida Griškaitytės grį

žo iš New Zealand. Vida pasilieka 
pas tėvelius Sydnėjuje, Aldona 
greitu laiku grįžta j New Zealand, 
kur jos laukia sužadėtinis J. Gai
galas. Kovietės ir koviečiai Aldo
nai linki geros kelionės ir laimingo 
šeimos gyvenimo.

Geelong “Vytis”
Po trumpos pertraukos Geelong 

sportininkai vėl pradėjo judėti. 
Mūsų jauniai dalyvauja Geelong 
vasaros sezono krepšinio pirmeny
bėse “B” klasėje. Rungtynės vyks
ta trečiadieniais. Tėvai labai pra
šomi leisti savo vaikus į treniruo
tes. Treniruotės vyksta šetadie- 
niais nuo 12 iki 1.30 vai. St. Ma
ry’s salėje. Berniukus treniruoja 
R. Volkovickas, mergaites — K. 
Starinskas.

Visi aktyvūs šachmatininkai ir 
šachmatų mėgėjai bei norintieji 
išmokti šachmatų meno prašomi 
registruotis pas sekcijos vadovų 
p. R. Giedrį 167 Victoria St., 
North Geelong.

Geelongo sporto klubo turto glo
bėjas prašo pranešti, kad iki šiol 
neatsiliepė savininkai dviejų švar

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

:i A.C.T. Builders Pty. Ltd. j
‘: Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia •
’’ planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
;: Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.
:: Teief. j 4094. ::
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SPORTAS KAZIUKO MOGĖJE

Numatytas sporto aikštės atida
rymas prie Bankstowno lietuvių 
namų neįvyko, nes nesuspėta 
įrengti krepšinio lentų. Atidary
mas atidėtas vėlesniam laikui.

Pravestos trejos tinklinio rung
tynės, kuriomis žiūrovai buvo la
bai patenkinti. Ypatingai įdomios 
rungtynės buvo "Rožyčių” daini
ninkų komandos su koviečiais.

Prieš pradedant žaisti “Rožyčių” 
komandos kapitonas A. Alčiauskas 
iškvietė “Kovo” valdybos pirmi
ninkų į aikštę ir visų žiūrovų aki
vaizdoje pareiškė rungtynių są
lygas. "Rožyčių” komandai laimė
jus rungtynes, “Kovo” valdyba 
turinti siųsti juos j ateinančių 
sporto šventę Adelaidėje ir apmo
kėti kelionės išlaidas. Pralaimė
jus “Rožyčių” komandai, jie su
tinka nemokamai dainuoti “Kovo” 
parengime.

Abiem pusėm sutikus pradėtos 
rungtynės. Koviečiams visgi teko 
pasispausti, bet laimėta. Reikia ti
kėti, kad “Rožytės” savo pažadą 
ištesės.

★

Kitų rungtynių pasekmės: Ban
kstowno komanda nugalėjo Syd- 
nėjų 2-1 ir jauniai įveikė “vete
ranus” 2-0.

Kovo pirmoji tinklinio komanda 
ateityje treniruosis šioje aikštėje 
kiekvieno sekmadienio rytą. No
rintieji žaisti kreipiasi į tinklinio 
vadovų M. Mauragį. Tel. 77-6707.

V.A.

kų, paliktų sporto šventės metu. 
Kreiptis į p. Č. Volodką.

DĖMESIO!

Kovo 18 d. 2 vai. Geelong spor
to klubo ‘'Vytie.s” valdyba šaukia 
Liet. Bendr. Namuose visų narių 
ir rėmėjų metinį susirinkimų. Die
notvarkė:

1. Sus-mo atidarymas. 2. Prezi
diumo rinkimai. 3. Pirmininko pra
nešimas. 4. Iždininko pranešimas.
5. Sekcijų vadovų pranešimai. 6. 
Rev. K-jos pranešimas. 7. Kasos 
apyskaitos tvirtinimas. 8. Naujos 
klubo valdybos ir Rev. K-jo.s rin
kimai. 9. Einamieji reikalai. 10. 
Klausimai ir sumanymai. 11. Sus- 
mo uždarymas.

G.L.S.K. "Vytis” Valdyba

Australijos lietuvių sportininkų 
šeima jau 12-ka metų aktyviai 
dirba ir veikia šiame kontinente, 
įvairiose »sporto šakose garsinant 
lietuvio sportininko vardų. Šian
dien, po tokio ilgo laiko, reikia tik 
džiaugtis ir gėrėtis, kad mūsų pir
mųjų veteranų praminti takai nė
ra apleisti ir jų vietos yra gausiai 
užpildytos jaunąja sportine atža
la, kas duoda mums visiems gra
žių vilčių, jog Australijoje lietu
vių sportinis gyvenimas dar ilgai 
liks gyvas ir gajus mūsų bendruo
menėje.

Per šiuos metus jau daug mūsų 
buvusiųjų sporto pradininkų pasi
traukė iš aktyviosios veiklos, nors 
nemaža dalis dar ir šiandien akty
viai dirba ar bent savo įgytus pa
tyrimus perduoda jauniesiems.

Vienas iš aktyviųjų sporto vete
ranų, kurį mes šiandien pagerbia
me, yra Vytautas Koženiauskas, 
praėjusios sporto šventės metu 
Geelonge laimėjęs Australijos lie
tuvių individualines šachmatų pir
menybes. Savo sportinę karjerą V. 
Koženiauskas pradėjo Kauno Vi
ję gimnazijoje, turėdamas vos 13 
metų amžiaus. Būdamas jaunas 
gimnazistas, pirmą kartą pamatė 
vjĮrdsniuosius žaidžiant šacma- 
tus, kurie, kaip jis išsitarė, nuo to 
laiko jam ir atsistojo akyse. Nu
dėdamas išmokti paslaptingojo 
šachmatų meno, prašė tai vieno,

. nuo kovo i iki kovo 24 d. J
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BUVAU MENESI AMERIKOJE
%

Sydnėjuje visiems žinomas vi
suomenininkas ir ilgametis skautų 
veikėjas p. Vytautas Narbutas, š. 
m. pradžioje turėjo vienų mėnesį 
atostogų ir ta proga aplankė J.A. 
V. ir Kanadą.

Apsilankiusiam pas jį Jūsų ko
respondentui, šios kelionės įspū
džius nupasakojo šiais žodžiais.

Jau keletą metų dirbu Sidnė
juje “Quantas Airlines”. Kelionė 
lėktuvu buvo papiginta ir kaina
vo iki San Francisko ir atgal £ 
110. Bet jau nuo San Francisko 
iki Niujorko — pusė kainos. Kelio
nės tikslas, — pamatyti J.A.V. 
ir Kanadą, aplankyti ten gyve
nančius gimines ir draugus, o per 
tų laikų kiek galint iš arčiau pa
matyti ir vietinį gyvenimų, jo są
lygas, žmones, nu ir pagaliau po 
daugelio metų pajusti tikrų žiemų 
su sniegu ir šalčiu.

Kelionę pradėjau iš Sidnėjaus 
aerodromo lėktuvu sausio 17 d. 
7.15 vai. vakaro — trečiadienį, o 
ketvirtadienį rytą 7.30 vai., buvau 
Niujorko aerodrome.

Išlipęs greitai pajutau ir vietinį 
žiemos šaltį ir, norėdamas grei
čiau pasiekti artimiausių giminai
tį, išsišaukiau taxi. Prie jo namų 
sustojus skaitliukas rodė 3.20 dol. 
Padaviau šoferiui 5.00 dol. Jis ne
atidarė nei durų, nepadavė nei 
čemodano, kaip paprastai yra pri
imta Australijoje, bet vos tik iš
lipus, nedavęs jokios grąžos ir nei 
ačiū nepasakęs, nuvažiavo savo 
keliais. Vėliau paaiškėjo, kad li
kusi grąža — 1.80 dol., buvo pa
skaityta už patarnavimą, ir tas čia 
visur priimta.

Paviešėjęs visų dienų pas gimi
naičius, ant rytojaus šiltai žiemiš
kai apsirengęs, išėjau pasižvalgy
ti po Niujorką, šiemet žiema, 
kaip vietiniai sakė, nešalta ir snie
go nedaug. Bet man, atvykusiam 
iš šiltų kraštų, buvo šalta. Pats 
miesto sutvarkymas yra toks, kad 
paklysti negalima, nors nuotoliai 
labai dideli. Pats nešvariausias 
Niujorko kvartalas yra Harllem, 
gyvenamas išimtinai negrų ir por- 
torikiečių, labai pavojingas ir ne
patartinas lankytis baltiesiems. Po
licininkai čia patruliuoja tik po du 
ir nešioja specialius šalmus. Ap
lankiau ir kiniečių gyvenamą kvar

tai kito jį pamokyti ir parodyti fi
gūrų ėjimus, bet niekas tada į 
jaunų gimnazistą nekreipė dėme
sio. Vėliau, pirmąsias rimtas šach
matų pamokas, jis gavo "Darbo” 
klube ir čia pradėjo žaisti draugiš
kas rungtynes. Rimčiau šachmatų 
teorijų pradėjo studijuoti Vokie
tijos tremtinių stovyklose, kur įsi
jungė į vietinius lietuvių ir vokie
čių turnyrus, ir pirmasis didesnis 
laimėjimas buvo 1946 metais Mit
tenwalde, kur laimėjo stovyklos 
turnyre I-ją vietą. Toje pačioje 
stovykloje jis buvo laimėjęs prieš 
Amerikos Armijos Vokietijoje 
šachmatų meisterį, kuris jau tada 
jam žadėjo gražią ateitį šioje spor
to šakoje. Jaunasis šachmatinin
kas tuo laiku daug žinių ir patyri
mo gavo iš buv. N. Lietuvos šach
matų rinktinės dalyvio meisterio 
V. Skibniausko, su kuriuo yra daug 
žaidęs ir kuris jam tada pranaša
vo gražių pasisekimų ateityje.

Atvykęs į Sydnėjų, V. Kože
niauskas greitai įsijungė į vietinį 
lietuvių, australų ir pabaltiečių 
šachmatų gyvenimų ir pradėjo da
lyvauti įvairiuose turnyruose. 1957 
-8 metais jis laimi Sydnėjaus lie
tuvių pirmenybes, kai praėjusiais 
metais Sydnėjuje užima trečią vie
tų. Jis taip pat dalyvauja ir Ci
ty of Sydney varžybose ir čia gra
žiai pasirodo. Australų pirmeny
bėse jis yra laimėjęs prieš ilga- 

talą. Čia nevisur galima susikal
bėti angliškai. Krautuvių iškabos 
— kinietiškos.

Pačiame mieste visas susisieki
mas daugiausia vyksta požemi
niais traukiniais, nes nėra kur pa
sistatyti mašinos. Laukdamas trau
kinio užsidegiau cigaretę. Neteko 
pastebėti jokios iškabos kad rūky
ti negalima. Niekas ir nerūkė. 
Tuojau prisistatė policininkas.

— Tai ką, rūkai? — suriko.
— Žinoma, rūkau. — Atsakiau 

įsižeidusio tonu.
— Prašau pasą, — buvo trum

pas atsakymas. Paėmęs mano Aus
tralijos užsienio pasą ir jį pavar
tęs, policininkas staiga pasidarė 
visai kitoks. Dabar jau labai man
dagiai paaiškino, kad pas juos 
Amerikoje visur stotyse (požemi
nėse), traukiniuose ir autobusuo
se griežtai nerūkoma. Traukinyje 
galima rūkyti tik vagone — resto
rane ir prašo šių taisyklių prisi
laikyti. Tos pačios taisyklės galio
ja ir Kanadoje. Kiek teko vėliau 
pastebėti, traukiniuose ir autobu
suose sėdi tas, kuris pirmas užė
mė vietų. Man iš papratimo už
leidžiant vietą moterims, aplinkui 
esantieji šaipėsi.

Amerikoje jokios kainų kontro
lės nėra, ir visur ką nors perkant 
reikia derėtis. Užėjęs į restoraną, 
užsisakiau pietums “steiko” porci
jų. Teko sumokėti — 3.80 dol. Už 
stiklelį “scotch wisky” — 80 cen
tų. Man tas viskas pasirodė labai 
brangu. Kitų dienų užėjau į kitą 
restoraną. Tas pat “steikas” kai
navo — 5.50 dol. ir wisky — 1.80 
dol. Bendrai visi spiritiniai gėri
mai daug brangesni, negu Austra
lijoje. Vieną dieną draugai nusi
vedė į naktinį klubą, čia teko už 
bonką “scotch whisky” sumokėti 
30 dil., o kelneris už patarnavimą 
sau prisirašė — 15 dol. Sąskaitoje 
paprastai nurodoma, kiek reikia 
sumokėti už prekę, kiek už taksų, 
o kitur ir už patarnavimą. Norė
jau giminaičiams nupirkti dovanų 
“tape recorder”. Krautuvėje pra
dinė jo kaina buvo — 40 dol. Nu
siderėjęs nupirkau už — 18 dol. 
Tas pats yra su visomis prekėmis. 
Negalėčiau pasakyti, kad rūbai 
Amerikoje būtų pigesni, kaip Aus-

Vyt. Koženiauskas

mėtį Australijos meisterį J.C. 
Purdy, snj.

Be šachmatų V. Koženiauskas, 
Australijos lietuvių sportiniame 
gyvenime yra žinomas kaip bu
vęs vienas iš geriausių gynėjų 
krepšinyje. Jis nuo 1949-jų iki 
51-jų metų gina Melbourne “Var
po” spalvas ir ši komanda tuo 
laiku laimi Australijos lietuvių 
krepšinio meisterio vardų. Nuo 
1952-jų metų jis apsigyvena Syd
nėjuje ir čia, žaidžiant “Kovo” 
krepšinio komandoje, koviečiai tris 
metus iš eilės laimi Australijos 
lietuvių meisterio vardą. Be lietu
vių pirmenybių jis yra gynęs “Var
po” ir “Kovo” vardus daugelyje 
rungtynių prieš australus, pabal- 
tiečius ir kitus. Gyvendamas Syd
nėjuje, jis buvo kurį laikų klubo 
valdyboje iždininko pareigose.

Be V Koženiausko, kiti jo šei
mos nariai ir giminės Koženiaus- 
kai yra gerai žinomi sportininkai 
buv. N. Lietuvoje, Voketijoje, 
Australijoje ir Amerikoje, pasižy
mėję futbole, stalo tenise, plauki
me ir kt.

Užklausus mūsų sporto vetera
ną, ką jis galvoja apie dabartinį 
Australijos lietuvių sportinį gy
venimą, jis pasakė: ,

— Mano manymu šio krašto jau
nieji lietuviai sportininkai, nors 
ir turėdami ne visai palankias są
lygas, kaip tolimi gyvenimo nuo
toliai, darbas/ mokslas, kas nelei
džia daug intensyviau treniruotis, 
gražiai progresuoja ir nedaro gė
dos savo buvusiems pirmūnams, 
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tralijoje.
Lankant galerijas, muziejus ir 

pan., visur reikia mokėti. Į baž
nyčių įeinant mokama 15 centų už 
sėdimų vietą. Vėliau bažnyčioje 
vėl renkamos aukos du kartus. 
Tarp bažnyčios, visuomenės ir ats
kirų organizacijų jokių kivirčų ne
jaučiama. Visi lietuviai yra gana 
solidarūs ir vieningi. Žinoma, ki
taip su komunistuojančiais lietu
viais. šie pastarieji yra daugiau
sia seni emigrantai, kurie jau, 
galima sakyti, baigia išmirti, arba 
net ir dabar daugumoje persigal
voja ir išstoja. Jų pakeisti, atro
do, iš lietuvių tarpo nebus kam. 
Jų laikraščiai labai susilpnėjo ir, 
atrodo, netrukus turės visai užsi
daryti, nes neturės nei skaitytojų, 
nei lėšų. Komunistuojančių įtaka, 
nežymi, ir jie patys visų yra pa
juokiami. Taip pat yra ir sugyve
nimo nesklandumų tarp naujųjų 
ir senųjų emigrantų. Bet čia, sa
kyčiau, daugiausia pavydo proble
ma. Naujai nuvykę per šiuos kelio
lika metų, pajėgė puikiai įsikurti 
ir išmokti anglų kalbą. Senieji 
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kurie anuo metu įvairiose sporto 
šakose visoje Australijoje stovėjo 
labai augštai. Jeigu tik mūsų jau
noji karta galėtų parodyti didesnio 
susiklausymo ir kruopštesnio darbo 
treniruočių metu tai reik tikėtis, 
kad dar ilgai galėsime gėrėtis ir 
džiaugtis matydami paskirų šakų 
žaidimo augštų lygį mūsų sporto 
šventėse, kurios visuomet įdiegia 
didesnio pasiryžimo sportiniam 
darbui ir mūsų lietuviškumo išlai
kymui priaugančio jaunimo tarpe.

Australijos lietuviai sportinin
kai, linkėdami mūsų veteranui V. 
Koženiauskui daug sėkmės dabar
tiniame jo sportiniame gyvenime, 
tikisi, kad jis ir ateityje savo įgy
tų sportinę patirtį mielai pasida
lins su dabartiniu jaunimu ir jam 
visuomet padės.

A.L.

PRANEŠIMAS
Sporto Skyrius, norėdamas Aus. • 

tralijos lietuvių sportininkus ir jų 
bičiulius supažindinti su įžymes- 
niaisiais buvusiais ir dabartiniais 
mūsų sportininkais, įveda savo 
skyriuje žymiųjų Mūsų Sporti
ninkų Kampelį" kuriame atskiri 
sporto klubai, atžymėdami iškiles
niuosius savo sportininkus, kvie
čiami apie juos juiraėyti. Klubų 
valdybos, norinčios patalpinti ir 
nuotrauką, turi už klišės padarymą 
pačios apmokėti.

Ilgai nelaukdami parodykime 
mūsų skaityto  j ams savųjų garse
nybių veidus, duodant jiems progos 
susipažinti su jų gyvenimu ir nu
veiktais darbais.

Sp. Sk. Redaktorius

emigrantai net ir dabar ekonomiš
kai sunkiai verčiasi,. Kartą girdė
jau vienoje "tavernoje” besikal
bančius senus emigrantus lietuviš
kai. Tai toks žargonas ir mišinys 
įvairių kalbų, kurį vos galima su
prasti.

Lietuviškas tautinis gyvenimas, 
palyginus su Australija, yra daug 
gyvesnis. Savaitgalio mokyklos 
vaikų lankomos gausiai ir regu
liariai. Tėvai vaikus mašinomis 
pristato mokyklon iš tolimiausių 
vietovių ir priemiesčių ir, galima 
sakyti, be išimties visi.

Paviršutiniai žiūrint atrodytų, 
kad tautiečiai gal ir geriau įsikū
rę Amerikoje. Sveiki ir pajėgūs 
visų laikų turi neblogus darbus. 
Bet nereikia pamiršti, kad ten tiek 
namai, tiek namų įrengimas, auto
mobiliai, žodžiu, viskas ir visų 
perkama ilgalaikiam išsimokėji
mui.

Namai palyginamai gana bran
gūs. Teko apžiūrėti dviejų butų 
dar neblogą namą, kuris kainuo
ja nuo 20.000 iki 25.000 dolerių.

(Nukelta į psl. 6)
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NOSU PASTOGĖ
HOBART

IR VĖL NAUJAS KARAS

Hobarto lietuviai neteko vieno 
savo seniausio ir garbingiausio 
nario — Prano Rederio.

Velionis Pranas Rederis, Suval
kijos ūkininkas, paliko savo gim
tąją žemę karo liepsnų ir raudo
nojo siaubo vejamas ir susirado 
prieglobstį Tasmanijoje, Hobarte. 
Čia savo namiškių padedamas at
kakliai ir kruopščiai dirbdamas 
pasistatydino tikrą lietuvišką ūki
ninko namą. Nebuvo minėjimo, 
bendruomenės susibūrimo ar pasi
linksminimo, kurį Pranas Rederis 
būtų apleidęs. Ramia iškilminga 
laikysena jis buvo lyg tautinio 
tvirtumo simbolis ir pavyzdys 
kiekvienam.

Australijos visuomenės tarpe, 
ypač katalikuose, velionis buvo 
gerbiamas ir mylimas. Labai daž
nai parapijos klebonas šį kilnų 
lietuvį statydavo pavyzdžiu ki
tiems, kaip dorą, sąžiningą žmo
gų, pamaldų kataliką, garbingai 
reprezentuojantį savo tautą sve
timame krašte.

Paskutiniaisiais prieš mirtį me
tais Pranas nebuvo tvirtas — su
šlubuodavo širdis, tačiau dar vis 
nepasidavė ir retkarčiais, lazdu
te pasiremsčiuodamas pasirodyda
vo nors trumpam bendruomenės 
tarpe. Tik šių metų vasario 3 d. 
buvo nugalėtas: suklupo remda
masis savo anūko peties ir netru
kus mirė ant savo sūnaus ir žen
to rankų, sulaukęs 72 metų am
žiaus.

Velionis paliko žmoną, seserį su 
dukterėčia, dukterį, žentą, sūnų 
su marčia čia, Tasmanijoj, kitą sū
nų su šeima Lietuvoje ir daug vai
kaičių. Visa lietuvių bendruome
nė atsisveikino su mirusiu ir pa
lydėjo jį į amžino poilsio vietą 
Hobarto miesto kapinėse. Toli nuo 
Tėvynės svetimoje žemėje ilsėkis 
ramybėje mielas Pranai. A.

ŠIS BEI TAS Iš HOBARTO
Energinga apylinkės valdyba ne

sigaili darbo nei laiko ir neleidžia 
bendruomenei apsnūsti. Gražus 
Naujųjų Metų sutikimas, maloni, 
draugiška nuotaika ilgai paliko vi
sų krūtinėje, šį kultūringą pasi
linksminimą sekė vykusiai suor
ganizuota gegužinė. Turbūt, ir 
gamta buvo sužavėta valdybos ap
sukrumu, nes saulutė švietė labai 
meiliai ir taip karštai bučiavo; kad 
ne vienas gerokai paraudo .

Negalima nepaminėti valdybos 
sekretoriaus, didžiojo Jurgio. Jo 
buvo pilna visur: jis ir aikštes 
sportui paruošė, ir lenktynėms va
dovavo ir pats lenktynių ėjo. Ir jei 
ne jis, o pirmininkas laimėjo, tai 
čia tik tokia laimė. Mat, pirminin
kas, kaip valdžios viršūnė, ir taką 
kietesni pasirinko, Jurgiui gi smė
ly kojos iki kulnelių klimpo.

Kas norėjo linksmumo, buvo pa
kankamai priemonių pralinksminti 
net pačius laidotuvių direktorius, 
kas norėjo sporto, bokso ar imty
nių, sportavo, ėmėsi, dovanas lai
mėjo. Net gaila, kad diena taip 
greitai prabėgo.

ALBURY
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ALB Albury apylinkės Valdybos 
organizuotas Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko vasario 
17 d., kurį trumpu žodžiu atidarė 
valdybos p-kas D. Vildovas, pa
kviesdamas tylos minute pagerbti 
žuvusius kovose už Lietuvos lais
vę. Kruopščiai paruoštą paskaitą, 
surištą su Maironio šimto metų 
jubiliejum paskaitė p. St. čėsna. 
Mus sveikino ukrainiečių ir kroa
tų atstovai. Meninę programą pra
vedė St. Valys. Bronė Bertašiūtė 
padainavo “Pavasario saulė” (žo
džiai Maironio) ir “Irma la Dou
ce”. Viktoras Makarevičius padek
lamavo du Maironio eilėraščius. 
Baritonas D. Vildovas dainavo 
“Vai pūtė, pūtė” St. Šimkaus ir 
ariją iš “Figaro vestuvių” Mozar- 
to.

Birutė Leitonaitė gražiai padek
lamavo Maironio eilėraštį “Mano 
gimtinė". R. Urbonavičius smuiku 
išpildė vieną iš Čaikovskio kūri
nių. J. Kinderis paskambino gitara 
du dalykėlius. Dainininkams ir 
smuikui akomponavo ponia Beke- 

szy. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Reikia paminėti, kad šia
me minėjime dalyvavo beveik visi 
Albury ir apylinkės lietuviai. Po 
minėjimo įvyko tradicinis pobūvis, 
užsitęsęs iki vėlyvos nakties.

GEELONG
CHORO IŠVYKA Į 

MORNINGTON
Vasario 25 d. Geelong choras ir 

tautinių šokių grupė lankėsi Mor
ningtone, kur vasario 16 dienos 
proga koncertavo tenai gyvenan
tiems lietuviams.

Dienos programa prasidėjo pa
maldomis, kurias ypač praturtino 
choro giesmės ir gražus kun. Dr. 
P. Bačinsko pamokslas.

Po pietų ši maža, gražiose Mor- 
ningtono apylinkėse gyvenanti lie
tuvių saujelė buvo maloniai nu
stebinta gerai paruoštom dainom, 
jauna akordeoniste bei tautinių 
šokių pasirodymais. Gaila tik, kad 
nors ir kaip nedidelė ir kukli bu
vo koncerto salė, vietiniai lietu
viai vistiek nepajėgė jos užpildyti. 
Nenuostabu tad, kad po nuoširdžių 
ir sočių vaišių p.p. Bakaičių na
muose atsidėkodami geelongiškiai 
pagiedojo jiems ne tik ilgiausių, 
bet ir vaisingų metų, ko tikrai 
nuoširdžiai jiems ir linki.

Tai buvo graži Geelongo viene
to išvyka, o kadangi jo vadovybė 
atrodo yra gana energinga, tai rei
kia tikėtis, kad panašių išvykų bus 
ir daugiau.

Buvęs
-------------- ------------------------------------------------—

ELYTĘ ir VALIŲ

ŠUTUS 

sulaukusius sūnaus nuoširdžiai sveikina

Bankstown Apylinkės Valdyba

Atviras laiškas
SYDNEY LIETUVIŲ KAPELIONUI KUN. P. BUTKUI

DĖMESIO!
Kovo 10 d. 4 vai. p.p. 

. M.K. Čiurlionio 
akademija 

Melbourne Lietuviu 
Namuose.

MELBOURNE
Šiais metais Victorijoje Moom- 

bos festivalyje vyks koncertai, vai
dinimai, šokiai, chorų dainos, dai
lės parodos ir kt. Yra susidariusi 
Moombos tarptautinė kultūros gru
pė, kurioje gali dalyvauti visos 
tautybės.

Ta tarptautinė kultūros grupė 
sukėlė didelį susidomėjimą paskel
busi Miss Moombos rinkimus. Į 
varžybas užsirašė apie 100 mer
gaičių iš įvairių tautybių. Prieš 
baigminiame atrinkime Melbourne 
rotušėje lietuvaitė Nijolė Adoma
vičiūtė pateko į 30 atrinktųjų skai
čių, jos atvaizdas tautiniuose rū
buose tilpo “Heralde” pirmame 
puslapyje, dalyvavo televizijoje ir 
lietuviškai paprašė aukoti paraly- 
žuotiems ligoniams. O gal mūsų 
Nijolė bus išrinkta Miss Moomba?

Kovo 12 d. bus baigminė festi
valio diena. Dieną didžioji eisena, 
kuriai jau Melburnas pasipuošė. 
Vakare 8 vai. Aleksandros sode, 
prie Yarros upės bus šokama, dai
nuojama. Raginama dalyvauti vi
sus tautiniuose rūbuose toje spal
votoje tautybių šventėje.

Lietuvių Skautų Brolija pasky
rė vyr. sktn. A. Krausą Jamborės 
Fondo įgaliotiniu Australijai. 
Greitu laiku pradės veikti to fon
do atstovybės didesnėse lietuvių ko
lonijose. Jamborės Fondas finan
suoja reprezentacinių vienetų da
lyvavimą visuose tarptautiniuose 
sąskrydžiuose ir konferencijose.

Pranešimai
Australijos Lietuvių Metraš

čiui skubiai reikalingos žemiau 
nurodytos statistinės žinios, lie
čiančios mūsų verslininkus ar 
prekybininkus:

Krautuvės:
1. Savinino pavardė arba fir

mos pavadinimas.
2. Vieta (pažymėti miestą ir 

valstiją).
3. Samdomų tarnautojų skai

čius (jei krautuvę aptarnauja tik 
šeimos nariai, skaičiaus nenuro
dyti).

4. Krautuvės rūšis: maisto 
produktai, galanterija ir t.t.

Pramonės įmonės:
1. Savininko pavardė ar fir

mos pavadinimas.
2. Vieta.
3. Samdomų tarnautojų skai

čius.

Dėkojame
PADĖKA

“Daino*" chorą* reiškia nuošir
džią padėką prisidėjusiems prie 
sėkmingo choro koncerto parengi
mo 1962 m. vasario 24 d. Daina
vo* salėje: p.p. K. Beik ui, J. Kur- 
linskui, A. Makarui, Dambrauskie
nei, Šarkauskienei, Šidlauskienei, 
Vaičiurgienei ir Žigaitienei už ak
tyvų talkininkavimą; p.p. Bau
žoms, Sakalauskams, Urmonam* ir 
kitiems už pinigines aukas chorui 
paremti;p.p. Grybams, Kamins
kams, Dambrauskams, Vaičiur- 
giams, Zigaičiams ir Šidlauskams, 
prisidėjusiems maisto produktai* 
bufetui ir fantais loterijai.

Dėkojame kviestiems svečiams ir 
visiems koncerto dalyviams, atvy
kusioms į koncertą ir parėmusiems 
chorą moraliai ir materialiai.

Jūsų visų nuoširdus atsiliepimas 
į choro prašymą tebūna akstinu 
dar intensyviau dirbti siekiant 
bendro visų mūsų tikslo.

Choras “Daina”

4. Kas gaminama.
Visų kitų rūšių verslai:

Garažai, kirpyklos, statybinin
kai, fotografai ir visi kiti, kurie 
gyvena iš savistovaus verslo (ne 
iš gaunamos algos)

1. Savininko pavardė.
2. Vieta.
3. Samdomų tarnautojų skai

čius (šeimos nariai neskaitytini).
4. Verslo rūšis.
Šias žinias skubiai prašome 

suteikti vietos Apylinkių valdy
boms.

PRANEŠIMAS

Kovo 11 d. (sekmadienį) 3 vai. 
p.p. įvyksta Sydnėjaus “Aušros” 
Tunto iškilminga sueiga šv. Kazi
miero šventės proga. Skautai da
lyvauja uniformuoti. Kviečiami 
skautų tėvai ir bičiuliai.

“Aušros” Tunto Vadi ja

Sydney Lietuvių Moterų Social. 
Globos D-jos valdyba širdingai dė
koja žemiau išvardintiems asme
nims už atsiųstas vokeliais aukas.

P. Burokas £ 2.0.0, Pūkas £ 2.0.0, 
Bernotas £ 2.0.0, Jurevičienė £ 
1.0.0, Pulk. Šliogeris £ 1.0.0, Vin
cas Danta £ 1.0.0, Gedminas £ 1.0.0, 
Bartulis £ 1.0.0, Kedžiai £ 1.0.0, 
Jūragis £ 1.0.0, Lazdinis £ 1.0.0, 
V. Patašius £ 1.0.0, Rimka £ 1.0.0, 
Jurkunienė £ 0.10.0.

Aukavę Moterų Social. Globos 
D-jai 1962 m. vasario mėn. 18 <1. 
Redferne Lietuvių Namuose.

(Surinko ponios Cibulskienė ir 
žygienė)

Šuopys £ 2.0.0, K. Adickas £
I. 0.0, St. Jarmalauskas £ 1.0.0, 
A. Prašmutas £ 1.0.0, H. Stravins
kas £ 1.0.0, Sakalauskas £ 1.0.0, 
P.J. Šidlauskai £ 1.0.0, K. Sturai- 
tis £ 1.0.0, P. Jurkas £ 1.0.0, M. 
Zakaras £ 1.0.0, K. Želvys £ 1.0.0, 
V. Katinas £ 0.10.0, Mardosienė 
£ 0.10.0, J. Zakarauskas £ 0.10.0,
J. Jackūnas £ 0.5.0, V. Turčensky 
£ 0.5.0, p. X £ 0.4.0, J. Rukšėnas 
£ 0.4.0, Br. Pivariūnas £ 0.2.0.

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc.
GI. D-jos Valdyba

Buvau mėnesi... 
%

(Atkelta iš psl. 5)

Taip pat labai brangus ir namo 
išlaikymas, mokesčiai, ir ypač re
montas, prireikus atitinkamų spe
cialistų, kurie tai jau tikrai skūrą 
nulupa.

Darbą gauti šiuo laiku Ameri
koje yra žymiai lengviau, kaip kad 
buvo prieš keletą mėnesių. Norint 
gauti darbo, pirmiausia reikia tu
rėti taip vadinamą “Security Cer
tification”, o vėliau su juo įau ei
nama j darbo įstaigą. Taip pat 
darbo susirasti gali ir per specia
lius agentus. Bet per juos gavus 
darbą vėliau tam tikrą procentą 
nuo algos reikia mokėti jų įstai
gai. Specialistui labai sunku dar
bą gauti savo specialybėje, jei ne- 
rriklausai atatinkamai unijai. O 

uniją įstoti ir nėra lengva. Vien 
tik įstojamojo mokesčio, mokama 
nuo 100 iki 200 dol. Dirbant, o 
ypač specialybėje, viską tvarko 
unijos. Jos nustato, kiek turi dirb
ti ir kaip dirbti. Kas yra Ameri
koje unija, iliustracijai galima pa
minėti orkestrus. Teko lankytis 
keliuose parengimuose, kuriuose 
šokiams grojo pasamdyti orekst- 
rai. Labai nustebau, kuomet mu
zikantai pagroję šokį, sėdi pusę 
valandos nieko neveikdami, o tuo 
laiku duodama plokštelių muzika. 
Pasirodo: groja taip, kaip unijos 
yra įsakyta. To nepildant išmeta
ma iš unijos, o grįžti sunku. Uni
jos čia daugumoje yra vadinamos 
“šeimos unijomis”. Jeigu kurios 
šeimos tėvas buvo unijos “bosas”, 
tai jam mirus arba dėl senatvės 
pasitraukus, yra nerašyta taisyklė, 
jo vietą perima sūnus. Improvi
zuoti rinkimai, žinoma, būna, bet 
tuose rinkimuose tam tikrų asme
nų grupės (kurios faktinai ir tvar
ko visą uniją) pasiūlomas vienas 
kandidatas, ir jie stropiai seka, 
kad nei vienas iš susirinkusių ne
būtų prieš. Prešingai ko nereikia 
pakalbėjus, vėliau tokiam asme
niui (dažnai čia pat, jau išeinant 
iš susirinkimo), tenka skaudžiai 
nukentėti.

Darbovietėje “bosui” pastebė
jus, kad nesi tinkamas darbui, at
leidžiamas tą pačią dieną, sumoka 
čia pat pinigus ir drošk nelaukda
mas darbo' pabaigos, nes už tai 
jau niekas nesumokės. Socialiniam 

draudimui procentiniai atskaitoma 
nuo gaunamos algos, o nustojus 
darbo, mokama iš tų pinigų pašal
pa, ir ją moka ne valdžia. Pašal
pa mokama pusę metų, o vėliau 
nutraukiama. Per tą laiką nesusi- 
radus darbo, tolesnį aprūpinimą 
perima valdžios darbo įstaiga. Pa
šalpą moka toliau, bet jau daug 
mažesnę. Jokių ligoninės fondų 
nėra. Susirgus rimčiau, kartais 
tenka daktarams išleisti visas su
taupąs ir to neužtenka. Senatvės 
pensijos pašalpos didumas nėra 
nustatytas. Pašalpos didumas pri
klauso, nuo anksčiau gautos algos 
dydžio. Taksos iš gaunamos algos 
reguliariai atskaitomos trys.

Kodėl mūsiškiai amerikiečiai 
nesilanko Australijoje? Bijoma nu
stoti turimo darbo. Kelionė paima 
daug laiko ir nemažai kainuoja, o 
pinigas pas juos — viskas. Visi 
ten gyvenantieji, žinoma, be mažų 
išimčių, dar nėra tiek ekonomiš
kai pajėgūs, kad galėtų su tuo ne
siskaityti. Tai pailiustruoja toks 
įvykis. Pranešiau draugui, kad pas 
jį tokią ir tokią dieną atvažiuo
ju į Kanadą. Jis dirba toje pačioje 
siuvykloje jau dvylika metų. Jam 
paprašius šiam reikalui dviejų die
nų neapmokamų, atostogų, “bosas” 
atsakė, kad jeigu jam nepatinka 
ir nori išeiti, galįs tuojau pat, nes 
už durų yra daug laukiančių dar
bo.

Pervažiuoti Amerikos-Kanados 
sieną, nėra jokios problemos. Sie
na išviso nesaugoma. Tik pagrin
diniuose pervažiavimo punktuose, 
reikia užsiregistruotu kiek laiko 
Kanadoje numatoma išbūti. Reika
lui esant, galima tas vėl pratęsti.

Kanadoje buvau numatęs išbūti 
savaitę, bet nuvažiavus į Ontario, 
tuo laiku buvo taip šalta, kad nie
ko nelaukęs, po keturių dienų grį
žau atgal į Niujorką.

Šiaip pats gyvenimo standartas, 
darbo problema ir tempas šitose 
dviejose valstybėse yra tas pats. 
Kanadoje viskas kopijuojama iš 
Amerikos ir jokių skirtumų nėra.

Išbuvęs apie mėnesį laiko šiau
rės Amerikos valstybėse, vasario 
11 d. vėl nusileidau Sydney aerod
rome.

Užrašė Dzidorių* Palioką*

Gerb. kunige kapelione,

Mūsų viešą pasikalbėjimą iššau
kė Jūsų nutraukta religinė infor
macija Mūsų Pastogė* skaityto
jams. Būdamas visuomeninėje tar
nyboje, ir kaip žurnalistas ir kaip 
šio laikraščio redaktorius, aš nega
lėjau nekreipti dėmesio į Sydney 
lietuviškos visuomenės nuotaikas 
be nusiskundimus. Aš pats asme
niškai nepretenduoju į apaštalus, 
kaip kad bandote savo laiške pasi
šaipyti mano adresu. Jausdamas 
daugiau atsakomybės prieš visuo
menę ir skaitytojus, aš tik atlikau 
.savo kaip laikraštininko uždavinį. 
Galima būtų sutikti su Jūsų tei
gimu, kad “pamaldos ir pamaldų 
tvarkos skelbimas” yra kapelionų 
reikalas, tačiau abejoju, ar tokį 
kapelionų nusistatymą remia pati 
Katalikų Bažnyčia, kurios misija 
yra viena ir nedviprasmiška. Pa
galiau šitas klausimas nėra vien 

Brangiam vyrui, tėvui ir uošviui

A.A. J. NAGULEVIČIUI MIRUS,

Gerb. kun. P. Vaseriui, Dr. I. Kaunui, artimiesiems, pažįs
tamiems bei Melbourne organizacijoms, lankiusiems ilgos 
ligos metu namuose ir ligoninėje, bei palydėjusiems į am
žiną poilsio vietą ir pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu 
ir spaudoje, reiškiame širdingą padėką.

Eug. Nagulevičienė, Ed. Nagulevičius,

A. ir G. Nagulevičiai ir R. ir E. Šemetai

Visiems, kurie užjautė ir guodė mus skaudžios nelaimės,

a.a. EUGENIJOS JONUŠIENĖS mirties metu,

dalyvavo gedulingose pamaldose, palydėjo ją į amžino poilsio 
vietą, ir tiems, kurie nors ir širdimi ir mintimis buvo su mu
mis jos paskutinės kelionės metu — tariame nuoširdų ačiū.

K. A.K. Jonušai, P. Domijonaitienė,

L. G. Petrauskai, G. Petrau»kaitė — Robert*

mrmiiisni , ,

tik Bažnyčios rekalas, nes čia yra 
neišjungiamas ir lietuviškasis mo
mentas, todėl tiek kitų, tiek mano, 
kaip Jūs gražiai išsireiškiate, “įžū
lus briovimasis į šią sritį” yra vi
siškai pateisinamas. Net ir pati 
Katalikų Bažnyčia, respektuodama 
šį lietuviškąjį momentą, šiam rei
kalui skiria ir lietuvius kapelionus. 
Antraip tikinčiųjų religiniams rei
kalams užtektų ir vietinių kunigų.

Vienu iš savo motyvų, kodėl nu
traukėte šiame laikraštyje religi
nę informaciją, primenate ir savo 
garsųjį pamokslą pereitų metų 
rugsėjo 10 d. St. Benedicts bažny
čioje. Sydnėjiškiai lietuviai, tiesa, 
šio pamokslo ir šiandien neužmrš- 
ta, ir žinau visą eilę nuoširdžių 
lietuvių katalikų, kurie, prisimin
dami Jūsų “malonius” kreipiniu* j 
tikinčiuosius, mieliau naudojasi 
vietinių kunigų religiniais patar
navimais, negu Jūsų.

Kitas dalykas, kurį norėčiau 
Jums priminti, yra Jūsų katego
riškas teigimas, jog Mūsų Pasto
gė yra “laisvamaniško* minties 
tribūna” ir kad joje varoma “uo
liai sustiprinta akcija prieš religi
ją, kunigus ir krikščionybę". Ši
toks neatsakingas nuosprendis vi
sų pirma reikalingas konkrečių, 
įrodymų, kurių neturint jis yra tik 
žema insinuacija tikslu paniekin
ti tiek pačią Mūsų Pastogę, tiek ir 
jai vadovaujančius asmenis. Ka
dangi mūsų bendruomenėje šitokie 
užmetimai turi žeminančios pras
mės, tai juo atsargiau jie varto
tini. Jeigu tokie pagrindo neturį 
teigimai būtų skleidžiami neatsa
kingų asmenų, būtų galima praeiti 
pro juos negirdomis, bet toksai as
muo kaip Jūs, kuris neša atsako
mybę ir prieš Bažnyčią, ir prieš 
lietuviškąją visuomenę, turėtų sa
vo sprendimus rūpestingai sverti 
ir pagalvoti apie galima* iš to pa
sekmes. Kiek man žinoma, ir pati 
Bažnyčia tokiais atvejai* labai pi
giai nesielgia, bet kiekvienu atve
ju rūpestingai ištiria, ir tik turė
dama konkrečius įrodymus įtrau
kia j savo indeksus. Mano žinio
mis Mūsų Pastogė ligi šiandie in
dekse nefigūruoja. Yra ribos vis
kam. Šiandie neatsakomingai 
švaistomasi “bedievio” terminu, 
kuris mūsų visuomenėje labai daž
nai sutapatinamas su “komunisto” 

sąvoka, ir todėl visai netektų ste

EUGENIJAI JONUŠIENEI mirus

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Kostui Jonušui, 
vaikams Algiui ir Kiprui, jos motinai poniai Domijonai- 
tienei, poniai Guodai ir p. Petrausko šeimai.

Liūdime su jumis
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bėtis, jeigu rytoj tuo pačiu pag
rindu būtų paskleista žinia, jog 
Mūsų Pastogė jau komunistiška. 
Tokių užuominų girdis žmonių 
tarpe, ir jos pasiekia net pačią 
M.P. redakciją. Lygiai tas pats ir 
su manimi asmeniškai. Jūsų sklei
džiamas teigimas, kad aš esąs be
dievis, jau kaikurių asmenų to pa. 
sekoje esu apšaukiama* komunistu. 
Aš nei raštu, nei žodžiu nesu pa
sisakę* nei prieš Dievą, nei prieš 
bet kokią religiją, nei kokia nors 
forma paties Dievo išsigynęs. Ko. 
kiu pagrindu ir kokia teise Jūs 
mane taip krikštijate? Kuo aš ti
kiu, yra mano grynai privatus 
asmeninis reikalas, kurio nei aš 
skelbiu, nei propaguoju, tad juo 
labiau nesu reikalinga* neprašytų 
etikečių, insinuuojančių mano as
menį. Nors Jūs ir kunigas, bet tu
rint galvoj Jūsų kategoriškus ir 
nepatikrintus teigimu* mano adre
su, drįstu Jums priminti paties 
Kristaus žodžius, kurie lygiai skir
ti tiek Jums, kunige, tiek ir man: 
“Neteiskite, kad nebūtumėte tei
siami”. Jeigu aš taip veržčiau* į 
Jūsų privatų asmeninį gyvenimą, 
kaip kad Jūs į manąjį, skelbdamas 
neteisingus sprendimus, aš turė
čiau tikrai daugiau ko pasakyti, ir 
jau kalbėčiau ne užuominomis, 
bet konkrečiais faktai*. O tai jau 
būtų ši* tas.

Su nuoširdžiais linkėjimais
V. Kazokas
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