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AR MOKAME 
BŪTI

DĖKINGI?
Dažnai didžiuojamės savo 

veikla, kalbame apie nuveiktus 
darbus, net kartais nesivaržydami 
savo nuopelnų gerokai išplėsti. 
Vis tik atidžiau pažvelgus visas 
mūsų tiek visuomeninis, tiek ir 
kultūrinis veikimas remiasi ty
liais darbuotojais, kurie nesiver
žia į pirmąsias vietas, kurie ne
siginčija dėl nuopelnų ar garbės, 
bet ramiai, net nesuinteresuotai 
atlieka tai, ką jie šiuo metu gali 
ir sugeba. Tai mūsų kultūrininkai 
ir menininkai. Jie yra tas rams
tis, kurie palaiko mumyse dar 
neužgęsusią lietuviškos kultūros 
kibirkštėlę, jie yra variklis, kuris 
ne tik patį veikimą, bet ir mus 
pačius išjudina ir žadina, jie yra 
pagrindas, ant kurio gula visa 
mūsų besireiškiančio lietuviško 
gyvenimo našta. Jeigu mums rei
kia švenčių, minėjimų, parengi
mų, pirmoj eilėj klausiame, kas 
tai įvykdys, praves, išpildys. Jei
gu mes norime ar turime pasiro
dyti kokia nors proga prieš sve
timuosius, vėl atsigręžiame į juos 
klausdami, ką turite ir ką galite.

Ir jie eina ir dirba kiek išgalė
dami ir neklausdami, koks jiems 
už tai atpildas ir garbė. Visa tai 
atlieka jie be ykundo ir reikala
vimų, o tik vidinio šauksmo ve
dini.

Tačiau mes, visų parengimų 
eiliniai dalyviai ir organizatoriai, 
ar mokam juos nors kiek įvertin
ti ir parodyti bent trupinėlį dė
kingumo už visa tai, ką mes iš 
jų gauname? Ar mes juos vieno
kia ar kitokia proga išskiriame, 
pagerbiame, respektuojame? Ka
da jie mums reikalingi, mes ži
nome, kaip juos surasti ir papra
šyti, kad jie mums talkininkautų 
ir mūsų parengimus užpildytų 
savo kūryba ir darbais, tuo 'tarpu 
kai galime išsiversti be jų, mes jų 
ne tik neprisimename, bet aki- 
vaidžiai aplenkiame. Ištisus me
tus reikalingi kiekviena proga 
tiek dainininkai, tiek paskaitinin
kai, tiek kitokio žanro meninin
kai, bet kada rengiamas koks nors 
platesnio masto subuvimas, me
tinis kurios nors organizacijos 
ar bendruomenės balius, žiūrėk, 
garbės pakvietimus gauna pirmi
ninkai ar kitokie vadai, tuo tar
pu apie šiuos labiausiai vertus 
pagarbos ir respekto žmones net 
nepagalvojama, nors jų paslau
gomis ir darbo vaisiais kiekvie
nas vienetas ar organizacija nau
dojasi ir jų pagalbos šaukėsi. Čia 
nenorima nuvertinti ir paneigti 
organizacinių vadovų reikšmės ir 
svarbos. Tačiau šiandie jis yra 
pirmininkas ar koks nors kitas 
visuomeninis pareigūnas, o rytoj 
jo vietoje atsistos kitas, tuo tar
pu mūsų bendruomeniniame gy
venime tiek menininkas, koks jis 
bebūtų, tiek kultūrininkas yra 
visą laiką pastovus ir nepakei
čiamas. Tad ar nereikėtų dau
giau atkreipti į juos dėmesio, 
daugiau skirti jiems respekto? 
Tegu ir eiliniame bendruomenės 
ar organizacijos subuvime būtų 
gražu, jeigu rengėjai kiekvienu 
atveju numatytų bent vietą ir 
atsilankiusius pasodintų, kad ne
reiktų patiems alkūnėmis kovo
ti už kėdę ar stalo kampą. Iš
kilmingų minėjimų metu turėtų 
juos pakviesti garbės svečiais ir

NESIRŪPINAMA LIETUVOS 
DARBO ŽMONĖMIS

“Tiesa” (45 nr.) įdėjo kolekty
vinį Joniškio geležinkelio stoties 
krovikų laiškų:

“Mes, dvylika žmonių, jau ke
linti metai Joniškio geležinkelio 
stotyje iškrauname vagonus. Dir
bant ir dieną ir naktį, pasitaiko 
nelaimingų atsitikimų, bet niekas 
mums už tai neatlygina. Atostogi; 
irgi negauname. Sako, dirbate pa
gal sutartį, todėl nesate tikri ge
ležinkelio darbininkai.

Prašėme, kad priimtų į profsą
jungą, bet ir ši mūsų kratosi. Negi 
nėra jokios išeities?” — klausia 
darbininkai, baigdami savo laišką 
laikraščiui.

Pasirodo, dvylika žmonių iškrau
na ir pakrauna vagonus jau nuo 
1957 metų. Per keturis metus “dar
bininkų rojuje” niekam ir į gal
vą neatėjo, kad šiems žmonėms 
reikalingos atostogos, darbo dra
bužiai, įrankiai. Jie net nelaikomi 
darbininkais.

Joniškio geležinkelio stoties vir
šininkas J. Stašys pripažįsta, kad 
krovėjai dirba kiekvieną dieną, 
tačiau laikomi... laikinais darbi
ninkais. Tokiems gi net Sovietų 
Sąjungoje taikomi ypatingi įsta
tymai.

“Tiesa” pastebi: “Sulaukę se
natvės, krovėjai teisėtai norės gau
ti pensiją, bet ir čia jiems niekas 
neužskaitys darbo stažo”, žodžiu, 
pats komunistinis organas prana
šauja darbininkams sunkią ateitį.

(E)
•

— Vilniaus radijas vasario 24 
d. paminėjo V. Mykolaičio-Putino 
50 m. kūrybos sukaktį — sukako 
50 m. nuo pirmojo eilėraščio pasi
rodymo spaudoje (1912 m.). Apie 
Putino sukaktį straipsnis paskelb
tas “Literatūros ir Meno” žurnale.

•
THE LITHUANIAN QUARTET 

pavadinimu išeina keturių lietuvių 
autorių novelių rinkinys. Dalyvau
ja: Al. Baronas su novelėm “Dead 
End Street”, “The Sixth Genera
tion”, “Relay Race”; M. Katiliš
kis su novele “On Whose Side is 
God?”; A- Landsbergis su novele 
“Words, Beautiful Words” ir Ig. 
Šeinius “The Bishop and the De
vil”. Jvadą parašė prof. Charles 
Angoff. Kaina — $5. Leidžia Ma
nyland Book leidykla Niujorke.

pan. Norint daug galima rasti 
būdų ir priemonių tokiems žmo
nėms parodyti pagarbos ir dė
kingumo. O šito jie labiausia] nu
sipelnę. įsivaizduokime, jeigu jų 
nė vieno savo tarpe neturėtume, 
kuo bazuotųsi mūsų judėjimas 
ir pastangos. Niekas nereikalau
ja medalių, užtenka tik respek- 
tyvaus žesto, išskiriančio juos iš 
eilinės publikos, ir tai jau būtų 
padaryta labai daug. Kiekvienam 
bus aišku, kad mes mokame, bū
ti, dėkingi ir gerbiame tuos, ku
rie labiausiai to verti.

V.K.

Su gilia širdgėla pranešame Australijos Lietuvių Bendruomenei, kad kovo 4 d. 
mirė Adelaidės lietuvių katalikų kapelionas kunigas

JUOZAS KUNGYS

Liūdesio valandoje užjaučiame visus lietuvius katalikus, o ypač Adelaidės katalikus 
bendruomenės narius, a.a. kun. J. Kungio parapijiečius, netekusius savo dvasios va
do, ir drauge gedime

A LB KRAŠTO VALDYBA

TASMANIJOS
Pereitą savaitę buvo užtikta 

viename sunkiai prieinamame Tas
manijos pakraštyje didžiulio gyvū
no lavonas, kuris stebina Austra
lijos mokslininkus. Gyvūno kūnas 
labai primityvios formos, be galū
nių, galvos ir akių, savo išvaizda 
atrodo kaip apverstas netaisyk
lingos formos dubuo. Visas kūnas 
apaugęs smulkia vilna, o paties kū
no audinys ir struktūra neturi 
nieko panašaus su žinomų gyvulių 
bei žuvų mėsos audiniais. Sydney 
vakarinio dienraščio Daily Mirror 
tvirtinimu, pabaisos mėsa ugnyje 
kaitinama pranyksta nepalikdama

NAUJIENOS TRUMPAI
Vasario 5 d. Romoje mirė kar

dinolas Gaetano Cicognani, brolis 
dabartinio Vatikano valstybės sek
retoriaus Amleto Cicognani. Jis 
buvo Vatikano diplomatinėje tar
nyboje ir atstovavo įvairiose Pietų 
Amerikos Valstybėse, o taip pat 
ir Austrijoje. Jam mirus šiuo metu 
liko 79 kardinolai.

♦ ♦ ♦
Saaro krašto kasyklose, Vak. 

Vokietijoje, vasario 7 d. kilus gais
rui žuvo 116 žmonių. Išgelbėta 
300, iš kurių apie 90 sužeistų. Di
džiausia pasaulyje kasyklų katas
trofa laikoma buvus Mandžiūrijo- 
je, kur 1942 m. žuvo 1550 žmonių.

* * *
Popiežius Jonas XXIII paskel

bė, kad visuotinis bažnyčios susi
rinkimas bus oficialiai atidarytas 
spalio 11 d.

» » ♦ .
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

šiuo metu esą apie 10.000 aktyvių 
komunistų partijos narių palygi
nus su prieškariniais laikais, kada 
buvo skaičiuojama apie pusė mili
jono komunistų. 

• * *
Amerikiečiai spėja, kad šiuo me

tu pasaulyje aktyvioje karo tarny
boje yra virš dvidešimt milijonų 
vyrų.

* * *
Pereitą sekmadienį Rytų Berly

no policija apšaudė britų karinės 
misijos mašiną, kuri tarnybiniais 
reikalais vyko iš rusų kariuome
nės štabo Potsdame į vak. Berly
ną. Mašinos šoferis sunkiai sužeis
tas ir guli ligoninėje. Suimtasis 
britų pareigūnas rusų buvo tuo
jau paleistas.

* * *
Olandai, konflikto metu su In

donezija dėl Naujosios Gvinėjos 
nuskandinę indone.zų du laivus ir 
iš skęstančių laivų nelaisvėn pa
ėmę tų laivų įgulas, šiomis dieno
mis perdavė Indonezijai. Grąžino 
52 belaisvius.

Nors trijų didžiųjų ministerių 
pasitarimai prieš prasidedant 18- 
kos valstybių konferencijai Gene- 
voje vyksta teigiama prasme, vis 
tik bijomasi, kad rusai savo išsi
šokimais apsunkina ir temdo vil

PABAISA
nei dūmų nei pelenų. Jaučiamas 
tik labai keistas, su niekuo nepa
lyginamas kvapas. Nors jo mėsa 
palietus atrodo labai riebi, bet kai
tinant netirpsta, o tiktai dingsta. 
Pakraščio smėlyje gulįs pabaisos 
kūnas yra apie 20 pėdų skersmens 
ir keturių su puse pėdos augščio. 
Mokslininkai spėja, kad tai esąs 
vandenyno gelmių gyvūnas, kuris 
mirdamas iškilęs j paviršių, ir jau 
negyvą jūra išplovusi ant kranto. 
Atsiranda liudininkų, mačiusių pa
našių gyvūnų N. Zelandijos pa
kraščiuose.

tis pasiekti kokių nors susitarimų 
tiek 18-kos valstybių konferencijo
je, tiek keturių didžiųjų, susitiki
me, kuris planuojamas apie bir
želio mėn. U.S.A, valstybės sek
retorius Mr D. Rusk perspėjo Gro
myko, kad Amerika tvirtai apsi
sprendusi atnaujinti atominius 
bandymus atmosferoje dar šį mė
nesį, jeigu nebus pasirašyta su ru
sais sutartis atsisakyti atominių 
ginklų ir su stipria ir garantuota 
tų ginklų gamybos kontrole. Ru
sai šį kontrolės reikalavimą laiko 
tik maskuotu amerikiečių špiona
žu.

• • »
Š.m. sausio 20 d. Vliko VT Pir

mininkui Jonui Glemžai sukako 75 
metai amžiaus. J. Glemža ilgus 
metus yra buvęs ir PLB Vokieti
jos Krašto Tarybos ir Valdybos 
narys ir ėjęs sunkias ir atsakin
gas iždininko pareigas dar tuo me
tu, kai buvo telkiamos aukos Va
sario 16 Gimnazijos rūmų pirki
mui.

♦ ♦ »
Kovo 11 d. Lietuvoje įvyko ge- 

enraliniai rinkimai į augščiausius 
Sovietų Sąjungos organus. Tuo pa
čiu metu buvo renkami deputatai į 
vyriausią tarybą ir tautybių ta
rybą. I pirmąją tarybą Lietuva 
renka 10 atstovų, į antrąją — 25. 
Būkime tikri, kad išstatytieji kan
didatai buvo išrinkti, nes buvo iš
statyta tik po vieną kandidatą.

» » *
Žinomas dar iš nepriklausomos 

Lietuvos rašytojas ir meno istori
kas Aleksis Rannit, daugiau lietu
vis negu estas, pakviestas dėstyti 
meno istorija Yale universitete, 
U.S.A.

* ♦ »
LEIDINYS APIE 

ADELAIDĖS LIETUVIUS
Amerikos Jungtinėse Valstybėse 

bus išleistas specialus leidinys apie 
Adelaidės lietuvius. Leidinys apims 
šitokias sritis: I. Lietuvių įsikūri
mas Pietų Australijoj; II. Lietu
vių įnašas australams; III. Orga
nizacinė Adelaidės Lietuvių struk
tūra; IV. Kultūrinė veikla ir jos 
veikėjai; V. Visuomeninės veiklos 
išsišakojimas; VI. Jaunimo paren
gimas lietuviškam darbui ir VII. 
Poilsio valandos.

Leidinys bus gausiai iliustruo
tas. Leidinio redaktoriai (Pulgis 
Andriušis ir Vladas Radzevičius) 
prašo visų adelaidiškių prisiųsti 
jiems nuotraukų iš pirmųjų dienų

MIRĖ

Kun. JUOZAS KUNGYS

A.A. KUN. JUOZAS KUNGYS

Kovo 4 d. Calvary ligoninėje, 
Adelaidėje, mirė Adelaidės lietu
vių katalikų kapelionas kun. Juo
zas Kungys. Sekančią dieną jis bu
vo pašarvotas lietuviškoje šv. Ka
zimiero koplyčioje, kur buvo lai
komos gedulingos pamaldos. Ant
radienį, kovo 6 d. ryte jo kūnas 
buvo perkeltas į Adelaidės kated
rą, kurioje už kun. J. Kungį buvo 
lietuvių kunigų laikomos pamal
dos. Pamokslą pasakė Adelaidės 
arkivyskupas. Iš čia jis buvo iš
kilmingai nulydėtas į Adelaidės 
Centenial kapines. Tai pirmas lie
tuvis kunigas miręs ir palaidotas 
Australijoje.

A.a. kun. Juozas Kungys savo 
kilme yra žemaitis, gimęs 1919 m. 
vasario 14 d. Rensčių km., Rietavo 
par., Telšių apskrityje. Baigęs 
Telšių gimnaziją jis įstojo į Tel
šių kunigų seminariją, tačiau ka
ro aplinkybės neleido jam semina
rijos užbaigti. Artėjant antrajai 
bolševikų okupacijai jis pasitrau
kė į Vokietiją ir įstojo į Eichstaet- 
to kunigų seminariją, kurią baigė 
1945 m. ir tų pačių metų liepos 
29 d. buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1946 iki 1949 m. a.a. kun. 
J. Kungys gyveno Freiburge i. B., 
kur šalia savo tiesioginio pastora
cinio darbo dar gilino teologines 
studijas to paties Freiburgo uni
versitete.

1949 m. birželio 1 d. kun. J. Kun
gys pasiekė Australiją, ir Wagga

australiškose stovyklose, nuotrau
kų, vaizduojančių savomis ranko
mis statomas arba pastatytas lai
kinas prieglaudas nusipirktuose 
sklypuose, nuotraukų, vaizduojan
čių savų namų statybas ir savomis 
rankomis užbaigtus namus.

Visą lietuvių kūrimąsi norima 
pavaizduoti progresyviai tiek žo
džiu, tiek nuotraukomis.

Visos organizacijos, kurios no
ri, kad jų veikla leidinyje būtų pa
vaizduota aprašymu ir nuotrauko
mis, netarpiškai susiriša su redak
toriais. Visą medžiagą siųsti šiuo 
adresu: V. Radzevičius, 21 Selby 
str., Grassmere. Taip pat organi

Wagga vyskupo buvo paskirtas 
Uraqueenty imigrantų stovykloje 
kapelionu. 1951 m. pabaigoje jis 
atvyksta į Melbourną kaip antra
sis lietuvių kapelionas, bet netru
kus perkeliamas į Geelong austra
liškoje parapijoje. Melbourne kun. 
J. Kungys išvystė labai aktyvią 
veiklą lietuvių katalikų tarpe: 
įsteigus Australijos Lietuvių Ka
talikų Federaciją jis buvo pirmuo- 
ju jos dvasios vadu ir vėliau net 
pirmininku. Steigiant Melbourne 
lietuvių katalikų savaitraštį “Tė
viškės Aidus” jis buvo vienas iš 
iniciatorių ir leidėjų.

Išvykus kun. Dr. Jatuliui į Ro
mą, jo vieton Adelaidės lietuvių 
kapelionu skiriamas kun. J. Kun
gys. Čia atvykęs 1957 m. jis uoliai 
imasi darbo organizuodamas lietu
vių katalikų centrą ir statydamas 
pirmąją lietuvišką koplyčią, kurią 
1960 m. lapkričio 30 d. iškilmingai 
pašventino šventojo Kazimiero 
garbei.

Toks įtemptas darbas atsiliepė ir 
į jo sveikatą, kuri iš viso nebuvo 
stipriausia. Dar 1957 m. jis turėjo 
mesti viską ir kuriam laikui atsi
gulti ligoninėje. Nors ir išleistas 
iš ligoninės, vis tik jis nesijautė 
pakankamai stiprus: įvairūs nega
lavimai sekė viens po kito, o ypač 
širdies nusilpimas, kuris a.a. kun. 
Juozą Kungį privertė galutinai at
sigulti ir amžiams užmerkti akis.

zacijos prašomos pagelbėti redak
toriams arba jų pasirinktiems ben
dradarbiams telkiant leidiniui me
džiagą.

Knygos medžiagai paruošti yra 
nustatytas terminas, todėl nuo
traukas ir medžiagą prašoma pri
statyti iki kovo mėn. 15 dienos. 
Vėliau gautos medžiagos nebus 
galima įjungti.

Apylinkės Valdyba iš savo pusės 
reiškia pageidavimą, kad visos 
Adelaidės lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys nuoširdžiai tal
kininkautų paruošiant medžiagą 
šiam reprezentaciniam leidiniui.

Apylinkės Valdyba (A.L.Ž.)
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MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. kovo 14 d.

t

J.P. KEDYS

KAS MES ESAME?
Š.m. vasario 16 d. proga Mūsų 

Pastogėje tilpo straipsnis antraš
te “Vasario 16-ji vakar ir šiandie”, 
pasirašytas inicialais V.K., kurį 
būtų galima sutraukti į šiuos pa
grindinius punktus: 1. Nepriklau
somybei atgauti reikėjo dešimtme
čių atkaklių kovų ir daugelio gy
vybių aukų. 2. Lietuvą sovietams 
okupavus, tauta veda žiauresnę ir 
daugiau aukų pareikalaujančią ko
vą. 3. Mes, atsidūrę laisvajame pa
saulyje pamiršome tautos idealus, 
dauguma pasitraukėme iš tautinės 
veiklos ir, straipsnio žodžiais sa
kant, dezertyravome. Dabartinė 
mūsų veikla daugiau bazuojasi so
cialiniu bendravimu, kuris dau
giau įgauna vaidybinį pobūdį, o 
ne idealais pagrįstą kovą už tau
tos laisvę.

Kas gi mes iš tikrųjų esame ko
vojančios ir kenčiančios tautos 
atžvilgiu ir tarptautinės teisės po
žiūriu? Šį klausimą jau senokai 
norėjau pajudinti, bet anas minė
tas straipsnis tik pagreitino apie 
tai pasisakyti.

Nuo pat atsiskyrimo su Lietuvos 
žeme sau taikėme keletą vardų: 
tremtiniai, emigrantai, pabėgėliai 
ir labai retai dezertyrai. Kuris iš 
šių vardų arčiausiai teisybės, jei
gu atsakydami paliksime nuošaly 
visus asmeninius sentimentus ir 
laikysimės objektyvumo?

Visų pirmiausia kokiomis sąly
gomis mes atsiskyrėme su tauta? 
Kada vokiškoji okupacija baigė 
savo dienas ir gerai pažįstama bol
ševikinė pakartotinai visu svoriu 
gulė prie Lietuvos etnografinių 
sienų, tauta klausė — ką dabar 
daryti? Daugumos apsisprendimas 
buvo aiškus: pasilikti savo ir sa
vo tėvų žemėje, sutikti visus sun
kumus ir pakelti visas aukas, ko
kių tik baisusis okupantas parei
kalaus. Maža gi tautos dalelė — 
apie 65.000, kurių tarpe esame ir 
mes, neišdrįso antrą kartą patirti 
bolševikinio teroro ir bėgo į Va
karus, tikėdamiesi karo pabaigą 
išgyventi vokiečių tarpe, o po ka
ro susilaukti laisvesnio gyvenimo 
ir gal greitesnio ar vėlybesnio su
grįžimo į tėvynę. Taigi, me» e»a- 
me tavo laisva valia apleidę kraš
tą, niekas mūsų netrėmė, ir mes 
nesame jokie tremtiniai su maža 
išimtimi tų, kurie buvo vokiečių 
areštuoti ir išvežti j kalėjimus ar 
darbams, bet jų skaičius, palygin

Melbourno Studentu Seminaras
VYRESNIEJI AKADEMIKAI KALBA JAUNESNIESIEMS

Melbourne lietuvių studentų 
valdyba kovo 3 d. Lietuvių Na
muose buvo surengusi seminarų. 
Seminaro tikslas ruošėjų žodžiais 
sakant, buvo supažindinti busi
muosius studentus su universiteto 
gyvenimu ir galimybėmis pasirink
ti {vairias mokslo šakas.

Įdomi seminaro tema sutraukė 
i Lietuvių Namus gražų jaunimo 
būrelj. Daugelis jų dėvėjo skau
tiškas uniformas — mat, ten pat 
įvyko Džiugo tunto sueiga, šalia 
jaunimo atidžiai seminaro eigų 
sekė nemaža tėvų, nes ir jiems 
rūpėjo iš pirmųjų šaltinių patirti, 
kokia naštos dalis teks jiems pa
kelti jų sūnui ar dukrai apsispren
dus siekti augštojo mokslo.

Pagrindini pranešimą padarė se
minarui vadovavęs studentų Val
dybos pirmininkas Vyt. šalkūnas. 
Jis suglaustai nupasakojo, ko uni
versitetas, reikalauja iš studentų, 
kokia tvarka gaunamos stipendijos 
ir kas gali tikėtis stipendijas gau
ti. Pastebėjo, kad stipendijų gavi
mas darosi vis sunkesnis, nes kon
kurencija kasmet vis didėja. Papa
sakojo apie studentų santykius su 
profesoriais ir apie tą laisvą at
mosferą, kuri jaučiama tiek audi
torijose, tiek tarpusavio santykia
vime {vairiose organizacijose bei 
mažesniuose diskusijų būreliuose. 
Pirmamečius nuoširdžiai įspėjo iš
mintingai naudotis universitete pa
justa laisve. Esą, daugelis pirma
mečių pasijutę, kad niekas jų ne
verčia mokytis bei klausytis, ką 
profesorius kalba, nesugeba patys 
susidrausminti ir, metų gale atėjus

ti, nėra didelis.
Tiesa, eilę metų mes buvome 

priversti alijantų puskarininkiams 
bei viršiloms, UNRA bei IRO raš
tininkams pasakoti apie savo iš
trėmimus, nes jie buvo tamprioje 
sąjungoje su Stalinu ir jieškojo 
nekaltų žmonių kraujo. Betgi tie 
laikai jau seniai pasibaigę ir trem
tinių pasaką reikėtų pamiršti, nes 
kokie tremtiniai galėjome bet ka
da būti, kai daugumas mūsų tik 
jieškojome geresnių arklių, veži
mų, dviračių ir mašinų, kad tik 
lengviau ir greičiau pasiektume tą 
“tremtinio” kraštą — Vokietiją.

Anuo metu, apleisdami savo 
kraštą, vargu ar galėjome save 
vadinti emigrantais, nes ne geres
nio krašto ir ne sotesnės duonos 
ėjome jieškoti. Taigi, dabar atro
do, kad artėjome prie tikrojo sa
vo vardo pasilikusios tautos atžvil
giu. Mes pabėgome savo pačių ap
sisprendimu su mažomis išimtimis 
ir kaip tik tokiu momentu, kai Vi
sa tauta ruošėsi pasitikti priešą ir

KAVA IŠ ŠVIESIOSIOS
PUSĖS

“M.P.” Nr. 8 apie kavą buvo ra
šyta iš tamsios pusės, šį kartą apie 
kavą rašo jos mėgėjai. Palyginkite 
ir patys spręskite.

Kava yra skubančiųjų žmonių 
malonus gėrimas, gydytojų pagel- 
bininkė ir žmogaus dvasios ir kūno 
lygsvaros balansuotoja.

Sakoma, kad kava privalo būti 
karšta kaip pragaras, juoda kaip 
velnias, skaidri kaip angelas ir 
saldi kaip meilė. Ši prasminga 
minties reikšmė yra apgaubusi 
kantrybėje ir santurume pasken
dusių diplomatų darbą.

Didieji pirkliai kietas konkuren
cijos rungtynes švelnina juodos 
kavos puoduku. Taurieji meninin
kai kūrybinio įkvėpimo galią gai
vina skaidrios kavos lašeliu. Ka
vą geria visi tie žmonės, kurie no
ri sužadinti savo dvasios akimir
kos padarinius, kurie vėliau išryš
kėja aiškiais pavidalais ir žmogui 
atneša vidinę dvasios ramybę. Bet 
didelė dalis žmonių ją geria, kaip 
kasdieninį ir Jprastą gėrimą.

Todėl netenka stebėtis, jei rim
tas gydytojas, po sunkios operaci- 

egzaminams, skaudžiai nukenčia. 
Seminare dalyvavusiems vyresnių 
klasių gimnazistams kalbėtojas pa
tarė, kad jau dabar pratintųsi sa
vistoviai tvarkyti savo studijas ir 
laiką, kad tas pereinamasis laiko
tarpis iš mokyklos į universiteto 
tvarką nebūtų toks skirtingas.

Po p. šalkūno pranešimo buvo 
kviečiami kalbėti atskirų mokslo 
šakų akademikai, neseniai baigę 
Melbourne universitetą. ‘ Kiekvie
nas iš jų kalbėjo apie savo fakul
tetą, paminėdamas, kurie dalykai 
yra privalomi brandos atestate 
(matriculation), kiek metų kursas 
užtrunka, kokios galimybės gauti 
darbą įsigijus specialybę, kiek ga
lima tikėtis atlyginimo ir panašiai. 
P-lė J. Normantaitė kalbėjo apie 
humanitarinių mokslų fakultetą, 
inž. R. Sližys apie inžinerijos įvai
rias šakas, R. Žitkevičius apie 
gamtos ir matematikos mokslų fa
kultetą, V. šalkūnas, busimasis ar
chitektas, papasakojo apie savąjį 
fakultetą. Ponios R. Jakutytės — 
Lipšiuvienės išsamų pranešimą 
patiektą raštu apie socialinių mo
kslų sritį perskaitė p. šalkūnas.

Šiuo savo seminaru Melbourne 
studentų Valdyba gražiai pasitar
naus lietuviškai bendruomenei. 
Pirm. V. šalkūnas užtikrino, kad 
ir ateityje jie numatą rengti semi
narus, kuriuose galėtų dalyvauti 
ir svečiai. Be to, kvietė visus, ku
rie norėtų daugiau informacijų, 
liečiančių studijų problemas, kreip
tis į studentų valdybą — ji mielai 
kiek galėdama padės. į

Lt. J- 

pakelti jo sunkią okupaciją. Jeigu 
eilinio kario pasitraukimas iš ka
riuomenės netgi taikos metu lai
komas dezertyravimu ir gana 
griežtai baudžiamas, tai mūsų pa
bėgima* i* tėvynė* tuo kritiškuoju 
momentu užtraukia mums dezer
tyro vardą, nors tai mums ir ne
malonu.

Tarptautiniu atžvilgiu mums la
biausiai tiktų politinio pabėgėlio 
vardas, ir mes tokiais iš tikrųjų 
esame.

Jausdami tam tikrų įsipareigo
jimų savo tautos atžvilgiu turėtu
me savo visas jėgas skirti mūsų 
tautos labui ir ypač kovai už Lie
tuvos laisvę ir tautos kančių su
trumpinimą. Tačiau, kaip aname 
vasario 1G d. straipsnyje aiškiai 
pabrėžiama, kad mes ne tik dezer
tyravome iš tautos likiminės ko
vos, bet ir čia, laisvajame pasauly
je sočiai ir patogiai gyvendami de
zertyruojame iš tautinės veiklos, 
kuri turėtų būti vedama už kraš
to išlaisvinimą. Kitaip sakant, di- 

jos ir sudėtingos diagnozės, savo 
nervus ramina stiprios kavos puo
duku, kad sugrąžintų savo dvasios 
ir kūno lygsvarą į normalią būk
lę. Apie tą nuostabų ir malonų 
gėrimą įdomias mintis patiekia 
Dr. med. Karl Georg. Jis kalba ne 
tik apie to aromatinio gėrimo tei
kiamą žmogaus viduje laikiną ma
lonumą, bet gvildena šį klausimą 
pagal žmogaus sveikatos požiūrį. 
Anot jo, jei žmogus neturi įtarti
nų ligos simptomų, kurie kavos 
pagrindinės medžiagos — kafeino 
gali būti dar labiau sustiprinti, 
tai tokiam žmogui kavos vartoji
mas yra patartinas.

Kafeinas veikia tinkinančiai ve
getatyvinę nervų sistemą, kuri ne
žinomas funkcijas žmogaus kūne 
atlieka. Perdidelis kavos vartoji
mas gali būti sukrikdimo priežas
timi: nemigo, rėmens ir bendras 
žmogaus kūne ramybės praradi
mas. Bet nežiūrint į tai, šių dienų 
medicinos mokslas pripažįsta, kad 
kava vis dėlto yra svarbi žmogaus 
savijautos pagelbininkė.

Nedeginta gava gaunama iš šių 
kraštų: Vidurio ir Pietų Amerikos, 
Afrikos, Indijos ir daugelio pu
siaujo salų. Rinkai patiekiama ka
va savo grūduose turi vandens, 
azoto, kafeino, riebalų, cukraus, 
rūgščių ir medienos.

Deginimo arba paruošimo pro
ceso metu šitos sudėtinės medžia
gos keičiasi. Tačiau kafeinas lie
ka nepaliestas. Taip pat išsilaiko 
pagrindinės kavos savybės: kvapas 
ir skonis, kurie yra neatskiriami 
geros kavos palydovai.

Geras deginimas pažadina kavos 
aromatą. Taip pat kruopštus kavos 
paruošimas ją vartoti gali pakelti 
jos aromatą ir jo rezultato pasto
vumą.

Smulkus kavos grūdelių sumali- 
mas mažina aromato patvarumą. 
Ilgoje karšto vandens įtakoje iš 
kavos miltelių išsiskiria kafeinas 
ir išsilaiko aukščiausio pajėgumo 
laipsnyje. Kalkingas vanduo ta
čiau trukdo šią išeigą ir neleidžia 
pakankamai gerai išsiskirti kafei- 
nui.

Galvojimo veikimo veržlumas 
darosi pastabesnis. Mintis ir vaiz
duotė tampa akylesnė. Nuovargio 
jausmas pranyksta. Nemiga su
trumpinama. Todėl su malonumu 
iš ryto daugelis pietų kraštų gyven
tojų geria puoduką juodos kavos.

Po gerų pietų, kai virškinimo 
metu į vidurius suplūsta kraujas 
ir kai tikrai apima dvasios tingu
mas juodos kavos puodukas atgai
vina ir pažadina veiklumą.

Maloniai kava atgaivina nuo šal
čio ir karščio. Ji skatina odos pra
kaitavimą ir šlapumo išskyrimą. 
Kad smegenyse vyktų geresnė 
kraujo apykaita, patartina varto
ti kavą, kuri kartais pašalina ir 
galvos skaudėjimą. Apsinuodijimo 
atveju, nuo alkoholio, narkotikų 
ir nuo įvairių miego miltelių, pa
tartina vartoti kavą. Rekomenduo
ja taip pat vieną puoduką kavos 
vartoti kaip vaistus tiems žmo
nėms. kurie turi žemą kraujo 
spaudimą, Be to kavos antraeiliai 
produktai žadina apetitą.

Galutinėje išvadoje, dr. med. 
Karl Georg sako, kad kava yra ge
radarė, jeigu jos vartojimas neiš- 
virsta besaikiu gėrimu. Ir paga
liau, kavos gėrėjai, kurie gausiai 
pilia pieną ar saldžią grietinėlę 
į kavą turi atminti, kad pienas ar 
grietinė didelę dalį kafeino išjun
gia iš aktyvios veiklos. Cukraus 
vartojimas, kavos ir kafeino che
minio sąstato nekeičia.

J. Andrašiūna* 

dėlė mūsų tautiečių dalis tampa 
jau net dezertyrais kvadrate.

Žinoma, ’ toks nuogų faktų pa
tiekimas daug kam bus nemalo
nus, kaip lygiai kai kam nepatiko 
anas vasario 16 d. proga Mūsų 
Pastogėje patalpintas straipsnis. 
Štai, “M.P.” Nr. 8 L. Lygumietis, 
atsiliepdamas į augščiau minėtą 
straipsnį su užklausimu “Ar turi
me dezertyrų?”, aišku, jis jų visai 
neranda, tas straipsnis esąs ap- 
temdęs vasario 16-tos d. šventiš
kas nuotaikas, teigia, kad nėra au
toriteto, kuris galėtų lietuvius rū
šiuoti, o kadangi Kudirka lietuvius 
taip pat surūšiuodavo ir dezerty
rus pasmerkdavo ir išjuokdavo, 
tai Lygumietis Kudirką šiem* lai
kam.* visai atmeta pareikšdama*: 
“Šiandien ne Kudirkos laikai, kai 
jo aštrios satyros buvo tinkamu 
atpildu tautos išgamoms (mano 
pabraukta, J.P.K.).

Iš viso, perskaitęs L. Lygumie- 
čio straipsnį, neradau atsakymo ar 
svarios kritikos į rašinį “Vasario 
16-ji vakar ir šiandie”, bet tik au
toriaus ginčą paties su savimi, 
vieno sakinio prieštaravimą kitam. 
Keletas palyginimų, štai L. Lygu
mietis labai nedviprasmiškai tei
gia: “Aš nežinau, ar mes turime 
australiškosios lietuvių bendruo
menės tarpe tokių autoritetų, ku
rie jaustųsi turį moralės teisės rū
šiuoti jos narius ir įsakinėti jiems 
veikti...” Visai pamiršęs, ką pa
sakė šitame sakiny, kitoje straips
nio vietoje L. Lygumietis vis dėl 
to aiškiai pats surūšiavo tuos ben
druomenės narius sakydamas: 
“Tad bendruomenės narius pagal 
jų bendruomenėje pasireiškimą te
galėtume skirstyti į aktyviuosius 
ir pasyviuosius”. Kas juokingiau
sia, kad šis L Lygumiečio suskirs
tymas esmėje yra tas pats, kaip ir 
straipsnyje “Vasario 16-ji vakar 
ir šiandie”, tik ten pasyvieji pava
dinti “dezertyrais”. Skirtumas tik 
toks, kad L. Lygumietis tiesą ban
do parodyti suvyniotą į nosinaitę, 
o aname straipsnyje tiesa buvo 
padėta ant delno, tai ir viskas.

Arba kitas palyginimas. L. Ly
gumietis straipsnio pradžioje sa
ko, jog tas straipsnis aptemdė va
sario. 16 d. šventės nuotaikas, kad 
jo tema nėra originali, kad skirs
tyti tautiečius niekas neturi auto
riteto (išskiriant L. Lygumietį, 
J.P.K. pastaba), gi pabaigoje apie 
tą straipsnį daro tokias išvadas: 
“Aš pripažįstu, kad straipsnis stip
rus, gražiai literatūriškai apipavi
dalintas, parašytas gera intencija, 
keliamos idėjos aktualios (mano 
pabr. J.P.K.), bet minčių perteiki
mo forma, netikslus parinkimas

KAS NAUJO MELBOURNE?
PRANEŠIMAS

Melbourno Lietuvių Klubo Ta
ryba praneša visų organizacijų ir 
pavienių tautiečių žiniai, kad no
rint pasinaudoti Lietuvių Namais 
įvairiems parengimams, susirinki
mams, posėdžiams, vestuvėms ar 
kitokiems reikalam* reikia iš anks
to susitarti su namų administra
torium p. J. Čirvinsku, tel. JJ-3691.

Priešingu atveju ne visada pa
geidavimai galės būti patenkinti.

M.L. Klubo Taryba

PADĖKA

Melbourne L. Klubo Tarybai ma
lonu pranešti, kad prieš kiek lai
ko Lietuvių Namai gavo dvi stam
besnes dovanas, būtent: p. Vytau
tas Aniulis dovanojo didelį elekt
rinį rotatorių ir p. Feliksas Nor
vaiša — elektrini šaldytuvą. Mi
nėtos dovanos Lietuvių Namams 
yra tikrai reikalingos ir naudingos. 
....Ponams Aniuliui ir Norvaišai 
tariame nuoširdų ačiū.

M.L.K. Taryba

PADĖKA

Melbourno Lietuvių Klubo Ta
ryba su malonumu praneša, kad 
jos ruoštas vasario 17 d. pobūvis 
Nepriklausomybės šventės proga 
pilnai pavyko. Todėl Taryba jau
čia malonią pareigą pareikšti gilią 
padėką:

a) visoms mieloms viešnioms ir 
svečiams, gausiai dalyvavusiems 
pobūvyje;

b) ponioms M. Aukštikalnienei, 
E. Balčiūnienei, A. Baltrūnienei, 
E. Žiedienei, panelei R. žiedaitei,

VASARIO 16-ji LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖSE

Vašingtone, vasario 16 d. į Lie
tuvos Atstovo ir p. Kajeckienės 
surengtą priėmimą Lietuvos Pa
siuntinybėje, atsilankė keli šimtai 
svečių. Priėmime dalyvavo valst. 
sekretoriaus D. Rusk, žmona su 
dukterimi, valst. sekretoriaus pa- 
dėj. Europos reikalams Foy Koh
ler, Rytų Europos direkt. H.G. Ve- 
deler su žmonomis ir eilė kitų pa
reigūnų. Dalyvavo Kongreso ats
tovai, iš diplomatinio korpuso — 
dekanas, Nicaraguos Ambasado
rius su eile ambasadorių ir atsto
vų, bažnytinės hierarchijos atsto
vai, kariškiai, teisėjai ir kt. Pri
ėmime dalyvavo ir vietos lietuviai, 
Delegacijos į Balt. Rūmus nariai 
bei lietuviai kunigai, sakę invoka- 
cijas Senate ir Atstovų Rūmuose. 
Kaip pastebėjo Vašingtono dien
raštis “The Evening Star”, Lietu
vos Atstovo priėmimas savo šilta 
atmosfera išsiskyręs iš kitų diplo
matinių priėmimų.

kai kurių frazių ir epitetų nepa
lengvino keliamos problemos iš
sprendimo, bet ją pasunkino”. Č.ia 
ir vėl didelis pats sau prieštaravi
mas. Juk jeigu sutinkama su 
straipsnio visa esme, kas iš cita
tos aiškiai matyti, tai nurodyti, 
kokiomis frazėmis straipsnis turi 
būti rašomas, kalbėti dėl minčių 
perteikimo formos ir epitetų bei 
kitų antraeilių ir trečiaeilių smulk
menų tikrai neverta.

Prieš baigdamas dar noriu ats
kirai paminėti L. Lygumiečio pa
darytą pirmą precedentą Austra
lijos lietuvių gyvenime, o gal ir iš 
viso lietuvių gyvenime, tai atmeti
mą Kudirkos ir jo kūrybos šiems 
laikams. Jeigu kai kam paskaičius 
Kudirkos satyras darosi “vagie, 
kepurė dega”, tai dar nereiškia, 
kad jis yra atmestinas. Priešingai, 
gal geriau būtų perkratyti savo 
sąžinę, susimąstyti ir keisti savo 
tautinio gyvenimo kursą taip, kad 
skaitymas tų satyrų nekutentų są
žinės. Čia norėčiau pažymėti, kad 
L. Lygumietis pasielgė per drąsiai 
išbraukdamas Kudirką ir jo kūry
bą iš mūsų gyvenimo, nes jo pa
vyzdžiu gali pasekti ir kiti ir nu
braukti sau nepatinkamus tautos 
veteranus, kaip Valančių, Bara
nauską, Šliupą, Smetoną, Grinių 
ir t.t. Ir kas galų gale liks mūsų 
tautinei veiklai pavyzdžiais ir au
toritetais?

ponams A. čelnai, A. Dimindavi- 
čiui, ir B. Zabielai už gražios po
būvio programos išpildymą;

c) ponioms Marijai Antanaitie
nei, Julijai Kupšienei, Almai Mi- 
čiulienei ir Tamarai Pošiūnienei 
už gražų pobūvio bufeto paruoši
mą ir malonų svečių aptarnavimą;

d) ponioms Marijai Antanaitie
nei, Julijai Kupšienei, Almai Mi- 
čiulienei, Tamarai Pošiūnienei, 
Onai Maleckienei, Mėtai Mackevi
čienei, Irenai Mackevičienei, Pum
putienei ir ponui P. Dranginiu! 
už aukas bufeto paruošimui pini
gais ar produktais.

Tariame ačiū ir visiems kitiems, 
kokiu nors būdu prisidėjusiems 
rengiant šį pobūvį.

M.L.K. Taryba

PADĖKA
Melbourno Lietuvių Klubo Ta

rybai yra priminta, kad rengto 
pobūvio — sezono atidarymo Lie
tuvių Namų sodyboje talkininkės 
ir talkininkai nebuvo spaudoje pa
minėti. Su tikru nuoširdumu visų 
atsiprašydami nors dabar dėkoja
me šio pobūvio talkininkams:

a) ponioms M. Antanaitienei O. 
Jakutienei, J. Klupšienei, O. Ma- 
tulionytei, ir Paragienei — bufe
to paruošėjoms ir tvarkytojoms.

b) Ponioms Antanaitienei, Bar- 
kienei, Bartuškienei, Bitienei, 
Bredikienei, Bulakienei, čirvins- 
kienei, Jakutienei, Kabailienei, 
Kazlauskienei, Klimienei, J. Klup
šienei, Kuncaitienei, Lipšienei, 
Malakūnienei, O. Maleckienei, Ma- 
tukevičienei, Meiliūnienei Mikai- 
lienei, Morkūnienei, Paragienei, 
Ramanauskienei, šnirienei, I. Ta
mošaitienei, Vacbergienei, Vingie
nei, Žiedienei ir ponams Bacevi
čiui, Braniškai, Bruožiui, Mičiu- 
liui, Petrašiūnui ir Vingiui, ku

Paryžiuje, Lietuvos ininisteris 
Prancūzijoje ir V. Lozoraitienė 
vasario 16 surengė priėmimą, į 
kurį atsilankė Užsienio reik, m- 
jos valdininkai, parlamento nariai 
ir senatoriai, draugingų kraštų 
diplomatai, gausūs politikai, pro
fesoriai ir rašytojai. Priėmime Lie
tuvos Pasiuntinybėje dalyvavo ir 
Paryžiaus lietuvių kolonija su 
Bendruomenės Tarybos pirminin
ke S. Jokubauskaite — Pagnier ir 
Valdybos pirm. kun. J. Petrošium.

(E)

20 METŲ “AMERIKOS BALSUI"
Vasario 26 d. “Amerikos Balso” 

radijo transliacijoms sukako 20 
metų. Kai pradedant darbą 1942 
m. buvo transliuojama penkiomis 
kalbomis, šiandien “Amerikos Bal
sas” perduoda programas 36 kal
bomis ir veikia per 700 vai. per sa
vaitę. Šiuo metu “Am. Balsas" 
perduoda programas per 87 radijo 
siųstuvus Per radiją pasakytoje 
kalboje prez. Kennedy ypatingai 
iškėlė informacijos laisvės reikš
mę, ją perduodant ir už krašto ri
bų. Pažymėtina, kad per Vašingto
no siųstuvą, “Amerikos Balsas” 
jau 10 metų transliuoja kas
dienines programas ir lietuvių 
kalba. (E)

NAUJA LIET. RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VYR. VALDYBA
VLIKas š.m. sausio 27 d. posė

dyje paskyrė Liet. Raud. Kryžiaus 
Vyr. Valdybą tokio sąstato: pirm. 
J. Norkaitis, nariai — dr. kun. J. 
Petraitis, J. Kairys, Z. Glemžienė, 
M. Simaniūkštytė-Panse, kandida
tai — Babionaitė ir Z. Jaunišky- 
tė. (E)

IŠ LATVIŲ NACIONALINIO 
FONDO VEIKLOS

Neseniai įvyko rinkimai į to 
fondo valdomuosius organus. Fon
do rėmėjų visuose pasaulio kraš
tuose esą apie 1.400. Fondo meti
nis biudžetas 1961 m. siekęs 35.000 
švedų kronų, šis fondas finansuo
ja propagandinės literatūros leidi
mą. Netrukus numatoma išleisti 
leidinį su 100 būdingų nuotraukų 
iš šių dienų Latvijos, ypač iš kol
chozų gyvenimo, su latvių, švedų 
ir anglų k. tekstais. Rengiamas 
stambesnis vadovas apie Latviją.

(E)

rie aukodami bufetui įvairiais pro
duktais bei piniginėmis aukomis 
taip pat padarydami kitus patar
navimus prisidėjo prie pobūvio 
parengimo.

Ta pat proga patikiname, kad 
šis pavėlavimas įvyko-me dėl M.L. 
Klubo Tarybos kaltės. Dar kartą 
dėkojame ir tikimės Jus ateityje 
matyti Lietuvių Namų rėmėjų — 
talkininkų eilėse.

M.L.K. Taryba

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KOOPERACINIS BANKAS

Melbourno Lietuvių Kooperaty- 
vinis Bankas oficialiai įsteigtas 
1961 m. lapkričio 4 d. ir pradėjo 
vykdyti bankines operacijas. Lap
kričio 4 d. Lietuvių Namuose (12 
Francis Grove, Thornbury) buvo 
sudėtos pradinės sumos, kurios 
įgalino Banko Valdybą suteikti 
reikiamas paskolas jų reikalin
giems tautiečiams, šio banko ats
tovas kiekvieną šeštadienį nuo 3 
vai. iki 6 vai. p.p. dirbs savo rašti
nėje ir priiminės interesantus Lie
tuvių Namuose. Visi suinteresuo
tieji banko reikalais gali kreiptis 
minėtu laiku į Banko atstovą as
meniškai arba telefonu JJ 3691.

Taip ilgai laukto lietuviško ban
ko pirmieji ledai jau pramušti: ne 
tik kad jau turime šiokį tokį ka
pitalą, bet jau spėta suteikti ir 
kreditų. Tai jau didelis žingsnis į 
priekį.

Kooperatinis bankas pagal įsta
tus skolina tik Kooperatyvo na
riams, taigi norint pasinaudoti 
Lietuviško Banko patarnavimais 
reikia būti jo nariu.

Tapti nariu yra paprastas ke
liasi užpildyti įstojimo blanką, 
įmokėti įnašą ir jau esi narys. 
Įstojimo blankai gaunami pas 
Banko valdybos narius ir atskirus 
platintojus.

Kaip paprastai biznio ir ekono
minio pobūdžio organizacijos yra 
apolitiškos ir laisvos ekonomiškai 
liečiančių reikalų tvarkyme. Tad 
čia gali jungtis be išimties visi 
lietuviai, kad, reikalui esant, ga
lėtų gauti paramos. O parama ga- J 
Ii būti reikalinga staigiai ir neti- 'j 
ketai. K. Pražmutaa

2
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E. ŽIŽIENĖ

JAUNIMO PROBLEMOS
(Pabaiga)

ŽMOGUS IR ISTATYMAS
Nuo egoizmo pavojaus apsigy

nimui pirmiausiai norisi svarstyti 
visiems žmonėms bendras sociali
nio gyvenimo bruožas. Kad žmo
gus — bendruomeninis tvarinys 
— pats vienas fiziškai negali išsi
versti, kad nuo seniausių laikų 
žmonės gyveno grupėmis — nerei
kalinga ir neįdomu bepriminti. 
Svarbiau įsisąmoninti, kad ir psi
chologiškai žmogus kitų žmonių 
reikalingas ir jo laimė didžiąja 
dalimi nuo kitų priklauso. Pripa
žinimas, supratimas, draugystė, 
meilė yra pagrindinės gyvenimą 
įprasminančios ir turtinančios ver
tybės. Vienatvė ir išskyrimas kiek
vienam yra didžiausia nelaimė. Jau 
ir nedideliam vaikui skaudžiausias 
sielvartas yra žiūrėti į kitų žai
džiančių vaikų būrelį ir nemokėti 
į jį įsijungti ar būti iš jo išstum
tu. Suaugusiam kiekvienas laimė
jimas tik tada įgyja prasmę, kada 
jis bent su vienu vieninteliu kitu 
žmogumi pasidalijamas. Pilnutinė
je vienatvėje žmogus neįmanomas 
ir neįsivaizduojamas. Jei fizinis 
gyvenimas joje ir būtų palaiko
mas, tai jame nebebūtų charakte
ringų žmogiškųjų bruožų ir jis 
prilygtų gyvulių gyvenimui.

Tačiau joks bendruomeninis gy
venimas neįmanomas be įstatymų. 
Kuo skaitlingesnė ir glaudesnė 
žmonių bendruomenė, tuo svar
biau suderinti įvairiausias asme
nybes, apriboti vieno individo lais
vę, kad visiems tos laisvės būtų 
įmanomai daugiau: tuo daugiau 
tokiai bendruomenei reikia įstaty
mų. įstatymais suprantu netik ci
vilinius valstybės, bet ir nerašy
tus moralės įstatymus, o taip pat 
ir nejučiomis išaugusius papro
čius, išorinio elgesio taisykles net 
etiką. Jokia žmonių grupė nega'i 
krūvoje gyventi be šitaip supras
to įstatymo. Kaip paviršutiniškai 
žiūrint beatrodytų, įstatymas ne
atima žmogaus laisvės, bet ją su
kuria ir apsaugoja. Kilęs iš tiktai 

žmogui suteiktos racionalumo do
vanos, įstatymas yra kiekvieno pi
liečio brangintina teisė, ne atsipa- 
laidojimo šaukiąs varžtas. Tik iš 
visuomenės išmestieji, nubaustieji 
atsiranda “už įstatymo ribų” ir 
todėl be jokių teisių bei apsaugos. 
Jei sudėtingame valstybiniame gy
venime atsiranda įstatymų, kurie 
regisi nepriimtini, ar besikeičian
čiame socialiniame bendravime 
kai kurios konvencijos ima atrody
ti atgyvenusios, jie taisytini ne 
individualistiniu anarchiniu atme
timu ir savaip darymu, bet jungi
mus! į grupes, organizacijas, po
litines partijas, spaudą ir bendra 
organizuota pastanga keisti tai, 
kad nebetinkama. Ir jaunimas tu
rėtų mokytis gerbti įstatymą, kaip 
žmogaus racionalumo išdavą, ben
druomeninio gyvenimo pagrindą ir 
jų pačių paveldėtą teisę bei pri
vilegiją. Valstybės ar viešasis tur
tas nėra, kaip iš kaikurių paaug
lių pasielgimų atrodo, niekeno tur
tas, kurio negaila niekinti ar eik
voti, tai yra kiekvieno piliečio 
turtas. Už gautą paramą atsiteisi
mo išvengimas nėra laimėjimas, 
o tik nuskriaudimas bendruome
nės, kuriai ir pats vengiantysis 
priklauso ir kuri jam neišvengia
mai reikalinga. Be bilieto važinė
jimas, bokalo ar šaukštuko iš res
torano išsinešimas nėra kokios 
nors asmeniškos drąsos parody
mas, o tik pigus vagiliavimas, to 
paties rašyto ar nerašyto įstaty
mo laužymas, savo paties raciona
lumo paneigimas.

Supratus, kad bendruomenė su 
savo įstatymais ir įpareigojimais 
yra kiekvienam reikalinga būtiny
bė, reikėtų įsisąmoninti, kad jos 
sklandaus gyvenimo pajaikymui ir 
naujų vertybių kūrimui reikalin
gas kiekvieno jos nario įnašas. 
Profesinis darbas nėra vien tik 
savo ekonominio gerbūvio užsitik- 
rinimas, bet taip pat, ir svarbiau
siai, tarnavimas visuomenei, tar
navimas kitiems. Kol žmogus dirba 

vien dėl savo asmeniškos naudos, 
tol jis negali jaustis tikru grupės 
nariu, tol jis vienišas, tol ir ben
drojo gyvenimo progresas neįma
nomas. Ir pats žmogus, tik visuo
meninę darbo prasmę supratęs, te
gali jame rasti pilną pasitenkini
mą. Gi į mokslą žiūrėtina, kaip į 
pasiruošimą tokiam darbui.

INDIVIDAS IR ŠEIMA
Pagrindine vieta, kurioje, var

dan savo ir kitų laimės, reikia iš
sigydyti iš egoizmo, yra kiekvie
no šeima, pradžioj tėvų, o paskui 

(Nukelta į psl. 4)

T. Zikaras: Rūpintojėlis.

K
Aloyzas Baronas, Lieptai 

ir bedugnės. Dienraščio Drau
go romano konkurse laimėjęs 
1961 m. premiją. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas 1961 m. 280 
psl. Kaina 3 dol. Viršelis ir ap
lankas dail. A. Kurausko.

Šioje knygoje autorius aprašo 
1944 m. vasarą ir rudenį, kada iš 
rytų besitraukdami vokiečiai prie
varta ėmė lietuvius apkasų ir 
fronto darbams. Autorius gyvai

n y g o s
pavaizduoja šių pusiau kareivių 
nuotaikas ir išgyvenimus, nesigai
li kietų priekaištų patiems vokie
čiams, kurie juos traktavo kaip 
belaisvius ir vergus. Knyga para
šyta rapartažiniu stiliumi, med
žiaga sudėta gerokai žalia vieto
mis kartojasi iki nuobodumo. Tiek 
savo struktūra, tiek ir pačia me
džiaga labai primena metais anks
čiau išėjusią M. Katilikio knygą 
“Išėjusiems negrįžti”, tik ši pasta
roji visais atžvilgiais pranašesnė 
—• aiškiai rašytojo kūrinys, tegu 
ir bazuotas mūsų išgyventa realy
be.

•
Vytautas Mačernis, Poezija. Iš

leido Į Laisvę Fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti 1961 m. Redagavo 
Kazys Bradūnas, iliustravo Pau
lius Augius. Išleidimą finansavo 
Dr. Albinas Šmulkštys. 238 psl. 
Kaina nepažymėta.

Tai yra liuksusinis enciklopedi
jos formato leidinys, šioje knygo
je surinkta visa mūsų sąlygomis 
prieinama V. Mačernio poezija, ku
ris mirė Lietuvoje 1944 m. spalio 
7 d. Mačernis yra vienas iš nau
josios krypties poezijos pradinin
kų. Jo bendraamžiai K. Bradūnas, 
A. Nyka-Niliūnas, H. Nagys ir 
kiti. Knyga brandi savo turiniu ir 
estetiška savo išvaizda. Tai yra 
pirmas tokio masto poeto pomirti
nis leidinys ir, galima sakyti, re
prezentacinis. Autorius gyvas bū
damas nespėjo išleisti nė vienos 
knygos. Vos jam mirus jo stambų 
kūrinį Vizijas su keliais sonetais 
1945 m. išleido Vytautas Saulius 
Italijoje.

Juozas Girnius, Tauta ir tautinė 
ištikimybė. Išleido Į Laisvę Fon
das lietuviškai kultūrai ugdyti. 
1961 m. Chicago. Knygos aplan
kas dail. Sigito Ramanausko. 320 
psl.

IŠią knygą galima palyginti su 
vokiečių filosofo J.G. Fichte vei
kalu “Die Reden an die deutsche 
Nation”. Mums lietuviams šis vei
kalas galioja ir kaip vadovas ir 
kaip katekizmas nežiūrint, kur 

mes gyventume ir ką beveiktume. 
Veikalas padalintas į dalis: a. Tau
ta, kur kalbama elementariniais 
tautiniais klausimais, b. tautinė 
ištikimybė svetur, c. tautinės išti
kimybės pagrindai ir d. rezistenci
nis tikėjimas kaip tautinės ištiki
mybės siela. Tai nėra vien tik ati- 
trauktinis filosofinis svarstymas 
apie tautą ir joje besireiškiantį 
žmogų, bet mūsų aktualių ir kon
krečių problemų bekompromisinis 
gvildenimas, kas liečia kiekvieną 
atskirai ir visus bendrai. Tai yra 
veikalas, kokio seniai mums trūko.

•
Bernardas Brazdžionis, Vidudie

nio sodai. Poezijos rinkinys. Vir
šelis ir aplankas dail. Telesforo 
Valiaus. Išleido Lietuvių Dienos 
Los Angeles 1961 m. 126 psl. Kai
na 4 dol. Už šiuos eilėraščius dar 
rankraštyje autoriui buvo suteikta 
1958-9 m. Aidų žurnalo literatū
ros premija.

Brazdžionis mūsų tautoje pasi
darė toks populiarus ir prigijęs, 
kaip kad Maironis. Jo kūriniai dai
nuojami, visokiomis progomis dek
lamuojami pradedant nuo mažiau
sio ir baigiant seneliais. Pradėjęs 
rašyti kaip novatorius tiek savo 
stiliumi ir mintimis, po 1940 m. 
pasuko griežtai patriotine linkme, 
kurioje jis išlaikė savo patriotinį 
credo iki dabar. Šioje knygoje jau
čiasi tarsi poeto atsikvėpimas po 
didžiosios misijos. Nuotaika at
slūgus, jauti, lyg poetas atosto
gaudamas gėrėtųsi savo nueitu ke
liu. čia jis yra giedresnis, rames
nis, nors tonas vietomis vis toks 
pat kietas ir neatlaidus, kaip kad 
anom dienom, kada jis šaukė tau
tą ir griovė stabus. a-a

SBsasasasdsasssd
DAR VIENA PREMIJA

Amerikoje išeinąs žurnalas “Lai
vas” skelbia religinės kūrybos 
konkursą. Komisijai rankraščiai 
įteikiami iki 1962 m. rugsėjo 1 d. 
Adresas: 4545 W. 63 St., Chicago 
29, Ill., U.S.A. Geriausiam kūri
niui skiriama 500 dol. Tema gali 
būti istorinė, biografinė, dogma
tinė, moralinė, visuomeninė, bet 
dėstoma priimtinu Kat. Bažnyčiai 
požiūriu.

Taip atrodo Lietuvoje
(ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI)

RUSAI GAUDĖ VAIGAILIŲ 
VYRUS, JAUNIMĄ

— Kada rusai užėmė Šiaulius, 
Radviliškį ir nuėjo tolyn į Žemai
tiją, tai pradėjo gyventojams ro
dyti, ką reiškia komunistinė san
tvarka. Pirmiausia, buvo išvaiky
ti stipriausieji Vaigailių vyrai — 
duonos gamintojai. Areštų banga 
nunešė kiekvieną, kuris bent kuo 
nors buvo pasižymėjęs, kuris nešė 
viltį tėvui ar motinai, kuris apsuk
riau ir pavyzdingiau tvarkė savo 
ūkį. Suimtiesiems nebuvo jokių 
tardymų, nebuvo jokių teismų, nie
kas nevedė jokių klausinėjimų. 
Pagavo žmogų, išvežė — ir dingo! 
Tėvai, broliai ir seserys dar ir 
šiandien nežino, koks išvežtųjų 
likimas.

— Gyventojai dar nespėjo at
sigriebti nuo pirmųjų areštų, vi
same krašte buvo paskelbta mobi
lizacija. Jauni vyrai turėjo stoti 
rusų kariuomenėn. Nebuvo jokių 
išimčių ir jokių lengvatų; nebuvo 
baltų ar mėlynų bilietų. Kiekvienas 
jaunas vyras turėjo mesti savo tė
vus, ligonis, vaikus ir žmonas. Ru
sų kariuomenėn paimtas jaunuolis 
buvo įstatytas į gretas ir pasiųs
tas į frontą. Daugelis jaunų vyrų 
nebegrįžo. Didokas jų skaičius ne
teko gyvybes Rytų Vokietijoje.

— Kada stipriausieji vyrai iš 
kaimų buvo išrinkti, tai prasidėjo 
rekvizicijos, maisto ir turto ati
minėjimas, nauji areštai...

NUŽUDĖ ŪKININKĄ 
SPULGINĄ, JO ŽMONĄ IR 

MAŽAMETI SŪNŲ
— Vieną dieną į Vaigailius at

važiavo trys mašinos ginkluotų ru
sų. Atvažiavusieji sustojo ties Juo
zo Spulgino namais. Juozas Spul- 
ginas, kaip tu dar turi atsiminti, 

buvo vienas pavyzdingiausių Vai
gailių ūkininkų. Jis turėjo iš tėvo 
paveldėtą 30 hektarų ūkį. Spulginų 
mergaitės buvo kiek jaunesnės už 
tave, bet tu turi jas prisiminti, 
nes, atsimenu, kad darbymečiu ei
davai jiems padėti vasaros dar
bus atlikti. Spulginai buvo dievo
baimingi žmonės, patys eidavo į 
bažnyčią ir vaikus siųsdavo, mokė
davo visus mokesčius ir gražiai 
tvarkydavo ūkį. Nei pats Spulgi- 
nas, nei jo vaikai negirtuokliau
davo...

— Ką atvažiavusieji rusai Spu*- 
ginams pasakojo ir ką jie ūkio vi
duje darė — niekas nežino. Grei
čiausiai, kad krėtė namus ir ieš
kojo kokio turto. Kada namuose 
nerado, ko jie ieškojo, tai išsive
dė ūkininką Juozą Spulginą į kie
mą, pastatė prie daržo vartų ir 
ten pat nušovė. Iš namų išvesta 
Spulginienė, pamačiusi nušautą 
ir krintantį vyrą, suriko ne savo 
balsu ir norėjo prišokti prie vyro. 
Du rusai ir ją privedė prie nukri
tusio vyro ir ten pat ją nušovė...

VYRESNIEJI VAIKAI PAIMTI 
KARIUOMENĖN, O DUKTERYS 

IŠVEŽTOS I SIBIRĄ
— Du vyresnieji Spulginų vai

kai jau anksčiau buvo paimti ka
riuomenėn, “tarnauti socialistinei 
tėvynei”, kaip jie sakydavo. Na
muos buvo likęs jauniausias sūnus 
Pranciškus, visų Praneliu vadina-- 
mas, .ir dvi ■ suaugusios dukros. 
Rusai, nušovę tėvą ir motiną, už 
kelių minučių išsivedė į tą patį 
kiemą dar 16 metų nesulaukusį 
Pranelį, privedė prie nušauto tė
vo ir kryžmai užverstos motinos, 
ir ten pat jį nušovė...

— Namuos dar buvo likusios 
dvi suaugusios dukros, puikios 

merginos, geros dainininkės, dar 
geresnės darbininkės. Tos pačios, 
kurias tu, išvažiuodama Amerikon, 
mažas palikai. Jos vienos galėtų 
žinoti, ko rusai iš tėvų norėjo ir 
už ką juos nubaudė. Bet jos buvo 
tų pačių rusų išvežtos į Šiaulius. 
Daugiau-mes jų ir nebematėm. Ką 
su jomis rusai darė — niekas iš 
mūsų tikrai pasakyti negalėtų. 
Atėjo gandai, kad jos kurį laiką 
buvo laikomos Šiaulių kalėjime, 
labai žiauriai kankintos, o vėliau 
išsiųstos į Sibirą, amžiname snie
ge miškų kirsti...

SPULGINŲ ŠEIMOS 
IŠŽUDYMAS SUKRĖTĖ VISUS 

VAIGAILIUS
— Rusų kariuomenėn paimti vy

resnieji Spulginų sūnūs niekad ne
begrįžo į Vaigailius. Greičiausiai, 
kad jiedu žuvo “gindami proleta
rinę tėvynę”, tuo tarpu tos pačios 
“proletarinės tėvynės rinktiniai 
atstovai” užpakalyje nužudė tų 
gynėjų tėvus ir brolį, o seseris iš
vežė amžinojon vergijon.

— Spulginų šeimos išžudymas 
sukrėtė kiekvieną Vaigailių kaimo 
gyventoją. Mus visus apėmė baimė. 
Nežinojom į ką kreiptis ir kas da
ryti. Kiekvienas norėjo ką nors 
daryti, bet tuo pačiu metu kiek
vienas bijojo. Mus apėmė panika. 
Vieni norėjo bėgti į miškus ir slėp
tis; kiti siūlė gintis ir keršyti. Bet 
ką mes, kaime likę seniai, vaikai 
ir moterys, galėjome padaryti nau
jausioms žudymo priemonėm gink
luotiems “proletariato tėvynės” 
kariam?

Iš laiško buvau supratusi, kad 
brolis Jonelis mirė savo mirtimi, 
— kiek atsipeikėjus dar užklau
siau motinos.

— Kur parašėme, kaip įvyko, 
tai to laiško negavai. Kada para
šėme, kad jis mirė, tai tą laišką, 
matyt, gavai. Rusai, dukrele, su
šaudė Jonelį, rusai...

'Šie motinos žodžiai šimtus kartų 
tą vakarą praskambėjo mano au
syse. Jie dar ir šiandien, praėjus 
beveik keturioms savaitėms po ke
lionės, nuolat kartojasi. Jie manęs 

nepalieka naktį, jie skamba net ir 
tuo metu, kai kalbiuosi su žmonė
mis ir esu kitų draugystėje.

RUSAI NORI ĮVARYTI 
LIETUVIAMS BAIMĖS

Bet vienintelė naktis, praleista 
motinos namuose, buvo tikras slo
gutis. Motinos nupasakotas vaiz
das apie brolio nužudymą man ne
davė ramumo iki ryto aušros. Jei
gu rusų armija jau buvo tokia ga
linga, tai kuriam galui jau buvo 
reikalinga beginklė auka? Jeigu 
armijos tikslas kovoti su ginkluo
tu valstybės priešu, tai kodėl ji 
naudojama beginkliams žudyti? 
Jeigu mano brolis būtų ką nors 
rusams ir padaręs, tai kodėl nesu- 
ruošti jam teismo? Kodėl nepak
viesti liudininkų? Kodėl neleisti 
jam atsivesti liudininkus? Kodėl 
nepasakyti, kuo jis rusams nusi
kalto?

Gal rusai jį sušaudė todėl, kad 
jis buvo Lietuvos, lietuvio ūkinin
ko sūnus? Bet lietuviai rusams juk 
visai nesipriešino. Jau pirmos ru
sų okupacijos metu valstybės pre
zidentas, įsakęs nesipriešinti, išva
žiavo į Vokietiją. Lietuvos kariuo
menės vadas sovietų armiją pasi
tiko prie rubežiaus ir įsakė rusams 
nesipriešinti. Kada antrą kartą ru
sai įsiveržė į Lietuvą, tai Lietuvoje 
jokios lietuvių valdžios nebuvo. 
Lietuvoje suformuoti jaunimo dali
niai tada vedė kovą prieš nacius. 
Marijampolėje ir Vilniuje naciai 
lietuvių jaunimą, gali sakyti, iš
skerdė, žiauriomis priemonėmis 
puolė beginklius. Jeigu lietuviai 
priešinosi naciams, jeigu lietuvių 
rinktinės vadą naciai net į stovyk
lą išvežė, kur jam teko skelbti ba
do streiką, tai už ką bausti nei 
Lietuvos kariuomenėje, nei rinkti
nėje netarnavusį Vaigailių kaimo 
jaunuolį?

NAKTĮ LIETUS PRASIVERŽĖ 
I VIDŲ

Karčių minčių, biaurių vaizdų 
ir nemigos kankinama negalėjau 
užmigti. Staigiai užgirdau, kad 
kažkas graibosi šalia mano lovos. 

Praplėšiu akis. Tamsu. Bet gir
džiu, kad kažkas graibosi pagalvy
je. Tarytum įžiūrėjau kažkokią 
žmogystą.

— Kas čia? — užklausiau.
— Tai aš, nebijok, — patylomis 

atsakė mano brolis.
— Ką tu čia darai?
— Nieko... Aš tik noriu apsau

goti tavo drabužius.
— Ar kas ateina? — užklausiau, 

manydama, kad kas nors gali kė
sintis juos pavogti.

— Ne, niekas neateina, bet pra
dėjo smarkiau lyti, — atsakė bro
lis. Asloje jau klanas vandens ir 
girdžiu, kad varva nuo sienų...

— Na, dabar ir gana...
Atsikėliau ir aš. Prabudo visi 

miegojusieji. Pradžioje užsidegėm 
degtuką, o vėliau ir šviesą. Gry
čioje, prie. durų, jau buvo tikras 
ežeras. Sienomis vanduo bėgo upe
liais.

Brolis norėjo atimti mano dra
bužius nuo sienos, kad nesušlaptų. 
Jis juos padėjo ant stalo. Jam 
nesmagu, ir visiems būtų labai ne
malonu, jeigu man būtų tekę vilk
tis sumirkusia suknele.

GYVENTOJAI NEGALI 
PASITAISYTI STOGŲ

— Nejaugi negalite ir stogo pa
sitaisyti? — aš jau išmetinėjau 
broliui. — Juk gyvenate šiame na
me, tai turėtumėte pasirūpinti, 
kad bent ant jūsų nelytų...

— Negalime, sesute, — man ra
miai atsako brolis. — Pirmiausia, 
namas ne mūsų... Bet kurią dieną 
mums gali būti įsakyta krausty
tis kitur. Tą dieną, susirinkę sa
vo mantą, ir turime kraustytis. 
Antras dalykas, stogui taisyti rei
kia šiaudų. Kiekvienas šiaudas yra 
valstybės nuosavybė. Turime pra
šyti valstybės, kad parduotų mums 
reikalingų šiaudų. Be valstybės 
leidimo niekas šiaudų Lietuvoje da
bar neturi. Pirkti ne toks lengvas 
dalykas. Jie brangūs, ne visuomet 
jų yra. Mes, mintantieji darbu 
kolchozuose, negalime leisti sau to
kio liuksuso... Be to, jeigu ir už
sakytum, tai kol stogui dengti rei

kalingi šiaudai ateis, tai mes gali
me būti išvaryti į kitą namą, ku
riame ne tiktai stogo, bet ir kreklų 
nėra. Tada teks prašyti grebėstų 
ir kreklų... Už kelių metų, ateity
je, galime, žinoma, būti paprašy
ti, kad vyktume į naujai pastaty
tą butą... Nežinome, ar mums leis
tų taisyti šį namą. Jis valstybinis, 
gali būti taisomas tik “pagal pla
ną...”

PALYDOVĖ LIEPĖ KELTIS 
7 VAL. RYTO

Nieko daugiau jam nesakiau. 
Pamačiau, kad mano išmetinėji
mas buvo be pagrindo. Taip pat 
pamačiau, kad Lietuvoje gyvento
jai yra bejėgiai. Jie džiaugiasi, 
kad jiems ant galvos nelyja. Jie 
mato, kad stogas yra skylėtas ir 
kad pūva viso namo sienos, bet ne
gali gauti šiaudų saujos stogui 
pataisyti ir namui apsaugoti. Pa
naši būklė yra ne tiktai su namais, 
bet su visais ūkio padargais, gyvu
liais, tvartais, laukais, traktoriais, 
mašinomis ir kt.

Vienintelis dalykas, kuris Lie
tuvoje gerai tvarkomas, tai javai. 
Vos tiktai spėja javus suvežti ir 
iškulti, supila juos į maišus ir iš
veža į “plačiąją tėvynę”. Ten yra 
milijonai alkanų burnų, kuriems 
lietuviški rugiai, kviečiai ir miežiai 
labai gardūs. Prie iškultų maišų 
tuojau pastatomos sargybos, kad 
nedingtų susvertas grūdelis, kad 
nenubyrėtų bent viena varpa. Ma
tyt, kad sukolchozinti platūs Ru
sijos laukai, kuriais anksčiau buvo 
maitinami ne tiktai Rusijos gyven
tojai, bet ir vakarų Europa, nepa
sigamina pakankamai duonos pa
tiems rusams.

Aptvarkėme drabužius, brolis iš
nešė laukan penketą kaušų van
dens, ir vėl visi sugulėm. Buvo jau 
po penkių. Paryčiu šiek tiek už
migau.

Bet 7 valandą ryto mano paly
dovė jau daužo į petį ir pataria 
keltis, nes 9 valandą ryto jau tu
rime išvažiuoti.

(Pabaiga sekančiame Nr.)
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BENDRUOMENĖS ŽINIAI

PASINAUDOKIME PROGA I
ALB Krašto Valdyba, norėdama 

išrūpinti bendruomenės nariams 
kai kurių lengvatų, susitarė su 
viena Sydney firma SYDNEY 
WIDE, kad bendruomenės nariai, 
pirkdami šioje firmoje sau reika
lingus daiktus ar įrankius, gaus 
žymią nuolaidą. Kaip iš skelbimų 
šiame numery matyti, prekių pasi
rinkimas yra gana didelis. Šias 
pirkimo lengvatas gauna visi tie, 
kurie turi ALB Krašto Valdybos 
atitinkamus bilietėlius. Kadangi 
šis susitarimas su minėta firma 
buvo sudarytas su Mūsų Pastoge, 
tad pagal sutartį galiojančius bi
lietėlius gauna visų pirma M. Pas
togės skaitytojai, tačiau šiomis 
lengvatomis gali pasinaudoti ir 
kiekvienas bendruomenės narys, 
kreipdamasis bilietėlio reikalu į 
Mūsų Pastogės administraciją. 
Perkant užtenka tik parodyti patį 
bilietėlį, ir krautuvės tarnautojai 
tokiam pirkėjui padarys atitinka
mų nuolaidų.

Šita sistema pirmiausia teikia 
naudos pačiam pirkėjui. Žinoma, 
pati firma irgi už dyka netarpi
ninkauja, tačiau jeigu kam reikia 
kokio nors daikto, jis šiaip pirktų 
normalia kaina, tuo tarpu jis čia 
sutaupytų vieną kitą svarą, o ant 
stambesnio net kelioliką arba ke
liasdešimt. O tai jau būtų per me. 
tus graži suma, kurią gali kam ki
tam sunaudoti.

Kaip matote, šisai susitarimas 
pirmoj eilėj liečia tik Sydney gy

venančius lietuvius, tačiau toji 
pati firma numato greitu laiku 
praplėsti savo krautuvių tinklą ir 
kituose miestuose. Yra numatyta 
atidaryti krautuves Brisbane, New
castle ir net Melbourne. Tad į 
šią schemą įeis ir kitų vietovių 
lietuviai, kurie galės augščiau mi
nėtomis lengvatomis pasinaudoti. 
Be abejo, šio bandymo ir šios sis
temos pasisekimas priklausys nuo 
pačių bednruomenės narių, jeigu 
jie parodys susidomėjimo ir inte
reso. Kiek teko girdėti Canberra 
lietuviai panašia sistema naudoja
si susitarę su vietine firma. Gali
mas daiktas, kad ir kitos vietovės, 
nelaukiant mūsų minėtos firmos 
įsteigtinų skyrių, jieškos būdų pa
našiai laimėti atitinkamų lengva
tų. Nežiūrint, kaip ir su kuo būtų 
tariamasi, bet tai yra gražus soli
darumo žingsnis padėti saviems 
žmonėms, kuris tegali būti pačių 
bendruomenės narių tik su džiau
gsmu ir dėkingumu priimtas, o kitų 
vietovių bendruomenės organams 
tinkamas paskatinimas ta krypti
mi ką nors panašaus daryti. Už
tenka tik pagalvoti, kiek gali vie
nas asmuo per metus sutaupyti, 
tai ką kalbėti imant visą reikalą 
bendruomeniniu mastu.

Jeigu ALB Krašto Valdyba atli
ko tik tarpininko rolę ir buvo ta
riamasi M.P. vardu, tai tas įvyko 
grynai patogumo sumetimais: M.P. 
administracija turi skaitytojų są
rašus, ir todėl iš karto paskleidžia

mas didesnis bilietėlių skaičius. 
Tačiau neaplenkiamas nė vienas 
bendruomenės narys, jeigu jis no
rės šiomis lengvatomis pasinaudo
ti. Kiekvienas lietuvis prašomas 
kreiptis į M.P. administraciją, ir 
gaus bilietėlį. Atminkite, tik su 
bilietėliu ir jį parodžius skelbime 
nurodytų krautuvių tarnautojams 
gausite už perkamą prekę sutarty 
numatytų nuolaidų. Bilietėlio rei
kalu rašykite: Box 4558, G.P.O., 
Sydney.

DIDELĖS NUOLAIDOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

NARIAMS
Perkant grynais ar išsimokėji- 

mui lietuvių bendruomenės na
riams duodamos nuolaidos nuo 
10 iki 40 procentų.

Susitarimai atlikti su plačiai 
žinoma firma, turinčia savo krau
tuves Sydney mieste ir priemies
čiuose, kuriose bendruomenės 
nariai su specialiais bilietėliais 
galės pirktis su žymia nuolaida. 
Visos prekės yra augščiausios ko
kybės ir naujausio modelio. To
mis pačiomis sąlygomis prekes 
galima gauti ir išsimokėjimui. 
Čia galima gauti visus namų apy
vokai reikalingus dalykus. Iš jų 
paminėtini: televizijos, šaldytu
vai, skalbimo mašinos, radijai ir

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, raš. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,

filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.

SYDNEY WIDE 
INDUSTRIES [to

VISŲ NAMŲ APYVOKOS 

REIKMENŲ SPECIALISTAI

JAUNIMO...
(Atkelta

savo paties sukurtą. Tačiau moky
tis reikia pimojoje, nes antrojoje 
tai daug sunkiau, nes jau per vė
lu. Neveltui sakoma, kad kas mo
ka būti atidus sūnus, tas būna ir 
atidus vyras ir tėvas, o mylinti 
duktė būna ir mylinti žmona bei 
motina. Vaikui jo šeima yra vie
nintelis židinys, kuriame jis ne
abejotinai priklauso ir besąlygi- 
nai mylimas. Visiems žinomi kai 
kurioje modernioje raštijoje, o ir 
kasdieniniam gyvenime, keliami 
argumentai, kad vaiko atsiradimas 
šeimoje tėra biologinis atsitiktinu
mas, kad niekas neprašė būti pa
gimdytas ir todėl tėvams už nie
ką neskolingas. Aišku, kad vai
kas tėvams neskolingas už savo 
atsiradimą pasaulyje ir ne juo re
miasi jo meilė ir pagarba. Tačiau 
jis skolingas už penkioliką, dvide
šimtį, o dažnai daugiau metų mei
lės, kuria jis buvo supamas, rū
pesčio, su kuriuo kiekvienas jo 
žingsnis buvo sekamas, nepails
tančios pastangos jo kelią išlyginti, 
jo sielvartus sumažinti surasti 
priežasčių jo džiaugsmui. Visa tai 
nėra biologinis atsitiktinumas, bet 
turtas, už kurį visą gyvenimą pa
siliekama skolingu. Visi normalio
se šeimose užaugę vaikai prisiri
šę prie savo šeimų, kaip ir jų šei
mos prie jų prisirišusios. Kiekvie
nas yra pasiryžęs savo pasenusius 
tėvus globoti, nelaimės ištiktam 
broliui ar seseriai padėti. Tiktai 
to neužtenka. Neužtenka savęs pa
togiai įtikinti, kad maži, smulkūs, 
kasdieniniai dalykai nėra svarbūs 
ir kad kiekvienas turės progos sa
vo prisirišimą ar dėkingumą paro
dyti ištikus didiesiems, svarbie
siems gyvenimo momentams. Kar
tais tie didieji momentai visai ne
ištinka: ne visi tėvai senatvėje vai
kų globos reikalingi, ne visus bro
lius ar seseris ištinka nelaimės, 
kuriose jiems reikia pagalbos ran
ką ištiesti. Gyvenimas diena iš die
nos ir metai iš metų susideda iš 
mažų, menkų ir regimai nereikš
mingų dalykų, kurių svarba ir 
glūdi tame, kad jie tą gyvenimą 
padaro arba pilną laimės, ar per
dėm nelaimingą. Apie tuos mažus 
dalykus, kasdieninį atidumą, man
dagumą, užjautimą, pareigom ir 
atsakomybe dalinimąsi kiekvienas 
žmogus ir turi išmokti galvoti nuo 
ankstyviausios jaunystės. Kiekvie
na tokia smulkmena reikalauja 
nuolatinio savojo ego atsisakymo
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ir nepaliaujamo savęs kitiems dali
nimo. O tai didelis ir nelengvas, 
gal net heroiškas mokslas. Vyrui 
ar tėvui į karą išėjus, yra leng
viau pasiryžti, jį be abiejų kojų 
grįžusi iki grabo lentos slaugyti, 
negu normaliame ir patogiame gy
venime rasti kantrybės su šypse
na klausyti to paties žmogaus de
šimtą kartą pasakojamų anekdotų.

Neperseniausiai vienas Viktori
jos dienraščių patalpino straipsne
lį reiškiantį rūpestį dėl beaugan
čio dirbančio jaunimo egoizmo. 
Kad ir netiesioginiai ar nepilnai, 
jis liečia ir tą mūsų jaunimo dalį, 
kuri ar tai per atostogas ar dalį 
laiko dirbdama, ar stipendijas 
gaudama, nors dar pas tėvus gy
vena, bet jau sugebėjo rasti sau 
pajamų šaltinį.

Straipsnelio autorius teigia, kad 
tokie užsidirbantieji jaunuoliai 
savo pajamas sunaudoja vien tik 
sau patiems, įmantrių, reikalingų 
ar nereikalingų drabužių, patefo
no plokštelių, vėliausio modelio 
nešiojamų radijo aparatų, net au
tomobilių pirkimui, nei neprisi- 
leisdami minties, kad nors maža 
savo pajamų dalimi pasidalintų su 
savo namiškiais. Tokie jaunuoliai, 
vėlau sukūrę šeimas, nesugeba jų 
išlaikyti, nes jie temoka galvoti 
apie save, o šeimoje visą laiką ir 
viskuom dalijamasi, nuo savęs ati
mama ir kitiems atiduodama. Neti
kiu, kad mūsiškiai būtų pasiekę 
panašaus egoizmo laipsnio, bet 
pavojus yra, o nuo jo apsiginti, 
užsidirbantieji galėtų mokytis sa
vo kitų nepamiršimą parodyti kad 
ir tokiomis smulkmenomis, kaip 
mažos dovanėlės broliui ar sese
riai, gėlių puokštės ar šokolado 
plytelės motinai, vyno bonkos ar 
naujo žurnalo tėvui kartkartiniu 
nupirkimu, motinos į kiną ar tė
vo į meškerystę pakvietimu ir taip 
toliau. Tuomet ir jie patys patirs, 
kad duoti nemažiau saldu, kaip 
gauti. Ir ne vien uždarbiu dalina
masi: netikėtai pasiūlyta talka na
mų ruošoje, su intencija užmegs- 
tas pašnekesys su tuo šeimos na
riu, kuris atrodo nusiminęs ar 
vienišas — atneša tiek džiaugsmo, 
kad jie verti pastangų.

Tarp žmonių gyvendami, žmo
nių artumo ir bičiulystės esame 
labiau negu ko kito reikalingi, o 
juos tada tesurandame, kada esa
me patys pasiruošę juos nešti ki
tiems.

GRAŽIOJI DAINININKE
Oscar Wilde

šešėlių pasaulyje tarp gražuolių 
moterų, mylimųjų, mokslininkų, 
poetų, astrologų ir nusidėjėlių 
maišėsi ir viena moteris. Jos vei
delyje žaidė mažytė šypsena.

— Kas šita nepažįstamoji? — 
pasiteiravo vienas neseniai pate
kęs į šešėlių karalystę. — Kas gi 
šioji vienintelė siela, nuolat nu-

radiogramos, elektriniai prietai
sai, žoliapjūvės, baldai, foto ka
meros, filmos, kilimai ir kitokie 
grindų užtiesalai, užuolaidos, pre
fabrikuoti garažai, skalbinių 
džiautuvai, siuvimo mašinos, plie
ninės kriauklės (sinkai), dviračiai, 
rašomosios mašinėlės, laiveliai, 
vyriška apranga, laikrodžiai, žie
dai, kelionės reikmenys, vaikų 
vežimėliai ir daugybė kitų.

Visi šie dalykai yra normalia 
tvarka gamybos įmonių garan
tuoti. Nemokamas pristatymas į 
namus Metropolitain ribose. Į to
limesnes vietas pristatoma susi
tarus.

Smulkesnių informacijų šia 
pirkimo schema besinaudoją as
menys gali gauti iš savo bendruo
menės vadovybės.

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių) Tel.: BM 2791

Kingsford: 273 Anzac Pa
rade. Tel. 663-0571

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YL0401

Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971

Skaitytoju

NAUJOS GRIEŽTOS BAUSMĖS
Sovietų Sąjungos aukščiausios 

tarybos įsaku įvesta mirties baus
mė už kyšininkavimą ir priešvalsty
binę veiklą. Prieš metus mirties 
bausmė buvo taip pat įvesta už 
valstybinio turto grobstymą, pini
gų padirbimą ir spekuliaciją va
liuta. Nauju įstatymu kyšininka
vimas pirmą kartą baudžiamas 10 
metų kalėjimo, kyšininkavimas pa
kartotinai — mirties bausme.

kreipusi savo žvilgsnį į dangų? 
Kokią paslaptį ji paliko žemėje? 
Žmogus su sudžiugusiu laurų vai
niku rankoje jam atsakė:

— Ši moteris žemėje buvo didi 
dainininkė. Jos balsas buvo toks 
tyras, kaip žvaigždė dangaus mė
lyje. Kai išmušė jos paskutinė va
landa, tada galingasis Viešpats nu
sprendė, kad toks puikus balsas 
negalįs mirti, ir po mirties jos 
balsas tapo įjungtas į dangiškąją 
muziką. Tik ji vienintėlė tegali 
savo balsą dabar girdėti ir prisi
mena jo žavesį. Nekalbink jos. Ji 
tiki esanti danguje.

Kai žmogus su laurų vainiku 
rankoje nutilo, atsiliepė kitas:

— Netiesa, ką tu kalbi, šios 
moters istorija visai kita. Dar ją 
gyvą vienas poetas apdainavo, ir 
dar ir šiandie jos garsus vardas 
tebėra žmonių lūpose. Ji klausosi 
pagyrimų, kurie visomis kalbomis 
tebeskamba pasaulyje. Tai tokia 
jos istorija.

■— O kaip su poetu? — paklau
sė šešėlių karalystės naujjokfcm. 
— Mylėjo jis ją ar jinai mylėjo 
jį?

— Visai ne, nors jie susitinka 
kiekvieną dieną, bet jinai nepažįs
ta jo. O jis — ar jisai ją pažįsta?

— Jis, — atsakė šypsodamasis 
žmogus, jis pasakoja dabar ki
tiems apie jos balsą. Jisai dabar 
kartoja pasakas, kurias buvo apie 
ją sukūręs, kai dar abu tebegy
veno.

Neseniai atvykusis pastebėjo:
— Visai nesvarbu, ar poeto pa

sakos yra tikros, ar išgalvotos. 
Svarbu, kad jos teikia šešėlių ka
ralystėn patekusiai sielai džiau
gsmo...”

Nuomonės
LAISVOJI SKAITYTOJŲ TRIBŪNA. UŽ JOS TURINI REDAKCIJA NEATSAKINGA.

BAIKIME GINČUS

Gerb. Redaktoriau,
Atrodo, kad ginčai tarp “Pasto

gės” ir “Aidų” tiek įsisiūbavo, 
kad netrukus galime prieiti prie 
absurdiškos padėties.

Reikalas jau darosi daugiau as
meniškų ambicijų, žnaibymosi ir 
užgauliojimo, bet tik ne toleranci
jos ir pagarbos. Tautiečiams, esan
tiems toliau nuo centrų, kuriuose 
ta “kova verda”, atrodo, ginčai 
kristalizuojasi tarpe pustuzinio as
menų. Skiltys mums taip brangių 
savaitraščių užpildomos ginčais, 
kuriais dauguma skaitytojų visai 
neužinteresuoti. Jų vietoje galėtų 
būti patalpinta medžiaga, kuri bū
tų visų laukiama ir naudinga.

Abi pusės dirba didelį darbą 
lietuvybei išlaikyti, bet tas darbas 
tampomas skirtingomis vėžėmis, 
kaip toje Krylovo pasakėčioje. 
Nukreipus visas pastangas į vie
nas vėžes, tas darbas būtų daug 
našesnis.

Pastogėje neturėtų būti spaus
dinami straipsniai, nepalankūs ki
tai pusei. Bet kitos pusės argu
mentacijos, kad ir dėl pamaldų 
skelbimo M. Pastogėje, nėra įtiki
nančios. Tokie skelbimai kad ir 
tarp religijai nepalankių straips
nių tikrai skaitytojų nebus supras
ti, kaip pritarimas tiems straips
niams. Juk Kristus leidosi nukry
žiuojamas tarpe dviejų latrų, bet 
tas jo garbės nė kiek nenužemino, 
žodžiu, kas nors kada nors turės 
padaryti taikai pradžią — tai ko
dėl ne dabar. Mes senoji karta iš
mirsime — negi paliksime tą ne
santaikos sėklą priaugančiai kar
tai?

Norėtųsi užbaigti pasiūlymu 
abiem savaitraščiam paskelbti bent 
dvylikai mėnesių “moratoriumą” 
ir sustabdyti ginčus. Gal Dievas 
duos, per tą laiką atšals tempera
mentai, užsimirš, be to, ir laikas 
yra geriausias gydytojas.

S-», Merredin, W.A.

KUO DAUGIAU RAŠYKIME

| MOŠŲ PASTOGĘ!

ABEJOJA

Gerb. Redaktoriau,
Abejoju (ir labai), ar Lygu- 

mietis atspėjo bendruomenės dau
gumos nuomonę išreikšdamas savo 
kritiškas pastabas dėl straipsnio 
tilpusio “M.P.” Nr. 6 Vasario 16 
d. proga. “Rekolekcijos” mūsų 
tautinei sąžinei perkratinėti yra 
labai reikalingos. Vasario 16-ji tam 
yra tinkama proga. Man rodos, 
kad nejučiomis mes baigiame už
miršti esą politiniai emigrantai. 
Toji aplinkybė iš mūsų reikalauja 
daugiau pastangų, negu kad paro
dome. Kokia čia tautinė demon
stracija, jei tautinių švenčių pro
gomis į minėjimus ateina tik vie
nas ketvirtadalis ar dar mažiau 
tautiečių. Prel. M. Krupavičiaus 
terminologiją vartojant, pasaky
čiau, tokiems reikia baslio.

J.M., Melbourne

Gerb. Pone Redaktoriau,
paskatintas .L. Lygumiečio kri

tikos (žiūr. M.P. Nr. 8) dar kartą 
perskaičiau straipsnį “Vasario 16- 
ji vakar ir šiandie”. Jis parašytas 
laiku. Teisybė yra teisybė ir šven
tadienį, ir šiokiadienį. Klausimas 
tik.— ar mes tos teisybės norime, 
ar jos bijome. Aš sveikinu straips
nio autorių už tiesų žodį ir dėka- 
voju M.P. redakcijai, kad skyrė 
vietos laikraštyje. Manau, kad to
kie tiesūs raštai turėtų rodytis 
dažniau bendruomenės laikraštyje. 
Jie laikytini kaip gera ir tiesi kri
tika, kuri daugiau duoda naudos, 
negu pataikavimai ir savimilos 
glostymai.

B.P., Goulburn

NUSKRIAUSTAS SPORTO 
SKYRIUS

Gerb. Redaktoriau,
“Mūsų Pastogės” 9-me numery

je paskelbėte eilę klausimų, į ku
riuos kviečiate pasisakyti laikraš
čio skaitytojus. Džiaugiuosi, kad, 
norėdami pagerinti laikraščio turi
nį, Jūs atsiklausiate savo skaity
tojų, tačiau, būdamas “Mūsų Pas-

togės” Sporto Skyriaus redakto
rius, kartu su savo skyriaus ben
dradarbiais ir gausiais šio sky
riaus skaitytojais, ypatingai jau
nimu, apgailestaujam, jog mūsų 
skyrius, trečiame klausimų para
grafe, nebuvo net paminėtas ir ta 
proga pareiškiu:

1. Patys pirmieji organizuotų, 
t.y. sporto vienetų gyvenimo ir 
veiklos aprašymai tilpo pačiuose 
pirmuose “Mūsų Pastogės” nume
riuose, kai dar kitų Jūsų išminė
tų skyrių organizacinis ar indivi
dualus gyvenimas nebuvo net pra

sidėjęs Australijos lietuvių tar
pe.

2. Neskaitant savo jau 13-kos 
metų bendradarbiavimo “Mūsų 
Pastogėje”, prieš 8-rius metus bu
vau pakviestas a.a. J. Kalakausko 
vesti patį pirmąjį nuolatinį ir, ma
no kaip redaktoriaus, atsakomin- 
gąjį atskirą Sporto Skyrių, kuris 
be išimčių, išėjo kiekvieną savaitę 
ir per tą laiką į savo bendradar
bių eiles įtraukė didelį skaičių ra
šančiųjų.

3 Be abejonės galiu tvirtinti, 
kad nei vienas kitas Jūsų leidžia
mo ir redaguojamo laikraščio sky
rius negali susilyginti nei savo se
numu, nei išleistų numerių, o taip 
pat ir savo skaitytojų, ypatingai 
jaunimo, skaičiumi.

A. Laukaitis, 
Sporto skyriaus redaktorius

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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MURRAYS
HEALTH FOOD STORES

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

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

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

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

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

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

STORES,

STORES,

STORES,

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.

PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel,: BA 7842.
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Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Krepšinis Geelong’e
KREPŠINIS GEELONG’E

Vasaros sezone “Vytis” sudarė 
tik vieną komandą — jaunių. Pir
mosios komandos žaidėjai, kaip ir 
kitais metais, atostogauja, mano
ma, pradės treniruotes tik prieš 
sporto žaidynes. “Vyties” jauniai 
šiais metais iš C grupės perkelti j 
B grupę, kur teks susitikti su ga
na stipriomis komandomis.

VYTIS — YMCA 34-36
Šias rungtynes “Vytis” pradeda 

labai gerai ir per kelias minutes 
padaro daug stipresnei komandai 
staigmeną, vesdami astuonių taškų 
skirtumu savo naudai. Tokiu pat 
skirtumu baigiamas pirmas puslan
kis. Antrame puslaikyje rungtynės 
žaidžiamos vienodai, komandos at
sako taškas už tašką. Penkiom mi
nutėm prieš pabaigą, “Vytis” ve
da penkių taškų skirtumu. Prade
da tikėti savo laimėjimu, nerody
dami didesnės spartos. Priešinin
kai tai pastebėję, pradeda vytie- 
čius spausti visu smarkumu. Li
kus žaisti pusantros minutės, “Vy
tis” veda dar keturiais taškais ir 
atrodė, išsilaikys tuo pačiu skir
tumu iki pabaigos. Nereikalingas 
vytiečių metimas atiduoda sviedi
nį priešininkams, ko pasėkoje ne
uždengtas priešininkų žaidėjas 
“fuksininkas”, sušvelnina rezulta
tą dviejų taškų skirtumu savo nau
dai. Priešininkai kovoja visu smar
kumu, atima iš mūsiškių sviedinį,

meta ii' išlygina rezultatą. Ke
lioms sekundėms prieš švilpuką, 
priešininkai dar meta, ir rezulta
tas pakrypsta dviejų taškų skir
tumu priešininkų naudai. Mūsiš
kiams grįžtant su sviediniu, švil
pukas skelbia priešininkų laimėji
mą. Už “Vytį” žaidė ir taškus pel
nė: Vitis — 23, Brazionis — 6, 
Malikoff — 4, Pisarskis — 1, Ce- 
rakavičius — 0, Paškevičius — 0, 
Vaičekauskas — 0.

VYTIS — TRY BOYS 34-19
Prieš silpnesnį priešininką vy- 

tiečiai sužaidė vidutiniškai ir lai
mėjo labai lengvai. Už “Vytį” žai
dė: Vitis — 23, Brazionis — 6, 
Malikoff — 5, Pisarskis — 0, Ce- 
rakavičius — 0, Paškevičius — 0, 
Vaičekauskas — 0.

VYTIS — TEACHERS 28-23
Priešininkams į aikštę pavėla

vus aštuonias minutes, vytiečiai 
gavo aštuonis pabaudinius taškus 
savo naudai. Pirmas puslaikis kaip 
ir visuomet žaidžiamas apygerai ir 
baigiamas keturiolikos taškų skir
tumu mūsiškių naudai. Antrasis 
kėlinys žaidžiamas labai blogai ir 
vos išsilaikoma. Mūsų jauniai tu
rėtų jau suprasti, kad rungtynėse 
žaidžiami du puslaikiai, o ne vie
nas. Už “Vytį” žaidė: Vitis — 22, 
Brazionis — 2, Malikoff — 2, Ce- 
rakavičius — 2, Pisarskis, Vaiče
kauskas, Paškevičius. L.B.

ATVIRAS

“Mūsų Pastogės” Nr. 4 (666) 
1962.1.31. p. Augustinavičius, ap
rašydamas jaunių krepšinio žaidy
nes XII-je sporto šventėje, tei
gia, kad geelongiškiai jauniai, ku
rių tarpe žaidė keli iš Adelaidės, 
rungtynes laimėjo vienu tašku. 
Norėtųsi paklausti, ar p. Augusti
navičius tų rungtynių iš viso ne
matė, ar tik jis nepažino savo klu
bo žaidėjų? Kiek prisimenu, rung
tynėse dalyvavo, rodos, vienas 
adelaidiškis Stankevičius, kuris 
žaidė už Sydney. Už Geelong žai
dė visi geelongiškiai: F. Vitis, K. 
Saldukas, G. Brazionis, G. Paške
vičius, A. Žvirblis, V. Cerakavi-

LAIŠKAS
čius. Be to, dviem dienom prieš 
minėtas rungtynes, p. Merūnas 
suorganizavo rungtynes tarp Vic- 
torijos ir likusios Australijos jau
nių, kurios baigėsi Victorijos lai
mėjimu 46 — 32 (24 — 8). Už 
Victoriją žaidė Antanaitis, Vasa
ris, Kalvaitis, Brazionis, Saldukas, 
Vitis, Žvirblis, Paškevičius, Cera- 
kavičius. Už likusią Australiją — 
Stankevičius, Šidlauskas, Šatkaus
kas, Liubanskis, Raškauskas, ro
dos, abudu Tasmanijos jauniai ir 
dar pora kitų, kurie prie teisėjų 
stalo nebuvo padavę pavardžių.

L Bungarda.

SYDNEY SPORTININKAI, 
SKAITYKITE !

Kovo 25 d. 2 vai. p.p. Sydnėjaus 
sporto klubas “Kovas” valdyba 
šaukia Lietuvių Namuose, Red
fern visų narių ir rėmėjų metinį 
susirinkimą.
Dienotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
prezidiumo rinkimai, 3. valdybos 
pranešimai, 4. revizijos komisijos

pranešimai, 5. kasos apyskaitos 
tvirtinimas, 6. naujos klubo valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mai, 7. einamieji reikalai, 8. klau
simai ir sumanymai, 9. susirinki
mo uždarymas.

Sydnėjaus Liet. Sp. Klubo 
Kovas Valdyba

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
PRIEGLAUDOSE IR

LIGONINĖSE MAŽĖJA
LIET. SENELIŲ IR LIGONIŲ
Jau daugelis jų užbaigė trem

tinio gyvenimą ir ilsisi svetimoje 
žemelėje, nesulaukę dienos, kurią 
būtų galėję grįžti į laisvą Lietu
vą. Dar prieš metus — kitus sene
lių ir ligonių institucijose būta žy
miai daugiau, o šiuo metu jų tu
rime:

Senelių prieglaudose: Berchtes- 
gadene — 4, Dornstadte — 5, 
Muenchene — 15, Memmingene — 
1, Obermarchtal — 1, Springe — 
9, Vechta — 24.

Džiovininkų sanatorijose: Gau- 
tingene — 11, ir įvairiose kitose
— 10.

Sunkių chroniškų nepagydomų 
ligonių ligoninėse: Regensburge 
Šv. Juozapo ligoninėje — 7, Schon
gau — 2.

Psichiatrinėse ligoninėse: Haar 
prie Muencheno — 5, Mainkofen
— 2, Garbsee-Wasserburg — 1, 
Ansbach — 1, Regensburge — 3, 
Naufbeuern — 4, Wiesloch prie 
Heidelbergo — 20.

Galimas daiktas, kad ir kitose 
vokiečių institucijose vienas — ki
tas lietuvis yra patalpintas, bet 
apie juos neturime žinių.

Priglaustieji institucijose gauna 
išlaikymą, medicinos priežiūrą ir 
kaikur (bet ne visur) po 10 ar 15 
markių mėnesiui kišenpinigių. 
Juos kankina ne tik amžiaus našta 
ar ligų kančia, bet sunkiausiai pa
keliama vienatvė. Jie dažnai patal
pinti ten, kur kadaise buvo lietu
vių stovykla, o dabar jau toj apy
linkėj jokio lietuvio nėra, tat, nė
ra nė kam jų lankyti. Tokius gali 
paguosti tik lietuviškas laikraš
tis, knyga ir keletas pastoviai tei
kiamų markių, kurios atstovų lan
kytojų dovanėles.

NCWC NUTRAUKS SAVO 
VEIKLA VAKARŲ VOKIETIJOJ

Didžioji Amerikos katalikų šal
pos organizacija, sutrumpintai vi
siems žinoma NCWC vardu, š.m. 
birželio 30 d. užbaigia savo darbus 
V. Vokietijoje ir uždaro savo įs
taigas. NCWC Vokietijoje pradė
jo veikti tuoj po antrojo Pasauli

nio Karo, teikdama įvairiausią pa
galbą visų tautų katalikams pabė
gėliams. Balfo ir atskirų lietuvių 
santykiai su NCWC buvo visuomet 
nuoširdūs ir šilti, ši organizacija 
lietuviams Vokietijoje ir kitose 
Europos šalyse daug pagelbėjo, 
••migracijos, įsikūrimo ir šaipo; 
reikaluose, suteikdama per Balfą 
ar betarpiai į vargą patekusiems 
stambius gėrybių kiekius, ypatin
gai aprangos.

Pabėgėlių problema V. Vokieti
joje dar vis nebaigta. Jų tarpe dar 
daug vargo ir daugelis jų reikalin
gi pagalbos. Todėl NCWC veiklos 
nutraukimą reikia apgailestauti. Ji 
jau nuo seniai glaudžiai bendra
darbiavo su vokiečių katalikų šal
pos organizacijomis ir, uždaryda
ma savo skyrius Vokietijoje, ne
baigtus darbus perduos vokiečių 
Caritui šalpos srity ir St. Raphael- 
sverein emigracijos reikaluose.

•
Kalbėdamas moksleiviams kata

likams Vasario 16 Gimnazijos Vo
kietijoje tikybos, lotynų kalbos ir 
filosofijos mokytojas Dr. J. Na
vickas gavo smegenų priepuolį. 
Suparaližuota tapo dešinė pusė. 
Ligonis nuvežtas tuojau į Mann- 
heimo ligoninę, kur turės ilgesnį 
laiką išbūti.

BALTIJOS KLUBO, ČIKAGOJE, 
DOVANA MOKYTOJAMS

Jau eilė metų kai Baltijos Klu
bas Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga prisimena Gimnazijos mokyto
jus ir atsiunčia jiems gausią pini
ginę dovaną. Ir šį kartą Klubo 
Pirmininkas Vincas Žemaitis at
siuntė Direktoriaus vardu 130 do
lerių auką. Gimnazijos mokytojai 
aukotojams yra labai dėkingi ir 
jaučia jiems gilią pagarbą.

EUROPOS PLB PIRMININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

DBLS savo rašte siūlo atnaujin
ti Europos ULB Pirmininkų suva
žiavimus, konkrečiai siūlo šiais 
metais suvažiuoti ir aptarti susi
dariusią tremtyje padėtį. PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba atsakyda
ma į .sugestiją, pataria tokį suva
žiavimą prąvesti dar šiais metais 
Vokietijoje, Huettenfelde.

Cleveland Chess Bulletin, sausio 
nr. deda Amerikos lietuvių pirme
nybių lentelę ir lydimąjį laišką 
dr. A. Nasvyčio, su padėka biule
teniui už domėjimąsi lietuvių pir
menybėmis, kartu pridurdamas 
Tautvaišos, Škėmos, G. Šveikaus
ko ir V. Palčiausko pasiekimų in
formacija Illinois, Chicagos, Mi- 
chigano, Bostono ir Amerikos jau
nių p-bėse. į dr. Nasvyčio pažadą 
apmokėti už 13 egz. biuletenio, 
norimo išsiuntinėti p-bių daly
viams, atspausdintas toks redak
toriaus prierašas: “For the privi
lege of being hosts to this fine 
group of gentlemen, we will not 
ask for compensation. Editor”. 
Tam pat biuleteny dr. Nasvytis 
įvardintas Clevelando ekspertų 
skaičiuje su augštu vertinimu 
(2092). J. Staniškis B kl. turi 1768 
tš. Paskelbtas Nasvyčio laimėji
mas Atlantic International ko
mandai prieš L. Need.

Ignas Žalys, Montrealio meiste
ris, sėkmingai dalyvauja p-mėse. 
Jis sudorojo kelius pirmūnus: 
Witt, Furstner ir be jokio pralai

mėjimo ėjusį Matthai. Po 8 ratų 
lentelė tokia: Žalys, Matthai po 7 
tš., Rubin 64, Witt, Furstner, Bai- 
kovičius (1936 m. žaidęs Lietuvos 
rinktinėj), Schlosser po 6 tš.

Povilas Vaitonis, Kanados žaibo 
p-bėse pasirodė geriau, negu pa
čiose Kanados p-bėse. žaibo lai
mėtojai: Macskasy, Fuster, Vra- 
nesič, Vaitonis, A. Saidy (JAV), 
Kolotay, Joyner ir kt. 28 dalyviai.

Australijos komanda (Į lentoj 
Romanas Arlauskas, 2-roj latvis 
L. Endzelinš), III pasaulio ko- 
respond. p-bėse užėmė 7 vietą. 
Laimėjo Sov. S-ga. JAV komanda 
(žaidė latvis Dreibergs) 10 vietoj. 
IV pasaulio p-bėse, sausio Fern- 
schach (ICCF organas) skelbia 
tokią grupės lentelę: Vokietija ir 
Ispanija po 25, Jugoslavija 22, Ar
gentina 21, JAV 114, Kanada 11 ir 
Australija 104 tš. Trečios lentos 
dalyvis Kazys Merkis Amerikos 
komandai sukorė 45 tš., kitus 7 tš. 
pelnijo likę 5 dalyviai (Kandel 1, 
Gottesman su pakaitu D. Heap 
14, C. Braun 24, W. Gladney 0 ir 
J. Donato 2). JAV komanda lai-

ŽMOGUS ISTORIJOJE
Minčių santrauka iš Lewis’o 

Mumford’o “The Transformation 
of Man” serijos VII tomo “World’s 
Perspectives”, New York.

Santrauką darė
Leopoldas LINKUVIS

PIRMYKŠTIS ŽMOGUS
Pirmykštis (archajiškas) žmo

gus, gyvendamas prieš keletą mi
lijonų metų, niekuo nesiskyrė nuo 
gyvulio. Tiek archajiškame žmo
guje, tiek ir gyvulyje lėtai forma
vosi biologinis keitimasis, ką mes 
vadiname evoliucija.

Tačiau archajiškame žmoguje 
ruseno protas, nors ir labai ribo
tas ir neišsivystęs. Tuo jis ir sky
rėsi nuo beždžionės, kuri proto 
neturėjo (tuo paneigiama Darvi- 
n’o teorija apie žmogaus išsivysty
mą iš beždžionės), šis žmogaus 
protas, laikui bėgant (reikia ma
nyti, kad per paskutinio 14 mili
jono metų), vystėsi greičiau, ne
gu biologinis keitimasis.

EUROPOS KATALIKŲ 
SIELOVADŲ DIREKTORIŲ 

SUVAŽIAVIMAS DIEBURGE
Š.m. sausio 3 ir 4 dienomis Die- 

burge, Vokietijoje, Kapucinų vie
nuolyne įvyko Europos Lietuvių 
Katalikų Sielovadą Direktorių su
važiavimas. Suvažiavimą sukvietė 
Prel. Ladas Tulaba — Italijos Siel. 
Dir., — dalyvavo: Kun. J. Petro
šius iš Paryžiaus ir Kun. J. Kaz
lauskas iš Londono, žinoma, ir T. 
A. Bernatonis Vokietijos Sielova
dos Direktorius.

Tarp kitų klausimų buvo svars
tytas ir ateinančią vasarą lietuvių 
dalyvavimas Romos Peliginadže.

(Vok. K.V. Inf.)

Žmogus ėmė imituoti (pamėg
džioti), lygiai kaip ir beždžionė, 
tačiau žmogaus protas ėjo toliau. 
Jis išmoko matytą, girdėtą ar ki
taip pajustą įv^cį atsiminti (įspū
džiai) ir naudotis tais atsiminimais 
ateityje. Pagaliau žmogus išmoko 
tuos įspūdžius suskirstyti į jam 
naudingas ir reikalingas kategori
jas. Tada atsirado ir pirmieji kal
bos garsai, šie žmogaus laimėji
mai ir buvo tie veiksniai, kurių 
dėka jis galėjo išsilaisvinti iš or
ganinių aprubežiavimų, kurie for
mavo ir tebeformuoja biologinį 
keitimąsi tiek žmoguje, tiek ir gy
vulyje.

Savo kasdienine kūryba žmogus 
pasigamino "antrąją gamtą”, pa
remtą imitacija — pamėgdžiojimu 
ir įpročiais, ką mes vadiname kul
tūra.

Jau akmens amžiaus žmogus 
(prieš vieną milijoną metų), mo
kėjo naudotis šiokiais tokiais įran
kiais, tačiau civilizacija prasidėjo 
tik tada, kai žmogus išrado dau
giau įrankių žemei apdirbti, me
džioti ir namų apyvokai. įrankiai 
įgalino žmogų apdirbti didesnį že
mės plotą. Žmogus pasidarė sės
lus tam tikru atžvilgiu. Derliumi 
naudojosi pats žemę apdirbąs žmo
gus ir jo artimieji. Tuo būdu at
sirado komunalinis ūkis. Reikia 
manyti, kad pirmieji komunaliniai 
ūkiai buvo šeimos ūkiai, vėliau at
sirado kelių ūkių bendruomenė, 
dar vėliau — genties bendruome
nė ir t.t.

Tuo metu atsirado amatininkai 
(įrankių dirbėjai), pirkliai (mai
nų) ir raštininkai (tarpininkai). 
Buvo išrasti pirmieji rašto ženk-

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau 

šiai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. MACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.

Tel. SHO 8734.

Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

siuvamąsias

suteikiama

gausite užUžtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pa* mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus 
siuntinius.

Kiekvieno iiuntinio pristatymas garantuotas.

mėjo vienerias rungtynes prieš 
Kanadą 4-2. Grupės laimėtojams: 
Vokietijai — pralaimėta 1-5 (vie
nintelį tašką pelnijo K. Merkis) 
ir Ispanijai 2-4 (K. Merkis 1, 
Braun 4 ir Donato į).

USCF Chess Ratings apima 33 
lietuvius. Meisterių klasėj P. Taut- 
vaišas 2286, K. Škėma 2233, P. 
Vaitonis 2207. Ekspertai: Jakštas 
2108, Palčiauskas 2053, Šveikaus
kas 2048, Radys 2023, Zujus 2018, 
Jankauskas 2010, dr. Nasvytis 
2000. A. kl. žukaitis 1990, Staknys 
1980 ir kt. mažiau.

Toronto Aušros sekmadienio tre
niruotes lanko per 20 šachmati
ninkų. Pusė jų — jauniai.

Bostono tarpklubinėse, antrasis 
ratas pasidarė juodas lietuvių ko
mandai. Pralaimėta prieš Harvar
dą, Sylvania ii- Boylston klubą. 
Pirmame rate su Harvardu ir 
meisteriais — Cambridge I sužais-

ta lygiomis. Prieš Sylvania buvo 
laimėta. Dabar lietuvių komanda 
atsidūrė paskutinėj vietoj.

V. Petrauskai, Toronto Aušros 
šachmatininkas, parinktas Kana
dos apygardos šachmatų vadovu. 
V. Petrauskas .pakviestas įsijung
ti į FASKo šachmatų komitetą, 
reprezentuoti Kanados apygardą.

Vlada* Karpuška išrinktas Chi
cagos atstovu į FASKo šachmatų 
komitetą.

M. Luckii, Buenos Aires, kaip 
skelbia N.Y. Times, reprezentuos 
Argentiną su kitais, būsimose Pie
tų Amerikos p-bėse.

Edvardas Staknys sėkmingai da
lyvauja Baltijos klubo p-bėse N. 
Yorke. Po 8 ratų: Žirnis 64, Rau
kia 6-1, Staknys ir Znotinš po 6-2. 
Šukys turi 24-34, Trojanas 2-6.

K. Merki*

lai — brūkšniai, vėliau hieroglifai. 
Visi ča minėtieji asmenys, kad 
jiems būtų patogiau, susibūrė vie
noje vietoje, ir tokiu būdu atsi
rado miestas. Kilo reikalas admi
nistruoti, arba, kitaip tariant, vi
siems šiems buvo reikalingas va
dovas arba valdovas, šitokiu būdu 
atsirado karalius.

VALSTYBĖ IR
RELIGIJA

Raštininkai — valdininkai (ad
ministratoriai) ir pats karalius, 
įgavęs valdžią, jautėsi galingi ir 
virto savinaudžiais — uzurpato
riais. Kur buvo karalius, teų įsi
steigė valstybė. Čia ir prasidėjo 
negerovės. Įsisteigus valstybei, 
pirmykštis (archajiškas) žmogus 
nustojo būti laisvu žmogumi; jis 
tapo daliniu žmogumi — “Teil- 
mensch”. Karaliaus lozungas tapo 
“Aš ir mano” (palygink britų ka
rališką lozungą valstybės ženkle 
(pranc.) “Dieu et mon droit” — 
“Dievas ir mano teisė”), vietoj pri
leidžiamojo archajiško žmogaus 
lozungo “Mes ir mūsų”.

Taigi, civilizacija prasidėjo (su
klestėjo) mieste. Ji nuolat tobulė
jo ir keitėsi. Bet nežiūrint į tai, 
dar ir šiandien dėl tos pačios prie
žasties miesto elementas (miestie
tis) yra dinamiškas ir revoliuci
nis, o žemės elementas (kaimie
tis) yra stoiškas ir konservaty
vus.

Žmogus visada buvo ir yra lin
kęs į ką tikėti. Taip pat žmogus 
yra linkęs į mistiką. Senovės žmo
gui įvairūs gamtos reiškiniai nebu
vo suprantami, ir todėl jis juos 
laikė viršgamtiniais, dieviškais 
(pav. “tabu”). Perkūno trenks
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HYPNOTISTAS

L. FARRUGIA 
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 
VSWAWAWAWWMVA

mas, saulės jėga gamtai, žemės 
derlingumas, miško paslaptingu
mas, mergaitės nekaltybės prara
dimas, moters apvaisinimas, gim
dymas, ligos, mirtis, sapnuotas mi
ręs šeimos narys ir kiti panašūs 
dalykai — visa tai veikė žmogaus 
linkimą į mistiką. Tai virto jo in
dividuali religija. Kas mokėjo kai 
kuriuos gamtos reiškinius vienaip 
ar kitaip paaiškinti, žmogų gydy
ti, tas virto raganium, ragana, 
burtininku, kitaip sakant, dvasi
ninku.

Bet tik miestams ir valdovams 
atsiradus, atsirado pirmosios ma
sinės religijos 
kunigais.

Šie kunigai 
mokslininkai:
astronomai, matematikai, gydyto
jai, chemikai, inžinieriai ir kt. ši
ta padėtis, dalinai pasikeitusi, tę
sėsi iki viduramžiams baigiantis.

Laikui bėgant, tarp valdovo — 
karaliaus ir dvasiškijos — kunigų 
atsirado rivalitetas (varžymasis). 
Tam pašalinti kai kur prieita kom
promiso, ir karalius buvo pripa
žintas vyriausiuoju dvasininku. 
Taip buvo senovės Egipte, 
1917 metų carinėje Rusijoje 
iki 1945 metų Japonijoje.

Laikui bėgant, civilizacija 
daugiau nešė savo negerovių, 

(Pabaiga psl. 6)

su jų atstovais —

buvo anų laikų 
magai, astrologai,

ligi
ir

vjs 
ro-

g 
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. kovo 14 d.

nfcu pastoge
Adelaidčs Lietuviu Kapelionai, 

Šv. Kazimiero koplyčios įkūrėjui ir jos pinnajam 
klebonui

kun. Juozui Kungiui
mirus, giliai lūdime.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Adelaidės Skyrius

KIEK AS SUŽINOJAU!
Gūdžiųjų Australijos Vakari} 

lietuvis A. Statkus (iš Perth) savo 
ilgalaikes atostogas išnaudoja Aus
tralijos pažinimui. Aplankė Mel
bourne, Brisbane, Canberra ir 
Sydney, čia būdamas lankėsi M. 
P. Redakcijoje ir padovanojo vie
ną svarą laikraščio reikalams. Jo 
įspūdžius skaitysime Mūsų Pas
togėje.

★

Anądien sutikęs ALB garbės na
rį ir Mūsų Pastogės steigėją An
taną Baužę užklausiau, kokių re
ceptų siūlytų taikos įgyvendini
mui lietuvių tarpe, mūsų vetera
nas šypsodamasis atsakė: “Kaip 
galima kalbėt apie taiką, jeigu 
nėra karo”?

★
Canberros lietuviai sportininkai 

surengė gegužinę, kurioje buvo 
laužas ir ant to laužo buvo kepa
ma ... kiaulė. Šioje puotoje, gaila, 
neteko dalyvauti. Galėjau daug ką 
sužinoti.

BANKSTOWN
PASAKA, NE VAKARAS...

Tai buvo žodžiai vieno mano 
pažįstamo, kuris paprašė, kad jam 
padėčiau išeiti iš salės. Bene įkau
šęs, pagalvojau pasižiūrėdamas j 
jį įtartinai. Jis mane suprato: Taip, 
broliuk, įkaušęs, bet ne nuo alaus 
ir degtinės. Svaigino mane dainos, 
svaigino muzika, visa vakaro nuo
taika. Na, žinoma, prisidėjo ir 
moterys su savo blynais, kurie 
šaukte šaukė lašelio skystimėlio...”

Jį išlydėjau. Nors jau ir Kara
lienei atidavė rimtą pagarbą, bet 
salėje vis ūžė, kaip spiečius prieš 
pakylant. Sunku pakilti nuo sta
lų, dar nebaigtas karštas pokalbis 
su bičiuliais, dar su anuo neatsi
sveikinta, o čia jau raktais klabe
nama, jau laikas.

“Niekad netikėjau, kad bus toks 
puikus vakaras”, atsisveikindami 

ZMOGUS...
(Atkelta iš psl. 5)

dė savo tamsiąją pusę: vergiją, 
subendrintą darbą, socialinę regi- 
mentaciją, ekonominę eksploataci
ją ir organizuotą gerbūvį (globą 
arba dar ir “Welfare State”).

Laisvai gyvenęs senovės žmo
gus norėjo pasipriešinti, bet nebe
įstengė. Valdovas ir dvasininkija 
tai numatė, ir davė žmogui du da
lyku — dievą ir herojų (didvy
rį): Prometėjų ir Herkulesą. Tie 
du substitiudai (erzacai) laisvei 
sumažino žmogaus vertę, jo “ego”. 
Dievas buvo dvasininkų emblema, 
o didvyris — Karalius. Žmonėms 
buvo pastatyta dilema: arba pa
tiems tapti didvyriais, arba būti 
jų valdomiems. Didžiuma virto 
antra kategorija, o mažuma iškilo 
iki didvyrių ir tapo karaliaus pa
dėjėjais (generolais, ministeriais). 
Šitie ekonominiai sutvirtėjo, ir 
jų palikuonys virto patricijais; iš 
čia bajorai, lordai, grafai, marki
zai, baronai, šeikai, mandarinai, 
šogunai ir dg. kt.

Visada žmogus kovojo prieš1

A.A. EUGENIJAI JONUŠIENEI MIRUS,

jos vyrui K. Jonušui, sūnums ir artimiesiems liūdesio 

valandoje reiškiame gilią užuojautą

Dana ir Bronius Gečiauskai ir

Antanas Stasiūnaitis

Brangiai draugei a.a. EUGENIJAI JONUŠIENEI mirus, 

vyrui Kostui Jonušui, sūnums Kiprui ir Algiui, mamytei 

Damijonaitienei, Guodai ir Petrauskų šeimai reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime netekę brangios ženytės.

| Marija ir Antanas Bernotai

★
Canberiškė Vida Andriuškaitė 

atšventė savo devynioliktą gimta
dienį. I iškilmes suvažiavo sve
čių iš arti (savo kiemo) ir toli 
(net sydnėjiškiai). Labiausiai gai
lisi šioje puotoje negalėjęs daly
vauti vienas sydnėjiškis, neseniai 
atšventęs dvidešimt pirmuosius.

★
Ponia V.R. Saudargienė, perei

tais metais sėkmingai pastačiusi 
vaikams spektaklį “Batuotas kati
nas”, parašė naują scenos veika
lėlį vaikams — “Sigutė”. Veikalo 
turinys bazuojamas žinoma lietu
viška pasaka “Sigutė.”

★
Contemporary art society ru

dens parodoje, vykstančioje Da
vid Jones’ meno galerijoje, daly
vauja šie lietuviai dailininkai: 
Eva Kubbos, Vaclovas Ratas, Hen
rikas Šalkauskas ir Algirdas Šim
kūnas. Paroda atidaryta iki kovo 
20 d. Ku-ka 

džiaugėsi seni pažįstami: “o ma
niau, kad tos moterys tik blynus 
moka kepti, ir tai dar priskrudin
tus. O va, kad užtaisė! Po tokios 
programos net ir p. Zakaro kalba 
skambėjo kaip daina”... Skuba per 
salę ponia Bernotienė, glėbiu gė
les apkabinus. Ar jau namo “ra
sotu takeliu?” Ir tos gėlės... “Tai 
čigonų meilė”, laiminga šypsojosi 
p. Bernotienė. Užkliudžiau ir po
nią Kapočienę, dainavusią duetą 
su p. Bernotiene. Norėjau ir aš 
patraukti “Plaukia sau laivelis”, 
bet laiku susičiaupiau atsiminęs, 
kad aš tik čirkšti moku. Prie stalo 
dar tebesėdėjo graudindamasis A. 
Gasiūnas, kam taip gražiai daina
vęs...

O ir pačios moterys — vakaro 
rengėjos ir blynų kepėjos — tie
siog spindėjo: darbo, tiesa, turėjo 
daug, bet kas čia skųsis, kad vis
kas kaip ant sviesto. “Reikėtų iš- 

mirtį, jos bijojo, nors jo pasąmo
nėje ruseno pomirtinio gyvenimo 
vilties liepsnelė. Senovės religijos 
(ir šių dienų) mokino, kad žmo
gaus gyvenimas šioje žemėje esąs 
trumpas (“vita nostra brevis ėst”), 
mirtis esanti tikra ir neišvengiama, 
bet po jos būsiąs pomirtinis am
žinas gyvenimas. Senovės religijos 
mokino, kad pomirtinis gyveni
mas būsiąs kūniškas, kaip ir že
mėje. Todėl senovės egiptiečiai 
statydavo piramides faraonų la
vonams, mumifikavo lavonus ir 
dėdavo j mauzolėjus žmogui gy
venti reikalingus daiktus, kaip tai 
maistą, indus, baldus, brangeny
bes. Senovės germanai, mirus vy
rui, net nužudydavo jo žmoną, 
kad vyras ją turėtų kapuose, arba 
kartu su vyro lavonu lauže sude
gindavo ir gyvą žmoną. Senovės 
dievai nieko bendra neturėjo su 
siela, morale, teisingumu ir meile. 
Priešingai: senovės religijose vy
ravo aistra, energijos eikvojimas, 
žiaurumai, magija ir imoralė. Die-

galvoti dažniau tokius blynų vaka
rus”, pasiūliau poniai Osinienei. 
Ji sutinkanti, bet kad tos Užgavė-
nės tik vieną kartą į metus. Norė
jau ją ilgiau pakalbinti, bet ji ki
tokius nurodymus davinėjo savo 
talkininkėms: paskubėtam, nes ry
toj Kaziuko mugė, vėl teks nema
žiau plūktis.

Tai Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globok Draugijos vaka
ras. Taip pereina per širdį šilta 
graudulio bangelė — moka tos mo
terys vaišinti, moka ir užimti.

N.
★

Vasario 25 d. įvyko Sydney Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos narių bei prijaučiančių
jų susirinkimas.

Trūkstant draugijos valdybai 
kandidačių, buvo išrinktos p. Mau- 
ragienė ir p. Pūkienė. Dabartinę 
Draugijos valdybą sudaro: pirmi
ninkė p. Osinienė, vicepirmininkė 
p. O. Baužienė, sekretorė L. Ga- 
siūnienė, iždininkė T. Zakarevičie
nė, narė ligonių reikalams p. Žy- 
gienė, narė ūkio reikalams p. Čel- 
kienė, narė ypatingiems reikalams 
p. V. Jablonskienė. Kandidatės: 
p.p. Mauragienė, Pūkienė ir Mila
šienė.

Taip pat susirinkime buvo iškel
tas nario mokesčio klausimas. Nu
tarta nario mokestį įvesti ir nu
statytas 5 šil. metams. Visos susi
rinkimo dalyvės nario mokestį 
tuoj apsimokėjo. Dabar pradeda
ma nauja draugijos narių registra
cija. Norinčios stoti į draugiją re
gistruojasi pas valdybos nares, ap- 
simokėdamos nario mokestį. Po su
sirinkimo buvo pasivaišinta kavu
te ir ponių suneštais skanėstais.

Valdyba

ŠEŠTADIENI, KOVO 17 D. 
DAINAVOJE RUOŠIA

i i “the universal 5”
Į J (KONTINENTALINĖ KAPELA)

ŠAUNŲ ŠOKIŲ VAKARĄ '
Programoje: Recording Star 

Irene McKenzie,
dainuojanti per Hobart radio stoti 7HT

Pradžia 8 vai. vak. -
Gėrimais rūpinasi patys dalyviai.

vams būdavo aukojami laužuose 
gyvi žmonės (dažniausiai nekaltos 
mergelės), žmonės būdavo kanki
nami dėl dievo ir religijos, būda
vo ruošiami žiaurūs cirko spektak
liai, prie šventyklų būdavo laiko
mos prostitutės, būdavo praktikuo
jama pirmosios nakties teisė, ku
rią naudojosi pirm pats dievas 
(iš aukso ar dramblio kaulo pada
rytu tam tikru įrankiu), vėliau 
kunigai, dar vėliau — vergus val
dąs ponas.

Dievas ir didysis visada vaidin
davo svarbią rolę tautos krizės 
laikais. Net XX amžiuje II Pasau
linio Karo metu ateistas Stalinas 
leido žmonėms melstis bažnyčio
se, ir pristeigė visokių rusų tautos 
didvyrių, kaip Kutuzovo, Suvorovo 
ir kt., ordinų.

Kokios ir nebūtų buvusios se
novės religijos, jos vienok teigia
mai veikė civilizaciją. Laikui bė
gant, religijos tapo šviesesnės, 
nes ir žmonės virto kitokiais.

išalia jau minėtų profesijų, vals
tybės aparatui prilaikant tvarką, 
ramybę i rimtį, suklestėjo menas: 
atsirado rašytojai, artistai, daili
ninkai ir kt.

KARIUOMENĖ
Ne tiek savo valstybei apsau

goti, kiek svetimoms tautoms pa
vergti, atsirado kariuomenė. Ji 
tapo toji dirva, kur galima buvo 
tapti didvyriais.

Laikui bėgant, kariuomenės 
virto skaitlingesnės ir organizuo
tesnės. Didelės kariuomenės lai
kymas apsaugodavo valstybės ci
vilizaciją nuo priešo antpuolio, 
bet tuo pačiu stabdydavo civiliza
cijos vystymąsi savoje valstybėje. 
Kariuomenės drausmė ir apmoky
mas padaro piliečius drausmingais 
ir organizuotais, bet taip pat ap
riboja tų piliečių asmeninę lais

BANKSTOWNO SAVAITGALIO

MOKYKLOS REIKALU

Kovo 18 d. Bankstown Savait
galio Mokykla pradeda savo moks
lo metus. Tą dieną 11 vai. įvyks 
pamaldos St. Brennans bažnyčio
je, North Ave. ir Cambridge Ave. 
susikirtime, Bankstown. Tuoj po 
pamaldų vykstama į “Dainavos” 
salę-mokyklą, kur įvyks meninė 
vaikų programa su “Batuoto Ka
tino” filmo parodymu. Po to visi 
vaikai bus pavaišinti ledais, saldai
niais, lemonadu ir kt. Be to, bus 
“laimės ratas” su vertingais pri
zais kiekvienam vaikui, kuris atsa
kys nors į vieną klausimą iš Lie
tuvos geografijos, istorijos ir lie
tuvių kalbos.

Suaugusiems šaldytuve bus aps
čiai šalto alaus.

I tą mokyklos iškilmingą atida
rymą kviečiami visi Bankstown 
apylinkės lietuviai su savo vaiku
čiais.

Šiais metais bus mokoma nauju 
metodu, pradedant paveiksliukų, 
aiškinimais, vaizdelių atpasakoji
mais ir panašiai.

Be to, kiekvienas mokinys gaus 
iš savo mokytojo specialiai pa
ruoštą sąsiuvinį, kuriame bus at
žymima kiekvieno praeita pamoka 
taip, kad pastarasis parėjęs namo 
galėtų parodyti savo tėvams, kas 
yra ir buvo padaryta mokykloje.

Visi mokiniai bus aprūpinti pai
šeliais ir sąsiuviniais mokyklos 

vę civiliniame gyvenime.
Senovės graikų filosofo Plato

no posakis “Karas yra natūralus 
santykiavimas tarp civilizuotų 
tautų” dar tebegalioja šiandien. 
Nors karas ir yra natūralūs san
tykiavimas, bet tuo pačiu jis yra 
nemoralus santykiavimas. Kaipo 
toks jis padeda civilizacijai nenor
maliais šuoliais veržtis į priekį. 
Pav., I Pasaulinio Karo tankai 
virto vikšrinėmis automašinomis 
žemės ūkiui ir statybai; II Pasau
linio Karo atominės bombos virto 
branduoline energija'taikiems rei
kalams (dar vis vystymosi stadi
joje) ; II Pasauliniame Kare iš
bandytos V-2 rakietos virsta tarp- 
planetinio susisiekimo priemonių 
pirmtakūnais.

Organizuota kariuomenė tampa 
ne tik civilizacijos įrankiu, bet ir 
jos simboliu.

Kokios galingos ir nebūtų bu
vusios istorijos bėgyje armijos, 
jos nenulemdavo valstybių egzis
tavimo ar žlugimo. Nulemdavo ir 
dabar nulemia žmogaus dvasia ir 
jo idėja. 

« * •
Praėjo milijonas metų nuo to 

laiko, kada žmogus pasigamino 
akmeninę dalbą žemei purenti ar
ba žvėriui nukauti. Milijonas me
tų mums atrodo be galo ilgas ir, 
rodos, neįsivaizduojamas laikas. O 
vienok dar ir šiandien žmogus pil
numoje nėra atsipalaidavęs savo 
protėvio, archajiško žmogaus, sa
vybių. Visa ligšiolinė žmonijos is
torija neatskiriamai sunarpliota 
su senove, jos žemais instinktais, 
jos brutaliomis formomis, jos klai
džiojančiomis filosofijomis.

Iš to seka, kad mes tebegyve
name žmonijos istorijos pačioje 
pradžioje, turint prieš akis tikslą, 
kad žmogus pagaliau virstų idea
liu žmogumi — šviesos ir gėrio 
simboliu.

KUN. J. KUNGIUI MIRUS, 
Australijos Lietuvių Katalikų Kapelionams, netekus Konfratro, 

ir Pietų Australijos Lietuviams, netekus Kapeliono, 
gilią užuojautą reiškia

Australijos Lietuvių Teisininkų Draugija

PRANEŠIMAI
Kovo 24 d. Bankstown Dainavos 

salėje Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Sydney skyrius 
rengia tradicinį Initium semestri. 
Smulkesni tuo reikalu pranešimai 
seks vėliau.

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydney lietuvių ži

niai, kad mūsų didžiojo poeto Mai
ronio minėjimą plaiu mastu žada 
suruošti Bankstowno apylinkės 
Kultūros Taryba. Maironio minėji
mo laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau.

ALB Bankstown apyl. valdyba

mokytojo. Tėvai už tai sumoka 
du šilingu.

Pamokos įvyks kiekvieną sek
madienį nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p. 
Prie mokyklos jau įruošta sporto 
aikštelė ir bus mokoma lauko ir 
stalo teniso, krepšinio ir futbolo 
žaidimų.

Mokyklos vedėjas p. Br. Ge
nys, mokytojai p.p. Skorulie- 
nė, Apinienė, V. Ramanaus
kienė, Maknienė, Nakutis, Mau- 
ragis (jaunasis, sporto reika
lams), kun. P. Butkus, Saudar
gienė, Zigaitis ir Kiveris (muzikos 
reikalams).
, Tad visi lietuvių vaikučiai į sa
vaitgalio mokyklą!

MIELI TAUTIEČIAI.
Bankstowno Namų Valdyba ruo

šia jaunimui sporto aikštę. Galu
tiniam jos užbaigimui dar trūksta 
lėšų. Kovo mėnesio pabaigoje ar 
balandžio pradžioje jauni sporti
ninkai atsilankys į namus rinkda
mi pinigus aikštės užbaigimui.

Mieli tautiečiai, neužtrenkite 
durų rinkėjams, bet kiek kas ga
lėdami duokite. Sudarykite sąly
gas jaunimui pra/eisti laiką savų
jų tarpe. Rūpinkimės, kad jie ne
būtų priversti jieškoti prieglaudos 
pas svetimuosius. Sava sporto 
aikštė mūsų jaunimą paskatins 
glaustis prie savųjų. Namų Val
dyba širdingai dėkoja visiems 
anksčiau aukojusiems, nes tik jūsų 
dėka aikštės įrengimas vykdomas 
ir tikimės, kad visų jūsų lietuviš
kas nuoširdumas padės aikštę už
baigti.

Bankstowno Namų Valdyba

Skaudžios akimirkos ištiktus
ALGI >r VYTĄ GENIUS,

mirus Lietuvoje jų tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime

Pilkų ir Vėteikių šeimos

ALGI ir VYTĄ GENIUS,
mirus Lietuvoje jų mylimam tėvui, skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučiame

Labučiai ir Velioniškiai

ALGIUI ir VYTAUTUI GENIAMS, 
jų tėveliui Lietuvoje mirus, 

reiškia gilią užuojautą
Canberra Apylinkės Vadyba

ALGIO ir VYTAUTO GENIŲ 

tėveliui Lietuvoje mirus, 
juos užjaučiame ir giliai liūdime

Sambūrio “Šviesa” Canberra skyrius

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

“ŠVIESOS” PASKAITA
Sekantis Sambūrio “šviesa” Syd- 

nėjaus skyriaus vakaras įvyksta 
kovo 17 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
vak., Lietuvių Namuose Redferne. 
Paskaitą “Išardytas laikrodis* pas
tabos apie meną” skaitys dail. Al
girdas Šimkūnas. Visi nariai ir su
sidomėjusi visuomenė maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Valdyba

JAUNIME, PABUSK!
Jau dvylika metų mes gyvena

me Australijoje atkeliavę čia iš 
Lietuvos. Ne daug rasi australų, 
kurie žinotų apie mus, Lietuvos 
kraštą, papročius, kultūrą ir t.t. 
Tą vardą mes galime pagarsinti 
australų tarpe tik per savo meną: 
dainą, šokius ir įvairias meno pa
rodas televizijoje, radio progra
mose ir kitus subuvimus, rengia
mus australų organizacijų. Reikia 
vykdytojų ir vadovų. Lietuviškos 
dainos melodijos ir muzikos gar
sai jau aidi Australijos krašto 
erdvėse, tačiau įšokiai atsilikę. 
Trūksta jaunų mergaičių ir ber
niukų, kurie savo šokiais linksmin
tų lietuviškąją ir australiškąją 
visuomenę. Šiuo metu Bankstown 
lietuvių namų “Dainavos” salėje 
kiekvieną savaitę antradieniais 
vyksta tautinių šokių repeticijos, 
vadovaujamos p. Marinos Osinai- 
tės — Cox ir V. šuto, kuriems 
trūksta mergaičių ir vyrų šokėjų. 
Jauni vyrai ir merginos kviečiami 
įsijungti į tautinių šokių grupę 
tuojau pat, registruodamiesi anks
čiau paminėtoje vietoje repeticijų 
laiku kiekvieną antradienį 7 vai. 
— 8 vai. p.p. be atidėliojimo.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Valdyba

PATIKSLINIMAS
Straipsny “Geelongo mokyklos 

keliąs”, tilpusiame M.P. Nr. 6, įsi
vėlė nemaloni klaida. Minint mo
kyklos tėvų komiteto narius pra
leista to komiteto nario p. žvirb
lio pavardė. Gerb. p. žvirblį už tai 
labai atsiprašome. M.P. Red.

PADĖKA
Už paaukotus maisto produktus 

ruošiant gegužinę p.p. Gry
bams tariame nuoširdų ačiū.

“Aušros” Tunto Vadija
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