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AR APSIMOKA?
Prisimenant anuos stovyklinius 
laikus Vokietijoje netyčia peršasi 
palyginimas ano meto mūsų lie
tuviškos veiklos su dabartine. Ir 
tada kaip ir dabar galiojo komi
tetai, mūsų sąlygose virtę valdy
bomis, ir tada buvome visi lietu
viai, kaip ir šiandie. Tačiau kas 
gi atsitiko, kad šiandie nesivaržo
ma dėl vietų komitetuose ar val
dybose, kaip anais laikais? Prie
šingai, iš viso sunku prikalbinti, 
kad kas sutiktų pasiimti šias mo
raliai atsakinags pareigas, ir jei
gu kas sutinka, tai tik džiaugia
masi, kad duodasi renkamas ne
klausiam, ar jis kiek nors orijen- 
tuojasi perimtose pareigose, ir ar 
iš viso galima ko nors tikėtis. 
Taip buvo pernai, taip buvo už
pernai, taip bus ir šiais metais, 
kada renkamos tiek apylinkių 
valdybos, tiek ir pats augščiau- 
sias bendruomenės organas — 
Krašto Valdyba. Reikia stebėtis, 
kaip tasai santykis radikaliai pa
sikeitė. O juk tie patys žmonės 
anksčiau ir dabar. Taip, tie pa
tys, bet kitokios sąlygos. Ir jeigu 
tokios ar panašios sąlygos susi
darytų šiandie, tikriausiai senasis 
veiklos entuziazmas vėl įsilieps
notų. Ano meto mūsų veikla rė
mėsi dviem galingais ramsčiais: 
ką tik apleisto ir čia pašonėje tu
rimo krašto sopuliu ir materiali
niu išskaičiavimu. Dar Vokietijo
je begyvenant jeigu būtų leista 
grįžti į laisvą tėvynę, visi basi ir 
keliais būtų grįžę, gi šiandie pa
stačius tokį klausimą, dažnas pa
galvotų — ar apsimoka? 
Ano meto bendruomeninių orga
nų veikloje galiojo ir idealizmas, 
ir taip pat materialinis pagrin
das: tiek tautybių komitetai, tiek 
tautinių institucijų, kaip mokyk
lų, kursų ir pan. darbuotojai bu
vo atitinkamų įstaigų proteguo
jami, išskiriami, net atlyginami 
atitinkamomis gėrybėmis. Šiandie 
mums iš viso to paliko tik idea
lizmas, kuris irgi daugiau ar ma
žiau sveriamas apsimokėjimo ar 
neapsimokėjimo mastu: neapsi
moka gaišti laiko, neapsimoka 
leisti vaikų į mokyklą, neapsimo
ka kį nors statyti, kurti, vykdyti. 
Pagaliau abejojama, ar apsimoka 
net nueiti į susirinkimą, parengi
mą ar kokį nors lietuvišką pasta
tymą teisinantis, kad geresnių da
lykų galima pamatyti ir išgirsti 
vietiniuose teatruose, koncertų 
salėse ir t.t. Pagaliau prieinama 
prie to, kad neapsimoka net ir 
vaikų lietuviškai versti kalbėti, 
nes jeigu ne jie, tai jų vaikai jau 
tikrai nieko nenorės girdėti apie 
Lietuvą ir lietuvius. Čia ir yra 
tragedijos pradžia. Ne priespauda 
verčia mus išsižadėti savo tau
tos ir kultūros, bet grynai mūsų 
praktinis išskaičiavimas. Netgi 
savos spaudos neapsimoka skai
tyti, nes vietinė spauda ir piges
nė, ir sensacingesnė, ir nedrums
čia snaudžiančios sąžinės. Argi 
šitoks šalinimasis nesirūpinant 
savo tautos reikalais nėra tuo pa
čiu tautinės sąmonės savy mari
nimas? Teisingai Dr. J. Girnius 
savo knygoje ‘‘Tauta ir tautinė 
ištikimybė’’ kategoriškai teigia: 
‘‘Kadangi palikti kraštą dar ne
reiškia palikti pačią tautą, tai tuo 
pačiu pareiga mylėti savo tautą 
nei sumažėja, nei atkrinta atsidū
rus svetur”. Toliau rutuliodamas 
šią mintį tas pats autorius be re
zervų tvirtina: “Kas svetur atsi
dūręs miršta savo tautai, tas kraš
to palikimą paverčia tautos išda
vimu”, Nėra ko didžiuotis didvy-

Rūpintojėlis Dail. V. Ratas

SAVAITĖS ŽINIOS
ISPANIJOS — PORTUGALIJOS 

UNIJA?
Ispanijos Franco ir Portugalijos 

Salazaras nusprendė susitikti ir 
aptarti tų abiejų kraštų federaci
jos sudarymų. Ta federacija ap
jungtų visų Iberų pusiasalį. Jų 
pasitarimui vieta parinkta Ispa
nijos mieste Ciudada Rodrigo, 15 
mylių nuo Portugalijos sienos, ši
tokio pasitarimo ypač siekė Sala
zaras. Remiamas Franco karinių 
jėgų, turinčių pusę milijono vyrų, 
Salazaras lengviau galėtų numal
šinti maištininkus Angoloje (Va
karų Afrikoje) ir kitose Portuga
lijai priklausančiose užjūrio žemė
se.

Salazaras įsitikinęs, kad ryšys 
su Franco jam labiau padėtų išsi
laikyti prieš Jungtinių Tautų 
spaudimų. Salazaras dabar turi 72 
m. amžiaus ir Portugalijų valdo 
jau 33 metai. Franco turi 69 m. 
ir Ispanijų valdo nuo 1936 m. civi
linio karo, pabaigos. Abudu kraštai 
turi ryšius su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis: Portugalija per 
šiaurės Atlanto sųjungų (Nato), 
o Ispanija, kuri nėra NATO narė, 
turi ryšius su JAV dėka susitari
mo apie amerikiečių bazes. Einant 
1953 m. susitarimu, JAV sutiko 
Ispanijoje įrengti tris didesnes 
aviacijos bazes, kurių kaina 350

riu pasitraukus iš krašto ir išven
gus galimų kančių, bet ištverti iš
tikimybėje iki galo reikalauja di
delių pastangų.
Iš tikrųjų gi šios pastangos ne- 
seikėjamos apsimokėjimo mastu, 
bet meilės ir pareigos kaina. O 
tai ir yra idealizmo ir tautinio są
moninamo ramsčiai. Bet kiek 
mes to idealizmo turime, arba 
kitaip sakant, kiek jo dar mumy
se palikę? Šventadienio patriotiz
mas niekados neišpirks išsižadė
jimo kasdienybėje.

V.K. 

mil. dolerių ir kuriomis naudojasi 
JAV ir Ispanija.

Ir Ispanija, ir Portugalija yra 
abidvi Jungtinių Tautų nariai, 
nors Salazaras yra pareiškęs lin
kimų išstoti.

Franko kaskart kirtiškiau žiūri 
į Jungtinių Tautų veikimų. Jis kal
tina, kad Sovietų veto, sulaikant 
galimus Jungtinių Tautų žygius 
ryšium su Goa įvykiais, sunaikino 
“visas viltis, kad taikiomis prie
monėmis gali būti pasipriešinta 
prieš jėgų”.

★
Grane, Alžyre, dvi automobiliuo

se paslėptos bombos užmušė 30 
ir sužeidė 50 žmonių, daugiausia 
moterų ir vaikų. (Spėjama, kad 
už tai atsakinga teroristinė OAS).

★
Ciklonas Mauricijuje pridarė di

džiulių nuostolių: 125 asmenys su
žeisti, 8.000 be pastogės, 1.300 na
mų sugriauta.

★
Sovietų prekybinės misijos Va

karų Vokietijoje narys Pripolzevas 
už šnipinėjimų nuteistas 4 metus 
kalėti.

★
Motina su 5 m. sūnum iš antro 

aukšto balkono iššoko, pabėgda
ma iš Rytų į Vakarų Berlynu, (R. 
Berlyno policija paleido paskui jų 
apie 60 šūvių, o Vakarų Berlyno 
policija, laikiusi tinklų jai nušok
ti, atsilygino apie 40 šūvių, pri
dengdama bėgimų).

*
Vokiečių daktaras Krump, kuris 

grįžo iš Indijos apsikrėtęs raupais, 
apkrėtė 18 asmenų, iš kurių 2 mi
rė o 16 buvo ligos subiauroti, už 
apsileidimų sulyginai nuteistas 4 
mėnesiams.

*
Rytų Vokietijos pasienio sargy

binis naktį pervedė per minų lau
kus ir sienų 6 asmenis ir savo šei
mų į Vakarų Vokietija.

Olandai praneša, kad indonezai 
bandė permesti desantinius dali
nius į olandų Naujųjų Gvinėją. 
Susidūrimuose keli olandų karei
viai sužeisti. Indonezų lėktuvai 
apšaudė ir apmėtė bombomis 
olandų laivus.

★
Rusai reikalauja, kad iš Berlyno 
būtų atitrauktos amerikiečių, ang
lų ir prancūzų karinės pajėgos. 
Tik šių sųlygų išpildžius galima ti
kėtis greitos Berlyno krizės pa
baigos. šį pasiūlymų pakišęs Gro
myko Ženevoje pasikalbėjime su 
amerikiečių valstybės sekretorium 
Dean Rusk.

★
Plačioi pagarsėjęs šveicarų moks
lininkas prof. A. Piccard kovo 25 d. 
mirė gavęs širdies atakų. Dar 1920 
m. jis pirmasis pradėjo erdvės ty
rinėjimus ir jau 1932 m. jis iškilo 
su balionų pagalba 10 mylių augš- 
tyje. Vėliau jo žvilgsnis nukrypo į 
jūrų gelmes ir jis suprojektavo 
plieninį balionų, kurio pagalba jis 
nusileido 35.800 pėdų į vandenyno 
gelmes. Prieš penketų metų prof. 
Piccard pranašavo, kad ateityje 
žmonės galės keliauti po erdves 
tūkstančiais metų ir sugrįšiu į že
mę visai nepasenę.

★
Fidel Castro, Kubos diktatorius 
apdovanotas Lenino (anksčiau bu
vusia Stalino) taikos premija. Pre
mijų įteikė specialiai atvykęs į 
Havanų rusų profesorius Dimitri 
Skobelcin.

★
Keturi kapucinų vienuoliai kuni
gai areštuoti ir patraukti į teismų 
pakaltinant juos bendradarbiavi
mu su teroristine organizacija Ma
fia Sicilijoje, Italijoje, ši organi
zacija savo centrų turi Sicilijoje, 
nors savo veiklų išplėtusi ir kituo
se kraštuose, ypač Amerikoje. Kaip 
rašo savaitraštis Time, suimtųjų 
vienuolių celėse rasta daug inkri
minuojančios medžiagos. Mafia 
vykdo plataus masto žudynes, plė
šikavimus, prievartavimus ir pre
kybų narkotikais.

★
Rusai skelbiasi pasigaminę tokias 
raketas, kurias šaunant bet kokia 
kryptimi galį pataikyti į kiekvienų 
numatytų taikinį žemėje.

★
Ryšium su Britanijos gydytojų 
paskelbta akcija prieš rūkymų ko-

SUNKOS GALVOSŪKIAI
(ĮVYKIŲ APŽVALGA)

Alžire karas baigėsi, bet žudynės 
tęsiasi. Po ilgų ir sunkių derybų, 
Prancūzijos vyriausybei pavyko 
susitarti su Alžiro laisvės kovoto
jais dėl krašto ateities, ir susita
rimas įsigaliojo jau pereitų sa
vaitę. Plebiscito keliu bus atsi
klausta Alžiro gyventojų, ar jie 
nori visiškos nepriklausomybės, ar 
pasilikti sųjungoje su Prancūzija. 
Gyventojų dauguma tikriausiai 
nelabai norės tamprios sujungęs 
su kraštu, su kuriuo beveik aštuo
nerius metus kruvinai kautasi. Ta
čiau ir tuo atveju, jeigu Alžiras 
taps visai nepriklausoma valstybe, 
Prancūzija sutartimi apsaugoja 
savo karines bazes, naftos eks
ploatacijų Saharoj, europiečių po
litines ii- ūkines teises ir t.t. šis 
susitarimas buvo visų laukiamas 
ir sveikintinas, tačiau nors sutar
tys pasirašytos ir karas oficia
liai baigtas, teroras tebevyksta to
liau. Jį pradėjo ir plečia slaptoji 
karinė organizacija (O.A.S.) tiek 
prieš alžiriečius, tiek ir prieš pran
cūzų valdžios pareigūnus, norėda
mi teroro keliu sutrukdyti sutar
čių įgyvendinimų ir Alžirų išlaikyti 
prancūzų kolonija, kur europiečių 
ir alžiriečių santykis yra lygus 
1:10. Nežiūrint šio slapto judėji
mo alžiriečiai anksčiau ar vėliau 
paliks savo krašte šeimininkais. 
Susitvarkius galutinai su Alžiru 
Prancūzija atpalaiduotų pusės mi
lijono vyrų armijų ir taptų galin
giausia militarinė jėga Europoje. 
Žiūrint de Gaulle griežto nusista
tymo komunizmo atžvilgiu Alžiro 
reikalų sutvarkymas gerokai su
stiprins antibolševikinį blokų va
karų Europoj.

Nusiginklavimo ir atominių ban
dymų derybos. Ir vienu ir kitu 
klausimu vakariečiai jau eilė metų 
bando derėtis, bet viskas baigda
vosi niekais. Prieš keletu dienų bu
vo sušaukta 18-kos tautų konfe
rencija nusiginklavimui svarstyti, 
į kurių Prancūzija savo atstovų 
nesiuntė pareikšdama, kad šioji 
konferencija tepasitarnaus tik bol
ševikų propagandai. Iš tikrųjų 
prancūzai labai neapsiriko, nes 
Sovietų Sųjunga tik tokį nusi
ginklavimų priimtų, kur kontrolė 
būtų pavesta patiems kraštams ne

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA SKELBIA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė 1962-sius metus paskel
bė mūsų tautinio atgimimo dai
niaus Maironio metais.
Visų apylinkių kultūros tarybos, 
o kur jų nėra, apylinkių valdybos 

vai su plaučių vėžiu, paskutiniu 
metu Anglijoje tabako firmų akci
jos krito, gi saldumynų gerokai 
pašoko.
Vienas vokietis pervežė savo su
žadėtinę iš Rytų Vokietijos į Va
karus čemodane.

INŽ. ZIGMAS BUDRIKIS, 
UNIVERSITETO LEKTORIUS 
Inž. Z. Budrikis, gyvenęs Mel

bourne, prieš keletu mėnesių per
sikėlė į Perth, kur lektoriauja 
Vakarų Australijos universitete, 
dėstydamas elektrotechnikų. Z. 
Budrikis baigęs Sydney universite
tų. Gyvendamas ir Sydney ir Mel
bourne, Z. Budrikis aktyviai reiš
kėsi visuomeninėj veikloj. 

įsileidžiant svetimųjų. Kitaip sa
kant, sovietai norėtų tik patys vie
ni kontroliuoti savo nusiginklavi
mų. Vakariečių siūlomų tarptauti
nę komisijų jie vadina kapitalisti
niu špionažu. De Gaulle gerai pra
matė visa tai, ir todėl savo atsto
vų nesiuntė.

Sovietai siūlo kartu su amerikie
čiais skristi į mėnulį. Nesusikal
bant dėl nusiginklavimo Chruš
čiovas pasiūlė Amerikos preziden
tui kitų piliulę: sudaryti bendrų 
projektų erdvių tyrinėjimui ir eks
pedicijai j mėnulį. Tačiau Nikita 
tuojau priduria, kad jis kartu 
skristų su amerikiečiais tik su są
lyga, jeigu jo nusiginklavimo pla
nas bus priimtas ir patys sovietai 
save kontroliuos.

Argentinoje demokratiškai išrink
ta diktatūra. Kovo 18 d. Argenti
noje vyko rinkimai vietos savival
dybių ir dalinai parlamento. Dau
gelio kraštų nustebimui rinkimus 
triuškinančiai laimėjo buvusio dik
tatoriaus Perono šalininkai.
Kadangi Perono diktatorinį reži
mų prieš aštuonerius metus nuver
tė kariuomenė ir pats Peronas 
šiuo metu gyvena Ispanijoje, 
tai po šių rinkimų kariuomenės 
vadai privertė prezidentų pertvar
kyti ministerių kabinetų ir kad 
dekreto keliu vietoje peroriistų 
vietos savivaldybėse būtų paskir
ti antiperonistai. žodžiu, dabar 
kraštų tvarko kariuomenės vadai 
prezidento rankomis. Peronistai 
paskelbė visuotinį streikų ir šitoks 
valdymo būdas kraštui stabilumo 
neduos. Greičiausiai kariuomenė 
pati paims krašto valdymų į savo 
rankas.

Auitralijos ūkiniai reikalai taisosi. 
Prieš mėnesį laiko Menzies vy
riausybės paskelbtos priemonės 
ūkinei krašto gerovei pakelti rodo 
gerų rezultatų. Neseniai paskelbti 
daviniai liudija, kad vasario mėn. 
bedarbių skaičius sumažėjo 19.500. 
Jeigu ir toliau panašia kryptimi 
reikalai klostysis, tai Australijos 
ūkis po dviejų trijų mėnesių atsi
stos ant tvirto pagrindo.

J.P.K.

prašomos surengti šiais metais iš
kilmingus Maironio minėjimus. 
Visų lietuviškų laikraščių redakto
riai prašomi bent vienų savo reda
guojamo laikraščio numerį skirti 
Maironiui — jo kūrybai ir reikšmei 
iškelti ir išryškinti.

•
P.V. Kazokui perėmus redaguoti 
Mūsų Pastogę ir pasitraukus iš 
Krašto Valdybos o tuo pačiu ir iš 
Krašto Kultūros Tarybos Pirmi
ninko pareigų, šias pareigas perė
mė p. P. Ambroza. Kovo 14 d. Kul
tūros Tarybos posėdyje p. K. Ka
valiauskas dėl laiko stokos pasi
traukė iš vicepirmininko pareigų. 
Naujuoju Kult. Tarybos vicepir
mininku tame pačiame posėdyje 
išrinkta p. T. Reisgienė.

Krašto Kultūros Tarybos dabar
tinis adresas: 135 Mimosa Rd., 
Greenacre, N.S.W.

ALB Krašto Kultūroj Taryba
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KAS AAUJO LIKTl lO.IK
NAUJA BYLA ROKIŠKYJE
Kovo 8 d. Rokiškyje Aukščiau

siojo Teismo Baudžiamųjų bylų 
teisminė kolegija pradėjo svarsty
ti buv. šaulių vado J. Rakausko, 
“nacionalistų” — J. Bakanavi- 
čiaus, K. Braželio, B. Kukuškos 
bylą. Jie kaltinami 1941 metų rug
pjūčio mėn. 15-16 d.d. prie Bajo
rų kaimo įvykdę “masines nekaltų 
tarybinių žmonių žudynes”, ku
rioms vadovavęs J. Raškauskas

KAI KŪDIKIAMS TRŪKSTA 
RŪBELIŲ

Lietuvoje vargas rasti tinkamus 
rūbelius vaikams nuo 8 mėn. iki 
pusantrų-dviejų metų amžiaus — 
tai patvirtino Vilniaus "Tiesa” (53 
nr.) ir nusiskundė, kad Vilniaus 
parduotuvėse ir su žiburiu nerasi 
patogaus, praktiško rūbelio bent 
metus sukakusiam kūdikiui. Moti
nos, negavusios mieste rūbelių, 
verčiamos vakarais sėdėti prie siu
vimo mašinos ir siūti. Ne tik par
duotuvėse trūksta tokių rūbelių 
kūdikiams, bet ir menka jų koky
bė. Laikraštis painformavo, kad 
pvz. pirmą nešiojimo dieną “Spar
uos” fabriko šliaužtinukų siūlės 
išyra, Kauno “Audimo" trikotažo 
fabriko gamybos palaidinučių 
skvernai ištysta, susirango apykak
lė. Kūdikiams visi drabužėliai siu
vami būtinai iš melsvos spalvos 
medžiagos ir... beplaunant jie tam
pa pilki. Taigi, Lietuvos kūdikiai

taip ir turi dėvėti pilkus rūbelius, 
be šviesesnių, giedresnių spalvų. 
Klausiama — negi Lietuvoje trūk
sta dažų? Dar blogesnis reikalas 
su tokių gaminių apdaila — jos 
visai nėra, drabužėliai nepuošiami, 
net sudarkomi. Tokios mintys ne
davė ramybės ne tik motinai K. Ba
naitienei, bet ir tūkstančiams kitų 
motinų Lietuvoje, krašte, kur ko
munistai giriasi kūdikių, vaikų vi
sokeriopa globa. (E)

GRIŽO R. LEONAITĖ
Vasario mėn. pabaigoje į Vilnių 

iš Čikagos grįžus Reginai Leonai- 
tei, Vilniaus radijas kovo 9 d. su 
ja paskelbė savo bendradarbio pa
sikalbėjimą. Pradžioje papasakota 
merginos istorija, nurodyta, kad 
tėvai parodę “tariamą susirūpini
mą”, paraginę savo vaikus atvykti 
į Čikagą. Paaiškinta klausytojams, 
kad vaikams viskas JAV-se atrodę 
svetima, neįprasta. Radijo kores
pondentas viešniai Vilniuje davė 
keletą klausimų ir jie buvo per
duoti iš magnetofono juostelės. 
Leonaitė paaiškino, kad ją grįžti 
vertęs draugo ilgesys, be to, buvu
si pasiilgusi Lietuvos, draugų. 
Apie gyvenimą JAV-se Leonaitė 
papasakojo, kad sunkiau buvę 
draugauti su tenykščiais lietuviais, 
nes jie buvę prisirinkę visokių pa
pročių: laisvai jaučiasi, merginos 
rūko ir pan. Esą, Lietuvoje gyve
nantieji labiau draugiškesni.

GERI IR BLOGI ADVOKATAI
Lietuvoje esama visokio plau

ko advokatų — šitaip K. Bieliaus
ko straipsnyje išaiškino “Tiesa” 
(53 nr.) ir iškėlė keletą atvejų. 
Pvz. Rokiškyje adv. I. Borveinas 
esąs gero advokato pavyzdys. Kiti 
advokatai stengiasi išsukti gina
mąjį nuo kaltės bet kokia kaina: 
klasta, apgaule, aplinkybių iškrai- 
nymu ir čia pavyzdžiu nurodomas 
kaunietis adv. P. Armalis. Esą, jis 
gindamas “veltėdį, motorizuotą 
donžuaną” kaunietį Valaitį visaip 
teisme juodinęs nukentėjusią Z. 
K. Dėl pinigo pamėgimo esąs blo
gas advokatas ir L. Veržbavičius. 
Aišku, čia esąs “buržuazinės pra
eities” palikimas...

Vėl kitas advokatę “moralinio 
kritimo” pavyzdys, tai adv. K. Mo
tieka, kuris, esą, be teisinio pa
grindo sau iškovojęs valstybei pri
klausantį namą. Aukščiausiajam 
Teismui nutarus K. Motiekos gau
tus už namą pinigus atiteisti vals
tybei, šis paslėpęs nuosavą “Vol
gos” mašiną, kuri turėjo būti teis
mo aprašyta. “Tiesa’ pasipiktino, 
kad vietoje Motiekai iškėlus draus
minę bylą, jis advokatų kolegijos 
prezidiumo pirmininko K. Misevi
čiaus buvęs paaukštintas ir paskir
tas Klaipėdos juridinės konsulta
cijos vedėju. Jei partinis laikraš
tis prabilo apie reikalą papūsti 
šviežiems vėjams advokatų kolegi
joje, tatai jau reikš, kad valymai 
bus priartėję (E.)

MOTERS DIENA
Kovo 8 dieną Sovietų Sąjungo

je buvo minima tarptautinė mo
ters diena. Kaip ir kiekvienais 
metais, ir šiemet kom. partijos 
centro komitetas paskelbė kreipi
mąsi į sovietines moteris. Kaip jau 
įprasta, partija pabrėžė, kad tik 
sovietuose, priešingai kapitalizmui, 
sudarytos visos sąlygos, kad kles
tėtų moterų gabumai ir kūrybiniai 
sugebėjimai. Visur moterys esan
čios išnaudojamos bet tik ne so
vietuose. Tikrumoje jos čia pri
valo dirbti kad ir sunkiausius dar
bus. Sovietų Sąjungoje daugiau 
kaip milijonas moterų ir daugia
vaikių motinų apdovanota ordinais 
ir medaliais.

Moters Dienos proga visoje Lie
tuvoje vyko mitingai rajonuose, 
keltos pasižymėjusios moterys. 
Vilniuje, Kaune ir kituose mies
tuose vyko iškilmingi posėdžiai 
teatruose. Partiniai skatino mote
ris dar labiau pasitempti, dar spar
čiau vykdyti partijos programos 
uždavinius, septynmečio plano už
mojus.

Kovo 10 d. Vilniaus dailės mu
ziejuje atidaryta 1962 m. meninės 
fotografijos paroda, skirta pasi
ruošti 3-jai visos Sovietų S-gos 
foto parodai “Septynmetis gyveni
me.” Tai porodai Lietuvos foto 
žurnalistai, foto mėgėjai patiekė 
250 darbų. (E.)

SUNKU STALINISTAMS
UŽSIENIŲ STALINISTŲ SUNKUS KELIAS

Visi Europos didžiųjų kraštų ko
munistų vadai dalyvavo komunis
tų partijos suvažiavime Maskvoje. 
Jei suvažiavimo metu jie galėjo 
išsisukti ir nepasmerkti Stalino ir 
buvusių jo bendradarbių kartu su 
Chruščiovu ir kitais sovietų komu
nistais, tai dabar grįžus namo, 
reikia ką nors daryti. Ginti Sta
liną su visais jo nusikaltimais 
reikštų suskaldyti ir galutinai iš
barstyti ir šiaip nestiprias parti
jas. Tai jie, nors ir nenorom, ren
kasi tą kelią, kurį nustatė Mask
vos suvažiavimas. Štai britų komu
nistų vadas John Gollan yra kietas 
stalinistas. Toks pat yra ir pran
cūzų Maurice Thorez, kuriam dar 
sunkiau smerkti, nes jam ilgai te
ko gyventi Maskvoje, ir jis tiesiog 
yra vadinamas “Stalino numylėti
niu”.

Blogiausia, kad suvažiavimas 
Maskvoje įvyko, atrodo, jiems la
biausiai netinkamu laiku. Užsienių 
partijas ir jų vadus jis tiesiog už
klupo visiškai nepasiruošusius, 
ypač tam nusistalinimui. Britų ko
munistų vadai neseniai pradėjo 
džiaugtis, kad jų partija dabar 
jau pradeda atsigauti po Vengrijos 
sukilimo, kada tiesiog su triukš
mu tūkstančiai pasitraukė. Bet 
partija turi didelių bėdų. Pastarai
siais mėnesiais teisman buvo pa
traukti elektrikų profesinės sąjun
gos pareigūnai komunistai už rin
kimų klastojimą. Tai jau buvo 
smūgis nes ta prof, sąjunga yra 
didelė, stipri ir seniai jau komu
nistų valdoma. Ta vadų byla iš-

BADAS KINIJOJE

MENO ŠVENTĖ
(M.K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS MELBOURNE)

1962 m. kovo 10 d. Lietuvių Kul
tūros Fondo suruošta M.K. Čiur
lionio akademija — tai reta ir jos 
dalyviams atimintina meno šven
tė, kokių Melbourne lietuvių ben
druomenėje reta.

Akademiją atidarė L. Kultūros 
Fondo pirmininkas p. A. Mikaila 
pareikšdamas, kad nėra statistinių 
davinių kuriame krašte gimsta 
proporcingai daugiau genialių as
menų. Bet gi tiesa, kad lietuvių 
tauta, nebūdama skaitlingų ir tur
tingų tautų tarpe, pasauliui davė 
eilę genialių vyrų, kaip Gedimi
nas, Vytautas Didysis, Jonušas 
Radvila, hetmonas Chodakevičius. 
Sunkiaisiais tautai laikais aplinky
bių verčiami genialūs lietuvių kil
mės vyrai kūrė svetimomis kalbo
mis: filosofas Emanuelis Kantas 
— vokiškai, poetas Adomas Mic
kevičius — lenkiškai, rašytojas

kaitų protarpiuose paskambino M. 
K. Čiurlionio “Mazurką” ir “Ru
duo”, o pačią akademiją baigė 
“Nokturnu”.

Akademijos proga buvo išstaty
tas dailininko Viktoro Simanke- 
vičįąus pieštas M.K. Čiurlionio 
portretas.

Po minėjimo — akademijos pa
skaitininkai, pianistė ir kiti, prisi
dėję prie parengimo, buvo pakvies
ti kavos puodukui, o visi minėji
mo dalyviai pasinaudojo ponių 
Antanaitienės, Kabailienės, Kalpo
kienės, Klupšienės ir Mikailienės 
paruoštais skanėstais ir kavute.

ši taip kruopščiai paruošta M. 
K. Čiurlionio akademija dalyviams 
paliko gilų įspūdį. Čia pat norisi 
padaryti ir kai kurių išvadų:

Akademijoje dalyvavo virš 60 
asmenų, tačiau to skaičiaus nega
na. Nesimatė daugelio veidų, ku
rie, sakyčiau privalėjo joje daly
vauti.

Būtų gera, kad tos puikios pas
kaitos būtų paskelbtos “Mūsų Pas
togėje”.

Malonu, kod jaunoji karta, šiuo 
atveju atstovaujama pianistės Rū
tos Švambarytės, išeina į kultūri
nių parengimų pirmąsias gretas. 
Norėtųsi pianistei palinkėti našaus 
ir kūrybingo darbo.

Linkėtina, kad L. Kultūros Fon
das dažniau mus sukviestų į pa
našius kultūrinius parengimus.

Kęstutis Daumantas

KA PASAKĖ CHRUŠČIOVAS?
t

Fiodoras Dostojevskis — rusiškai, 
o ir dabartinis Rusijos žymiausias 
kompozitorius sakosi esąs lietu
vių kilmės.

Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis mūsų laimei savo genialią kū
rybą skyrė lietuvių tautai, tuo bū
du žmonijos kūrybos lobyną pra
turtindamas mūsų tautos vardu. 
Jis gyveno ir kūrė mūsų tautinio 
atgimimo metu. Toliau kalbėti apie 
mūsų tautos kūrybos milžiną per
leido akademijos programos vyk
dytojams.

Pirmąją paskaitą — M.K. Čiur
lionis muzikas — skaitė ponia 
Alena Karazijienė. Klausydamiesi 
jos tikrai kruopščiai paruoštos pa
skaitos mes matėme MK. Čiurlio
nį pas savo pirmąjį muzikos mo
kytoją — tėvą, vėliau kunigaikš
čio Oginskio orkestre, Varšuvos 
ir Leipzigo konservatorijose. Ma
tėme Čiurlionį besimokantį, ku
riantį, besisielojantį lietuviška kū
ryba priespaudos metais.

Antrą paskaitą skaitė ponia Al
dona Čiurlionytė — Cininienė, ku
rioje prelegentė palietė savo di
džiojo dėdės — M.K. Čiurlionio 
gyvenimą, ypač išryškindama Čiur
lioniu šeimos tarpusavę meilę, mei
lę lietuvių muzikai.

Trečia paskaita dailininko p. 
Adolfo Vaičaičio, kurios metu da
lyviai buvo supažindinti su Čiur
lionio tapybiniu menu. Paskaitai 
talkininkavo p. N. Butkūnas, ekra
ne demonstruodamas spalvotas 
Čiurlionio kūrinių reprodukcijas ir 
jas trumpai apibūdindamas.

Pianistė p-lč Rūta švambarytė, 
tani neduodama nutrūkti tai gra
žiai gijai apie M.K. Čiurlionį, pas-

Maskvoje pasibaigus kom. par
tijos ck plenumui, sovietinėje 
spaudoje paskelbta kovo 5 d. 
Chruščiovo pasakyta kalba, kur 
šalia žemės ūkio klausmų 
(jiems skirta didžioji kalbos dalis), 
Chruščiovas dar palietė ir naują
ją programą ir iškėlė planus “ko
munizmo statybos” srityje. Pirmą 
kartą Chruščiovas visai atvirai, 
principiniai pasisakė dėl Maskvos 
ir Pekino priešingumų bei ideolo
ginių skirtumų. Chruščiovo pareiš
kimai įrodo, kad tas ideologinis 
ginčas komunistinėje stovykloje 
liečia ne tik sambūvį karo ir pa
saulinės revoliucijos atvejais, bet 
giliai paliečia ir vidaus politikos 
bei ūkio klausimus.

Siekdamas apginti kom. partijos 
programą, jis pirmiausia nurodė, 
kad dabar svarbiausias uždavinys, 
tai sukurti materialinę-techninę 
komunizmo bazę. Dėl to ir buvę 
svarstomi žemės ūkio pakėlimo 
klausimai. Girdi, programos prie
šai linkę įsivaizduoti komunizmą 
kaip stalą, lūžtantį nuo valgių”, 
pareikšta abejojimų, ar teisingai 
programoje pabrėžta materialinių 
gėrybių gamyba. Anot Chruščiovo, 
"mūsų priešininkai... mėgina vul
gariai pavaizduoti, iškraipyti ko
munistų rūpinimąsi žmonių gero
ve”.

Chruščiovas pareiškė, kad mate
rialinės-techninės bazės kūrimas 
turįs "nepaprastai svarbią tarp
tautinę reikšmę” ir kad bet koks 
nukrypimas nuo šio kurso atimtų 
pranašumą prieš “imperializmo jė
gas”.

Pagal Chruščiovą, "komunizmo

negalima įsivaizduoti kaip stalo su 
tuščiomis lėkštėmis, už kurio sėdi 
‘labai sąmoningi’ ir “visiškai ly
giateisiai’ žmonės. Kviesti į tokį 
komunizmą tolygu kvietimui srėb
ti pieną yla. Tai būtų komunizmo 
karikatūra”.

Chruščiovas teikia pirmenybę 
jėgai, bet ne šūkiams — tokią iš
vadą galima padaryti iš jo kovo 5 
d. kalbos. Komunistai pasiryžę pa
siekti pergalę prieš “imperializmą 
visose gyvenimo srityse” ii- jei to 
nebūtų pasiekta, tai, girdi, būtų 
žala revoliucinėms, išsivadavimo 
jėgoms, šūkių nepakanka, todėl, 
pagal Chruščiovą, tik sovietų ir 
kitų komunistinių kraštų pajėgu
mas galėsiąs pašalinti “imperialis
tinės agresijos kurstymą”.

Taigi, kinų komunistai klysta vis 
kalbėdami apie revoliucinį sąmo
ningumą. Ne, teigia Chruščiovas, 
turi greičiau pakilti komunistinių 
kraštų gyvenimo lygis ir tik tai 
galės paveikti dirbančiuosius kraš
tuose, kur dar vyraujanti buržua
zinė ir reformistinė ideologija. Jei 
Chruščiovas pabrėžė, kad tik “ma
terialinės jėgos” vaidina lemiamą 
vaidmenį, tai jis tuo pačiu ypu 
smogė kinams, kurie su savo ūki
niais sunkumais kaip tik negali 
tarnauti pasaulinio komunizmo la
bui.

Chruščiovo pranešimas apie že
mės ūkio padėtį, jo prisipažinimas, 
kad kraštas, nesugebąs reikiamai 
aprūpinti savo piliečių, vargiai 
gali pakelti sovietinės sistemos pa
traukimą. Kremliaus valdovas kė
lė argumentus prieš Pekiną visai 
ne žmoniškumo sumetimais, bet tik

Du šveicarų studentai Richard 
E. Gut Jr. ir Ernest Aebi, keliau
dami aplink pasaulį, gavo leidimą 
aplankyti Kiniją. Mėnesį laiko jie 
praleido raudonojoje Kinijoje, 
vykdami iš Hong Kongo į Peipin- 
gą-

Šveicarai studentai Kantone 
buvo apgyvendinti viešbuty, kuris 
vienintelis skirtas užsieniečiams. 
Stebėdami miesto gyvenimą, jie 
matė liūdnai apsirengusių žmonių 
mases. Iš visų jų lankytų 38 kraš
tų čia žmonės buvo skurdžiausiai 
apsirengę. Matėsi kinų moterys, 
besirausiančios atmatose tikintis 
surasti ko nors valgomo. Jei kur 
atrasdavo gabalėlį maisto, dėda
vosi į krepšelį ir keliaudavo to
lyn.

Jeigu tie šveicarai studentai 
Hong Konge galėjo keliauti ne
pastebėti tai raudonajame Kanto
ne juos supo praeivių minios. Žmo
nės griebė numestas cigarečių 
nuorūkas ir grūmėsi dėl nusvies
tos tuščios cigarečių dėžutės, šiaip 
žmonės užsieniečiams buvo prie
lankūs, davėsi fotografuojami. 
Studentai matė eilę uždarytų baž
nyčių. Vienoje jų buvo sandėlis, 
kur buvo primesta krūvos popie
rių. Kitoje Peipingo bažnyčioje 
įrengta salės stalo tenisui.

Kinijos traukiniai, patogumo 
atžvilgiu, yra 100 metų atsilikę 
nuo vakariečių traukinių. Teko 
matyti karikatūrų, kur Fidel Cast
ro gina savo kraštą nuo slibino, 
kurio veidas panašus į prezidento 
Kennedžio. Maisto visur mažai, ir 
jis nepaprastai brangus. Valgyda
mi su vietiniais, šveicarai keliau
tojai ryžiuose rado gausiai grau
žų, bet “tai buvo ne vienintelė

priežastis, dėl ko to valgio mes 
nemėgome”.

Peipinge jie niekjur išgalėjo 
rasti pirkti naujos drabužių eilu
tės. Esant maisto trūkumui, net 
pakelėse, parkuose yra daržovių, 
javų lysvelės. Universitete baldai 
prasti ir laboratorijos menkai 
įrengtos, nors patys rūmai — ga
na įspūdingi.

Studentai verčiami dirbti ūkiuo
se.

Užsieniečiams griežtai draudžia
ma vykti už Peipingo miesto ribų. 
Šveicarai norėjo aplankyti šiau
rės Korėją, šanghajų, bet jiems 
neleido. Tegalėjo sustoti miestuo
se tarp Cantono ir Hong Kongo.

populiarino visą reikalą, ir kai 
atėjo rinkimai, tai komunistai vi
siškai pralaimėjo. Tai antras smū
gis. Be to, abejojantieji ir svy
ruojantieji ėmė vėl šalintis ko
munistų partijos, kai Chruščiovas 
atnaujino atominių bombų bandy
mus. Komunistai iki tol dalyvavo 
britų sąjūdyje, kuris kovoja prieš 
atomines bombas. Dabar jiems čia 
visiškai išmuštas ginklas iš rankų, 
jų draugystės kratomas!. Taigi 
pasipiešinti Chruščiovui ir imti 
ginti stalinistus reikštų visiškai 
subarstyti partiją. Nedrįsdami per
daug stipriai smerkti tos staliniš- 
kos praeities, britų komunistų va
dai atsargiai pakaltino Molotovą, 
Malenkovą ir Kaganovičių, kaip 
pagrindinius opozicionierius ir at
sakingus už nusikaltimus.

Jeigu šiuo metu dėl įvairių ne
susipratimų iš partijos pasitrauk
tų daugiau narių, jų išskėstomis 
rankomis laukia trockistai.

Tarp prancūzų komunistų vyks
ta stipri kova dėl valdžios. Kai 
Sov. Sąjungoje buvo pradėtas 
smerkti asmenybės kultas, Sorbo- 
nos universiteto profesoriai ko
munistai tuojau paskubėjo pa
smerkti Thorezą. Thorezas pa
mažu susitvarkė su šia opozicija.

Neseniai partijos centro komi
tetas pašalino didžiausią antistali- 
nistą Laurentą Casanovą, į kurį 
buvo žiūrima, kaip į galimąjį Tho- 
rezo įpėdinį. Thorezo švaistymasis 
nepatinka daugeliui Prancūzijos 
komunistų, o ypač intelektualams. 
Todėl kai buvo balsuojama, kad 
Casanova pašalintas visiškai neda
lyvavo centro komiteto narys poe
tas Louis Aragon. Thorez su cent
ro komitetu pasišiaušė jau prieš jį. 
Toks trynimasis, be abejo, silp
nina prancūzų komunistus. Spėja
ma, kad dėl to nepasitenkinimo 
vadovybe iš partijos pasitraukė 
jau apie 50.000 narių. Nors parti
jos vadovybė tvirtina, kad ji dar 
turi 417.000 narių, skaičiuojama, 
kad narių skaičius iš tikro bus ne 
didesnis, kaip 250.000.

Kadangi komunistų propaganda 
tvirtina, kad Prancūzijoje gali įsi
galėti fašizmas, tai komunistai su
judino buvusius vokiečių okupaci
jos meto patrizanus komunistus. 
Pasirodo, kad tokių dabar yra tik 
apie 15.000, nors buvo tvirtinama, 
kad susidarys apie 60.000. Vadi
nas, jėgos nekokios, ir jas barsto 
pati partijos vadovybė, kuri demo
kratiniame krašte tvarkosi dikta
tūriniais metodais. Be kita ko, 
prancūzų komunistų partija kol 
kas dar nėra viešai pasmerkusi 
Stalino ir jo bendradarbių nusi
kaltimų. (E.L.)

DIDELES NUOLAIDOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES
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 
radiogramos, elektriniai prietai
sai, žoliapjūvės, baldai, foto ka-

nieros, 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.

išeidamas iš sovietinių pretenzi- 
jų-reikalauti sovietų komunistams 
vadovavimo teisės pakeliui į pa
saulinio komunizmo statybą. (E)

• • *
šalia Vilniaus valst. konserva

torijos, ir Vilniaus specialioji vi
durinė meno mokykla-internatas 
kas metai rengia vad. tematinius 
koncertus. Pirmieji du koncertai 
buvo skirti rusų klasikinei ir lietu
vių “tarybinei” muzikai, o trečia
me koncerte jauniausieji muzikai 
atliko Vakarų muzikos klasikų 
Beethoveno, Haydno, Listo, Mo- 
zarto, Chopino ir kt. kūrinius.

• « *
Vilniaus universitete esama ne

maža dailininkų mėgėjų. Neseniai 
istorijos — filosofijos fakulteto 
studentai surengė pirmąją savo 
dailės darbų parodą. Eksponuoti 
Morkaus Sukacko medžio droži
niai, Algio Bučio, Balio Pakšto ir 
kitų tapybos, grafikos darbai. (E.)

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.

M
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Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
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AR IŠNYKSIM KAIP DŪMAS?
(APIE AUSTRALIJĄ IŠ ADELAIDĖS)

RAŠO V. ATUTIS

Vis ir vėl grįžtama prie praei
ties. Jau, rodos, užteks galvas 
kvaršinti praėjusios didybės atmi
nimais ir bus laikas pasirūpinti 
ateitim, nes kas gyvena buvusių 
dienų šešėliais, tas ir lyg silkė kon
servų dėžutėje užsimarinuoja tik
tai tam, kad jų vėliau kas nors 
suvalgytų.

Tokios nuotaikos bendruomenės 
gyvenime be abejo turi savo ver
tės, nes girdime spaudoje įvai
ruojančios išminties balsų apie tai, 
kad su vienais nepakeliui, kiti jau 
dėl amžiaus turi pasitraukti iš vi
suomenės veikimo. Kiti siūlo dar 
vienų kartų visų diferenciacijų iš 
mandagumo ir dėl sveiko proto 
sustabdyti bent keleriemš mėne
siams, kad, gal didžia dalim, jau
nesnieji galėtų susiorientuoti 
‘kvakšėjimuose ir kriauksėjimuo- 
se! Tai labai jau geri pasiūlymai, 
kurie būtų naudingi visuomenės 
labui, jeigu vis ir vėl nereikėtų 
grįžti prie praeities.

Tačiau ar turėtume savo atmi
nimuose ir buvusių dienų nagrinė
jimuose, vien tiktai dabartinius 
savo apdūmojimus rodyti, savo 
nuotaikas rodyti? Berods, tiesa, 
yra visai priimtas ir mokslininkų 
pripažintas dalykas, kad istoriniai 
raštai esti rašomi laikantis vienos 
ar kitos pažiūros į aprašomųjį pe
riodą, bet visa tai yra vien tada 
istoriniai objektyvu, jeigu sutinka 
su turimais šaltiniais arba yra tų 
šaltinių pateisinama interpretaci
ja. Todėl grįžtant prie buvusių 
laikų yra ne tiktai aprašymai, bet 
ir istoriniai šaltiniai svarbu.

Kovo mėnesį Pietų Australijoje 
— ir tai kas antri metai — vyksta 
Meno Festivalis. Tai didelis pa
rengimas, kurį šio mėnesio 17 die
ną atidarė Australijos generalinis 
gubernatorius ir Adelaidės Miesto 
burmistras. Tai nevien kelios pa
rodėlės, bet plačiausio masto visų 
meno šakų pasirodymų koncentra
cija į kelių savaičių laikotarpį, 
kai prisikviečiama įžymybių net iš 

užjūrio. Ir lietuviai, pabaltiečląi 
ir kitos tautybės įneša čion savų
jų dalį. Apie mūsų pasirodymus 
šiomis progomis dar skaitytojai 
turės progos sužinoti. Tačiau ši
čia įdomu praeities reikalai.

Kasmet vis senstančiame konti
nente — Australijos žemyne —■ 
juntamas reikalas pažvelgti į tai, 
kas yra buvę, jau nekalbant apie 
milžiniškas pastangas ‘neužsimari- 
nuoti'. Ir tas žvilgsnis į beveik 
200 metų istorijos yra nuosaikiai 
metamas, rūpinantis objektyviais 
šaltiniais. Taip ryšium su Meno 
Festivaliu P.A. Bibliotekų Taryba 
(Libraries Board of South Aus
tralia) patiekė skaitytojams net 
septynis faksimiles leidinius. Tai 
įdomių ir svarbių senų knygų pir
mojo leidimo atgaminimai. Seniau
sia knyga yra 1839 metų. Adelai
dėje spausdinta, William Light 
“Brief Journal of Proceedings...”. 
C.C. Teichelmanno knyga apie 
Australijos aboridžinus irgi iš
leista Adelaidėje, 1841 metais. Dar 
senesnė yra londoniškė Robert 
Torrenso 1835 metų “Colonisation 
of South Australia”. Toliau seka 
knygos, kurias parašė J. McD. Stu
art (1863), Sir John Morphett 
(1837?), E.G. Wakefield (1832), 
G. Palmer (1841).

Tas pastangas neleisti praeičiai 
išnykti kaip dūmui dar papildo ir 
senų knygų paroda valstybinėje 
bibliotekoje. Bet štai ir vėl reikš
mingas kontrastas: čia pat greti
mais yra architektūros paroda, 
kurioje visas svoris kraunamas 
ant moderniosios pažangos. Sena 
ir nauja gražiai sugyvena ir drau
gėje rodo plačios ir darnios apim
ties pastangas.

— ★ —
'Net kartais širdį sugelia kai 

kiti rūpinasi mumis daugiau ir 
efektingiau, nei mes patys, kurie 
dažnai pamiršome, jog yra ir pla
tesnis žvilgsnis — visų mūsų ge
rovė ir visa mūsų praeitis, kurią 
susidarėme lietuviai Australijoje. 

Tad kartu ir smagu patirti, kad 
rūpinamasi ne vien savais reika
lais, bet ir tautinių bendruomenių 
istorija ir įnašu į bendrą Australi
jos plėtotę. čia turima galvoje 
Canberros universiteto demografi
jos skyriaus pastangos surinkti ži
nių apie, kaip jie vadina, etnines 
grupes. Bibliografinis Australijos 
etninių grupių indeksas arba kar
toteka turėtų, jų manymu, patar
nauti ne tiktai Australian Natio
nal University reikalams, bet ir 
būti medžiagos šaltinis apie visų 
etninių grupių istoriją tiems, ku
rie gaus sutikimą tyrinėti surink
tą medžiagą. Juk laiks nuo laiko 
yra spausdinami straipsniai ir dok
toratai tais klausimais.

Tokiu būdu jie renka ir knygas, 
leidinius, straipsnius apie lietu
vius Australijoje ir gauna sąrašus 
tokių leidinių. Demografijos sky
rius net pastebi, kad brošiūros, 
laikraščiai ir almanachai dažnai 
duoda žinių apie žmones, kurie

daug triūso įdėjo savo bendruo
menių gyvastingumui puoselėti ar
ba savo sėkmingumu ir veržlumu 
yra variklis bendrame savo aplin
kos gyvenime tiek biznyje, tiek ir 
mene, ir kitose srityse.

— ★ —
Tas pats Canberros universite

tas dirba ir kitą didelį darbą: tai 
Australijos biografijų žodynas — 
enciklopedija. Jis numatoma leis
ti penkių dalių: nuo ankstyvosios

MAIRONIS

NEDAUGEI. MŪSŲ*
Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė;
l darbą stokim vyras į vyrą:
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.

Tačiau tėvynė dar nepražuvus;
Nušvis jos vėliai garbė spindėjus;
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus;
Saulutė džiugins vėl patekėjus.

Tai ko gi mūsų dvasia beliūsta, 
Norint ne kartą širdį ir skausta;
Sukilę, naktį varykim rūstų:
Dienos šviesesnės ateitis rausta.
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Šeštadieniais uždaryta. J

istorijos ligi pačių naujausių lai
kų. čia irgi tinkama vietos dalis 
skiriama kitų tautybių, ne anglo- 
australų, pasižymėjusiems asme
nims, kurių darbai ir gyvenimas 
bus įdomus ateityje.

čia irgi sudaromas šitokių bio
grafijų archyvas, kuris bus priei
namas tyrinėtojams. Mat; dabar 
jau susiprasta, kad yra ir tokių 
darbų ir darbuotojų, apie kuriuos 
ne visi gauna progos sužinoti, o 
vienok jie yra istorijai svarbios 
asmenybės, kurios neturėtų išnyk
ti iš dokumentų grynai dėl to, 
kad jie vietoje yra daug triūso 
įdėję nesireklamuodami.

Labai jau malonu, kad daroma 
žygių fiksuoti nuveiktus darbus ir 
kad žinios apie tuos, kuriems dėl 
vietos stokos nebūtų kaip būti 
įtrauktiems į dalimis spausdinamą 
istorinės svarbos leidinį, yra cent
riniam registracijos archyve, ku
riame bus saugojama visa medžia
ga.

— ★ —
O kas daroma pačių lietuvių, 

kad nedingtų žinios ir jų darbai? 
Juk senosios kartos veikėjus pama
žu pakeičia jaunesni, kurių žvilgs
nis nukreiptas daugiau ateitin. 
Taip jūsų korespondentui ne kar
tą teko aiškinti įvairiomis progo
mis, kad ir pažįstamų ratelyje, ko
kios mums lietuviams brangios 
praeityje sukurtos tradicijos, ko
kie malonūs visi jau praėję vargų 
atsiminimai, kiek daug ryžto dirb

ti sukelia baisios dienos, kurias 
išgyventi teko sunkiomis nepri
klausomai Lietuvai valandomis, 
kiek visokios okupacijos yra kon
trastas dabartiniam aukštam gy
venimo lygiui po Pietų Kryžium.

čia kaip vieną ryškių sumanaus 
ir konkretaus darbo ir istorijos 
įvertinimo pavyzdžių tektų duoti 
Adelaidės lietuvius. Jau seniai ži
noma, kad Adelaidė yra bažnyčių 
miestas. Bet kartu su ta nepapras
ta organizacija, su kuria imtasi 
rengti Meno festivalis, iškyla ir ki
ta pusė: Adelaide Australijos gy
venime yra vis augančios svarbos 
kultūrinis centras. Tad lietuviams 
lyg ir būtų pakeliui ir savo ben
druomenėje tą patį pabrėžti, idant 
nepasakytų vėlesnės kartos, kad 
snausta ant vynuogienojų, o ne
rinkta vynuogių.

(Pabaiga sek. Nr.)

ŠVEDIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Vasario 25 d. Stokholme įvyko 
Švedijos Lietuvių Bendruomenės 
metinis susirinkimas, kuriame iš
rinkta naujoji valdyba: Alf. Juce
vičius — Jovert, lėkt. J. Lingis, 
arch. J. Pajaujis ir Aid. Vilkėnie- 
nė. Kontrolieriumi perrinktas inž. 
Kl. Gumauskas. Susirinkimas iš
rinko lėkt. J. Lingį krašto ben
druomenės atstovu į PLB Seimą. 
Susirinkime dalyvavo 17 asmenų.

(E)

MARIUS KATILIŠKIS

EGLAITĖ
■šiame, numeryje spausdiname 

vieną iš būdingų Marijaus Katiliš
kio novelių. Rašytojas Marius Ka
tiliškis mūsų literatūroje laiky
tinas^ vienu stipriausių mūsų 
šių dienų rašytojų. Gimęs 
1915 m. _ ir pradėjo viešai 
reikštis kaip rašytojas dar nuo 
1932 m. Nuo 1949 m. gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Dalyvaudamas su savo kūriniais 
beveik visuose musų rimtesniuose 
žurnaluose M. Katiliškis yra išlei
dęs visą eilę reikšmingų veikalų: 
Prasilenkimo valanda (1948 m. 
Vokietijoje), laimėjęs Skaitytojų 
literatūros premiją, Užuovėja

(1952 m. Amerikoje). Prieš kele
tą metų pasirodė jo apysaka “Miš
kais ateina ruduo” (laimėjęs Lie
tuvių Enciklopedijos premiją) ir 
karo išgyvenimų stilizuotas ap
rašymas “Išėjusiems negrįžti”. 
Kaip rašytojas M. Katiliš
kis yra gilus psichologas, pui
kus stilistas ir savo žodingumu 
prilygstąs P. Andriušiui. Iš jo raš
tų ir sugestyvaus pasakojimo jau
sti, kad autorius gerai pažįsta sa
vo gimtąjį kraštą ir jo žmones, 
įtikinamai ir gyvai moka perduoti 
jų intymius išgyvenimus, jų džiau
gsmus ir tragikas.

Kelionės nerimas prasidėjo daug anksčiau, negu paaiškėjo jo prie
žastis. Peronas galėjo įdubti nuo kojų, nes gerą valandą jį mynėme 
išilgai bėgių. Belikus kelioms minutėms, pranešė, kad traukinys maž
daug valandą vėluojasi, čia vyrai ir subjuro. Seibutis, pašto tarnau
tojas, metėsi budėtojo kambarin — aiškintis. Ir daugelis laukian
čiųjų karpė ausimis, smoksojo į semaforus, lyg pavėjui nusisukę vie
non kryptinį Studentai, moksleiviai visoki, visokiomis kepuraitėmis. 
Patogios panelės, įtraukusios kaklus, kaip jerubės į kailių apykakles. 
Turtingos kroviniais net ištisos šeimynos. Pasibaudę sklisti į kai
mus, į mažus miestelius, į tėviškes, — šventėms. Kaip tik buvo pas
kutinė diena ir priešpiečiai — laikas, smulkiai apskaičiuotas ii- be
veik be jokių atsargos išteklių. Tą ypatingai jutome mes, turėję dar 
be to spėti autobusan. Bet suraminti, kad reikiamoje stotyje bus kaip 
tvarkaraštyje pažymėta, nes pavėlavimai išsilygins kelyje, laukėme 
toliau.

Miestas mūsų nebedomino. Lakstė miestiečiai, tartum pasvilinti, 
su pirkiniais. Vilko eglaites. Trynė panames. Ir mūsų galvos kvaito 
nuo savų rūpesčių. Rogių kelias šmėkčiojo prieš akis ir tilindavo 
žvangučiais. Buvo sniego ir Kaune, bet velniai žino, jis sušlavinėtas, 
sumintas, tarp viso žėrėjimo kažkaip nesiderino ir gana su tikra 
žiema.

Narsiai puolėme sustojusį traukinį. Vagonas, kad ir neprikimš- 
tas, tačiau atsisėsti — nė iš tolo. Bet kitaip manė Seibutis, paštinin
kas ir mūsų vadovas. Aplėkė kelis ir netrukus pasišaukė mus. Viena, 
— kaip ir nieko, kai toks būrys. Jis dažnai mirkčiojo, tampė kaklo 
gyslas, ir mes tuoj sužinojome, kuo jis užsiėmęs:

— Ne tam kraują liejome, kad ramstytume pasienius... Nei bieso 
kepto!

— Kraujo dar neliejome... — taikiai pastebėjo vienas.
— Tai prakaitą! Beveik ta pati kaina. Esame užsipelnę padoraus 

važiavimo. Ir važiuosime! Tuos nekrikštus mes išgarbinsime!...

— Kur?
— Kur jie patys panorės?
Ir jis dėstė savo planą.
— O policija ar neprikibs? — baiminosi lėtas ūkininkas Ketur

akis.
— Jau tau policija. Ant mano atsakomybės!1 Ir darykit, kaip sa

kau!
Ir kad būtute matę, tas kipšas, Seibutis, nusitraukė kaklaraištį, 

atsiplėšė apikaklę, suvėlė plaukus ir pervertė, akis taip klaikiai, kad 
net mums šiurmelės per nugarą nubėgo. Nelaukęs, šoko kupėn ir jam 
įkandin, už rankų prislaikydami, kiti du. Seibutis, kaip koks vanagas 
į vištų pulką, metėsi į tą vieną laisvą vietą, kuri sėdinčiųjų buvo 
susiaurinta iki plaštakos pločio. Vienam prisėdo šlaunį, o antram 
brūkštelėjo alkūne per akinius. Užgauti pakeleiviai pradėjo tuojau 
bartis ir protestuoti. Kada tu matęs, kad tai būtų paveikę Seibutį? 
Jis tik pakils ir įniks plėšti nuo savęs rūbus. Burna išsikreipė, lūpų 
kampuose išsimušė putos, pradėjo gargaliuoti dusliai, iš pilvo gilumos 
einančiu balsu. Pilietis prisėsta šlaunimi pradėjo svirti šonu į kitą 
pusę ir baltom skersuoti. Tada tasai niekadėjas prisidėjo abi rankas 
prie veido, su lauko pusėn išlenktais nagais, išsišiepė, tarytum Užga
vėnių pamaiva r sukaleno dantimis, kad net perėjime girdėjosi. Ne
lyginant, koks iš nešventintų kapelių, pasisuko į antrą kaimyną ir 
šiurpiai, plonai, užtraukė:

Žole boike, bista boike!...
Oe, oe, oe!...
Priegaidę jis kartojo vis kaitaliodamas toną, kas buvo panašu į 

užkimusio šunies lojimą. Du vyrai jį spaudė už pečių žemyn, tildė. 
Tas ir jiems prie akių pradėjo taisytis.

Pilietis su raginių rėmų akiniais ir labai užknebusia, plaukuota 
nosim, timptelėji vieną iš raminančių vyrų už skverno ir paklausė:

‘— Niu, kas anam?
Vienintelė dama tame skyriuje, jau nebe iš jaunųjų, betgi gra

žiai išsitepusi, sėdėjo prie lango ir laikėsi tiesiau negu puskarininkis 
parado metu. Jos akių vyzdžiai susitraukė į žirnio dydžio taškelius ir 
plaukiojo obuolių baltumuose. Dažyti nagai ir nosinaitė drebėjo sprin
džio atstumoje nuo lūpų, kurios susitraukė, kaip kornetu pučiančio 
muzikanto.

— Nieko... Taip sau užeina... — atsakė vyras, ramdantis įsisiau
tusi Seibutį.

— Ja? Nieką žmogai nedara? — domėjosi akiniuotis.
— Ką jis darys? Vieną kartą tai buvo suleidęs nagus į gerklę./. 

Kol atlupome, tai tas r pamėlynavo... Ir kaput.
— Kaput!... Niu?...
Apvalainas keleivis, su gausybe aukso nasruose, bakstelėjo kelis 

kartus pirštu sau į kaktą ir skubiai rengė jau pakilusią iš sustingimo 
damą. Nutraukęs lagaminus nuo lentynos, skersom išsispraudė pro 
pro duris. Moteriškė paskui.

Seibutis, rodos, kiek aprimo. Bet neilgam. Vėl kas mesis prie 
lango duoti kumščiais, lyg užsimanęs iššokti. Vyrai jį niuksuoti. Dar 
du paskubomis vilkosi ir nešėsi su kroviniais. O žingeidžios prigim
ties kumpanosis, irgi parengties stovyje, dar vis aiškinosi:

— O kas anam dabar bus?
— Nieko nebus. Vežame į Kalvariją. Ir kvit! — atsakė antrasis,- 

visai nesirūpindamas, jog važiuoja priešinga kryptimi.

Beliko pribaigti paskutiniųjų atkaklumą, ir Seibutis panaudojo 
vieną kariškos mankštos numerį, vadinamą “ančiažingsniu”. Pritūpęs 
ir krypuodamas, kaip antis, betgi priešingai paukščio būdu, sulo
jo ir urgzdamas, graibėsi dantimis apie keleivio blauzdą. Atbulas ir 
koja atsispardydamas, kaip nuo tikro šunies, išvirto ir likusis.

Tik dėka to paties Seibučio, mes nepasiutome iš juoko ir nepra
dėjome kvailioti. Staiga jis virto rūstus, tartum pulko vadas patikri
nime, įspėdamas susilaikyti, kol aprims. Ga-ga-ga, kaip žąsys, gagėjo 
išvyti keleiviai. Suprantama, jog tuštumą nelaukadmi užpildėme ir 
patogiai susėdome prieš-priešais, visi penki — namo paleisti karei
viai.

O tokie mes buvome, pašaukti pakartotinei tarnybai atsarginiai, 
po pusantro mėnesio atpylę Šančių kareivinėse. Visi to paties vals
čiaus, išskyrus Būtautį. Jo namai — keliais kilometrais arčiau, bet 
pakeliui. Seibutis, aišku, iš paties centro-miestelio, žmogus ne to 
krašto kalbąs suvalkietiškai, kas ir tiko mokslus ėjusiam. Kiti iš apy
linkių kaimų — ūkininkai.

Prie lango įsitaisė šiurkus, pasižiūrėti smulkus vyras, bet užtat 
smarkus kalboje ir veiksmuose. Išgirdęs jį už sienos, pamanytum, jog 
žaliūkas milžinas draskosi. Jis jau savarankiškai vedė gražų ūkį ir 
ruošėsi vedyboms. Per tas šešias savaites atšipo dantys nuo jo pasa
kų: — ką jis darys ir kaip bus. Visas jo busimosios žmonos ypatybes 
sužinojo kareiviai: kraičio ir pasogos dydį ir turtingumą. Vakarais 
šniokšdamas ir sušilęs, rašė jai laiškus, pasitelkdamas Seibutį, kad 
ištaisytų klaidas. Mergina irgi mat buvo pamokyta, tai bet kaip kre- 
vezoti nepritiko.

Liežuvį, reikia pripažinti, jis turėjo. Atsarginiai dalinyje “auk
saburniu” jį praminė. Ir nelaba dvasia, vis mane šaukė, kad paliudy
čiau, jog jis teisus: “Ar ne Juzi?”, arba: “Paklausk Juzio, jis irgi 
žino”. Kaip nežinosiu, jei gyvenau kaimynystėje? O kaimyno negra
žu niekinti prieš svetimus. Tai ir pritardavau.

Būtautis su Keturakių laikėsi ramiausiai. Vienok sėdynių užval
dymas labai paveikė Keturakj, rambų, kaip jautį ir tokio pat surenti- 
mo. Akių neatitraukė nuo paštininko. Gera mintis palengvėle susi
klostė jo kietoje galvoje. Pasirausė po dėžutę ir ištraukė popierin 
įvyniotą vyno bonką.

— Vežiau namiškiams, bet tiek to. Tokio dar nemačiau. Peklos 
pagaikštis. Gerk! Jei žinočiau kaip, tai stačią pripilčiau.

— Protingas mužikas. Nieko sau, — pagyrė Seibutis, atkimšdamas 
butelį.

— O jei viskas taip gražiai praeis, tai dar statysiu magaryčias, 
kai atvažiuosiu į turgų, — žadėjo Keturakis, neatsisakydamas at
sargos.

— Jau praėjo. Ir būk be baimės. Kas gali įrodyti, kad aš nepa- 
mišėlis? Kad man kartais taip neužeina!1? Che chee!.., — nusikvatojo 
vyrukas ir susirūpino, iš ko gersime vyną.

Va, kokio nebūt indelio. Kokios duobutės, į ką galėtume įpilt, 
šnerkštėme savo daiktus ir nieko pakabesnio tam reikalui nesura- 
dom. Nebent į siuvamąjį pirštuką, kurį surado Būtautis tarp siūlų ir 
adatų, rūpestingai močiutės įdėtą? Galėjome iš bėdos panaudoti ir ta
bokinę, išbėrę taboką, bet Seibutis iš tualetinio krepšelio išėmė kau- 
čiukinį indelį muilo putoms išplakti. Tiks! Nesivaipyti! Nes muilas, 
kaip žinoma, sveikatai tarnauja. Pasiuntė vieną gerai išplauti, ir taip

(Žiūr. psl. 4.)
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VEIKLIOS ADELAIDĖS MOTERYS
Adelaidės Apylinkės susirinki

mui nebuvo progos išklausy
ti artimiausios Apylinkės val
dybos talkininkės Moterų Sek
cijos, pranešimo. Kaip žinoma, Mo
terų Sekcija Adelaidėje suorgani
zuota prieš dešimts metų (1952. 
111.4) pagelbėti, tikriau, pavaduo
ti apylinkės valdybų socialinės glo
bos srityje. Per savo veiklos de
šimtmeti Moterų Sekcija sociali
nės globos darbų taip išplėtė, kad 
šiandien jokia, kad ir energingiau
sia, apylinkės valdyba, negalėtų 
be Moterų Sekcijos išlaikyti jo 
dabartiniam lygyje. Moterų Sek
cija rengia Motinos Dienos Minė
jimus, Kalėdų Eglutes, Bendras 
Kūčias, lanko ligonis ligoninėse ir 
namuose, lanko pensininkus, nuo
latos gelbsti Savaitgalio Mokyklai, 
šelpia Vokietijoj sergančius ir su
rengia įvairiausius atskirų asmenų 
ar ištisų organizacijų pagerbimus, 
kada tik jų pageidauja Apylinkės 
valdyba, ir t.t.

Jūsų bendradarbiui pavyko po 
susirinkimo gauti iš Moterų Sekci
jos pirmininkės p. Reisonienės ši
tokių davinių apie paskutinių ka
dencijos metų veiklų. Iš tų davinių 
matyti, kad dabartinė Sekcijos 
valdyba (pirmininkė E. Reisonie- 
nė, vicepirmininkė S. Jonavičienė, 
iždininkė M. Navakienė, reikalų 
vedėja N. Varnauskienė, sekreto
rė S. Rudzenskicnė, narės Vabo- 
lienė ir Bernaitienė) savo kadenci
jų pradėjo 1961 m. balandžio 25 
d. Vos darbų pradėjus, pakitėjus 
tarnybos sąlygoms, p. Bernaitienė 
nebegalėjo savo pareigų eiti, o vė
liau tas pats atsitiko ir su p. Rud- 
zenskiene. Valdyboj bepasiliko tik 
5 narės, iš kurių p. Varnauskienė 
ir Navakienė dėl operacijų ir li
gos buvo nedarbingos po 3 mėne
sius. Dabar jos vėl pilnai įsitrau
kusios.

Pirmininkė Reisonienė su dėkin
gumu nurodo, kad tom sunkiom 
Sekcijos valdybos dienom prie 
veiklos nuoširdžiai prisidėjo p. 

EGLAITĖ
(Atkelta iš psl. 3)

prasidėjo magaryčios. Lenkėme pakarčiui. Gėrėme vyną. Seibučiui tris 
nuo vietos — už jo nuopelnus. Traukinys nėrė baltais laukais. Jau 
kur palikome Jonavą. Artėjome prie Kėdainių. Lyguma nyko be ribų, 
be užbrėžimo. Jos plotuose pakildavo kaimeliai, viensėdijos, miško rė
želis ir tuojau, lyg pusnyje susivėlę išnykdavo. Dangus viršuje buvo 
žymiai tamsesnis už sniego laukus, ir akiračio gale jis skiedėsi, tirpo. 
Susijaukė pervien, ir išnyko. Traukinys pasisiūbuodamas rijo laukus 
ir dangų, baisiai greitai.

Smelkėme cigaretes. Dymų prisipildė iki aslos. Nu ką tu? Vynelį, 
kaip uogą prarijome. Tik suvilgome gomurius ir, taip sakant, sukėlė- 
me troškulį. Nes ką gi, po kipšais, reiškia butelys penkiems? Pauos
tyti. Jeigu nebūtume pradėję, tai nieko — pakęstume. Aš kažin ką 
užuodžiau, atvirai nukalbant. Laukiau, bene patsai susipras. Bet kur 
tau, kaimietis — sužiedėjęs nagas, tik iš kito. Ir nei krust. Sėdi, 
liurškia, koks alus jo laukia namie. Ką moterys kepa. Tegul sau mo
terys, o aš mirktelėjau Seibučiui.

— Kas turite, vyručiai, traukite iš savo karmonų. Nepritiktų 
taip sausai liežuvius laužyti! — taip sakydamas, leido akimis per vi
sus.

Tiedu Ūkininkai siūlėsi persižegnoti, jog nėra, šiurkus mėgino 
naują pasaką užvesti.

— Tu drieže! Matau iš akių! Nesigink — bus geriau.
Paštorių parėmėme, tai tas pasivaipęs ir ištraukė.
— Pirkau dovanų, savajai. Šventėms. O čia kaip smakai, gerkles 

išvertę. E, rykite, sprokite mano gerą!...
— Pamažu, pamažu. Patiks ir pačiam.
Kur nepatiks? Ir labai patiko jam vynas, tik mieliau svetimas. 

Užtat, kai gėrė savąjį, jau taip ar taip pamatęs, kad nebeišgelbės do
vanoms, stengėsi dvigubai išlakti. Netrukus ir tas tuščias nuriedėjo 
po suolu,. įšilome, atsisagstėme. Ir kalba vyko traškiau. Traukinys 
kūrė laukais, tai stoviniavo stotelėse. Langą traukė plonytis ledelis, 
kurį pūsdami dūmus, tirpdėme. Prie pervažų stovėjo ūkininkai su 
botagais prie savo rogių, užsimaukšlinę ausines kepures. Sniegas rū
ko pažeme. Kalneliuose ir prakasose surikiuotos sniegatvorės iki pu
sės skendo pusnyse. O traukinys, pasikratydamas ir pasilinguodamas, 
vis nėrė į šiaurę. Bet kad taip dar vienas iš kur nors?

Neaišku, kodėl Seibutis, toks gudrus keliauninkas, nesusiprato 
išlipti didesnėje stotyje ir nupirkti. Juk prie degtinės, kaip musė. Aš 
neturėjau pinigų, tai ir tylėjau. Smigtelėjo kaip adata pašonėn. Ne 
kas -kitas, o biesas ima ir pakuso žmogų. Paskui nebegali nusėdėti, 
nors tu kažką, žinojau, kad mūsų tarpe yra dar to skysčio. Aš tai 
žinojau, nes mačiau Šiurkų perkant du butelius vyno. Antrojo jis ne
bemanė pajudinti, laikydamas duoklę atidavęs. Nenutuokė vargdienis, 
kokią bjaurią kilpą neriu jam ant kaklo.

Vyno reikia ir sakau:
— Atsirastų dar lašelis... Jeigu ėmus ir paieškojus...
— O kas dar turi?
Sužiuro visi, šiurkus taip tiesiai, kad net akys sprogo iš kaktos. 

Jis kažinką kietai galvojo ir ūmai paraudo. Suvokė mano mintį ir 
tarė:

— Turi ir neduodi? Daužk kaklą nelaukdamas. Pradėjus gerki, 
nesveika stačiai nutraukti.

(Bus daugiau)

Paulina Gavelienė ir nešė darbo 
naštų lygiai su visom valdybos na
rėm. Ir daug kitų ponių, neįėjusių 
valdybon, atėjo talkon.

šie sunkumai, kaip toliau pir
mininkė nurodė, buvo tik šiek tiek 
sulėtinę šeimų lankymų, tačiau 
valdybai pasisekė įvykdyti visus 
užsibrėžtus darbus.

Vidutiniškai per metus Sekcija 
aplanko nuo 200 iki 250 ligonių. 
Per nepilnus šios kadencijos me
tus jau aplankyta virš 200 ligonių 
namuose ir ligoninėse.

Be tradicinių Motinos Dienos 
minėjimų, Sekcijos atstovės Moti
nos Dienos proga pavertė tradici
ja ir senesnės kartos motulių lan
kymų jų namuose. Ta proga ser
gančios sušelpiamos pinigais vais
tams, baltiniams bei reikalingiems 
rūbams. Šios kadencijos metų li
goniams sušelpti išleista 220 sva
rų. Vokietijoj (Gautingeno sana
torijoj) sergantiems ligoninis Sek
cija kasmet per Kalėdas ir Vely
kas siunčia po £ 20. Ten nuolatos 
guli nub 12 iki 20 lietuvių džiovi
ninkų.

Lankant ligonis, šiemet pirmų 
kartų Parksido ligoninėj Sekcija 
surengė gražų koncertų. Tai pada
ryti Sekcijų įgalino nuoširdus Li- 
tuania choro ir Jaunimo Tautinių 
Šokių grupės bendradarbiavimas. 
Juo gėrėjosi ne tik lietuviai ligo- 
nys, bet ir pilna salės kitataučių. 
P. Reisonienė gailisi, kad ji susi
rinkimo metu negalėjo viešai savo 
padėkos pareikšti čia buvusiam 
Choro dirigentui p. V. Šimkui ir 
Tautinių Šokių grupės vedėjai p. 
Lapšienei. Jos padėka priklausan
ti taip pat visiems mieliems cho
ristams ir šokėjams už puikų arti
mo pagelbos atjautimų.

Adelaidės Lietuvių Sąjungai 
sparčiu tempu varant statybas 
prie Lietuvių Namų, šios kadenci
jos Sekcijai teko beveik kas sa
vaitė pamaitinti po 20 ir daugiau 
talkininkų (iš viso 33 talkos). Ga
minant talkininkams maistų, daug 

gelbėjo ponios Laurinaitienė, Mor
kūnienė, M. Petkūnienė, Pyragie
nė, Vakselienė ir kitos.

Kitus savo parengimus Moterų 
Sekcija skirsto j visuomeninio po
būdžio ir į lėšų telkimo. I visuo
meninius įeina Motinos Dienos 
minėjimai, Kalėdų eglutės su jos 
metu dalinamom vaikams dovanė
lėm ir vaišių parengimas įvairiems 
pagerbimams. Prieš šios grupės 
tektų skirti ir Bendras Kūčias, 
nes mokestis imamas tik padengti 
maisto išlaidoms, neskaitant nieko 
už darbų ir nesiekiant pelno. Per
nai Kūčiose dalyvavo 189 asmenys. 
Šiemet Kūčias sekcija tikisi pada
ryti irgi sėkmingomis. Bus ypatin-

KARIAI UŽ TAIKA
I

KUR MES EINAME 
IR KĄ MES PASIEKSIME?

Lietuvei Kariuomenė* karių *a- 
vanorių kūrėjų Auitralijoj įky
rius š.m. kovo mėn. 17 d. visuoti
name susirinkime, apsvarstęs ka
rių savanorių kūrėjų veiklos rei
kalus, plačiau apsistojo svarstyda
mi labai liūdną ir apgailestautinų 
padėtį dėl esamo* bendruomenes 
rėmuose nesantaikos.

Ši nesantaika bendruomenėje 
netik nepasitarnauja bendruome
nės geram vardui ir vienybės iš
laikymui, bet priešingai bendruo
menės didesnėje dalyje kelia pasi
piktinimą ir tuo einama prie ža
lingo susiskaldymo.

Ši nesantaika jau tęsiasi kelinti 
metai ir nemažėja o ko toliau to 
labiau didėja bendruomenėje ir 
Lietuviškoje spaudoje.

Kariai savanoriai kūrėjai prisi
minę sunkias kova* dėl Lietuvos 
laisvės ir Nepriklausomybės, ku
riose vieningai dalyvavo įvairių or-

Skaitytoju Nuomonės
LAISVOJI SKAITYTOJŲ TRIBŪNA. UŽ JOS TURINI REDAKCIJA NEATSAKINGA.

ATITAISYMAS
Pereitame Mūsų Pastogės nu

meryje Skaitytojų nuomonių sky
relyje po straipsniu "Ko nori p. 
Kazokas" netyčia buvo išleistas 
parašas. Straipsnelio autorius yra 
kun Dr. P. Kačinskas, Geelong 
lietuvių kapelionas. Gerb. kun. Dr. 
P. Kačinską už šią nemalonią klai
dą nuoširdžiai atsiprašome.

M.I’. Red.

NETIKĘ ŽODŽIAI
Katalikiškoj spaudoj dažnai už

tinkame žodį “laisvamanis”, no
rint pažeisti ar pažeminti savo 
oponentų. Jeigu ne ši pikta inten
cija, patsai žodis nereikštų ko 
nors blogo: būtent, laisvai protau- 
jųs ar pripažįstąs minties laisvę. 
Šiai sąvokai priešingybė turėtų 
vadintis dvasios vargšas, siaura
protis ar pan. , šisai žodis parai
džiui išverstas iš rusiškojo “vol- 
nodumstvo". Jo kilmė — tamsiausi 
carų priespaudos laikai. Tada jis 
buvo taikomas rodantiems nepasi
tenkinimo despotija. “Volnodum- 
cai buvo pirmi kandidatai į Sibi
rą. Ir mūsų brolių nemažai ten iš
keliavo su šia etikete. Manyčiau, 
kad suinteresuoti turėtų rasti pri
imtinesnį lietuviškai ausiai ir šir
džiai terminų savo priešams tvoti.

P. Remeika, Adelaide

REIKALINGOS MISIJOS

Gerbiama* Pone Redaktoriau,
Labai nustebino p. Z.J. Sutkaus 

pasisakymas “Tėviškės Aiduose” 
Nr. 7.

Pilnai pritariu kad gal p. L.E. 
Janulaitis ne visur išlaikė ramų 
toną, bet tokio pasityčiojančio at
sakymo jis savo mintims nebuvo 
užsitarnavęs.

Misionieriaus reikalingumas Aus
tralijos lietuviams ne tik yra pri
brendęs, bet ir perbrendęs. Reli
gijos klausimas yra gana opus da
lykas, ir ne kiekvienas gauna tą 
dovaną su krikštu. Jei pažvelgsi
me ir j šventųjų biografijas, rasi
me daug jų klydusių gyvenimo 
keliuose. Grįžimas atgal prie Die
vo stalo irgi nėra kiekvienam taip 
lengvas. Nukrypti lengva kiekvie
nam, bet grįžti į tiesos kelią sun
kiau, negu p. Z.J. Sutkus mano.

Tapti geru kataliku neužtenka 
sekmadieniais užeiti j bažnyčią, 
nusipirkti maldaknygę ir dar porą 
religinių knygų ir galvoti, kad jau 
esi išganytas. Bažnyčios pamoks- 

gai rūpinamasi suteikti galimai 
daugiau šeimyninįo jausmo ir nuo
taikos, pritraukiant prie Kūčių 
vakaro daugiau jėgų.

Antron grupėn įeina Sekcijos 
parengimai; kuriais norima sutelk
ti lėšas socialinei globai vykdyti. 
Lėšos telkiamos vajais, gaunamos 
iš balių, bufetų loterijos ir įvai
rių arbatėlių. Normaliai sekcija 
rengia metuose du balius, bet šie
met, dešimtmečio proga, surengė 
ir tretįjį. Naujiena šiais metais 
buvo siuvimo ir rankdarbių vajus, 
kurio didžiausia talkininkė buvo p. 
M. Petkūnienė, faktiškai jį suor
ganizavusi. Nuoširdžiai pritarė la
bai daug ponių ir panelių. Kelios 
jų dešimtys siuvo, audė, medžia
gas aukojo. Pirmininkė tą vajų 
laiko puikiai nusisekusiu ir dar 
kartą dėkoja visoms prie jo prisi-

ganizacijų, įvairių pažiūrų bei re
ligijų asmenys, kuriuo metu visų 
buvo bendras tikslas nugalėti prie
šus ir atstatyti Lietuvai laisvę bei 
Nepriklausomybę.

Karių savanorių kūrėjų susirin
kimas nuoširdžiai prašo Krašto 
Valdybą daryti viską, kas nuo jos 
priklauso, ypač, kad bendruome
nės spaudoje nebūtų vedama ben
druomenę kiršinanti linija.

Kariai savanoriai kūrėjai krei
piasi į geros valios Tautiečius su 
nuoširdžiausiu prašymu, vengti vi
so to, kas mus skiria bet ne vie- 
nina.

Mieli Tautiečiai, supraskime, kur 
mes einame ir ką pasieksime. Vi
sais atžvilgiais bus daug didesnė 
nauda, kai visi’vieningai dirbsime 
Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo darbą Australijoj.

Savanoris kūrėjas S. Narušis 
Susirinkimo Pirmininkas

Savanoris kūrėja* J. Šlyteris 
Sydney. Sekretorius

lai irgi kasdieniniais sekmadieniais 
daugiausiai skiriami tik tiems, ku
rie skaitomi prie tikinčiųjų.

Misijonieriai, p. Z.J. Sutkau, ne 
vien krikštyti vyksta į visus kraš
tus, bet jų pareiga ir pakrikšty
tuosius grąžinti į Bažnyčią. Jei 
šiandienų pažvelgsime į lietuvius 
tikinčiuosius, rasime, kad jų nė 
vienas ketvirtis nesilanko bažny
čioje lietuviškose pamaldose. Ne
žinau, kaip kitur, bet Sydnėjuje iš 
daugiau kaip 2000 krikštytų kata
likų, jei į lietuviškas pamaldas at
silanko 100, sakome daug buvo, 
žinoma, nekalbama čia apie di
džiąsias šventes. Misijonieriaus 
reikia ne tik p. L.E'.- Janulaičiui, 
p. Z.J. Sutkau, bet reikia jo ir 
man, nes pagilinimas religinių tie
sų misijų metu, paprastai atneša 
dvasios sustiprėjimo tikėjime. Gal 
ir tautiečių skaičius po misijų pa
daugėtų lietuviškose pamaldose.

Faktas, kad Australijoje lietu
viai jaučia didelį kunigų trūkumą, 
taigi, esantiesiems irgi nėra leng
va atlikti visas savo pastoracines 
pareigas, nes jie turi ir kitų rūpes
čių.

Aš abejoju p. Sutkau, kad p. 
L.E. Janulaitis norėjęs savo laišku 
“pilti pamazgas už apikaklės”. Aš 
pilnai esu įsitikinęs, kad mūsų 
gerbiami kapelionai irgi yra tos 
pačios minties, jog misijonieriaus 
atsilankymas šio krašto lietuviams 
būtų naudingas, jeigu ne apsigy
venimui, tai nors ilgesniam vizitui, 
kurio metu galėtų aplankyti v i- 
s u s Australijos lietuvius, ko 
mūsų kapelionai nepajėgia atlikti.

A. Bučinskas, Sydney

YRA KO SUSIMĄSTYTI

Pone Redaktoriau,
M.P. Nr. 10 (672) vedamajame 

“Ar mokame būti dėkingi?” p. V. 
K. iškelia tikrai svarbų ir reika
laujantį greito sprendimo faktorių 
apie mūsų kultūrininkus ir meni
ninkus. Tame straipsny rašoma: 
"... atidžiau pažvelgus visas mūsų 
visuomeninis bei kultūrinis veiki
mas remiasi tyliais darbuotojais, 
kurie nesiveržia į pirmąsias vie
tas, kurie nesiginčija dėl nuopelnų 
ar garbės, bet ramiai atlieka tai, 
ką jie šiuo metu gali ir sugeba...” 
Toliau rašoma: “visų parengimų 
dalyviai ir organizatoriai, ar mo
kame, juos nors kiek įvertinti ir 
parodyti bent trupinėlį dėkingumo 
už visa tai, ką mes iš jų gauna
me?”

Atidžiai perskaitęs p. V.K, mi-

SODININKŲ ŽINIAI
Organofosforiniai insekticidai 

jau 15 metų rinkoje pardavinėja
mi Malathion, Parathion, Trithion 
ir Gusathion vardais, po prelimi
narinių tyrimų neabejotinai pri
pažinti kai kurių mentalinių ligų 
priežastimi.

Minėtų purškalų srityje dirbu
siems dviem jauniem mokslinin
kam prieš dvejus, metus nepagy
domai susirgus, buvo atkreiptas

dėjusioms. Moterų Sekcija laikė 
bufetus ir šešiuose kitų organiza
cijų rengtuose baliuose. Tie bufe
tai reikalauja daug darbo, tačiau 
mažai duoda pelno. Nevengdama 
didelio pasirengimo, Sekcija juos 
laiko, kad tik pajamas socialiniams 
reikalams padidintų vienu kitu 
svaru.

Be to, Sekcija surengė vieną 
gegužinę-vaikų šventę, vieną lote
riją, vestuvines vaišes pagal susi
tarimus, laikė bufetą trijose A.L. 
Sąjungos gegužinėse ir šešiose 
kultūrinėse popietėse.

Savo įnašais Sekcija prisideda 
prie Savaitgalio Mokyklos Tėvų 
Komiteto ruošiamų mokslo metų 
užbaigtuvių ai- mokyklos iškylų, o 
taip pat prie skautų ir kitų jauni
mo parengimų. Duoda indus moki
nių priešpiečiams.

Moterų sekcija kadencijos me
tu išleido: Ligoniams £ 220; Vi
suomeniniams parengimams £ 80; 
Lietuvių Namams pinigais £ 100; 
Salei palmės, užuolaidos, priesta
tui langas £ 75; Aukos £ 60; In
ventoriui papildyti £ 25; Organiza
cijoms kaip pelnas iš bufetų £ 50.

Į šias sumas neįeina kitos smul
kios išlaidos, kurios bus pateiktos 
Moterų Sekcijos susirinkimui. Ben
drai, Moterų Sekcijos apyvarta 
šiais metais siekia £ 1500. Gali
mas daiktas, kad apyvartos pusė 
bus grynas pelnas.

Neturėjusi kitos progos, Mote- 

nėtą straipsnį susimąsčiau ir pa
galvojau, kad tikrai mes ne tik ne
mokame, bet ir nenorime jų pa
gerbti. Kada jie reikalingi, tai išsi
juosę juos medžiojame, o sume
džiojus paliekame juos Dievo va
liai.

Stebėdamas Adelaidės bendruo
menės gyvenimą, nepamenu, kad 
mes juos prisimintume. Kaip pa
vyzdį galiu paminėti pereitų me
tų rugsėjo 8-ją. Pirmose vietose 
buvo matoma ir tokių, kurie ne
daug kuo prisideda prie bendruo
meninio gyvenimo aktyvumo, o tuo 
tarpu savaitgalio mokyklos moky
tojai, kurie tą naštą jau neša ne
be pirmus metus, vos gavo atsi
sėsti salės galo. Skaudu ir gėda pa
sidarė užmiršus pagerbti tuos pil
kuosius darbininkus. Juk nesunku 
pagaminti rotatorium kvietimus ir 
išsiuntinėti juos kultūrininkams bei 
bendruomeninių organizacijų va
dovams, jiems rezervuojant pirmą
sias vietas.

J. Riauba, Adelaide

SPORTININKŲ VARGAI

Gerb. Redaktoriau,
Pilnai, pritariu, kad gal p. L.E. 

Redaktoriaus pareiškimui M.P. Nr. 
10. Pačiai skaitlingiausiai ir veik
liausiai lietuviško jaunimo organi
zacijai turėtų būti skiriama dau- 
giou dėmesio ir vietos laikraštyje 
jų veiklos aprašymui. Hitleris su
gebėjo Vokietijos jaunimą auklėti 
ir kontroliuoti per kariško pobū
džio organizacijas, Sovietų Sąjun
ga — propagandos specialistai — 
tą darbą atlieka per sportą. Kodėl 
mums nepasimokinti iš specialis
tų? Jei Lietuvoje sporto klubams 
rūpėjo tik fizinis auklėjimas, tai 
išeivijoje pirmoje vietoje atlieka
mas lietuvybės išlaikymo darbas. 
Eilė jaunuolių lietuviškai kalbėti 
išmoksią tik pradėję sportuoti lie
tuviškuose klubuose. Plačiau ap
rašydama sportinę veiklą “Mūsų 
Pastogė” gali tikėtis ateityje dau
giau prenumeratorių iš dabar bręs
tančio jaunimo tarpo. Ta pačia 
proga norėčiau išreikšti pasitenki
nimą ir nesuklysiu pasakęs viso 
sportinio jaunimo padėką sporto 
skyriaus redaktoriui Antanui Lau
kaičiui už taip darniai ir regulia
riai vedamą sporto skyrių. Tai yra 
pavyzdys išeivijoje, ir A. Laukai
tis, nesiribodamas vien Australijos 
lietuvių sportine veikla, dar apra
šo ją ir Amerikoje leidžiamame 
liet, sporto žurnale.

R. Sidabras, Adelaide 

valdžios dėmesys, ir Melbourno 
universiteto Farmakologijos de
partamento prof. F.H. Show buvo 
paprašytas reikalą ištirti. Jis su 
psichiatru — farmakologu Dr. Ger- 
shon surinko duomenis, kurių pa
galba prieita augščiau minėtų iš
vadų. Paaiškėjo kad susirgimų 
skaičius, nežiūrint griežto purška
lų vartojimo taisyklių laikymosi, 
ypač gausus vaismedynų rajonuo
se, tyrimų stotyse bei Canberra 
C.S.I.R.O.

Pradinėse stadijose jaučiamas 
vienas ar keli šių simptomų: pik
tinimas, svaigimas, nuolatini* nuo
vargis, depresija, vėmimas.

Minėtieji profesoriai reikalauja 
pilno mokslinio ištyrimo, nors jo 
rezultatai pakirstų prekybą orga- 
nofosforiniais insekticidai* (vien 
Australijoje per metus jų parduo
dama už vieną milijoną svarų).

Mūsų mažuose priemiesčių .sode
liuose ypatingai dažnai naudoja
mas Malathion (tiek grynas, tiek 
mišiniuose su kitais). Tik išimti
nais atvejais čia purškiant prisi
laikoma apsaugos priemonių, ku
rios, kaip matėme, šio purškalo at
veju saugumo irgi neužtikrina.

S.

rų Sekcijos pirmininkė per spau
dą dėkoja visoms nenuilstamoms 
Moterų Sekcijos talkininkėms ir 
talkininkams už gausią paramą per 
visą darbo dešimtmetį ir visai 
Adelaidės lietuvių bendruomenei 
už materialinę ir moralinę paramą 
jos darbe. Ji prašo tos pagelbos 
nenutraukti ir šiais metais, kada 
reikės netik vykdyti įprastus dar
bus, bet dar tinkamai atlikti šei
mininkės pareigas Meno Dienų ir 
Krašto Tarybos suvažiavimo pro
ga. Sekcijai tada teks paruošti 
pietus 250 sportininkų, vakarienę 
180 choristų ir per tris dienas pie
tus 60-čiai Krašto Tarybos narių, 
o taip pat prisidėti prie virtuvės 
įrengimo dabar vykdomose Lietu
vių Namų frontinėse patalpose.

Yra pagrindo manyti, kad pas
kutinius Moterų Sekcios pirminin
kės p. Reisonienės žodžius adelai- 
diškiai priims giliai širdin ir de
šimtmečio įrodytą paramą Sekcijai 
dar labiau sustiprins. Sekcija at
lieka tikrai kilnų darbą. Kitais 
metais, atrodo bus sudaryta proga 
Sekcijos valdybai netarpiškai pa
sikalbėti su adelaidiškiais per vi
suotinį bendruomenės narių susi
rinkimą. O prieš akis dideli dar
bai visai Sekcijai.

V. Radzevičius

KANADOS SKAUTAI 
IŠMONINGI

Vasario 11 d. Hamiltono skautai 
minėjo Nepriklausomybės šventę. 
Po iškilmingos sueigos ir oficia
liosios dalies įvyko lituanistinės 
varžybos. Iš kiekvieno tunto pa
rinkta po 5 asmenis. Jie burtų ke
liu traukia po klausimą iš 4 da
lykų: Lietuvos istorijos, literatū
ros, krašto pažinimo ir Nepriklau
somos Lietuvos laikų. Atsakymai 
vertinami taškais. Vienetas surin
kęs daugiausia taškų, gauna pe
reinamąją dovaną, o paskiri daly
viai 3 individualines dovanas. Dėl 
pereinamos dovanos galės vėliau 
su laimėtojais varžytis bet kuri 
Hamiltono jaunuolių (12-20 metų 
amžiaus) grupė. Tuo norima pa
skatinti jaunimą, palikusį šešta
dieninės mokyklos suolą, toliau 
domėtis lituanistiniais klausimais 
ir kasmet varžantis dėl pereina
mos dovanos, papildyti savo ži
nias.

Gerb. Redaktoriau,
M. Pastogės anketoj į skaityto

jus niekur neprisiminta apie spor
to skyrių. Šis skyrius, A. Laukai
čio eilę metų vedamas, yra pir
mas, kurį aš gavęs laikraštį grie
biu skaityti. Esu tikras, kad tokių 
skaitytojų yra daug, ypač kurie 
domisi sportiniu gyvenimu Austra
lijos ir kitų lietuvių tarpe. Manau, 
kad praleidimas anketoje įvyko 
per neapsižiūrėjimą ir prašau šią 
klaidą atitaisyti

J. Donela, Mile End, S.A.

Red. pastaba: sporto skyrius M. 
P.-je nėra naujiena ir taip natū
raliai su pačiu laikraščiu suaugęs, 
kaip ir pati lietuvių kalba. Spe
cialiai jo neišvardijus šalia kitų 
periodinių ar neperiodinių skyrių 
dar nereiškia, kad jis ignoruoja- 
mas. Greičiau priešingai: sporti
ninkai buvo ir yra daugiau prote
guojami laikraštyje, negu kitos 
jaunimo organizacijos.
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KOVAS DĖKOJA

SPORTO ŽINIOS

Sydnėjaus sporto klubo valdy
ba, baigdama savo kadencijos dar
bą, reiškia padėką organizacijoms 
ir pavieniams asmenims, priside- 
jusiems prie klubo veiklos palai
kymo:

Lietuvių namų Tarybai Redfer- 
n’e, Bankstown’o lietuvių namų 
Valdybai, V. Kazokui, “Mūsų Pas
togės” redaktoriui, Ant. Laukai
čiui, Sporto skyr. redakt., J. Zin-

kui, Krašto Valdybos nariui jau
nimo reikalams, M. Stošiui, Syd
nėjaus apylinkės pirm., dr. A. 
Mauragiui ir p. Radzevičienei.

Pinigais aukojusiems: Pr. Mika
lauskui £ 5, M. Petroniai £4, J. 
Aleksai £ 1, P. Grosui £ 1, J. Kili
kui £ 1, J. Katinui £ 1 ir J. Suo
piui — 10 šil.

Sydnėjau. .porto klubo 
“Kova.” Vaidyba

MURRAY’S I

iI
i.t

LIETUVOJE
LAIMA BALEIŠYTĖ

— ČEMPIONĖ

X II-jų Sovietų Sąjungos stalo 
teniso pirmenybių moterų indivi
dualinių varžybų nugalėtoja yra 
14 m. ąmžiaus lietuvaitė Laima 
Baleišytė. Varžybos įvyko Taline, 
Estijoje, vasario mėn. Finale Ba 
leišytė įveikė estę S. Paiserv (18 
:21; 21:14; 21:17; 21:13). 1959 m. 
Sov. Sąjungos titulą laimėjo N. 
Ramanauskaitė, Laimos Baleišytės 
pusseserė. Ji šiemet pirmenybėse 
nedalyvavo (laukia šeimos). Įdo
mios žada būti sekančių metų pir
menybės. Abi puseseres treniruo
ja Laimos motina Bronė Baleišie- 
nė, 1954 ir 1957 m. buvusi Sov. 
S-gos čempionė, šiose rungtynėse 
neblogai pasirodė ir kitos lietu
vaitės, užimdamos kuklesnes vie

tas: Morkūnaitė — 6-tą, Kondra- 
taitė — 7-tą, Grigaitė — 20-tą.

Vyrų grupėje daug kartų buvęs 
Sov. -Sgos čempionas vilnietis A. 
Saunoris turėjo nusileisti mask- 
viečiui G. Averinui. Kadangi vy
rų komanda pirmenybėse dalyvavo 
(be Paškevičiaus ir Lysino) nepil
nos sudėties, tai nenuostabios ir 
jų užimamos pozicijos lentelėje: 
Vaidžiulis — 11-tą, Čepaitis 18-tą, 
Zablockis — 22-rą.

Mišriame dvejete Kondrataitė — 
Vaidžiulis užėmė trečią vietą.

Iki šiol stalo tenise pirmavę lie
tuviai pasirodė silpniau už mask
viečius. Moterų grupėje perspek
tyvos daug geresnės, nes matosi 
puikus prieauglis. Su savo auklėti
nėmis B. Baleišienei konkurenciją 
daro buvęs Lietuvos čempionas, 
dabar Panevėžio apygardos ins
truktorius V. Variakojis.

R. Sidabras
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TOUR de FRANCE

MELBOURNE

“VARPAS” (Merg.) —
“COMETS” 21-8 (13-4)

“Varpo” mergaitės, žaidžiančios 
Victor. W. Intern. B. Assn. krepši
nio B klasėj, iškovojusios į baig
minę ketvertukę, turėjo pusfinali
nes rungtynes su “Comets” kom. 
(Aust.), kurias užtikrintai laimė
jo.

Pačios rungtynės buvo gyvos ir 
sparčios. Priešo komanda pradėjo 
žaidimą dideliu greičiu, paimda- 
mos asmeninį gynimą, tačiau iki 
žaidimo galo to greičio nebeįsten
gė išlaikyti. Pro gerą “varpiečių” 
zoninį gynimą negalėjo prasilauž
ti, tolimi metimai buvo nesėkmin
gi, ir “Varpo” krepšininkės taš
kas po taško didino savo laimėji
mą. Tenka pasidžiaugti gražia 
“varpiečių” žaidimu ir kovingu
mu, ir J. Kuncaičio darbu, kuris 
kaip treneris nuolat su jomis dir
ba.

Taškai: A. Silvaitė 6, A. Lazut- 
kaitė 6, D. Urbonaitė 5, G. Kalvai
tytė 2 ir A. Kalvaitytė 2.

(a)

VARPO SUSIRINKIMAS
Kovo 11 d. Lietuvių Namuose, 

Thornubury, įvyko M.L. Sp. Kl. 
“Varpas”, nors negausus, bet ak
tyvus susirinkimas. Iškelta daug 
opių klausimų, tarp jų, kaip vie
nas iš opiausių: moterų tinklinio 
sekcijos atgaivinimas. Tuo klausi
mu jau anksčiau buvo susirišta

su žinomu sportininku p. L. Balt
rūnu (dėl darbo sąlygų laikinai 
išėjusiu iš aktyvaus sporto gyve
nimo), paprašyta sudaryti koman
dą ir treniruoti tinklininkes. Tiki
mės greitu laiku vėl pamatyti 
“Varpo” tinklininkes aikštėje.

Po paskutinių pirmenybių, įvy
kusių Geelonge, klubas atkreipė 
ypatingą dėmesį į priaugančio jau
nimo pritraukimą į sportininkų 
eiles ir pastangos davė gražių vai
sių: jaunų mergaičių krepšinio 
sekcija, vadovaujama D. Urbonai
tės, turi 12 jaunų, entuziastiškų 
žaidėjų, kurias kas sekmadienį tre
niruoja J Kuncaitis. Jaunių ber
niukų sekcija, vadovaujama R. 
Kazlausko, turi 20 narių. Treni
ruoja R. Baikauskas.

Susirinkime išrinkta nauja Klu
bo valdyba, kuri pasiskirstė parei
gomis sekančiai: pirmn. A. Blad- 
zevičius, vicepirmin. Lazauskas 
sekr. žvinakis, kasininkas J. Ab- 
linskis ir ūkio reikalų ved. čir- 
vinskas.

Tenka labai apgailestauti, kad 
sportininkai, aktyviai dalyvaudami 
sporte, kažkaip nuleidžia pro ša
lį reikalą ateiti į susirinkimus, už
miršdami, kad susirinkimai, be- 
gvildenant ne tik paskirų sekci
jų, bet ir viso klubo bendrus klau
simus, arčiau suriša sportininkus 
tarpusavy, ir kiekvienas jaučiasi 
ne tik paskirų sekcijų bet ir klu
bo narys.

(»)

“Tur de France” (Tour de Fran
ce) — kuris dviračių sporto mė
gėjas nežino šių dviejų žodžių, 
reiškiančių gigantišką raumenų, 
ištvermės ir nervų kovą, kuri ilgą 
laiką prikausto sporto mėgėjų dė
mesį. 4 — 5 tūkstančių kilometrų 
distancija, padalinta į 20 — 22 
etapus, nusidriekia per visą Pran
cūziją, pasiekia Belgiją, kerta Al
pes ir Pirėnus, trasa nepaprastai 
sunki ir pavojinga. Kiek žymių 
dviratininkų čia išlaikė savo meis
triškumo egzaminą! Įdomu prisi
minti, kad šiose lenktynėse prieš 
25 — 30 metų yra dalyvavęs ir 
lietuvis Stasys Astrauskas. Tačiau 
iki šiolei šių lenktynių dalyviais 
galėjo būti tik profesionalai. Bet 
po Romos olimpiados, o taip pat 
po šių metų pasaulio pirmenybių, 
paaiškėjo, kad stipriais dviratinin
kais gali būti ne vien tik profesio
nalai ar šalys, turinčios profesio

nalųjį dviračių sportą. Todėl pa
sigirdo balsų, kad reikia organi
zuoti ir lygiagrečias Tour de Fran
ce lenktynes mėgėjams. Joms pa
siūlytas ir vardas: “Tour de l’ave- 
nire” — Ateities lenktynės.

Šią prancūzų sportinio laikraš
čio “L’Ekip” iškeltą mintį plačiai 
komentuoja pasaulio spauda, štai 
ką rašo patys prancūzai: “Tos 
lenktynės gali vainikuoti neblės
tančią Adolfo Šuro sportinę kar
jerą. Šuras, šitas vadinamas “Ry
tų Babetas” — daugkartinis Tur 
de France nugalėtojas — galėtų 
būti sumaniu savo komandos ka
pitonu.

Toliau laikraščių koresponden
tai rašo, kad būtų labai įdomu 
pamatyti lenktynių trasoje Zak- 
senringo didvyrį B. Ekšteiną, XIV 
-jų Taikos lenktynių nugalėtoją 
E. Rageną (VDR), kad čia tik
riausiai dar labiau išryškėtų ta-

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

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

Rockdale atotia. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė, duodamo, ir ii.imokėjimui. Me» kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
| USSR PER ŠVEDIJĄ

AYMzlTV & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254 

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

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

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

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

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

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

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

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

lentas tokių puikių dviratininkų, 
kaip lenkų S. Gazdos ir V. Podoba- 
so, rumuno A. Moiceanu, J. Mele- 
chovo ir G. Saidchužino. Pastara
sis, sakoma, galėtų tapti tikru 
“Kalnų karaliumi”.

Laikraščiai taip pat praneša 
profesionalų trasą, rašo, kad “Pro
fesionalų rato” distanciją sudarys 
21 etapas. Ji eis laikrodžio rodyk
lės kryptimi. Dviratininkams pir
miausia reikės įveikti Alpes, o pas
kui Pirėnus (anksčiau buvo prie
šingai). Numatoma, kad šiose lenk
tynėse dalyvaus 11 rinktinių

NAUJA VALDŽIA ADELAIDĖJE
Š.m. kovo 18 d. Lietuvių Namuo

se įvyko visuotinis metinis Ade
laidės lietuvių susirinkimas ap
svarstyti bendruomeninius reika
lus ir išsirinkti naujus vykdomuo
sius organus.

Susirinkime balsavimo teisę (su
simokėjus lietuvio mokestį) turėjo 
110 lietuvių.

Apylinkės valdybos pirmininkas 
Jurgis Jonavičius, pradėdamas val
dybos veiklos apžvalgą, pakvietė 
susirinkimą atsistojus tylos minute 
pagerbti prieš dvi savaites mirusį 
Adelaidės lietuvių kapelioną Juo
zą Kūngį.

Darydamas toliau veiklos ap
žvalgą, pirmininkas kiek plačiau 
sustojo ties valdybos bandymais 
pačioj veiklos pradžioj nustatyti 
bendradarbiavimą tarp lietuviškų 
organizacijų Adelaidėje. Tuo rei
kalu pirmiausia valdyba tarėsi su 
tiesiog jai priklausančiom, nors 
ir autonomiškai veikiančiom, orga
nizacijom, o vėliau, visoms ben
druomeninėms organizacijoms pri
tariant, sukvietė bendran pasikal
bėjimui tiek bendruomenines, tiek 
ir atskirai Katalikų Centre susi
būrusias organizacijas. Tuo pasi
tarimu valdyba norėjo išsiaiškinti 
bendradarbiavimo galimybes.

Toliau pirmininkas nurodė visus 
bėgamuosius apylinkės valdybos 
darbus ir rūpesčius, minėjimų, 
tautinių švenčių ir kitus parengi
mus bendrus pasitarimus būsimų 
Meno Dienų reikalais ir t.t.

Iždininkui padarius finansinę 
apžvalgą ir Kontrolės Komisijai 
perskaičius kontrolės aktą, buvo

pravesti vykdomųjų organų rinki
mai.

Į apylinkės valdybą balsų dau
guma išrinkti:

1. M. Pocius (102 balsai),
2. J. Nevėrauskas (97);
3. K. Tymukas (87);
4. B. Straukas (75) ir
5. A. Vitkūnas (74).
Valdybos kandidatais liko A. še

rdis. ir P. Launikaitis.
Kontrolės komisijon susirinki

mas išrinko L. Garbaliauską (106), 
B. Marmukonį (90) ir V. Petkū- 
ną (65).

Naująjį Apylinkės Garbės Teis
mą sudaro: Dunda, Mikeliūnas, Jo
navičius, Petruškevičius ir Rackus.

Visi vykdomieji organai buvo 
renkami slaptu balsavimu. Tuo lai
ku kai Mandatų Komisija (Levic
kas, K. Pocius, A. šliužas) tikrino 
balsavimo korteles, susirinkimas 
vedė diskusijas dėl valdybos pra
nešimų. Jų dalį užėmė bandymai 
išsiaiškinti valdybos pastangas 
ieškant bendradarbiavimo ir tų 
pastangų rezultatus.

Diskusijose susirinkimas ap
svarstė 1959 m. pradėtą praktiką, 
kad Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
valdybos narys dalyvauja Apylin
kės valdybos posėdžiuose spren
džiamuoju balsu. Susirinkimas, 
nauju balsavimu, patvirtino 1959 
m. susirinkime priimtą tvarką. 
Kaip žinoma, Sąjunga, kaip juridi
nis asmuo australiškų įstatymų 
akyse, tvarko ir administruoja 
bendruomenės turtą. Apylinkės 
Valdybos narys jau nuo 1956 m. 
dalyvauja Sąjungos valdybos po

sėdžiuose sprendžiamuoju balsu. 
Buvo iškelta kai kurių statutinių 
prieštaravimų, nurodant, kad sta
tutas numato apylinkės valdybos 
sudėtį iš penkių narių, o dabar, 
įjungiant apylinkės valdybon ALS 
narį, keičiama jos sudėtis.

Sumanymuose buvo iškilę kai 
kurie Bendruomenės statuto kei
timo klausimai, bet juos susirinki
mas atidėjo tam laikui, kai bus 
renkami atstovai į Krašto Tary
bą.

Susirinkimo metu Savaitgalio 
Mokyklos Vedėjui p. Statnickui 
Tėvų Komiteto atstovė ponia Stal- 
bienė įteikė raudonam šilke ran
komis išsiuvinėtą Vytį, o TK pir
mininkas Gylys trumpai užsiminė 
apie T. Komiteto rūpesčius.

Į visus lokalinio pobūdžio klau
simus plačiai atsakė apylinkės 
valdybos pirmininkas J. Jonavičius 
ir susirinkimas balsų dauguma už- 
gyrė apylinkės valdybos veiklą, o 
susirinkimo pirmininkas V. Linkus

I
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(Prancūzijos, Italijos, Belgijos, 
Olandijos, Ispanijos, VFR, Angli
jos, Šveicarijos, Liuksemburgo ir 
dvi regionalios Prancūzijos ko
mandos), kurių kiekvieną sudarys 
po 12 dviratininkų. Šios lenktynės 
prasidės birželio 25 ir baigsis lie
pos 16 dieną. Profesionalai star
tuos Ruane, o iš ten važiuos marš
rutu D jepas — Liežas — Briuse
lis — Paryžius. Iš čia abiejų lenk
tynių dalyviai važiuotų vienu 
maršrutu, tik mėgėjai iš “Park de 
Prens” startuotų tą pačią liepos 
2 d. dviem valandom vėliau, negu 
profesionalai. Jų distancija nusi
drieks 2000 km. ir bus padalinta
į 15 etapų. Kaip ir profesionalams, 
jiems numatyta 1 — 2 dienos po
ilsio.

Dedamos viltys, kad Tour de 
France varžybos užims nuolatinę 
vietą tarptautiniame dviračių 
sporto kalendoriuje, kaip daugia
dienės dviračių lenktynės, atviros 
tiek mėgėjams, tiek ir “nepriklau
somiems” (neįeinantiems į profe
sionalų organizacijas) dviratinin
kams.

Ryšium su tuo prancūzų laikraš
čiai spausdina medžiagą apie žy
miuosius dviratininkus-mėgėjus V. 
Kapitonovą, A. Šurą, apie šių me
tų pasaulio čempioną B. Ekšteiną, 
o taip pat XIV Taikos lenktynių 
nugalėtoją E'. Hageną.

PRANEŠIMAS
šiuo pranešame, kad klubo su

sirinkimas įvyks balandžio mėn. 
1 d. 2 vai. p.p. Lietuvių namuose 
Redferne. Kviečiame narius ir pri
jaučiančius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Sydnėjau. Liet. Sporto Klubo 
“Kova.” Valdyba

padėkojo visai valdybai už jos 
energingą ir gražią veiklą kaden
cijos metu. Sekretoriavo V. Neve- 
rauskas. V.R.

TURTINGIAUSIA VALSTYBĖ
Proporcingai savo gyventojų 

skaičiui turtingiausia yra mažytė 
arabų valstybė Kuvait, dėl kurios 
šiandien varžosi Anglija ir Ira
kas. Kuvaito turtas — žibalas ir 
alyva. Iš žibalo ta mažytė valsty
bė uždirba 1 mil. dol. kas dieną. 
Joje gyvena tik 320.000 arabų ma
hometonų, kurie yra aprūpinti ne
mokamu medicinis patarnavimu ir 
kitomis lengvatomis.

Temperatūra krašte siekia iki 
130° karščio, bet visi pastatai tu
ri modernius vėsintuvus. Žibalo 
gręžimai buvo pradėti tik po JI 
D. karo Gulf Oil Corp, ir British 
Petroleum bendrovių, kurios pusę 
viso savo pelno privalo atiduoti 
valdančiam šeikui.

Kuvaitas 1961 m. liepos 19 d. ta
po nepriklausoma valstybe. Tuo 
pačiu laiku Irakas pradėjo reikšti 
pretenzijas į tą turtingą plotą.

| CABRAMATTA HOTEL |
•į- Tel. UB 1619 Y
Y moderni.kiau.ia. viešbuti, prie Cabramatto. gelžinkelio tilte. Y

Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- 5 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — Ž
Y gera muzika. ą

Prieš žibalo versmių atradimą 
1936 m. krašte buvo tik viena mo
kykla. šiandien yra 134 moder
niausios pasaulyje mokyklos. Ku
vaitas neturi universiteto, tačiau, 
jei kas nori mokytis užsienyje, 
valdžia sumoka už kelionę, moks
lą, knygas ir padengia visas kitas 
išlaidas.

Šeikas Abdullah pasikvietė anglų 
kariuomenę. Vėliau jis įsijungė į 
Arabų Lygą ir britų kareivius pa
keitė arabais.

šeikas Abdullah, rūpindamasis 
ateitimi, nes žibalo šaltiniai gali 
išsibaigti, pasirūpino atidaryti są
skaitas Londone ir Šveicarijoje.

(T.Ž.) V.K.
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MŪSŲ PASTOGE
MELBOURNE

PASKAITA APIE 
PRIESATOMINĘ APSAUGĄ

Liet. Vet. S-gos “Ramovė” Mel
bourne skyrius ruošia tautiečiams 
viešą paskaitą — Priešatominė ap
sauga. Paskaitą skaitys ats. gen. 
št. karin. J. Janulaitis Parapijos 
Namuose, 18 Henry st., Kensing
ton, kovo 31 d., 6 vai. v. Po pas
kaitos — arbatėlė.

Paskaita '•— visiems aktuali, to
dėl visus kviečiame gausiai atsi
lankyti.

L.V.S. "Ramovė” Valdyba

MELBOURNAS RUOŠIASI
Mūsą laikas suskirstytas metų 

laikais, darbais ir šventėmis. Pra
leidai žiemą pavasaris jau čia: pa
starajam baigiants — lauki vasa
ros ir t.t.

Atšventęs Kalėdų šventes jau 
pradedi laukti Velykų, o sulaukus 
gavėnios, dienos iki jų nebesulai
komai bėga.

Dabar pats gavėnios vidurys. 
Taigi, Velykos jau čia pat, o jas 

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kovo 5 d. laivu Canberra, grįžo 

iš Amerikos Irena ir Stasys Tamo
šaičiai. Chicagoje išgyvenę virš 2 
metų. Apsigyveno vėl Melbourne.

Sekmadienį, kovo 25 d. įvyko Syd
ney senųjų skautų židinio pikni
kas, kurio metu ps. B. Žalys skai
tė paskaitą “Lietuvybės išlaiky
mas Australijos lietuvių skautų 
vienetuose”, čia pat buvo renka
ma nauja židinio vadovybė: tėvū
nu išrinktas inž. I. Jonaitis, ir
kancleriu ponia JBukevičienė.

Fizioterapistė ir Studentų žodžio 
redaktorė p-lė Daiva Labutytė pa
kviesta lektore Sydney universite
to fizioterapijos departamente.

K. Lemenienė iš Newcastle gulė
jusi St. Luke’s ligoninėje Kings 
Cross (Sydney}, pasveikusi grįžo 
namo. Vos tik jai išvykus į tą pa
čią lovą atsigulė sydnėjiškė p. 
Cibulskienė, kuri kelias dienas iš
buvusi grįžo sveika.
Newcastle lietuvių choro dirigen
tas Stasys Žukas atostogauja, ža
dėjo vykti į Sydney, tartis choro 
reikalais, plėsti repertuarą. Kartu 
reikia ruoštis birželio koncertui 
ir gaudyti mergaites grožio kara
lienės rinkimams. Jei dar liks lai
ko, reiks dažyti namą. O poilsis? 
“Pailsėsime kitų atostogų metu”, 
sako Stasys.

★
Aną sekmadienį newcastliečių 
Skuodu sode buvo linksma: choras 
rengė gegužinę, į kurią suskubė- 
jo visa Newcastle lietuvybė. Kepė 
mėsos, putojo alutis. Dainų tikrai 
netrūko: vienu metu girdėjosi net 
penki atskiri chorai. Tik pora šim
tų vištų tylėjo. Įdomu, kaip tokios 
linksmybės atsiliepė į jų sveika
tą?

★
Pereitą šeštadienį Sydney lietuvių 
studentų Initium semestri vakaras 
praėjo kovos ženkle: karštasis ka
ras vyko scenoje, o šaltasis salėje 
atskiruose posėdžiuose. Aukų ne
užregistruota, tik sekantį rytą R. 
Daukus vertė augštyn kojom visą 
“Dainavą” jiėškodamas dingusių 
raktų.

★
ALB garbės narys Antanas Bau- 
žė susilaukė dar vieno anūko: ne
seniai vyresnioji duktė Irena ir 
žentas Stikai susilaukė sūnaus.

★
Šių metų Sydney grafikų parodo
je (Farmer’s Blaxland Gallery) 
su savo darbais dalyvavo Eva 
Kubbos (5 paveikslai), Vaclovas 
Ratas (3 pav.). Henry Šalkauskas 
(5 pav.), Algirdas Šimkūnas (6 
pav.).

APIE ŠOKIUS GAVĖNIOJE
Tūlas Kazys A. paklausė “Kris

taus Karaliaus Laivą”, ar yra nuo
dėmė advento ir gavėnios metu 
dainuoti ir šokti?

Tėvai Marijonai, kurie "Kris
taus Karaliaus Laivą” leidžia ir 
redaguoja, Amerikoje, atsakė:

"Padorias dainas dainuoti ir pa
dorius šokius šokti, jei tuomi nėra 
nusikalstama prieš artimo meilę 
ir nesudaro papiktinimo, nėra 
Bažnyčios įstatų uždrausta. Kai 
seniau buvo įsakyti daug griežtes
ni pasninkai, santūros papročiais 

sutikti melburniškiai jau ruošia
si.

Velykos be margučių — ne Ve
lykos, pasakytų zuikučio australiš
kasis brolis rabitas. Tačiau jam 
nusiminti ir liūdėti neteks. Mar
gučių bus! Margučių bus Margu
čių pobūvyje Lietuvių Namuose 
šeštadieni prieš Atvelykį. Ir dar 
daugiau, ir gražesnių, negu per
nai.

Žinau (paslapčių neišduosiu!1), 
vienas džiovina sūrį, iš kurio pa
sidarysiąs patį stipriausią margu
tį, kitas ketina atsinešti smali
nį. o Jonas rausiasi po čemodanus 
jiėškodamas atsivežtinio medinu
ko. Sako, buvęs pats gražiausias.

Jų tikslas aiškus — laimėjimas: 
vienas tvirtumui, kitas ridenimui 
(smaliokas toli riedąs!), trečias 
puošnumui. Neatsiliksiu ir aš. Bet 
kaip? Spėkit! Nepasiduokit ir jūs!

Tačiau laimėjimas visiems, nes 
besivaržiant nuotaika pakili. Tai
gi, mielas, ar tu galėsi sėdėti na
muose neatvykęs į Margučių Po
būvį, kur visi linksminsis? Atmink: 
kas bus. kas nebus, bet Margu
čių pobūvis Lietuvių Namuose tik
rai bus!1

Rimas Vėtra

★
Greenacre Beitelių namuose susi
rinkę apie dvidešimt lietuvių su
sikaupę išklausė “Baltaragio ma
lūną” plokštelėje.

★
Eilė Vak. Vokietijos universitetų 
profesorių kreipėsi į parlamentą, 
kad įstatymo keliu būtų uždraus
tos studentų dvikovos. Ku-ka

%

ATKELIAVO Į LAISVĘ
Anglijoje laivų krovikai išgirdo 

pro ventiliatorius silpną žmogaus 
šaukimą; padirbėjus gerą valandą 
užtikti trys lenkai pabėgėliai tarp 
laivo krovinių. Jie tapo anglų 
“areštuoti”, kol bus galutinai iš
aiškintas jų prašymas politinio 
prieglobsčio. Atrasti smarkiai ap
žėlę ir gerokai išbadėję, nes pas
kutinių kelionės dienų metu buvo 
be maisto 3219 tonų laive “Ja- 
roslaw Dabrowski”.

IMIGRANTAI
Į Australiją vasario mėn. šiais 

metais atvyko 5420 imigrantų.

JEI PRAŠYS — PADĖS
J.A.V., jei bus prašoma, sutin

ka padėti Kubos labdarybės orga
nizacijoms maistu. Bažnytinės or
ganizacijos atsisako padėti, kol 
Kuboje nepasikeis kai kurie vy
riausybės nusistatymai, šiuo metu 
Castro įvedęs krašte maisto nor
mavimą.

PARTIJA TEISME
Federalinė vyriausybė Ameriko

je iškėlė bylą komunistų partijai 
už nesumokėtus valstybinius mo
kesčius (taxa) sumoje £223,000. 
Vyriausybė pajėgi atgauti vos 
£3000, paimdama ir parduodama 
partijos turtą J.A.V-bėse.

KALTINAMA KUBA
Guateinalos vyriausybė kaltina 

Kubą su Castro už komunistinius 

einant, buvo draudžiama adven
tuose ir gavėnioje dainos, muzika 
šokiai ir kitoki pasilinksminimai. 
Dabar visi sekmadieniai nėra pas
ninko dienos. O ir kitomis dieno
mis pasninkas palengvintas. To
dėl padorūs pasilinksminimai sa
vaime negali virsti nuodėme. Pro
tingumas liepia, kad, besilinksmi
nant, būtų atsižvelgta į kitus žmo
nes, į kaimynus, ar į senelius. Re
tai kuris jų pakenčia neišmintin
gą jaunųjų triukšmą, nepaisant 
kuriuo metu tai būtų”.

BANKSTOWN APYLINKĖS 
BIBLIOTEKA VEIKIA

A.L.B. Bankstown Apylinkės 
Lietuvių Biblioteka pradeda veik
ti ir bus atdara sekmadieniais ba
landžio mėn. 1 d. 4 vai. p.p. iki 
7 vai. 30 min. p.p. “Dainavos” 
Bankstown lietuvių namuose. Bib
liotekos vedėjas p. M. Rudys tuo 
laiku išdavinės knygas, žurnalus 
ir kt. ir taip pat atliks visus for
malumus bei reikalus, susijusius su 
biblioteka.

Bibliotekoje yra nemaža įvai
raus turinio knygų. Ji dar yra nau
jagimė, ir, gali būti, kai kas ne
ras iš naujausių knygų, bet laikui 
bėgant, ji turtės. Yra žmonių, ku
rie turi nemažai atliekamų gerų 
knygų. Taigi, mes prašome Jūs ne
pamiršti lietuviškos bibliotekos 
Sydney-Bankstown, ir aukoti bi
bliotekai visas atliekamas knygas 
ir kitus laikraščius bei žurnalus.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Valdyba

ŠEŠTADIENĮ, KOVO 31 D. 
DAINAVOJE RUOŠIA 

“the universal 5” 
(KONTINENTALINĖ KAPELA) 

ŠAUNU ŠOKIU VAKARĄ 
Programoje: Recording Star 

irene McKenzie, 
dainuojanti per Hobart radio stoti 7HT 

Pradžia 8 vai. vak. 
Gėrimais rūpinasi patys dalyviai.

U

neramumus krašte. Tuo reikalu 
dokumentalinius įrodymus per
siuntė į Washingtoną. Kaltinimai 
iškelti po savaitės neramumų Gua- 
temaloj, kur 21 žuvo ir 500 su
žeistų susirėmus kariuomenei su 
maištininkais.

ERDVĖJE ŽMONĖS GALI ŽŪTI
Astronautas John H. Glenn įspė

jo kongreso erdvės komitetą, kad 
visiškai galimas dalykas, jog kai 
kurie skridimai į erdvę gali ir ne
pasisekti, o tai reiškia, kad tuo at
veju žūtų, kas skris.

Jis taip pat pareiškė, kad arti
miausioje ateityje skristi dar ge
riau leisti lakūnams, o ne moksli
ninkams.

MAŽAS TELEFONAS
Anglijos laivynas planuoja tele

foną (priimtuvą ir siųstuvą) maž
daug peno dydžio, kuris bus var
tojamas povandeninių narų.

SOVIETAI IR ERDVIŲ 
TYRIMAS

“Sovietskaja Rossija” neigiamai 
pasisakė dėl Europos erdvių tyri
mo organizacijos plano Švedijos 
šiaurėje įkurti raketų bandymo 
centrą. Sovietų nuomone, šitą 
centrą už švedų pečių savo tiks
lams išnaudotų “agresyvios” šiau
rės Atlanto organizacijos jėgos, 
ir tuo pačiu būtų palaidotas Šve
dijos neutralumas. Atsakydama į 
šią kritiką, švedų spauda pastebė
jo, jog sovietai baiminasi šešėlio. 
Planuojamas raketų centras bus 
naudojamas atmosferos tyrinėji
mams virš 30 km. aukščio, tuo 
tarpu negalvojama nei apie žemės 
palydovo paleidimą, nei apie kari
nio pobūdžio bandymus. Europos 
erdvių tyrimo organizacijai pri
klausančios valstybės dar nėra ga
lutinai pasirinkusios vietos, kur 
toks bandymų centras bus įreng
tas. Iš pasiūlytųjų trijų galimybių 
— š. Norvegijos, Grenlandijos ir 
Kirumos srities šiaurinėje Švedi
joje — ekspertai siūlo pasirinkti 
trečiąją dėl patogaus susisiekimo.

• * *
Norvegų laikraštis “Lofotpos- 

ten” praneša, kad birželio 10 d.

PADĖKOS
PADĖKA BANKSTOWNO 

LIETUVIAMS
Bankstowno apylinkės valdybos 

rūpesčiu prieš Kalėdas buvo su
rinkta Vokietijoje pasilikusiems 
seneliams ir ligoniams šelpti 
£ 63.0.0 ir Vasario 16 gimnazijos 
reikalams £ 54.18.0. Gimnazijos di
rektorius prof. Dr. L. Gronis ir 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba nuoširdžiai dėkoja 
už Bankstowno lietuvių piniginę 
paramą. Pinigai Vokietijon buvo 
išsiųsti per Krašto Valdybą.

PASAULIO LIETUVIŲ
Inžinierių ir Architektų Są

jungos Sydney Skyriaus Valdy
bai, paskyrusiai Mūsų Pastogės 
reikalams £10, nuoširdžiai dėko
jame.

Mūsų P-gės Administracija

PADĖKA
1. Ponui A. Bučinskui savo pa

reiškimu atsistatydinus iš Apylin
kės Švietimo ir Kultūros Tarybos 
nario darbuotojo pareigų, už įdė
tą sąžiningą visuomeninį kultūros 
darbą, ir

2. Ponui M. Rudžiui už pavyz
dingą sutvarkymą A.L.B. Banks
town Apylinkės lietuvių bibliote
kos, aukojant savo liuoslaikj ir pi
nigus perkant knygoms aptaisyti 
medžiagą, širdingai dėkojame.

A.L.B. Bankstown Apylinkės 
Valdyba

s

prie Islandijos bus pasiųstas dide
lis rusų laivynas, aprūpintas pa
čiais naujoviškiausiais įrengimais 
silkėms žvejoti. Murmansko žvejy
bos žinyba paskelbė, kad sovietų 
žvejams pernai nepavyko išpildy
ti nustatyto silkių sugavimo pla
no. Dabar būsią panaudoti visi iš
tekliai atsilikimui įveikti.

• • •
šiuo metu Lenkijoje veikia 1783 

registruoti kolchozai ir jų pusė 
verčiasi tik grūdinių javų gamy
ba. Tų kolchozų dirbamos žemės 
plotas užima nedaugiau kaip 1,5% 
visos Lenkijos dirbamos žemės. 
Praėjusiais metais pirmą kartą nuo 
1956 m. tas plotas nusmuko 7500 
ha, o kolchozuose dirbančių šei
mų skaičius sumažėjo apie 600.

(E)
* * •

TASS’o agentūra pranešė, kad 
šiomis dienomis buvo nuteistas 
mirtimi ir sušaudytas sovietų pi
lietis F. Suvorovas. Jis buvo ap
kaltintas gaminęs 50 kapeikų ir 
1 rublio monetas. Sovietų Sąjun
gos Aukščiausioji taryba jo malo
nės prašymą atmetė. (E)

* * •
Spaudai ruošiamas leidinys “Lie

tuvių veikla Argentinoje”. Šį lei
dinį išleisti rūpinasi Rosario Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas 
Jonas Papečkys, talkininkaujamas 
spaustuvininko Brizgio.

• • •
Sausio 27 — 28 — 29 dienomis, 

Otford Parke, N.S.W. įvyko egzi- 
lų skautų džiamboretė. šių metų 
džiamboretės šeimininkai buvo ru
sų skautai-tės. Sąskrydžio metu 
įvyko skilčių varžybos. Lietuvių 
skautų kontingentui vadovavo s.v. 
v.sl. P. Kviecinskas. Džiambore- 
tėje, pilną laiką, dalyvavo 6 liet, 
skautės ir 10 brolių.

KIEK DALYVAVO? .
M. P-gės korespondentas, ap

rašydamas šv. Kazimiero minėji
mą Dainavoje (Bankstown), su
klydo sakydamas, kad minėjime 
dalyvavo apie 50 žmonių. Ren
gėjų ir kitų dalyvavusių teigimu 
dalyvavę apie 150 asmenų.

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Maloniai kviečiame tautiečius- 
tes į Sydney Liet. Inžinierių ir 
Architektų D-jos rengiamą balan
džio 1 d. (sekmadienį) — liet, 
skautų žemėje, Lot 12, Bensley 
Rd. Ingleburn — iškylą barbeque. 
Renkamės 10 vai. ryto.

Programoje: bendros dainos, 
sportiški žaidimai. Užkandžius ir 
gėrimus prašome pasiimti; taip 
pat bus progos ir karštoje ugne
lėje pasigaminti kepsnių. Esant 
blogam orui iškyla perkeliama į 
balandžio 8 d.

Iškilos tikslas: pabendrauti lie
tuviškoje aplinkumoje. Lauksime 
atsilankant tiek vyr. kartos tau
tiečių, tiek jaunimo. Įėjimas ne
apmokamas.

Smulkesnė informacija teikia
ma tel. UL 6453.

P.L.I.A.S. Sydney Skyriau* 
Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad balandžio mėn. 

15 d. 3 vai. p.p. Bankitown “Dai
navos” Lietuvių Namuose, East 
Terrace, įvyk* A.L.B. Bankitown 
Apylinkė* Valdybo* metini* — vi
suotini* susirinkimas šia dieno
tvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Apylinkė* valdybo* ataskaiti

nis pranešima*.
4. Revizijos komisijos praneši

mas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Kasos apyskaitos tvirtinimas.
7. Senai valdybai atsistačius, 

naujo.* valdybos rinkimas.
8. Revizijos komisijos rinkimas.
9. Garbė* teismo rinkimas.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Ši* visuotini* susirinkimas Ban

kstown lietuviams yra labai ivar- 
bus ir kiekvienas privalo atlikti 
savo būtiną lietuvišką pareigą. Mes 
bankstowniškiai turime eilę ne
baigtų visuomeninių, kultūrinių ir

Pranešimas Augščiausio N.S.W. 
Teismo skyrybų reikalu

VACLOVUI DUBAUSKUI

sidėmėk, kad Ruth' Edeltraud Du
bauskas padavė pareiškimą Nr. 
4043 1961 m. užvesdama skyrybų 
bylą atsiskyrimo ir pasišalinimo 
pagrindu. Norėdamas gintis turi 
patiekti savo parodymus Skyrybų

IŠARDYTAS LAIKRODIS
Mane visados domino laikro

džiai, nors aš pats nė vieno netu
riu. Daugelio akimis laikrodis yra 
toks mistinis daiktas, kuris ko
manduoja visą mūsų gyvenimą. Iš
girdęs, kad dail. A. Šimkūnas ko
vo 17 d. Sydney šviesos parengi
me ardys laikrodžius, ryžausi ne
praleisti šios auksinės progos kiek 
arčiau susipažinti su tuo trapiu 
ir galingu daiktu. Pasirodė, kari 
tokių kaip aš atsirado gerokas bū
relis — vos užteko kėdžių visiems 
susėsti. Pirmininko Dr. V. Donie- 
los pakviestas dail. Šimkūnas pa
sirodė ir... vietoje laikrodžio iš ki
šenės išsitraukė pluoštą popierių.

Nors dail. Šimkūnas visų nusi
vylimui nedemonstravo laikrodžių, 
bet kalbėjo apie meną, kas buvo 
dar įdomiau, negu laikrodžių pa
slaptys. Menas irgi yra paslaptin
gas ir daugeliui tiek pat nesupran
tamas, kaip ir pats laikrodis. Pra
dėjęs Žalgirio mūšiu, kurį žino 
kiekvienas, dailininkas bandė at
verti kiekvieno akis, kad tiek Žal
girio mūšyje (Mateikos paveiks
las), tiek ir paskutinės mados ab; 
strakte menas yra menas, kuris sa
vyje esąs bevertis, ir jeigu kas 
moka už paveikslus didelius pini
gus, tai tik pasirodo nežinąs, ką 
su savo pinigais veikti. Meno kū
rinio vertė pinigais nenustatoma. 
Įdomi buvo paskaita, įdomios ir 
diskusijos: visados paslaptingi da
lykai vienus masina, kitus baido, 
bet patraukia. Atsirado tokių, ku
rie išdrįso kaikuriuos dalykus pla
čiau išsiaiškinti, betgi daugumas 
tylėjo. Vis tik auditorijoje susida
rė įtampa, ypač kada jaunasis 
Šliogeris norėjo čia pat išmokti,
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tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

fizinių darbų. “Dainavos” namai 
laukia protiniai ir fiziniai ryž
tingų darbuotojų, energingų or
ganizatorių, kurie galėtų padaryti 
juo* moderniškai* ir pritraukian
čiai*. Taip pat įvairūs kultūros 
darbai turi būti suaktyvinti ir iš
judinti.

Kviečiamu laiku reikalaujamam 
skaičiui nesusirinkus, po pusva
landžio susirinkimas įvyksta, ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Skubėkite visi j Bankstown vi
suotiną susirinkimą!

Bankstown Apylinkė* Valdyba

JAUNIME,
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 įvairia* meno pa
rodas televizijoje, radio progra
mose ir kitus subuvimus, rengia
mus australų organizacijų. Reikia 
vykdytojų ir vadovų. Lietuviško* 
dainos melodijos ir muzikos gar
sai jau aidi Australijos krašto 
erdvėse, tačiau šokiai atsilikę. 
Trūksta jaunų mergaičių ir ber
niukų, kurie savo šokiais linksmin
tų lietuviškąją ir australiškąją vi
suomenę. šiuo metu Bankstown 
lietuvių namų "Dainavos” salėje 
kiekvieną savaitę vyksta tautinių 
šokių repeticijos, vadovaujamos p. 
Marino* Osinaitė* — Cox ir V. Šu
to, kuriem* trūk*ta mergaičių ir 
vyrų šokėjų. Jauni vyrai ir mer
gino* kviečiami įiijungti į tauti
nių šokių grupę tuojau pat, regis- 
truodamiesi ankačiau paminėtoje 
vietoje repeticijų laiku kiekvieną 
•ekmadienį nuo 5 iki 7 v.v.

A.L.B. Bankstowno Apylinkė*
Valdyba

Įstaigoje (Divorce Office) Mint 
Building, Macquarie Street, Syd
ney ligi 1962 metų gegužio 11 die
nos ir gali gauti pareiškimo for
muliarą nieko už tai nemokėda
mas pas advokatą Mr. P.R. Meyer 
— Thoene 185 Elizabeth Street, 
Sydney.

C.A.H. Harms 
Registrar

kaip nesuprantamą meną supras
ti, o jaunasis Daukus nuoširdžiai 
rūpinosi, kaip blogą darbą skirti 
nuo gero (nebūtų teisininkas!1).

Gal toks gyvas pašnekėsys dar 
būtų ilgiau užtrukęs, bet Dr. Do- 
niela, pats būdamas filosofas, pa
galvojo, kad abstrakčios idėjos vi
sados troškina, nutraukė viešas 
kalbas su atsistojimais duodamas 
suprasti, kad laikas pagalvoti apie 
konkretesnius dalykus.

Be abejo, įaudrinta jūra be ste
buklų staiga nenurimsta, tad ir 
čia diskusijos nenutrūko, bet jos 
buvo tęsiamos mažuose būreliuose 
jas pamirkant atitinkamuose skys
čiuose.

Girdėjosi pasitenkinimo atodū
sių, kad vakaras tikrai buvo labai 
įdomus ir turiningas, bet man ei
nant namo vis kuteno paširdžius 
rūpestis: kokiais saitais sukabina
mas laikrodis su menu? Dail. Šim
kūnas dar paskaitos metu paaiš
kino, kad išardytas laikrodis nero
do laiko, bet ką rodo abstraktusis 
menas, taip ir liko neaišku tiek 
Vyteniui Šliogeriui, tiek ir man 
pačiam.

Kuka

HYPNOTISTAS
L. FARRUGIA 

3 Leichhardt Ave., Glebe Point, 
Sydney.

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