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PAGALBON
MOKYTOJAMS!

Paskutiniame Krašto Kultūros 
Tarybos posėdyje tarp visos ei
lės klausimų paliesta ir mokyk
los reikalai. Buvo iškelta mintis, 
kad jau laikas susirūpinti savait
galio mokyklų mokytojų jei ne 
pilnu, tai bent daliniu atlygini
mu.

Klausimas iš tikrųjų labai ak
tualus ir skubiai svarstytinas. 
Kiekvienais metais vis sunkiau 
ir sunkiau sekasi prikalbinti mo
kytojus, kad jie užsikrautų šių 
sunkią ir asmeniškai nuostolin
gą naštų. Neskaitant to, kad įsi
pareigojęs šiam darbui mokyto
jas ne tik kad metuose neturi 
laisvo šeštadienio ar sekmadie
nio, bet jis pats turi ir kelionės 
išlaidas apmokėti, laiką gaišti ir 
daug ko asmeniškai atsižadėti. 
Viskas remiasi tik kilniu moky
tojo pasiaukojimu. Mes daug ką 
galim padaryti idealizmo vardan, 
bet pagaliau ir tam pačiam pa
siaukojimui yra ribos. Yra daug 
atsitikimų, kad dalis mokytojų 
neištveria, ir po kelių mėnesių ar 
pusmečio pasitraukia, o mokyk
los vedėjui naujas galvos skaus
mas, kaip surasti jo vietoje'nau
ją. Netgi ir pats mokymas mo
kykloje nukenčia, nes keičiantis 
mokytojams drauge keičiasi ir 
mokyklos planai.

Išgyvenus daugiau kaip dešim
tį metų Australijoje šiandie jau 
nesame nuogi ir be pastogės. Sa
vo kruopščiu darbu ir pastangom 
beveik visi spėjome daugiau ar 
mažiau pakenčiamai materialiai 
įsitvirtinti, todėl visai nėra pa
grindo ir toliau reikalauti, kad 
kas nors mūsų vaikus mokytų 
ir auklėtų mums niekuo neprisi- 
dedant. Daugumas tėvų šalia pri
valomos mokyklos dar leidžia sa
vo vaikus pas privačius mokyto
jus norėdami duoti jiems didesnį 
išsilavinimų: vieni moko muzi
kos, kiti šokių, kiti amatų ir t.t. 
Ir visur mokama. Niekas neabe
joja, kad privatus mokytojas tu
ri būti atlyginamas. Lietuviška 
mokykla lygiai yra tokia pat pri
vataus pobūdžio mokykla, kurios 
išlaikymu pirmoj eilėj turėtų su
sirūpinti patys tėvai. Sąmoningi 
tėvai tai gerai supranta ir nėra 
abejonės, kad į tokį klausimą 
pasižiūrės labai teigiamai. Reikia, 
kad kas tuo reikalu rimtai susi
rūpintų ir imtųsi konkrečių žy
gių. Kiek teko patirti, kitų tau
tybių mokyklų mokytojai dau
gumoje yra pilnai atlyginami, 
kaip lenkų, ukrainiečių ir kt. Ko
dėl mes to negalim padaryti?

Prie kiekvienos mokyklos yra 
sudaryti tėvų komitetai. Ar ne tų 
komitetų būtų tiesioginė pareiga 
ir uždavinys šį reikalą išjudinti ir 
tuo pačiu pakelti patį mokyklos 
lygį? Jeigu šiandie mokytojas 
ateina į mokyklą tik moralinės 
pareigos ir tautinio idealizmo 
skatinamas, tai parėmus jį mate
rialiai jo pasišventimas įgautų 
realesnes formas. Prisimenant 
vargo arba vad. daraktorių mo
kyklą dar Aušros laikais Lietu
voje ir tada buvo naminiai mo
kytojai kaimo ūkininkų išlaikomi 
ir pagal išgales atlyginami. Tuo 
tarpu mums čia pasiturinčiai gy
venant net neateina į galvą, kad 
mokytojas turėtų būti ir mate
rialiai paremiamas. Ar nereikėtų 
įvesti atitinkamą mokestį, saky
sim 5 svarus nuo vaiko metams.

O. A. S.
arba

SLAPTOJI ARMIJA ALŽYRE

Kol Alžyre vyko atviros kovos 
su Alžyro laisvės kovotojais nacio
nalistais, tai prancūzų ir Alžyro 
europiečių tikslai buvo vienodi. Ta
čiau po septynerių metų beviltiškų 
kovų Prancūzijos prezidentas gen. 
de Gaulle nusprendė karą baigti ir 
suteikti Alžyrui nepriklausomybę. 
Tam pasipriešino kaikurie prancū
zų Alžyre reziduoją generolai ir, 
norėdami pastoti tam kelią, suor
ganizavo taip vadinamąją slaptąją 
armiją, kuri ne tik priešinasi de 
Gaulle ir Alžyro nacionalistų susi
tarimams, norėdami išlaikyti Al
žyrą prancūzų žinioje, bet šiuo 
metu visą kraštą laiko nuolatinia
me terore. Dalis tų generolų suim
ti ir pasmerkti arba dar laukia 
teismo, tačiau vyriausias šio slap
to teroristinio sąjūdžio vadas gen. 
R. Salan vis dar slaptosi ir diri
guoja šios slaptosios armijos veiks
mams.

Gen. R. Salan šiuo metu yra 62 
m. amžiaus, prancūzų karų vetera
nas, kuris dar pereitais metais už 
akių pasmerktas mirti. Jo vadovau
jamos O.A.S. vadai ir kariai yra 
sambūris Prancūzijos kariuomenės 
dezertyrų, svajojančių apie senas 
vėliavas ir dingusią garbę, ir pačių 
Alžyro europiečių, norinčių bet ko
kia kaina išlaikyti savo nuosavy
bes ir teises. Taip pat O.A.S. re
mia ir apie 130.000 Alžyro žydų.

Iki šiol Alžyro kare paklota apie 
20.000 prancūzų karių gyvybių ir 
apie 370.000 alžiriečių. O.A.S. savo 
veiklą dauginusią nukreipusi prieš 
alžiriečius, bet taip pat kliūva ir 
europiečiams bei patiems prancū
zams, kurie šiam sąjūdžiui nepri
taria. Salanas ir jo slaptoji armi
ja ligi šiol reiškėsi labai narsiai, 
nes pati prancūzų reguliarioji ar
mija nebuvo tvirtai apsisprendusi,

kaip elgtis. Vis tik sekant pasku
tinius pranešimus, atrodo, kad 
prancūzų kariuomenė pilnai pasu
ko už de Gaulle ir jo politiką ir 
pradėjo plataus masto valymo dar
bus. Daugely vietų kariuomenės 
daliniai apsupo miesto kvartalus 
ir kratų metu pagrobta daug gink
lų ir suimta įtariamų asmenų. De 
Gaulle stovi prieš didelę 'problemą 
— kaip susitvarkyti su garsiuoju 
svetimšalių legionu. Pagal numa
tytą planą svetimšalių legionas tu
ris būti išformuotas, dėl to legio- 
niečiai priešinasi ir grasina perei
ti į pogrindį — gen. Salan slaptąją 
armiją. Tas aiškiai sustiprintų 
slaptosios armijos galybę, kas gali 
iššaukti tragiškų pasėkų. Ligi šiol 
gen. Salan giriasi, kad O.A.S. da
ro ką nori, kada nori ir kur nori.

O.A.S. vyriausią būstinė sudaro 
apie 30 vadų. Visas kraštas pada
lintas į smulkias apylinkes, kur 
veikia apie pora tūkstančių tero
ristų ir tiek pat agitatorių — šni
pų. Atsargoje esą apie 100.000 bu
vusių policininkų, kuriuos prieš 
porą metų de Gaulle kaip nepati
kimus paleido į atsargą. Teroro 
įbaidyti net viešoji policija ir teis
mai eina drauge su O.A.S. Nei po
licija, nei prancūzų kariniai dali
niai negali surasti, kur slapstosi 
sąjūdžio vadas gen. R. Salan, bet 
žurnalistai be jokių sunkumų su 
juo susitinka ir skelbia jo praneši
mus.

Atrodo* kad su naujuoju atviru 
kariuomenės posūkiu prieš O.A.S. 
šio slapto sąjūdžio dienos gali grei
tai baigtis, nes ligi šiol pati slap
toji armija turėjo savo karinių at
sargų ir taip pat gavo daug tie
sioginės paramos iš prancūzų ka
riuomenės.

TRUMPAI
Helsinkyje kovo 17 — 23 d.d. 

posėdžiavo šiaurės kraštų taryba. 
Pagrindinis dienotvarkės punktas 
— Šiaurės kraštų bendradarbiavi
mo susitarimas, kurio parengia
mieji darbai buvo atlikti pastarai
siais mėnesiais. Ta proga iškilmin
gai atžymėtas tarybos įsisteigimo 
dešimtmetis. Šiaurės tarybą suda

Jeigu vaikų iš tos pačios šeimos 
mokyklų lanko daugiau, galima 
tą mokestį atitinkamai sumažinti, 
kad tėvams nesusidarytų dides
nė piniginė našta, tačiau vis tik 
nebūtų perdaug, o patiems mo
kytojams jau susidarytų šalia mo
ralinio ir materialinis pagrindas, 
ir jie jaustųsi, kad nėra visuome
nės ir tėvų pamirštami. Salia to 
reikėtų tiems patiems tėvų komi
tetams dar paorganizuoti pajamų 
ir kitokiais būdais, kur gautos lė
šos būtų skiriamos pačios mokyk
los pagerinimui, kaip mokslo 
priemonių įsigijimui ir panašiai. 
Mes turime daug visokių kitokių 
patarnavimų, kurie galėtų būti 
atlikti idealizmo vardan, bet mo
kame neabejodami, gi mokyto
jas maitinamas tik idealizmu.

V.K.

ro penkių valstybių — Danijos 
Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir 
Švedijos — vyriausybių ir parla
mentų atstovai. (E.)

* * . *
Italijos parlamentas priėmė įs

tatymą, draudžiantį rūkalų rekla
mą. Įstatymas įsigalios maždaug 
vieno mėnesio laike. Įstatyme ne
draudžiama reklamuoti šniaukščia- 
mojo (oustomojo) ir kramtomojo 
tabako.

Londone Carreras — Rothmans 
tabako firma pasiskelbė atšau
kianti visas savo automatines ciga
rečių pardavimo mašinas, kurių 
skaitoma apie 10.000. Drauge toji 
pati kompanija savo cigarečių rek
lamas televizijoje skelbs tik po 9 
vai. vakaro, kada vaikai būna su
guldyti į Ibvas. Lygiai panašiai sa
vo cigarečių reklamas televizijoje 
reguliuos Rothmans firmos pavyz
džiu dar kitos devynios tabako ir 
cigarečių firmos.

Australijoje šiuo reikalu jokie 
pakeitimai nenumatomi.

Indonezija skelbia, kad jos kari
niai daliniai jau išsikėlė į Olandi
jos N. Gvinėją. Olandų vyriausy
bė tuos pranešimus paneigė.

LIETUVOS MINISTERIO B. K. BALUČIO
ŽODIS

PASAKYTAS KUN. ANT. KAZLAUSKO IR KUN. PRANO DAUKNIO 
IŠLEISTUVESE AUSTRALIJON, — LIETUVIŲ SPORTO KLUBE, 
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Gerb. p. Pirmininke, —

Gerbiamosios ir Gerbiamieji, —
Šis pobūvis, kuomet susirinko

me išleisti tolimon kelionėn mūsų 
ilgametį Kleboną ir jo buv. padė
jėją, primena man — labai ryškiai 
primena, — kad gyvenime tankiai 
būva, kaip toj loterijoj: kai vieni 
pralošia, tai kiti išlošia. Nes nėra 
išlošimų be pralošimų: kad kas iš
loštų, kiti turi pralošti..

Šiądien, išrodo pralošėm — mes. 
Išlošė — australiečiai. Ir šiądien 
čio .susirinkom, "padejuoti” kad 
pralošėme, drūčiai prakišome...

Buvo laikas, kad ir mes buvome 
išlošę. Bet to nežinojome. Būna 
gi gyvenime tokių keistų atsitiki
mų, kad žmogus nežinai, kai liki
mas ima ir pakiša tau, kaip toj 
loterijoj, laimės bilietą. Bet pra
dedi tai pilnai suprasti tik tuomet, 
kai tos laimės jau nustoji.

Adomas Mickevičius, didžiausias 
lenkų poetas (žinoma, lietuvių 
kilmės, nes kada gi lenkai apsiėjo 
be lietuvių?) — taigi tasai Ado
mas Mickevičius, rašydamas savo 
didžiausią veikalą, taip jį pradėjo:

"Lietuva, Tėvyne mūsų!” 
(rašė jis, lygiai tartum Lietuvos 
Himną būtų giedojęs) — "Lietu
va, Tėvyne mūsų! Tu esi, kaip 
sveikata. Ir kaip esi brangi, tas 
tikrai supras, kas Tavęs jau nu
stojo”... (Jis tai rašė, kai pats jau 
buvo išeivis — anų laikų “Dypu- 
kas”).

Taigi yra dalykų, kurių vertę ir 
brangumą galime geriau suprasti., 
tik jų nustoję. Sveikata, jaunystė, 
Tėvynė, — o prie to galime pri
dėti dar ir prietelius, — vis tai 
toki dalykai, kurių daug neverti
name, kol juos turime. Susigrie
biame — tik kuomet jų jau nusto
jame.

Ar ne tą patį galėtume pritai
kinti ir šio vakaro mūsų Garbės 
Svečiams, kuriuos susirinkome at
sisveikinti jų išleistuvėse? Kalbu 
apie mūsų ne tik didžiai gerbia
mus, bet ir drūčiai mylimus — il
gametį mūsų Kleboną kun. Kaz
lauską Antaną ir jo buvusį darbš
tų padėjėją, kun. Dauknį Praną. 
Gal ne visai pilnai buvome juos 
įvertinę, kol juos turėjome. Da
bar jiedu jau pakėlę sparnus lėkti 
j tolimą Australiją. Vadinasi, jų 
nustojome. Ir turbūt nebus didis 
sekretas, jeigu pasakysiu, kad šią
dien mums gaila jų nustoti...

Dabar, jiems jau išvykstant, mes 
staiga susigriebiame, kad mūsų 
turėta ne tik geri ir gerbiami dva
sios vadai, bet ir šiaip jau, pasaky
čiau, šaunūs vyrai: nepuikauda
mi, jiedu mėgdavo prieteliškai su 
mumis pasikalbėti, draugiškai pa
sižmonėti. Tikrai, jiedu buvo drau
giški, kaip broliai, rūpestingi, kaip 
tėveliai.

Teisybę pasakius, ne be to, kad 
ir pirmiau mes nebūtume jau vi
sai apie tai nusimanę. Bet kai šią
dien reikia skirtis, tai tik dabar 
mes pilnai suprantame ir jaučia
me, kaip jiedu mums londonie. 
čiams buvo artimi, yra brangūs 
ir bus ilgai atmenami.

Ne mano dalykas čia pasakoti, 
ką ir kiek jiedu padarė čia parapi
joj ir kolonijoj. Tai būtų perilga 
istorija, kurią ir be manęs jūs ge
rai žinote.

Šia proga aš norėčiau atkreipti 
malonaus jūsų dėmesio tik j vieną, 
mano manymu, didžiai .svarbų ir 
ne taip jau tankiai pasitaikantį 
nuopelną, kuriuo jiedu, būdami 
tarp mūsų, ypatingai pasižymėjo 
ir už kurį, aš tikiu, jiedu bus il
gai, pagarbiai ir su dėkingumu 
daugelio lietuvių minimi.

Kas tai tokio būtų? Trumpai 
pasakius, jiedu buvo pas mus geri 
ir pavyzdingi išeivijos kunigai. 
Tėmykit, — ne taip sau kunigai, 
bet IŠEIVIJOS kunigai.

Mūsų visų išeivių, gyvenančių 
ne savo krašte, likimas kai kuriais 
atžvilgiais yra nelengvas. Bet ku
nigo išeivijoj rolė daug sunkesnė 
ir atsakomybė daug didesnė. Mat, 
išeivijoj kunigas yra atsakingas 
ir prieš Dievą bažnyčioj ir prieš 
Tautą — šalia jos.

Išeivijoj jo pareigos liečia ne 
vien bažnyčią ir tikybą, bet ir 
daug ką daugiau. Tikyba, žinoma, 
yra svarbus, labai svarbus, pirma
eilis dalykas. Bet lietuvis — išei
vis gali tais tikybos reikalais iš 
bėdos apsirūpinti kiekvienoj, kad

ir ne lietuviškoj bažnyčioj. Dievas 
visur vienas. Tik vienu atžvilgiu 
jis ten negali gauti pasitenkinimo. 
Jis negali ten patenkinti savo rei
kalų, surištų su lietuvybe, su savo 
Tėvyne, su lietuvių tauta, su lie
tuvišku gyvenimu. To jis .svetimo
se bažnyčiose neras. Tą jis gali 
rasti tik savo, lietuvių bažnyčioj, 
lietuvių parapijoj ir lietuvių ko
lonijoj.

Ir čia kunigo — išeivio rolė be
galo svarbi. Nes jis ne tik bažny
čioj mokytojas, bet ir už bažny
čios — žymus lietuvių vadas tau
tiniuose jų reikaluose.

Ir nereik manyti, kad šie lietu
viški, tautiniai, reikalai nėra jau 
taip svarbūs. Jie yra didžiai svar
būs ne tiktai tautai, bet lygiai 
svarbūs taip pat ir bažnyčiai bei 
tikybai.

Visi gi žinome, kad niekas taip 
lengvai iš kelio neišeina, niekas 
taip greit niekais nenueina, kaip 
žmogus iš savųjų išsiskyręs. Nie
kas taip greit šunkeliais nepaklys
ta, niekas taip greit savo parapi
jai, savo kolonijai ir savo tautai 
nežūsta, kaip tas, kuris iš savo 
tautos išsiskiria, iš savo tautinio 
kailio išsineria. Toks tankiausiai 
yra žuvęs ir savo tautai ir savo 
bažnyčiai. Jis, nelyginant, tampa

(Nukelta į psl. 6)

KOVA SU VĖŽIU
N.S.W. vyriausybė greitu laiku 

numato paskelbti nuostatus kovai 
su vėžio liga. Numatytame plane 
bus įtraukti visi gydytojai (gene
ral practitioners), kurie bus aprū
pinti priemonėmis in naujausia in
formacija, kaip susekti vėžio ligą 
jos pačioje užuomazgoje. Visuo
menė taip pat bus raginama aplan
kyti gydytoją generaliniam patik
rinimui.

Pavojingi ženklai:
• Nenormalus kraujavimas.
• Sukietėjimai krūtyje ar kur 
kitur.
• Ilgai negyjanti žaizda.

• Pakitimai vidurių ar šlapumo 
pūslės funkcionavime.
• Virškinimo sutrikimai ar skaus
mai gerklėje ryjant.
• Apgamų pakitimai.

Jeigu pasireiškią šie pavojaus 
ženklai per dvi savaites nepraei
na, neatidėliojant reikia kreiptis į 
gydytoją pasitikrinimui.

Dr. W. O. Wuester, vienas iš pa
saulinių autoritetų vėžio ligos ty
rimuose, šiuo metu atvykęs į Aus
traliją skaityti paskaitų, perspė
ja, kad cigarečių rūkytojai suda
ro vieną ketvirtį visų plaučių vėžio 
ligonių.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. kovo 29 d. 
po trumpos bet sunkios ligos mirė

LEOKADIJA VACBERGIENĖ — SAVICKAITĖ

sulaukusi 41 m. amžiaus.

Nuliūdę vyra*, motina, broli* ir šeima.

Mūsų mylimai choro narei ir didelei lietuviškos dainos my
lėtojai

LEOKADIJAI VACBERGIENEI MIRUS,

jos vyrui Leonui, mamytei p. Savaitienei ir broliui Vladui Sa
vaičių! liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.

“Tu tolimon šalin — 
Amžinan sapnan nukeliavai 
Tyliai, ramiai užmigai.

Šaltame kape, tolimam krašte 
Galvą paguldei.
Miegok ramiai”.

Melbourno Lietuvių Daino* Sambūri*
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2 MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. balandžio 11 d,
“KOMSOMOLAS”

EMIGRACIJOS AGENTŪRA LIETUVOJE

jau ir namie mokydami tų dar
bų, kuriuos jiems tenai reiks dirbti. 
Tenykščiai darbdaviai, kaip rašo

AAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAA AAA AAA A A AAAAA A AAA

SYDNEY LIETUVIAMS SVARBU!
geležinkelio statybos kadrų inžinie
rius Sokolnikovas, jau tiksliai žino,

“Vėl atėjo laikas ruoštis kelio
nėn, brangūs draugai! Jūsų laukia 
komjaunimo kelialapiai į rūstų, bet 
be galo įdomų, didelių perspektyvų 
kraštą — Tarybinę Užpoliarę", — 
deklamuoja “Komjaunimo Tiesa”, 
bolševikinės “komsomolo”, tai yra, 
komunistinio jaunimo arba “kom
jaunimo” organizacijos laikraštis, 
leidžiamas Vilniuje atskirai lietu
vių ir rusų kalbomis.

Daug to ir kitų bolševikinių laik
raščių skilčių buvo užpildyta pasi
baisėjimų ir pasipiktinimų kelti 
bandžiusiais aprašymais apie Lie
tuvoje veikusias emigracijos agen
tūras, kadai kvietusias Lietuvos 
žmones (jaunimų ir vyresnius) 
emigruoti Brazilijon, Argentinon 
ar Kanadon. V. Sirijos — Gira 
(Liūdo Giros sūnus) net romanų 
ta tema parašė ("Buenos Aires”), 
iš kurio paskui buvo pagamintas 
plačiai garsinamas filmas “Ado
mas nori būti žmogum”. Emigra
cijos agentūros visur vaizduoja
mos, kaip klastingi vorai, besisten
giu Lietuvos žmones įvilioti į savo 
tinklus ir išvežti į svetimus tolimus 
kraštus vargo vargti. Emigracija, 
kuri, tarp ko kita, nuo 1928 metų 
Lietuvoje ėmė mažėti ir pastarai
siais nepriklausomybės metais bu
vo sumažėjusi iki beveik dėmesio 
nebevertų skaičių, tebevaizduoja- 
ma, kaip didžiausia Lietuvos gy
venimo blogybė ir kaip įrodymas, 
kad Lietuvoje buvę tiesiog neįma
noma gyventi. Emigracijos agen
tūros vaizduojamos, kaip klastingi 
rykliai, apgaulingai neturinčius 
kur dingti žmones vilioję į neva 
“aukso kasyklas”, o iš tikrųjų ga
benę juos į vergiją, tuo riebiai pa
sipelnydami. Bolševikai dabar to
kius dalykus, esą, panaikinę.

Tikrai, agentūrų, pardavinėjan

čių laivų bilietus į šiaurinę ar pie
tinę Ameriką, Lietuvoje nebėra, ir 
nėra nei Kanados, nei Brazilijos 
atsišaukimų, kviečiančių emigruoti 
į tuos kraštus. Bet užtat dabar yra 
kiekviename rajone “darbininkų 
verbavimo įstaiga”, kurios ne pa
čios vienos skelbimais ragina Lie
tuvos žmones registruotis ir ke
liauti į darbus Rusijos šiaurėje 
ar Sibire, bet kurioms uoliai tal
kininkauja “komsomolas” su savo 
visuresančiais komitetais ir biurais.

Šie nauji emigracijos biurai ir 
veikia kitaip, negu anų laikų biu
rai. Emigracijos kryptis dabar 
priešinga: ne į vakarus ir ne į pie
tus, o į rytus ir į šiaurę. Priemo
nės — ne kvietimas, ne gyrimas, o 
neginčytinas raginimas, arba ir 
įsakymas.

“Atėjo laikas ruoštis kelionėn”, 
“Jūsų laukia komjaunimo keliala
piai” — skelbia “komsomolo” laik
raštis, ir tai reiškia, kad atsikal
binėti nepridera, nes, kaip toliau 
tas pats laikraštis pabrėžia, “Tėvy
nei reikia vis daugiau apatitų, ni
kelio, geležies, miško medžiagos — 
visko, ko taip gausu Užpoliąrėje” 
(konkrečiai, Kolos pusiasalyje, kur, 
kaip sakoma “baltosios meškos 
žiemoja”).

Anais laikais emigracijos įstai
gos siūlydavosi (gerai ar blogai) 
patarnauti tiems, kurie nori pa
bandyti “sau laimės paieškoti”. Da
bartiniai emigracijos biurai kalba 
tik apie tai, ką reiks padaryti: 
“Jums reikės nutiesti apie pusant
ro tūkstančio kilometrų naujų plie
ninių magistralių, pastatyti dešim
tis gyvenamųjų namų tiems, kurie 
užtikrina nenutrūkstamą keleivinių 
ir prekinių traukinių eismą... Jūsų 
laukia nelengvas darbas rūsčiose 

I sąlygose. Žiemą gamta čia nešykšti

šalčių ir sniego, ir atvirkščiai, va
sarą saulė beria mažai spindulių. 
Gyventi iš pradžių reikės skydi
niuose surenkamuose namuose ir 
specialiai įrengtuose vagonuose... 
Suprantama, kai reikės, teks imti 
į rankas ir kastuvą, ir laužtuvą, ir 
kirvį. Tegu jaunieji romantikai iš 
anksto žino, kad vykti į užpoliarę, 
tai ne pas uošvę blynų valgyti, kaip 
taikliai išsireiškė N. Chruščiovas. 
Lengvos duonos ieškotojams ten 
nebus ką veikti”. Taip drąsiai ir, 
palyginti, atvirai kalba dabartiniai 
emigracijos agentai, nors to nei ne
reikia sakyti, kadangi Lietuvoje 
žmonės jau gana gerai iš sveika
tą tenai palydėjusių liudininkų ži
no, ką reiškia pas tą "uošvę” pa
buvoti.

“Komsomolinė” emigracijos agen
tūra nelabai ir slepia dabar
tinius emigracijos vykdymo meto
dus, nes atvirai kalba, kad jos ra
jonų ir miestų komitetai atrenka 
darbui į Užpoliarę geriausius jau
nuolius ir tvarko jų emigraciją,

kad vien į jo darbovietę iš Lietuvos 
atvyks nei mažiau nei daugiau kaip 
600 Lietuvos jaunuolių ir merginų, 
iš anksto paruoštų tiems darbams. 
Jis, tas emigrantų darbininkų pri
ėmėjas, įsileidžia šiek tiek net ir 
agentūriškus viliojimus, nes, girdi, 
tie, kurie pakliūsite į pačią Kolos 
pusiasalio šiaurę, gausite net 40% 
priedo prie uždarbio, o kitose vie
tose mini dar priedus nuo 10 net 
iki 80%. Kas iš tų procentų susi
darys, viliotojas neskaičiuoja, bet 
nurodo dar ypatingą “malonę” 
tiems, “kas atvyksta pas mus vi
suomeniniu raginimu” (t.y., maž
daug pagal mobilizacinio pobūdžio 
šaukimą), negrąžintina pašalpa — 
pamanykite tiktai! — net... 30 
rublių.

30 rublių dabar tenai praktiškai 
reiškia maždaug tiek, kiek Lietu
voje būdavo 30 litų, o tiek net pats 
nekvalifikuočiausias darbininkas 
uždirbdavo per vieną savaitę. To
kia dovana geruoju nieko nesuvi
liotum keliauti “pas baltąsias 
meškas". LNA

DIDELĖS NUOLAIDOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NARIAMS

Perkant grynais ar išsimokėji- 
mui lietuvių bendruomenės na
riams duodamos nuolaidos nuo 
10 iki 40 procentų.

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

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

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

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

RŪKYMAS IR SVEIKATA
Paskutiniuoju metu tiek austra

lų, tiek ir mūsų visuomenėje reiš
kiasi didelis susidomėjimas rūky
mo įtaka į sveikatą, o ypatingai 
rūpinamasi, koks santykis tarp rū
kymo ir plaučių vėžio ligos.

Per paskutiniuosius 30 metų 
plaučių vėžys yra dažniausiai su
tinkama vėžio liga pas vyrus. Jo
kia kita vėžio rūšis nėra taip pla
čiai išsivysčiusi, kaip plaučių, o 
kitos vėžio rūšys yra net sumažė- 
jusios. Apklausinėjant pacientus, 
sergančius plaučių vėžiu, pastebė
ta, kad labai didelį procentą suda
ro rūkantieji, dažnai tokie, kurie 
surūko virš 20 cigarečių į dieną. 
Šis klausimas buvo nagrinėtas 
įvairiais būdais; vienas svarbiausių 
buvo statistinis metodas. Ameri
koje buvo apklausinėta 200.000 vy
rų surenkant duomenis apie jų 
sveikatą ir rūkymo įpročius. Tie 
duomenys buvo prisiųsti centrinei

agentūrai. Per sekančius dešimt 
metų buvo palaikomas ryšys su vi
sais šiais vyrais, ir jų mirties prie
žastis (bet kuriam iš jų mirus) 
buvo sužinota ir užregistruota.

Remiantis šiais duomenimis nu
statyta, kad

1. tarp daug rūkančiųjų (virš 2'0 
cigarečių į dieną) mirtingumas 
plaučių vėžiu buvo šešis kartus di
desnis, negu tarp nerūkančiųjų;

2. mirtingumas širdies ligomis 
buvo du kartus didesnis tarp daug 
rūkančiųjų, negu tarp nerūkan
čiųjų;

3. Tarp daug rūkančiųjų bend
ras mirtingumas (t.y. visokiom li
gom) buvo tris kartus didesnis, ne
gu tarp nerūkančiųjų.

Iš šių duomenų apskaičiuota, kad 
19 procentų visų vyrų, kurie su
rūko daugiau kaip 20 cigarečių į 
dieną, turėtų gauti plaučių vėžį iki 
sulaukdami 75 metus (jeigu per tą

Astronautas plkn. J. Glenn prie raketos Mercury — Atlas, 
kuria sėkmingai apskrido aplink žemę.

laiką jie nenumirtų kitokiom li
gom). Be to, apskaičiuota, kad rū
kančiųjų virš 20 cigarečių į dieną 
amžiaus vidurkis sutrumpėja šeše- 
riais metais.

Šiais statistiniais daviniais rem
damiesi gydytojai ir yra priėję 
išvados, kad rūkymas daug paken
kia sveikatai.

"Gydytojas"

Brangiai draugei a.a. MOLEI VACBERGIENEI miru», 

vyrą Leoną, Jos mamų ir brolį Vladų Savaitį su šeima 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Pumpučiai

P.p. VACBERG4, ir SAVAIČIUS, 
netekusius žmonos, dukters ir sesers, 

nuoširdžiai užjaučiame

H. ir V. Aglinskai

14.000 POLITINIŲ KALINIŲ

Nuo 1945 m. sovietų valdomoje 
Rytų Vokietijoje dėl politinių prie
žasčių iš viso nuteista 200.000 as
menų. šiuo metu sovietinio sateli
to kalėjimuose, koncentracijos sto
vyklose dar esama 14.000 politinių 
kaiinių, tuo tarpu prieš 1961 m. 
kalinių, tuo tarpu prieš 1961 m. 
rugpjūčio 13 d. (vad. užtvarų įve
dimų) jų buvo 9.000. Į Vakarus 
pavyko pasitraukti 55.000 buv. po
litinių kalinių. >šie skaičiai buvo 
paskelbti Koenigswinter mieste, 
ten suvažiavus “Stalinizmo aukų 
sąjungos” atstovams. Fed. Vokie
tijoje atstovai suvažiavime pareiš
kė, kad nėra jokio skirtumo tarp 
Hitlerio ir Ulbrichto koncentraci
jos stovyklų. (£,')

Urmo kainos už geriausios kokybės prekes tiems, kurie naudojasi šia 
schema, įskaitant specialiom kainom šiuos dalykus:

Žinomiausi pasaulyje šaldytuvai (sealed units) — 69 gns.
Automatinės skalbimo mašinos — 119 gns.
23” televizijų aparatai — 119 gns.
Deluxe stereogramos — 77 gns.
4 taktų žoliapjūvės — 46 gns.
Atverčiamos sofos ir du foteliai 67 gns.
Rašomosios mašinėlės (portatyvinės) 37 gns.
AI Axminster 100% vilna, pirmos rūšies pamušalai, susiuvami
ir paklojami 52/6 jardas.
Chromo virtuvės baldai (stalas ir 4 kėdės) 21 gns.
Pusiau automatinės siuvamosios mašinos 39 gns.
Automatiškos siuvamosios 75 gns.

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

>:< 

g

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.

!
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INDUSTRIES?  ̂REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingsford: 
radę.

Tel.s BM2791

273 Anzae Pa-
Tel. 663-0571

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YE 0401

Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971
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Lietuvos naujienos
STUDENTAI... IŠKRAUNA 

VAGONUS
Spaudos ir radijo pranešimais 

Lietuvos geležinkeliuose ypatingai 
trūksta darbo jėgos vagonams iš
krauti. Veik kiekvieną mėnesį lieka 
300 vagonų, kurie turi prastovėti 
labai ilgą laiką. Iškrovimo dar
bams normalizuoti Lietuvos kom
jaunimo ck mobilizavo... studentus. 
Kovo 22 d. Vilniaus geležinkelio 
stotyje studentai iškrovė 1.300, o 
Kauno stotyje 1.669 vagonus. Ck 
džiaugiasi “geru studentų darbu”, 
kurį jie buvo priversti atlikti nori 
ar nenori, jiems už tai nebuvo at
lyginta. (E)

10% sovehozuose. Latvijoje ir Es
tijoje šis procentas beveik dešimte
riopai didesnis. Mažas kombainų 
panaudojimas motivuojamas grū
dų džiovyklų trūkumu.

Mechanizuotu būdu visoje Lietu
voje melžiama tik 23% sovehozų ir 
kolchozų karvių. Gyvulininkystės 
fermų mechanizavimas vis labiau 
plečiasi, tačiau, kaip pažymi A. 
Zorskas, melžimo agregatų įrengta 
dar mažai. Palyginti patiekiami 
tokie duomenys: 1961 metais Kau
no rajone sumontuoti 35 melžimo 
agregatai, Šiaulių — 29, Šilutės — 
27, Panevėžio — 20, Kapsuko — 
19 ir pan. (E)

P. Jefimovas, gen. pulk., Kasa- 
rauskienė, mok., P. Kulvietis, Liau
dies ūkio tarybos pirm., Č. Levic
kas, vyr. kranininkas, J. Matulis, 
Lietuvos Mokslų akademijos prez., 
E. Mieželaitis, raš., A. Poškaitytė, 
kolchozo zootechnikė, A. Sniečkus, 
pirmas k. partijos sekretorius, ir 
M. šumauskas, min. tarybos pirm., 
I Aukšč. Tarybos Tautybių Tarybą 
Lietuvoje išrinkti 25 asmens, jų 
tarpe valdžios, ūkio, partinių įs
taigų pareigūnai: A. Drobnys, Ks. 
Kairys, J. Maniušis, J. Paleckis, 
B. Popovas. (E)

GALVIJŲ TRŪKSTA, BET JIE

ŪKIO MECHANIZACIJA
LIETUVOJE

Respublikinio susivienijimo “Lie
tuvos žemės ūkio technika” pirmi
ninkas Albinas Zorskas kovo 25 d. 
per Vilniaus radiją paskelbė kai 
kuriuos duomenis apie Lietuvos 
žemės ūkio mechanizavimą. Šiuo 
metu Lietuvos kolchozų ir sovehozų 
laukuose dirba 20.000 traktorių ir 
1.570 grūdinių kultūrų nuėmimo 
kombainų. Visuose Lietuvos ūkiuo
se yra 1.288 kombainai kukurūzų 
silosui gaminti. Ypatingai pasigen
dama technikos kaupiamosioms 
kultūroms auginti ir nuimti. Lietu
vos pramonė tokias mašinas žada 
išleisti tik šių metų pabaigoje".

Iš A. Zorsko pranešimo matyti, 
kad nežiūrint kai kurių mašinų di
delio skaičiaus, jos mažai panaudo
jamos. 1961 metais kombainais Lie
tuvoje nuimta tik 3% viso grūdinių 
kultūrų derliaus kolchozuose ir

SUVARŽOMOS PRIVAČIOS
KELIONĖS į VAKARUS

Užsienio kraštuose veikiančio 
lenkų turizmo biuro “Orbis” vedė
jai pareiškė, kad Lenkijos turistai 
šiais metais galėsią privačiais tik
slais keliauti tik į vad. “socialisti
nės stovyklos” kraštus. I Vakarų 
kraštus keliauti tebus leidžiama 
tik organizuotoms įvairių gamyklų 
ar įstaigų delegacijoms. Šis nuta
rimas siejasi su “nešvariais papro
čiais”, kai lenkų turistai savo ke
lionės išlaidas padengdavę į Len
kiją įsigabendami vakarų kraštų 
prekes. (.E)

IŠRINKTIEJI Į AUKšč.
TARYBĄ

Pagal sovietų centrinės rinkimi
nės komisijos paskelbtus duomenis, 
į Sovietų Sąjungos Aukšč. Tary
bos Sąj. Tarybą Lietuvoje išrinkti: 
V. Adomavičius, kolchozo pirm.,

IŠVEŽAMI
Sovietinė spauda ir radijas Lie

tuvoje labai dažnai skundžiasi ge
rų, produktyvių bandų trūkumu 
kolchozuose ir sovehozuose. Dėl šio 
trūkumo kaltinami gyvulinkystės 
darbuotojai, veislininkyste besirū
pinančios įstaigos. Tačiau pasiro
do, kad produktyvių galvijų trū
kumas visiškai netrukdo išgabenti 
geros veislės prieauglį į “broliš
kąsias respublikas”.

Kovo mėn. pabaigoje į Uzbekiją 
išvežta 600 Lietuvos gyvulinin
kystės darbuotojų išaugintų veis
linių telyčaičių. Artimiausiu laiku, 
kaip praneša Vilniaus radijas, į 
Uzbekijos kolchozus bei sovehozus 
bus išvežta dar 1.400 telyčaičiil* 
Iš viso šiais metais Lietuvos res
publikinė “Veislininko” kontora 
numato išvežti į įvairias sąjungi
nes respublikas 20.000 produkty
viausios veislės jaunų galvijų.

(Ė) .
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BENDRUOMENE I NAUJUS BĖGIUS!

KO REIKIA NOSU BENDRUMENEI?
I

KASO A. KOVALSKIS

B g 
8 B 1

Sydnėjiškiams gerai, ypač jaunuomenės tarpe, pažįstamas Algis Kovalskis, jaunas, dinamiš
kas vyras, gabus ekonomistas ir organizatorius, pats įkūręs ir sėkmingai vadovaująs savo įmo
nei G.K.W. Development, čia patiekia savosamprotavimus mūsų bendruomeniniais reikalais, 
kurio aktualios, gal net radikalios idėjos, ypač svarbios ir įsidėmėtinos dabarties ir ateities vei
kėjams. p. A. Kovalskio pastangomis ir rūpesčiu Krašto Valdybai pavyko susitarti su Sydney 
Wide firma, kurioje mūsų bendruomenės nariai gali gauti prekių su žymia nuolaida. P. A. Ko
valskis šiuo savo žodžiu išreiškia ir savos, t.y. jaunosios kartos mintis ir aspiracijas, kuri su laiku 
ateis ir perims bendruomenės vadovybę į savo rankas. Šį p. A. Kovalskio pasisakymą skelbiame 
kaip diskusinį ir kviečiame pasisakyti plačiau ir išsamiau. M.P. Red.

MŪSŲ BENDRUOMENĖ 
ŠIANDIE

Tokia bendruomenė, kokia ji 
yra šiandie, reikalinga didelių ir 
radikalių reformų, jeigu norime, 
kad ji išliktų ne vien tik orga
niška, bet visų svarbiausia veikli. 
Praėjo daugiau kaip dešimt me
tų nuo jos įsikūrimo. Per tą lai
ką buvo daugiau dėmesio krei
piama į jos organizacinę pusę. 
Skaitykime, kad šioji organizavi
mosi fazė šiandie yra jau užbaig
ta, ir jau pats augščiausias lai
kas imtis realaus kūrybinio dar
bo, jeigu norime, kad ji isilaiky- 
tų vieninga ir stipri. Kultūrinės 
veiklos išvystymas yra ir turi būti 
patsai pirmasis bendruomenės už
davinys ir tikslas, nes tik šiuo pa
grindu ir laikosi pati lietuvybė. 
Dar prieš keletą metų Bendruo
menės vadovybė (esant Krašto 
Valdybos pirmininku p. S. Ko- 
valskiui) šiuos bendruomenės tiks
lus suprato ir ėmėsi organizuoti 
šalia Krašto V-bos naują organą 
— Krašto Kultūros Tarybą, kuri 
bendruomenės atstovų suvažiavi
me buvo statutiškai įteisinta. 
Naujasis organas arba instituci
ja, spėju, atitiko bendruomenės 
aspiracijas ir jau pasireiškė kon
krečiais mūsų bendruomenei 
lemtingais žygiais (suorganizuo
tos pirmosios Lietuvių Kultūros 
Dienos 1960 m. pabaigoje), ku
rie, kaip matyti, bus tęsiami ir 
palaikomi ir ateityje. Tačiau ši
to dar neužtenka. Joks kultūri

nis darbas nors ir su didžiausiu 
idealizmu keliamas, ilgainiui virs
ta anemiškom pastangom netu
rint tam atitinkamų finansinių 
išteklių ir paramos. Visa, ką mes 
šiandie darėme ir užmojome da
ryti, buvo 'vykdoma aukų ir el
getavimo keliu. Gal dėl to šian
die mūsų visus užsimojimus stab
do kaip tik pinigo trūkumas. 
Mes apribojame savo meni
nius arba kultūrinius parengi
mus, kurie galėtų virsti didingais 
festivaliais, vien tik pinigo sto
ka. Skursta mūsų spauda, skurs
ta mūsų meniniai vienetai, kurie 
laikosi daugiau individualiu da
lyvių idealizmu, nesitikį jokios 
pagalbos iš kitur. Šitokia padė
tis ilgai tęstis negali, ir jeigu ne
bus imtasi skubių ir radikalių 
priemonių, mes galime greitai pa
sijusti sėdy automobily, kuriam 
išsibaigęs benzinas.

SRIUBOS LĖKŠTE IR
IDĖJOS

Salvation Army neklausinėja 
užklydusio pavargėlio ar alkano, 
iš kur jis esąs, kokio tikėjimo, 
nesiūlo savo idėjų ar tiesų, bet 
pirma padeda lėštę sriubos, pa
valgydina, pagal išgales sušelpia, 
ir tik vėliau su juo užveda kalbą 
apie kitokius dalykus. Tai yra 
pats tiesiausias kelias prieiti prie 
žmogaus. Do ut dės — duok ir 
pats tikėkis gauti. Bendruomenė 
iki šiol vykdė tik antrąją šio dės
nio pusę: visą laiką prašė, bet 
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pati nedaug ką galėjo pasiūlyti.
Aš galvoju, dabar yra pats 

laikas pervesti bendruomenę į 
kitus bėgius, kufie lygiai vestų į 
tą patį tikslą, tik kitu tempu ir 
efektyvesnėm priemonėm. Ben
druomenei būtina atsistoti ant 
tvirto ekonominio pagrindo, ku
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ris įgalintų ją kaip organizaciją 
vykdyti savo funkcijas drąsiai ir 
nevaržomai. Per tą pirmąjį de
šimtmetį bendruomenės nariai tą 
ekonominį pagrindą susikūrė — 
vieni tvirčiau, kiti gal. nevisai, ta
čiau pa(i bendruomenė pasiliko 
toj pačioj elgetos padėty, kaip ir 
savo kūrimosi stadijoje. O tai yra 
tik dėl to, kad mes tik galvoja
me, kaip išvystyti savo veiklą, 
praplėsti bei pagyvinti savo kul
tūrinio reiškimosi galimybes, bet 
užmirštame apie pačias priemo
nes — kaip visa tai įgyvendinti. 
Gyvename tokiame amžiuje, kur 
ne tiek ginklai, kiek ekonomi
nis pajėgumas sudaro valstybės 
galybę, tai ką jau kalbėti apie 
organizaciją, kurios neremia nei 
valstybė, nei gauna pastiprinimų 
iš kitų šaltinių, išskyrus savo pa
čius narius. Tačiau ir patiems 
nariams šita nuolatinė aukos 
prievolė ilgainiui gali išsemti kan
trybę. Bendruomenės siekimas 
turėtų būti ne vien tik pačiai at
sistoti tvirtai ekonomiškai, bet 
net reikalui esant padėti ir savo 
nariams. Tada ir pačių narių bus 
visai kitoks požiūris į savo orga
nizaciją, daugiau teiks jai pasiti-

GRAIKŲ BENDRUOMENĖ 
PRIEŠTARAUJA

Graikų bendruomenės vadovybė 
kaltina Arkivyskupą, kad jis ban
do suskaldyti graikų bendruome
nę įvesdamas naujus įstatus grai
kams, gyvenantiems Australijoje.

Konfliktas prasidėjo kai Graikų 
Ortodoxu bendruomenei Arkivys
kupas parašė naują statutą, ku
riuo “Pilnos teisės’’ suteikiamos 
Arkivyskupui Ezekiel tiek bažny
tiniuose reikaluose, tiek adminis
traciniame tvarkyme.

kėjimo ir jos vadovybės užsimo
jimuose pritarimo. Konkrečiai aš 
siūlyčiau steigti prie Krašto Val
dybos finansinę komisiją, kuri 
koordinuotų, planuotų bendruo
menės veiklos finansavimą, telk
tų lėšas ir t.t. Šios komisijos dar
bas būtų steigti prekybos įmo
nes, kooperacines bendroves arba 
kitokius ekonominius vienetus, iš 
kurių tam tikras pelno procentas 
būtų siriamas bendruomenės iž
dui. Tokia finansinė komisija 
turėtų būti sudaroma kviečiant 
mažiausiai dešimčiai metų į ją 
tokius žmones, kurie yra specia
listai finansiniuose klausimuose 
ir pilnai supranta šios rūšies pla
navimo bei organizavimo dar
bus.

AR PRASMINGAS 
ATSIRIBOJIMAS?

Iš kitos pusės mes gyvename 
šiame krašte ir australiškoje ben
druomenėje. Atrodo, mes čia jo
je ir paliksime. Todėl bet koks 
separavimasis nuo jos mums nė
ra nei sveikas, nei prasmingas. 
Mes turėtume veržtis į australiš
ką bendruomenę, eiti į ją kaip 
sąmoningi lietuviai su savo visu 
atsivežtiniu palikimu. Jeigu vy
resnieji dar gali pasitenkinti to
kia uždara tautine bendruomene, 
tai jaunieji joje pradės dusti ir 
trauksis iš jos neatsigręždami. 
Kad to neatsitiktų, jau šiandie 
reikia jieškoti kelių, kaip įeiti, 
kad įeidami neprarastume savo 
tautinio savitumo ir būtume pil
nateisiai vietinės bendruomenės 
piliečiai. Uždarumas nesustabdys 
nutautėjimo, lygiai kaip atviru
mas jo nepagreitins. Greičiau mes 
būsime vietinėje bendruomenėje

Toks statutas, pagal bendruome
nės atstovybę, esąs priešingas 
Šventam Raštui, šventiems įsta
tymams ir Graikų Ortodoxu Baž
nyčiai. Pagal Bažnytinius nuosta
tus kunigams į nereliginius or
ganus kištis bent kokioje formoje 
yra neleidžiama.

Graikų senasis statutas yra re
gistruotas australų įstaigose pa
gal vietinius įstatymus, ir naująjį 
statutą griežtai atsisako priimti 
Sydnėjaus ir Melbourne bendruo
menės skyriai. Taip pat Newcaste- 
lio ir Adelaidės graikų bendruo
menė anksčiau atsisakė vadovau
tis naujuoju statutu, ir jau yra 
įėję į konfliktą su Arkivyskupu.

N.S.W. Graikų Ortodoxu ben
druomenė reikalauja, kad Austra
lijos dvasios vadas Arkivyskupas 
Ezekiel būtų pakeistas kitu, iš
keldami savo nepasitenkinimus 
viešai per australišką spaudą.

— ab —

kaip lygūs tarp lygių su savo lie
tuviška kilme, su savo kultūra, 
kuo mes tegalime tik didžiuotis. 
Pažvelkime į airius, kurie laiko
si atviros politikos, bet per kar
tų kartas išlaiko savo kilmę, kuo 
tiek šeimos, tiek ir organizacijos 
tik didžiuojasi esą airiškos kil
mės. Pagaliau ėjimas į australiš
ką bendruomenę atveria taip pat 
ir naujas ekonomines galimybes, 
nes reikalui esant tiek valdiškos 
institucijos, tiek ir privačios or
ganizacijos mūsų sumanymuose 
gali lengvai ateiti į talką, ko mes 
niekados nesulauksime būdami 
užsidarę ir izoliavęsi. Estai, bū
dama mažesnė bendruomenė, iš
naudodami galimybes, šiandie tu
ri ir senelių prieglaudą, ir bažny
čias, neskaitant bendruomeninių 
namų. Italų bendruomenė yra to
kia stipri, kad gali net paremti 
savo narius didesnėm paskolom, 
imdama, pusiau mažesnius nuo
šimčius, negu bankai. Bendruo
menę finansiškai sustiprinti ne
būtų labai didelė problema, tik 
reikia trupučiuko pastangų tiek 
iš bendruomenės vadovybės pu
sės, tiek ir iš pačių narių, turint 
minty visų solidarumą ir tinkamą 
reikalo įsisąmoninimą.

MARIUS KATILIŠKIS

EGLAITĖ
(Tęsinys iš Nr. 12)

Būtautis galvojo, ką čia atsakius, kai sudrebėjo stalas. Buteliai ir 
lėkštės pašoko, išsiliejo alus. Tai Keturakis rėžė kumštimi pasiutusia 
jėga. Ta jėga reiškėsi jame visus stovu Sprandas, tartum pančiu nu
brūžintas, raudonai degė, šnirpštė, kaip jautis — kalnavertis, atstatęs 
ragus, krauju aptekusiom akim.

— Durniaus šmote! Jei nori juoktis, tai žinok iš ko! Nevalia taip 
iš mūsų tikėjimo!

Seibutis atsilošė, dėl viso ko pasisaugodamas smūgio. Sumišo, pa
sijuto nesmagiai ir pasakė taikiai:

— Kas čia juoksis. Nei nemanau. Be reikalo kaisti...
Keturakis, kaip degtukas, staiga perdegė ir atvėso. Ir nei žodelio 

daugiau. Susitraukė įkuprą, užsikniaubė ant stalo ir šniurkščiojo no
simi, lyg susigraudinusi davatka.

Valeika tai nieko nebenutuokė kas kur. Šiurkus su savo trigrašiu:
— Ko jūs čia dabar? Piemeniui ne šventė — šuniui ne pasnikas. 

Kelyje ne ką pamandravosi. Ėdi, ką gauni. Aš tai nepaisau. O toks ūki
ninkas ir katalikas! Nežiūrėkim. Pasakysi kunigui — duos išrišimą. 
Nebijok.

Labai niekas ir nežiūrėjo. Valgė ir patsai Keturakis. Bet ėmė ir 
sujuko vaikinas. Širdis neatlaikė. Kad ir trumpą barnį, bet šeiminin
kas išnaudojo, paragindamas namo.

— Nesirk ne savo liga? — jam taip atrėžė, tačiau pradėjome vie
nas kitą bakštyti.

Valeika, uždėjęs papildomai garo, suvis nupuolė nuo kojų. Kiemo 
padangoje susiradome jo arklį. Sušalęs, dantims nei šapelio parakti, 
gūnia suminta. Varpai skambino. Bažnyčia žėrėjo, tartum įžiebta Ka
lėdų eglutė. Būreliais, po vieną, po du traukė miestiečiai bažnyčion. 
Girgždėjo sniegas, vargonai gaudė ant visos turgavietės.

Gatve nulėkėme kaip aitvarai. Miestelio gale, už geležinkelio, ark
lys sustojo. Pūtė aštrus ir stiprus vėjas, rovė kepures nuo galvų. Ne
besnigo, tik nešė sukūriais nuo laukų. Lindo į akis smulkiom kruope- 

- lėm, kirto skaudžiai, lyg žvyro saujomis. Valeika knarkė sudribęs ant 
lentų. Vadžias laikė Būtautis, bet jo niūkimo arklys neklausė. Pavažos 
cypė. Kelias džeržgė, kaip galąstuvas, ėste ėsdamas pavažų geležį.. Ant 
kelio nebebuvo nei žiupsnio sniego.

— Kur botagas? Duokit šen botagą! — šaukė vežėjas.
— Nėra botago, — išvažiuojant iš kiemo tyčia jo dairiausi ro

gėse.
— Tai išlipęs nulaužk kokį uosiuką! Ką be botago, kaip boba! Ar

klys neklauso* — siūlė šiurkus, rodydamas į pakelės medelius.
— Geriau tau nosį atlaušiu, kad liežuviu nebepasiektum. Ne uo

siuką. — atrėžė jam, žinodamas ūkininkų nuomonę apie pakelės mede
lius. Valdžia sodina, stengiasi, kad būtų gražiau, o ūkininkai laužo.

Dirvą stelbia, girdi.
— Užčiaupk marmūzę, kad nepaberčiau dantų! Nesurinksi sniege, 

— ir jis įniko plėšti vadžias iš Būtaučio. — Nemoki važiuoti. Duokš! 
Pamatysi?!

— Pamatysi! Kad kelias plikas.
Seibutis nebeprasitarė nė įžodžio. Jo narsa ir sugebėjimai baigėsi 

su miestu. į vadus veržėsi Šiurkus.
Be pirštinių, atsisagstę. Galva sukosi. Buvo šilta. Tik tas prakeik

tas kelias! Vieškelio gūbrys kilo virš lygumos ir vėjas nudilino sniegą, 
kiek jo buvo. O pakalnėse, gerokai prieš tiltus ir už jų rogės nėrėsi į 
pusnis. Arklys brido aukščiau kelių. Sniegas tumulais vertėsi per gal
vą ir ant mūsų. J risčią vis dėlto neįsivarė, nors ir labai stengėsi. Ar
klys geras, bet jeigu nori jį papjauti, tai geriau peiliu. Jau kažinkiek 
girgždinamės, o žymės nematyti. Vienoje užuovėjoje sustojome užsirū
kyti. Valeika niurzgė, nesikėlė. Seibutis pašoko barškėdamas dantimis.

— Sustipsime, vyrai. Ar jau puskelė yra?
— Ho! Puskelė! Gerai, kad ketvirtą dalį sukorėme. Kiek laiko?
— Pusė trečios.
— Ai, ai...
Apžiūrėjau arklelį, kol vyrai segiojosi. Garavo kaip ištrinktas. 

Plaukai susigarbanoję nuo prakaito, kojos dreba. Gaila gyvulio, bet ką 
veiksi? Žiemys kaukė, plikino veidą. Rankas atgėlė. Kaišiojau užantin, 
į kišenes. Debesys žemi, tik per medžius eina. Spragose blanksnojo 
žvaigždės. Vielos ant stulpų kaukė ūžčiojo. Sugiedojo gaidys netoliese.

Ir juo tolyn, juo prastyn. Girtumas sklaidėsi ir jo vietą užėmė 
speigas. Pajutau, kad kojos kaip į ledą įaugusios. Sudrėkusios per die
ną kurpės dabar barškėjo kaip ragai. Bet laikėmės dar, susispaudę 
krūvoje, nelyginant maišai, vežami malūnan.

Išlipęs, dui bėgti. Kirtau į gruodą smarkiai, kad atitrenkčiau. Ne
koks juk apdaras. Rudenį išeidamas nepagalvojau, kad šitaip bus. 
Vienas trumpais kailinaičiais, kitas rudeniniu apsiaustu. Mano paties 
švarkelis, kad ir pamuštas, menkai teglobė. Bėgau, šokinėjau. Šaltis 
įveikė ir rambesniuosius. Vertėsi iš rogių ir šlitinėjo pagrioviais šnio
kšdami.

— Kiek laiko?
— Keturios! O kur mes randamės.
— Pusėj kelio!
— Ach, Viešpatie! Pusėj kelio. Ir kur mūsų protas nepasiimti 

pusbuteliuko?
— Taigi. Praverstų.
— Je, praverstų! Išlojote, kaip skalikai. Būtų dar vyno. Tam tai 

per vamplas už nesivaldymą, — nirto Šiurkus visai be gėdos ir stum
telėjo mane į griovį.

— Nesistumdyk! Gėrei ir patsai. O tiek’ tu ir duotum. Vežtumei 
dovanoms.

— žinoma, vežčiau. Bet čia, tai dovanėlė! Akys išvirs iš kaktos 
pamačius, — pliauškėjo liežuviu vyrukas, patikrindamas, ar tvirtai 
laikosi prie lagamino jo pakietukas.

Pažadinta mintis neblėso. Vėl tarė vienas, ka’d lašas baisiai pritik
tų. Ir kaip sykis pasiekėme vieną kaimą, galu atsirėmusį į vieškelį. 
Buvo pašto agentūra, kalvė. Buvo krautuvė ir joje gėralų laikė. Daug 
nelaukus — belstis, žmonės pakelėje prie visko pripratę. Kad ir tokiu 

laiku ■— įsileido. Pakūrė ugnį ir užvirė arbatos. Pusgyvį Valeiką turė
jome atgaivinti. Pastiprinta arbata baisiai padėjo. Kaip iš pirties at
sigaivinę ir sušilę pasileidome, pasiryžę laimingai nugalėti visus sun
kumus.

Taigi, artėjome į namus. Ir aš jokios linksmybės nejaučiau. Lyg 
ne iš kareivinių būčiau paleistas. Nei šiokios, nei tokios mintys skarbė 
kaktą. Namų, kaip suprantama tokių, aš neturėjau. Tarnavau pas ūki
ninką. Tiek prisiklausiau, ką kiekvienas mano daryti! O ką aš darysiu 
— neaišku. Gal ir kitą priežastį turėjo tokios kvailos mintys, bala žino? 
Bet jie visi grįžta į savo ūkius. Seibutis paštam Niekas nebus pasikei
tę. Nebus ir man. Tik pusantro mėnesio velniop ir iš algos man užtai 
išskaitys. Ką veiksiu grįžęs? Gal pas tą patį pasiliksiu ir eisiu miško 
kirsti! O gal pas motiną?

Et. Negražu būtų pavydėti ir apmaudą kelti tokią retą naktį. Gal 
ir taip? Ir jeigu taip ir buvo — aš jo netramdžiau. Gaidžiai laidė ger
kles sutartinai. Prieš rytą ir šaltis paspaudė stipriau. Dangus visai nu
siblaivė. Nebekiek ir liko. Netrukus ir švisti turėjo. Kiūtinau galvą 
nuleidęs, gerokai atsilikęs. Lūpos suplešėjo nuo vėjo, liežuvį kaip žirk
lėmis kirpo, tiek daug prisirūkius. Naktis, kad prailgo begaliniai! Po 
kojų brakštelėjo. Paspyriau kažinką ir tik nesuklupau. Pasilenkęs pa
žiūrėsiu — kas ten!?

Šiurkaus dovanų dėžutė buvo mano rankose. Paspaudžiau žingsnį 
vytis vyrų. Bet kojos, kaip nusėdėtos, neklauso. Ne, palauk... Savo la
gaminėlį nešiau kartu, kad neišslystų iš rogių. Pustuštis, tai lengvai ir 
pakietas tilpo. Jis nemažas, bet lengvas. Žandai užkaito. Nu, rupūže, 
matysiu, kaip tu šiauši šerį, kai pasigesi.

Ir neilgai trukus, priešais atbėgo Šiurkus, tartum pėdsekis uosda
mas kelią.

— Ei! Ar neradai mano pakieto?
— Kokio?
— Kur Kaune pirkau. Dovanoms.!
— Ne.
— Iškrito. Pamečiau. Tik gerai, kad susigribau. Vistiek rasiu. 

Niekas keliu nevažiuoja.
Susikeikęs, nukumbrino ir išnyko patamsyje.
Bėk, bėk... Į sveikatą toks pasilakstymas. Staiga sukandau lūpą. 

Aš juokiausi biauriu juoku. Nugara nukaito. Bet nieko — atiduosiu.
— Patvojo dovanas savo merginai! — apskelbė vyrai iš rogių.
— Sutikau. Sakėsi.
— Atras. Nieko nekenks, jei sušils, — raminosi jie.
Mano išdaiga čia turėjo baigtis. Parodyti radinį. Garsiai nusižven

gti. Bet ne. Užsikirtau ir atitraukiau ranką nuo dėžės.
Tuo metu atsiskyrė Būtautis. Jo kaimas gumšojo medžiuose, ne

toliese. Kvietė užsukti. Pabudo Valeika, sustyrąs kaip šiaudų kūlys iš 
eketės. Nebe kažinkiek ir man liko. Dangus nežymiai blanko.

— Tas, kad nurūko, tai nurūko... Kažin kur ji iškrito?
— Kai šildėmės pas Barvainį, dar buvo. Pats mačiau. — užtikrino 

Keturakis.
Jau ir malūnas ir kryžkelė, kur man išlipti. Paspaudžiau rankas. 

Padėkojau.
... — Nu, tai likit sveiki.

(Nukelta į psl. 4)
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VĖŽIO PRIEŽASTYS
NĖRA PAVELDĖJIMO 

PAVOJAUS
Vėžys nėra paveldima liga. Vė

žio paveldėjimo vienetų arba ge
nų nė žmogus, nė gyvulys neturi. 
Tiesa, tam tikri paveldėjimo vie
netai sukelia žmogaus audinių 
anomalijas. Šitos audinių anoma
lijos turi palinkimą į vėžį. Bet 
šituo atveju anomalinių audinių 
vėžį paskatina tam tikri išoriniai 
veiksniai. Eksperimentai su gyvu
liais iššaukia paveldimą vėžį: pvz., 
ilgametis brolių ir seserų kryžia
vimas. Bet tą gali padaryti tik la
boratorinės sąlygos. Paveldėjimas 
nėra žmogaus vėžio priežastis. 
Prieš žmogaus vėžio paveldėjimus 
visų pirma kalba statistika. Plau
čių ir bronchų vėžio dažnumas 
per paskutinį pusšimtį metų- pasi
darė dešimteriopai didesnis. Pavel
dėjimas to neišaiškina. Vyro ir 
moters organų sudėtis ir funkcio
navimas neturi skirtumų. Bet vė
žio dažnumas tarp vyrų ir mote
rų nėra vienodas. Vyrų stemplės 
vėžio dažnumas yra septynis kar
tus didesnis kaip moterų. Bronchų 
vėžys vyrų tarpe yra dešimtį kar
tų dažnesnis. Vyro gurklio vėžio 
dažnumas yra net dvidešimt kartų 
didesnis kaip moterų. Tuo tarpu 
vyrų ir moterų paveldėjimo dės
niai yra tie patys.

Dvišoniai žmogaus organai, kaip 
pvz., plaučiai, inkstai, prieinks- 
čiai vėžiu dažniausiai suserga tik 
iš vieno šono. Vėžys iš karto puo
la tik vieną inkstą arba plautį. Abi 
organo pusės turi tą patį paveldė
jimą.

Prieš vėžio paveldimumą kalba 
žmogaus dvynukai. Dvynukai išsi
vysto iš vieno arba dviejų kiauši
nių. Dvynukai iš vieno kiaušinio 
turi tą patį paveldėjimą. Bet vie
nam susirgus vėžiu antrasis gali 
pasilikti sveikas. Dvynukai iš dvie
jų kiaušinių yra skirtingo pavel
dėjimo. Vėžys abi dvynukų rūšis 
gali griebti vienodu dažnumu.

Tėvų susirgimas vėžiu nepersi- 
duoda vaikams. Tėvų ligonių vai
kai vėžiu suserga nė kiek nedaž- 
niau kaip sveiki] tėvų vaikai. Vė
žio paveldimumo doktrina neturi 
pagrindo.

' -
PRIGIMTIS, KŪDIKYSTĖ IR 

VĖŽYS
Prigimties ir ankstyvosios vai

kystės skauduliai nėra vėžio prie
žastis. Vis dėlto daug vaikų prieš 
gimimą suserga vėžiu. Didelį daž- 
nėjimp rodo vaikų leukemija. 
Amerikos senatorius Hummphrey 
šitaip pasakė: “Amerikos vaikų 
prieš 5 metus amžiaus mirtingu
mas leukemija ir kitomis vėžio rū-

Dr. V. Litas

šimis yra didesnis kaip visomis ki
tomis ligomis kartu paėmus”.

Bet prigimties tumorų pasiskirs
tymas tarp organų ir audinių yra 
visai kitas: šitie tumorai dažniau
siai puola naujagimių limfos siste
mą, kraujo gamybos audinius, tam 
tikras kaulų sistemos dalis ir t.t. 
Žmogus prieš gimimą gali turėti 
smegenų tumorus. Negimusių vai
kų vėžio priežastys yra motinos 
kūne. Bet šitie atsitikimai yra 
gana reti.

CHEMINIAI VEIKSNIAI — 
VĖŽIO PRIEŽASTIS

Žmogaus vėžį daugiausia suke
lia išorinės priežastys. Gana daž
nas yra vadinamas profesinis vė
žys. Šitą vėžį paskatina cheminiai 
ir fiziniai veiksniai, žmogus, vadi
nasi, tampa savo profesijos auka. 
Kaminų suodžiai sukelia kamin
krėčių vėžį. Derva yra asfalto dar
bininkų vėžio priežastis. Anilino 
ir benzolo derivatai (dariniai) pa
skatina darbininkų šlapumo pūs
lės vėžį. Arseno junginiai (pvz., 
vabalų naikinimo skysčiai) iššau
kia odos ir bronchų vėžį. Chroma- 
tai yra plaučių vėžio priežastis. 
Asbesto dulkės taip pat sukelia 
plaučių vėžį. Cheminių vėžio vei
ksnių yra gana daug. Bet daugu
mas cheminių veiksnių yra dervos, 
kitaip pasakius, anglies produk
tai: smala, asfaltas, mineralinis 
aliejus parafinas antracenas ir 
t.t. Vėžį kursto anilino ir benzolo 
dariniai, prie kurių priklauso azo 
— dažai. Šitų dažų naudojimas 
pramonėje yra labai didelis. Daug 
benzolo darinių išmeta fabrikų ka
minai ir automobilių motorai. Ki
tas benzolo darinių šaltinis yra 
tabako dūmai. Benzolo dariniai 
sukelia plaučių vėžį. Derva turi 
daug 3,4 — benzpyreno. šitas ang
liavandenilis yra įvairių vėžio for
mų priežastis.

Bandymai su pelėmis šitaip at
rodo: užtenka pelės odą keletą 
kartų gerai įtrinti benzpyrenu — 
ir po kurio laiko pasirodo odos vė
žys. Benzpyreno išmeta fabrikų 
kaminai, automobilių motorai, rū
koriai ir t.t. Benzpyrenu yra už
terštas didmiesčių oras. Kvėpavi
mas ir tabako dūmai benzpyreną 
nuveda į bronchus ir plaučius. 
Benzpyrenas iš burnos labai leng
vai pasiekia virškinimo kanalą. 
Rūkymas paskatina plaučių ir 
bronchų vėžį.

siduria su daugeliu fizinių veiks
nių: Roentgeno spinduliai, radiu- 
mas ir t.t. Urano rūdos kasyklų 
darbininkai dažnai apserga plaučių 
vėžiu. Priežastis yra atominiai 
spinduliai.' Laikrodžių šviečiančių 
rodyklių darbininkai gana dideliu 
dažnumu gauna kaulų vėžį. Prie
žastį sudaro radioaktyvus thoriu- 
mas.

Vėžį sukelia labai trumpų bangų 
spinduliai.

Radioaktyvių spindulių klausi
mas dabar yra pirmaeilis. Šitos 
medžiagos gana lengvai patenka į 
žmogaus kūno organus ir audinius. 
Didesnė radioaktyvių medžiagų 
koncentracija yra vėžio priežastis. 
Dabar didelį pavojų sudaro atomi
nių bombų sprogdinimai. 160 žmo
nių Hiroshimoje, paveikti atomi
nės bombos sprogimo radioaktyvių 
spindulių, susirgo leukemija. Ato
minės bombos sprogimas pasklei
džia radioaktyvių medžiagų dale
lių tenka augalams, gyvuliams ir 
žmonėms. Žmogus, maitindamasis 
augalais ir gyvuliais, vis didesnį 
kiekį priima radioaktyvių medžia

gų. To padarinys: bet kurios for
mos vėžys.

Didelis vėžio sukėlėjas yra 
Stronciumas 90. Britų mokslinin
kai nustatė, kad po atominių bom
bų bandymų stronciumo 90 kiekis 
mažų vaikų kauluose pasidarė du 
kartus didesnis. Stronciumas 90 
sudaro didelį vaikų leukemijos ir 
kaulų sarkomo pavojų.

UŽ TECHNIKĄ MOKAMA VĖŽIU
Šių dienų mokslas surado daug

iau kaip 400 įvairių cheminių iv fi
zinių veiksnių, kurie paskatina vė
žį. Šitie veiksniai yra žmogaus 
technikos, pirmoje eilėje chemi
jos, produktai. Radioaktyvius spin
dulius taip pat atidengė žmogus. 
Laisva gamta jų turi labai nedaug. 
Fiziniai ir cheminiai veiksniai, ku
rie paskatina vėžį, žmogaus kūnui 
yra svetimi. Žmogaus kūnas prieš 
šituos veiksnius neturi apsaugos 
priemonių. Žmogus už technikos 
pažangą užmoka vėžiu. Techniškas 
gamtos apvaldymas ir išnaudoji
mas, anglies ir alyvos produkcija, 
pagaliau atominės energijos pa
jungimas paskui save nešasi didelę 
žmonių nelaimę, būtent,vėžį. Da
bar vyksta nuolatinis atmosferos 
denatūravimas. • Mūsų gyvenimo 
erdvė ir aplinka darosi vis daugiau 
prisisotinusi nuodingomis medžia
gomis. Šitos nuodingos medžiagos 
daugiausia yra pramonės atmatos.

Bet vilties teikia šių dienų moks-GYVENIMAS

RADIOAKTYVIOS MEDŽIAGOS 
IR VĖŽYS

Bet ne tik cheminiai veiksniai 
iššaukia vėžį, žmogaus kūnas su-

EGLAITĖ
(Atkelta iš psl. 3)

Linksmų švenčių!
— Gerai paūliok!
Atsisukęs žiūrėjau, be nesujuoduos takas. Tikrai nukurs iki Bar- 

vainio. Ir tegul kuria. Jau labai kantriai kiūtojo rogėse.
Patraukiau užpustytu keliuku. Kojas pakirto, rankas ištraukė 

mano lagaminas. Nors nesunkus, bet vis neparankus. Ir ką aš į jį įsi
dėjau? Radinį. Eėė. Radybos! Paprašysiu radybų. Turės išsipirkti. Ir 
man dingojosi, kad čia kas nors prikišo savo ranką. Patsai negi galė
jo atsirišti?

Visas buvau užsiėmęs tuo prakeiktu radiniu. Nieko daugiau ne
galvojau. Štai ką padarysiu! Eiti man vistiek pro šalį. Užeinu pasi
šildyti. Jau žmonės bus sukilę. Ištraukiu pakietą ir gražiai įteikiu pa
nelei Justinai. Prašau, priimkite mano dovanėlę iš Kauno. Nustebs la
bai, bet nesiaiškinsiu ir palikęs išmausiu. Paskui Šiurkus atsiras. Jis 
kasdien lankosi kaip jaunikis. Papasakos, kad pirkęs, ot tai pirkęs, 
bet kokia nelaimė — pametęs. Arba tylės. Panelė Justina sakys:— 
Štai, ką man padovanojo šventėms kaimynas, Juozas Dabriška...

—■ Cho, cho, cho!.. — nusikvatojau vienas.
O ką nešu, taip ir nežinau. Gal kas nelabai tinkama, ar šiaip sau? 

Be reikalo paėmiau ir sugadinau žmogui nuotaiką. Ir man pačiam ne
be kažinkas. Nei palikti nei nešioti. O čia jau alksnynėlis ir už jo Šim
kūno sėdyba. Jeigu nešti, tai greitai apsispręsti ir veikti. Užpakalyje 
degė, ir tvaškėjo aušra, kaip didžiausias gaisras. Palauk, pasižiūrėsiu. 
Krūmuose niekas neužeis... Atvyniojau popierių. Apačioje antras, 
gražiomis šakelėmis išdabintas ir kaspinėliu raudonu perjuostas. Pirš
tai sugrubę. Visas, kaip drugio krečiamas iš baimės ir susijaudinimo, 
atvožiu dangtelį ir ne iš karto suprantu, kas ten yra. Dėžėje sudėlioti 
visokių spalvų burbuliukai, pūslelės, paukščiai žvilgančiomis uodego
mis, kaip povo, žvaigždės. Vienas ypatingai didelis burbuliukas — at
skirai. Be to sidarbrinių ir auksinių driekenų sruoga.

— Khe! — kranktelėjau varnu. Jokio kito garso, net paukštelis 
nesujudino šakos. Alksniai, rodos, per anksti išaugę iš sniego, tokio 
švaraus ir raudono atspalvio, kapojo veidą. Tuojau pat mesti žemėn 
ir sutrypti kojomis. Girdėsiu, kaip treška ir į sniegą veliasi blizgan
čios šukės.

Užtai, kad į kelionės galą aš visai subiaurėjau. Nė vieno gero 
jausmo neliko širdyje tą šventą rytą. Tegul man Dievas už tai atlei
džia. Blogam pasinešęs taip, kaip ir pakalnėn. Patsai velnias traukia 
tavo roges. O nepagalvoji, kad įmarmėsi stačiai praperšom Ir paskui 
nepasakysi kitam, kodėl. Patsai nežinai.

Staiga sustojau. Už krūmų kelias, ir jaunų eglaičių alėja vedė 
Šimkūno kieman. Apsidairęs traukiau puošmenis iš dėžutės ir dėsčiau 
ant pirmos eglaitės. Didįjį burbulą užmoviau ant ūglio viršūnės, ki
tus — kaip papuolė. Sidabarą ir auksą nudraikiau ant šakelių. Tuš
čia dėžutę nutvojau į pusnis.

Negaliu sakyti, kad nebuvo gražu. Lyg žvaigždė nukrito iš dan
gaus. Neišpasakyta gausybe spalvų žėrėjo eglaitė saulėtekio žarose. 
Bet aš skubėjau, palikdamas tik gilias pėdas sniege.

Pabaiga.

K. KORSAKAS NUSIVYLĘS 
PUŠKINO MINĖJIMU

K. Korsakas “Literatūros ir 
Meno” savaitrašty (9 nr.) nusi
skundė, kad neseniai ir Lietuvoje 
paminėjus poeto Puškino 125 m. 
mirties sukaktį, spaudoje nepasi
rodė joks straipsnis su kuriais nors 
duomenimis apie Puškino poveikį 
lietuvių literatūros raidai, jokio 
pasisakymo apie poeto reikšmę lie
tuvių poezijai, net nepasirodęs ir 
joks vertimas iš Puškino kūrybos. 
Kitaip buvę, kai prieš kelioliką me
tų buvo minėta 150 m. Puškino gi
mimo sukaktis. 1954 — 55 m. bu
vo išleisti lietuvių kalba ir penki 
Puškino kūrybos tomai. (E.)

SOVIETINĖ SPAUDA APIE
J. MEKO FILMĄ

“Pergalė” 3 n-ry paskelbė, kad 
Maskvoje einąs “Iskustvo kino” 
žurnalas 1 n-ry paminėjo J. Meko 
JAV-se pagamintą filmą “Medžių 
ginklas”. Esą, J. Mekas, kuris “iki 
šiol buvo plačiai žinomas kaip kino 
kritikas”, savo darbą pagrindęs 
“buržuazinės estetikos koncepcijo
mis, tačiau juose neretai suskamba 
ir pažangių minčių”. Tos mintys, 
nurodo “Pergalė”, atspindančios 
“blaivią jaunosios amerikiečių in
teligentijos pažiūrą į kapitalistinio 
pasaulio kultūrą”. J. Meko pasisa
kymai filmo reikalais buvę pas- 
kelbti lenkų spaudoje ii- “Iskustvo 
kino”. (E.)

IŠBARĖ LATVIŲ JAUNIMĄ
Latvių komjaunimo sąjungos 

suvažiavime smarkiai išbartas 
Latvijos jaunimas, kad, viena, 
nepakankamai dalyvauja “gamy
binėje kovoje”, šalinasi “juodojo 
darbo”, antra, kad jaunimo tarpe 
vis dar. žymiai pasireiškia “nacio
nalistinės — buržuazinės” tenden
cijos. Organizacijos vietos komite
tai esą apsileidę, perdaug pasyvūs 
ir nuolaidūs “senų laikų atgyve
noms”.

las. Nuodingų medžiagų ištyrimas 
suras apsaugos priemones. Daug 
kas padaryta. Anilino darbininkų 
šlapumo pūslės vėžys priklauso 
istorijai: šitą pavojų pašalino nau
jos apsaugos priemonės. Vienas 
kasdieninis klausimas, kaip yra su 
alkoholiu, sukelia vėžį ar ne? Al
koholis, kiek patyrimai rodo, vė
žio nesukelia.

NAUDOJAMAS MAISTAS 
IR VĖŽYS

Vėžį priartina nuolatinis keptų 
valgių naudojimas. Valgio kepi
mas yra dalinis valgio deginimas, 
prie kurio pasigamina vėžį suke
liančių medžiagų. Virtas maistas 
yra sveikesnis. Visoks duonos ir 
mėsos “tostinimas” ir “rostiui- 
mas” yra tiesioginis vėžio šauki
masis. Tų pačių riebalų keliakar- 
tinis deginimas ant keptuvės, ki
taip pasakius, pakartotinis tų pa
čių riebalų naudojimas kepimui, 
riebalų nekeitimas sveikatai yra 
labai žalingas taupumas: degin
tuose riebaluose pasigamina me
džiagų, kurios paskatina vėžį. Tą 
įrodė daug mokslininkų. Po trum
po naudojimo pilk riebalus į kibi
rą. Žinoma, maisto produktų kon
servavimas ir dažymas chemika
lais taip pat kalba prieš žmogaus 
sveikatą. įstatymai V. Vokietijoje 
draudžia bet kokį maisto produk
tų dažymą. Sveikas maistas ir gry
nas oras atitolina vėžio pavojų.

(Drg.)

LIETUVOJE
IEŠKO NAFTOS

Sovietinių geologų nuomone Lie
tuvoje yra naftos telkinių. Jiems 
išaiškinti šiuo metu geologų grupės 
atlieka gręžimus Minijos pakran
tėse ties Gargždais ir Kybartų apy
linkėse. Gargždų apylinkėse bus 
atlikta keletas gręžinių iki 2.000 
metrų gylio, prie Kybartų dirban
tieji geologai pasitenkina 500 met
rų gręžiniais. Naftos gręžimo dar
bai atliekami ir Raseinių rajone.

(.E)

GRIGORJEVAS PASAKOJA
APIE VILNIAUS PLANAVIMĄ

Prieš buvusius rinkimus “Tiesa” 
suorganizavo rinkėjų grupės kelio
nę autobusu po Vilniaus miestą. 
Naujame kvartale — ties Daugpi
lio, Partizanų gatvėmis — rinkė
jams naujus namus aprodė Vil
niaus m. Vykd. Komiteto planavi
mo ir užstatymo sektoriaus virši
ninkas A. Grigorjevas. Tik pernai 
viliečiai gavę 4.000 naujų butų. Kai 
Grigorjevas buvo paklaustas, o 
kiek kaštuoja vienas butas, atsakė 
— brangu. Paaiškėjo, kad ir bu
tų išplanavimas dažnai nevykęs. 
Tačiau ateitis esanti šviesi, nes, 
Grigorjevo žodžiais, namų sienos 
bus gaminamos iš lengvų pertvarų, 
tad... gyventojai galėsią savo nuo
žiūra sienas perstatyti.

Bevažinėjant po Vilnių, rinkė
jai galėjo pamatyti ir naują skai
čiavimo mašinų gamyklą (jos ne
buvę prieš ketveris metus), vieną 
didesnių Europoje grąžtų gamyklą 
ir kt. Nors gamtinės dujos atves-

V. WMWWAWAWWW
HYPNOTISTAS

L. FARRUGIA
3 Leichhardt Ave., Glebe Point, 

Sydney.
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tos į Vilnių dar pernai, tačiau ligi 
šiol jas naudoja 10 įmonių ir 2.500 
butų, šiais metais tas gamtines du
jas gaus dar dešimt įmonių. Pagal 
Grigorjevą, šiais metais gyvena
mieji namai Vilniuje bus daugiau
sia statomi Antakalnyje ir vadi
namame dešimtame kvartale (į ki
tą pusę nuo elektrinės). (E)

♦ ♦ ♦
Žurnalistai turi gamybą spar

tinti, o ne sensacijų vaikytis rei
kalavo II-jame Latvijos žurnalis
tų suvažiavime kom. partijos va
dai. Be to, spauda turinti ateity 
je liaudį dar labiau įsąmoninti, 
kad atskiros respublikos galinčios 
klestėti tik didžiulėje Sovietų Są
jungos “broliškų tautų” šeimoje.

(E.)

Remkime savą 
spaudą
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LEOKADIJAI VACBERGIENEI MIRUS,

liūdinčius jos vyrą Leoną Vacbergą, motiną Pelagija 
Savickienę ir brolį Vladą Savaitį giliai užjaučiame

J. ir S. Valiai

A. a. L. VACBERGIENEI MIRUS, 
jos vyrui, motinai, broliui ir artimiesiems gilaus liūdesio 

valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame
Augučiai ir Biveiniai

* A. A.
L. VACBERGIENEI

mirus, motinai Savickienei, L. Vacbergui, V. Savaičiui 
liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

D. Paliulis ir K. Šimkevičius

Gerb. Redaktoriau,
perskaitęs p. V. Šliogerio laišką 

“Tėviškės Aiduose” Nr. 13 (kovo 
mėn. 27-tos d.) štai ką noriu pasa
kyti.

Mano santraukoje “Žmogus is
torijoje” nematau jokio bedieviš
kumo ar laisvamaniškumo. Tai yra 
šių dienų mokslu pagrįsta teorija, 
o teorijų, kaip žinote, gali būti 
šimtai ar daugiau. Antraip vertus, 
tai ne mano paties išgalvota, bet 
žymaus amerikiečio istoriko veika
lo minčių santrauka. Kas tuo neti
ki, tas gali pats paskaityti L. Mum- 
fod’o veikalo “The Transforma
tion of Man” VH-tą tomą “World’s 
Perspectives”, šis veikalas randa
mas kiekvieno Australijos didmies
čio viešojoje bibliotekoje.

Bet, kaip jau sakoma, kas nori 
šunį mušti, visada ras lazdą, ir iš 
balto daro juodą ir atbulai. Ir bol
ševikai taip daro. Man labai gaila, 
kad toji mano santrauka pasitar
navo aliejaus pilstymu į lietuvių 
dviejų pakraipų atstovų kurstomą 
nesantaikos beprasmišką ugnį.

Visa nelaimė pas mus yra ta, kad 
jeigu kokios nors pasaulėžiūrios 
bebūtų žmogus, tai jis jau tokiu 
padaromas 105 proccetų, t. y. jei 
socialdemokratas, tai jau bolševi
kas, jei krikščionis demokratas, tai 
jau katalikiškesnis už patį popie
žių ir t.t. Taip buvo Nepriklauso
moje Lietuvoje, taip yra ir čia. 
Tai yra mūsų istorijos XIX am
žiaus neišvengiama išdava.

Teisingai viename australų dien
raštyje užsienio politikos redakto
rius, kalbėdamas, žinoma, ne apie 
lietuvius, pasakė: “Democraties

are made, not born, and the ma
king takes generations”.

Neužsigaukime, bet mes esame 
demokratijoje pradžiamoksliai, ir 
todėl menki demokratai. Šiuo at
veju turime daug ko pasimokyti, 
o mokslas kainuoja ir laiko ir pini
go. Man atrodo, kad pirma turėtu
mėm prisiminti jog “errare huma- 
num ėst”, ir šitai pritaikinti sau 
patiems. Antra, turėtumėm išmokti 
gerbti kito pažiūrą, nes čia glūdi 
ne tik vienas svarbiausių demokra
tijos principų, bet ir kiekvieno sa
ve gerbiančio žmogaus dorybė. 
Trečia, turėtumėm neužmiršti, kad 
kokių pažiūrų bebūtumėm, visų 
pirma esame lietuviai, o mūsų čia 
Australijoje taip pasigailėtinai 
mažai. Kodėl dar skaldyti bolševi
kų invazijos nuo tautos kamieno 
atskeltą skiedrą? Tad linkiu visiem 
“Vardant tos Lietuvos vienybė te
žydi”.
Leopoldas Linkuvis, Prospect, S.A.

PAGAL UŽSAKYMĄ
Bernardas Shaw, kaip papras

tai, restorane valgė savo vegeta
riškus pietus. Tuo metu orkestras 
grojo labai rėkiantį, nervus ardan
tį dalyką. Shaw tada paklausė 
restorano savininką:

— Ar orkestras groja svečių už
sakymu?

— Taip, Sir,
— Puiku. Tada aš perduodu ma

no prašymą: tegul muzikantai 
groja kortomis.

4
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NAUJA “KOVO” VALDYBA

MŪSŲ PASTOGE

GEELONG VYTIS NAUJOSE 
RANKOSE

S

Balandžio 1 d. Sydnėjaus Sp. 
Klubas “Kovas” Lietuvių Namuose 
Redferne turėjo savo narių ir rė
mėjų metinį susirnkimą. Tikrai 
reikia džiaugtis, kad susirinkimas 
buvo labai gausus, dalyvavo apie 
70 sportininkų.

Buv. klubo pirm. V. Augustina- 
vičius susirinkimų atidarė ir pa
kvietė pirmininkauti A. Laukaitį 
ir sekretoriauti H. Stosiu.

Savo pranešime buv, pirm .V. 
Augustinavičius nušvietė praėju
sių metų klubo veiklų, atsiektus lai
mėjimus ir turėtus vargus. Iš buv. 
p-ko pranešimo paaiškėja, kad 
“Kovas” ypatingai suaktyvino 
sportinę veiklų savo jaunųjų tar
pe ir šiuo metu reguliariai krep- 
šiny treniruojasi apie 20 vyrų ir 
20 merginų, kai tinklinio sekcija, 
vadovaujama jaunojo studento M. 
Mauragio savo žaidėjų tarpe turi 
apie 12 nuolatinių žaidėjų ir apie 
20 žaidėjų — mėgėjų, kiekvienų 
sekmadienį žaidžiančių naujoje 
Bankstowno Lietuvių Namų aikš
telėje. Didžiausias “Kovo” rūpes
tis praėjusiais metais buvo — pi
nigai, Valdyba, pabaigusi savo 
darbų, paliko apie 40 svarų skolos. 
Didžiausios išlaidos buvo: sporti
ninkų kelionės į Geelongų, naujų 
uniformų įsigijimas, turnyrų re
gistracijos, salės nuoma krepši
nio treniruotėms ir nepasisekęs N. 
Metų balius, atnešęs apie 40 svarų 
nuostolio.

Revizijos komisijos pirmininkas 
A. Bačiulis padarė revizijos komi
sijos pranešimų, iš kurio paaiškė
jo, jog valdybos vedamos knygos 
buvo pavyzdingos, nors kasoje iš
laidų buvo daugiau, negu pajamų.

Naujos valdybos rinkimai pra
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

MURRAY’S
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 žinomų ir rekomenduotiną firmų: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktų 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 JOSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

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

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų 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 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH
93 Northumberland St., Wickham, tel.; vx-oxou.
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.

FOOD STORES,

FOOD STORES, 
: 61-5180.

ėjo labai sklandžiai ir reikia tik 
stebėtis, kad šiais metais kandida
tų į valdybų buvo 15. Naujoji val
dyba slaptu balsavimu išrinkta ir 
pareigomis pasiskirstė: D. Krau- 
cevičius — pirmininkas, S. Jūrai- 
tis — vicepirmininkas, J. Čepuly- 
tė — sekretorė’, J. Kraucevičius 
— iždininkas, M. Mauragis — 
Reikalų vedėjas, I. Ropaitė — mo
terų sekcijos vadovė. Valdybos 
kandidatais liko: St. Stribinskas ii' 
Krapauskas.

Revizijos komisija: pirm. A. Ba
čiulis ir nariai A. Laukaitis ir A. 
Vasaris.

Klubo pirmininko adresas: D, 
Kraucevičius 108 Victoria St., 
Ashfield, N.S.W. Telef.: 71-1014

Džiugu pastebėti, kad, išskyrus 
veteranų S. Jūraitį, visa valdyba 
susideda iš jaunų aktyviųjų spor
tininkų, iš kurių naujasis valdybos 
pirmininkas D. Kraucevičius, yra 
labai gerai žinomas, ne tik Sydnė
jaus vietinių lietuvių bei australų 
tarpe, bet taip pat ir kitų mūsų 
miestų sportinėje šeimoje, kaip 
vienas iš geriausių lietuvių krep
šininkų Australijoje. Artėjantis 
prie pabaigos savo inžinerijos stu
dijų ir tampriai susirišęs su Syd
nėjaus sportiniu ir bendrai jauni
mo gyvenimu, reikia tikėtis, jis 
įstengs, kartu su visa valdyba, 
įnešti į “Kovo” gyvenimų naujų 
idėjų, naujų darbo metodų, kurie 
visam sportiniam “Kovo” gyveni
mui suteiks daugiau gyvumo ir jį 
pastatys vėl į pirmaujančių orga
nizacijų tarpų.

Žengiant į ateinančius darbo me
tus, naujų jai valdybai tereikia tik 
palinkėti daug sportinės sėkmės,

L.
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GEELONGO VYTIES KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS 
Susirinkimas įvyko kovo 18 d. 2 

vai. p.p. Geelongo Lietuvių Na
muose. Susirinkimui pirmininkavo 
p. Kymantas, o sekretoriavo p. K. 
Starinskas. Bendrų klubo metų 
veiklos apžvalgų patiekė klubo pir
mininkas p. A. Bratanavičius. Jis 
savo pranešime ypatingai pabrėžė 
valdybos įdėtų darbų ruošiant XII- 
jų sporto šventę, bei geelongiškių 
sportininkų-kių atsiektus laimėji
mus. Toliau nuoširdžiai padėkojo 
visoms Geel. Liet, organizacijoms 
bei pavieniams asmenims, prisidė- 
jusiems prie sporto šventės rengi
mo, o ypatingai Bendruomenės 
Valdybai ir visiems geelongiškiams 
už taip malonų sportininkų pri
ėmimų šventės metu.

Klubo iždininkas p. Č. Valodka 
davė klubo metinę piniginę 
apyskaitų. Iš apyskaitos matė
si, kad iždininkui darbo ne
trūko. Patiektą apyskaitų re
vizijos komisija patvirtino ir su
sirinkimas priėmė. Išklausius klu
bo sekcijų vadovų pranešimus pa
sirodė, kad krepšinio sekcija buvo 
veikliausia. Vyrų pirmoji komanda 
iškovojo II-ają vietų Geelongo žie
mos turnyre A klasėje, II-jų vie
tą XII-je sporto šventėje, laimė
jo draugišką turnyrų suruoštų 
Geelonge, kuriame dalyvavo Mel
bourne latviai (MLS) ir estai 
(KODU) ir Geelongo Vytis. Taip 
pat laimėjo ir žaibo turnyrų Gee
longe. Antroji komanda, kurią su
darė beveik vien jauniai, žaisdami 
pirmų kartų, laimėjo ketvirtų vie
tą C klasėje.

Mergaičių komanda laimėjo I- 
mųjų vietų XII-joje sporto šven
tėje, I-mųją vietų turnyre Banel- 
loję, bet deja Victorijos pirmeny
bėse turėjo pasitraukti nepasibai
gus sezonui dėl susižeidimų. Buvo 
apgailestauta kad šiuo metu mer
gaitės nedalyvauja jokiam turny
re, o vyrai irgi nepajėgė sudaryti 
A klasės komandos vasaros turny

SPORTAS
Viešėję Lenkijoje Kauno “Žal

girio” krepšininkai sužaidė šeše- 
rias rungtynes su pajėgiausiomis 
krašto komandomis. Nugalėjo kau
niečiai.

Beveik taip pat sėkmingai pasi
baigė Kauno “Politechnikos” krep
šininkių gastrolės Lenkijoje. Tie
sa, jos iš šešerių turėtų rungtynių 
vienų kartų vis tik pralaimėjo 
krašto pirmenybių lyderiui AZS — 
AVF 54:70, bet užtat net du kartus 
nugalėjo valstybinę Lenkijos rink
tinę.

★
...."Sporto” laikraščio redakcija 
organizavo skaitytojų apklausą, ką 
jie laiko geriausiais 1961 metų 
Lietuvos sportininkais.

Pasirodo, kaip ir pernai, geriau
siais sportininkais pripažinti Eu
ropos ir Tarybų Sąjungos irklavi
mo čempionai dviviete valtimi Zig
mas Jukna ir Antanas Bagdonavi
čius. Toliau surinktų balsų tvarka 
seka: Europos ir Tarybų Sąjungos 
bokso čempionas (antras pusvidu- 
tinis svoris) Ričardas Tamulis, Ta
rybų Sąjungos disko metimo re
kordininkas ir čempionas Algiman
tas Baltušnikas, Lietuvos rekordi
ninkas šuolyje į tolį Antanas 
Vaupšas, rutulio stūmimo respub
likos rekordo autorius Adolfas Va- 
ranauskas, daugkartinis Tarybų 
Sąjungos stalo teniso čempionas 
Algimantas Saunoris, vienas pajė
giausių Tarybų Sąjungos disko 
metikų Vytautas Jaras, vienas ge
riausių Lietuvos dviratininkų Jo
nas Grabauskas, Tarybų Sąjungos 
vandens motorinio sporto rekor
dininkas Antanas šlapikas ir ieties 
metikė Aldona Stančiūtė.

★
Lietuvos imtynių rinktinės daly
vavo Tarybų Sąjungos pirmenybė
se. Laisvųjų imtynių čempionatas, 
kuris vyko Leningrade, pasibaigė 
Gruzijos komandos pergale. Lietu
vių rinktinė, sukovojusi kiek ge
riau negu paprastai, užėmė trylik
tų vietų (septyniolikos dalyvių tar
pe).

Užtat puikių pažangą padarė 
Lietuvos laisvųjų imtynių ekipa, 
kuri Tbilisyje pasibaigusiame čem
pionate šį kartų užėmė tiesiog ne
lauktai aukštų šeštų vietų (taip 
pat dalyvaujant septyniolikai ko
mandų). Objektyvumo dėlei tenka 
pripažinti, kad mūsų rinktinei šį 
kartų buvo gana palankūs burtai, 
bet kartu reikia vis tik konstatuoti 
didelę pažangų, kurią padarė Lie
tuvos laisvųjų imtynių rinktinė. 

rui Geelonge.
Likusios sporto šakos, kaip tink

linis, lauko ir stalo tenisas, bei 
šachmatai egzistuoja tiktai per 
sporto šventę, išskiriant pavienius 
žaidėjus, kurie dalyvauja-vietiniuo
se turnyruose — žaidėjų trūkumas 
neleidžia klubui sudaryti komandų.

Gal būt viena iš daugiausiai 
džiuginančių žinių buvo tai, kad 
šiais metais žiemos turnyre žais 
ne vien I-moji ir II-ji vyrų ko
mandos, bet ir naujai suorgani
zuoti jaunučiai. Šiuo metu yra tik
rai didelis skaičius jaunų mergai
čių ir berniukų lankančių treni
ruotes. Treneriams reikalinga pa
galba, o klubas turėjo rūpintis įsi
gyti daugiau sviedinių.

Klubo veiklos pranešimus sekė 
naujos valdybos rinkimai. Išrink
tieji valdybon pasiskirstė pareigo
mis: pirm. A. Šimkus, vicepirm. 
A. Kisielius, ižd. č. Valodka ir se- 
kret. p-lė D. Bertašiūtė.

Klausimų ir sumanymų metu 
buvo iškelta mintis, kad daug nusi
pelnęs asmuo Vyties klubui, p. J. 
Jonušas dabar gyvenantis J.A.V., 
būtų pakeltas garbės nariu. Su 
šiuo pasiūlymu visi pilnai sutiko 
ir Geel. Liet. Sp. Kl. “Vytis“ įsi
gijo pirmų garbės narį. P. Jonu
šas ir dabar nepamiršta Geelongo, 
nes per praėjusių sporto šventę 
jis prisiuntė ne vien tik sveikini
mus, bet ir asmeninę dovanų mer
gaičių komandai.

Geel. Apyl. Vald. pirm. p. Bin- 
dokas padarė trumpų pranešimų 
liečiantį sporto aikštės bei lietuvių 
namuose spintos įrengimą, kurio
mis naudojasi ir sporto klubas. Ka
dangi iš minėtų įrengimų yra susi
dariusių finansinių sunkumų, jis 
kvietė sporto klubą prisidėti prie 
šių išlaidų padengimo. Susirinki
mas šį reikalų paliko naujai iš
rinktos valdybos nuožiūrai. Toliau 
sekė diskusijos dėl tolimesnės klu
bo veiklos. Nors susirinkimas ne
buvo gausus narių skaičiumi, ta
čiau praėjo gana sklandžiai.

LIETUVOJE
Keturi respublikos rekordai bu

vo pasiekti Panevėžyje per sun
kumų kilnojimo varžybas. Klaipė
dietis A. Nausėda (visų lengviau
sias svoris) išrovė 75 kg ir išstūmė 
95 kg kaunietis V. Aniulis (pus- 
lengvis sv.) išstūmė 126 kg ir kau
nietis H. Balaburda (pusvidutinis 
sv.) išspaudė 127,5 kg.

★
Penkios lietuvaitės pakviestos į 

Tarybų Sąjungos rankinio rinkti
nę. Tai — kaunietės R. Stasiulevi- 
čienė, E. Klumbytė, R. Juknevičiū
tė, vilnietės I. Jocytė ir I. Griniū
tė. Tarybinės rankininkės, kurias 
treniruoja vilnietis Janis Grinberg- 
sas, ruošiasi pasaulio pirmenybėms, 
įvyksiančioms Rumunijoje.

Tarybų Sąjungos automobilių 
sporto rinktinėn pakviesti taip 
pat automobilistai P. Šatas ir V. 
Laužeckas (Kaunas) ir A. Mar
kauskas (Vilnius).

★

Komandinėse Lietuvos stalo te. 
niso pirmenybėse šiuo metu pra
laimėjimų nepatyrė tik dvi ekipos. 
Tai — Vilniaus “Spartako” ir Kau
no “Mediko” (Medicinos institu
to studentų sporto klubas) atsto
vai.

★

Dvejas įdomias rungtynes ste
bėjo! kauniečiai. Mat, pas juos į 
svečius buvo atvykusi pajėgiausia 
Lietuvos sostinės krepšinio ko
manda “Spartakas”.

Pirmose rungtynėse vilniečiai 
susitiko su jauna “Politechnikos” 
ekipa. Tik po atkaklios kovos, ku
rią su susižavėjimu sekė gausūs 
žiūrovai, spartakiečiams pavyko 
įveikti Politechnikos instituto stu
dentus rezultatu 73:71.

Nors “Kauno audinių” koman
doje žaidė penki Lietuvos rinkti
nės nariai, bet vilniečiai antrosio
se rungtynėse suko vo j o pakiliau ir 
nugalėjo pasekme 70:55.

FUTBOLININKU PĖDOMIS
Madrido “Realo” futbolininkai 

garsėja ne tik savo pergalėmis, 
bet ir internacionaline sudėtimi: 
jų komanda yra sudaryta iš įvai
riose šalyse supirktų žaidėjų.

Futbolininkų pėdomis seka ir 
krepšininkai, kurie pirmą kartų 
“ragučius parodė” per praėjusias

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

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

Rockdale atoti*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mery*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir ištimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

DARBYMETIS PRASIDĖJO
GEELONGE

VYTIS — SCOUTS 29-26 (16-2)
Vyties komanda išeina į aikštę 

pilna pasitikėjimo, nes žaidžia 
prieš vienų iš silpniausių koman
dų. Praėjus keliom minutėm mū
siškiai vedė net 10-0.

Antram puslaikyje vaizdas stai
ga pasikeičia, silpnoji komanda 
atsigauna, gi stiprioji visai nu
silpsta. Tai sena liga — pasimeti
mas antrame kėlinyje. Priešas pa
mažu rezultatų švelnina ir likus 
žaisti porai minučių — išlygina. 
Dar vienas metimas ir jau prie
šas veda, o liko žaisti nepilna mi
nutė, bet Malikoff savo metimu iš
lygina prieš pat švilpukų.

Pratęsus žaidimą penkiom mi
nutėm jauniai susiėmė ir laimėjo 
trijų taškų skirtumu. Taškai: F. 
Viti 18, V. Malikoff 8, V. čera- 
kavičius 3, G. Paškevičius, A. Pi- 
sarskas ir Vaičekauskas 0.

VYTIS — BELL PARK 28-21
Šios rungtynės turėjo būti' lai

mėtos lengvai, bet komanda nepa
rodė gero žaidimo, išskiriant Bra-

IR ADELAIDĖJE
PRASIDĖJO 1962 M. 

PIRMENYBĖS
Adelaidėje stalo teniso kovos 

prasidėjo šįmet truputį anksčiau. 
“Vyties” sporto klubas užregistra
vo 5 komandas, iš kurių viena 
mergaičių ir viena berniukų pir
menybėse dalyvauja pirmų kartų. 
Abi komandos sudarytos iš mokyk
linio amžiaus jaunimo ir, jei jų 
entuziazmas neužges, matosi pui
kios perspektyvos.

I- MOJI VYRŲ KOMANDA:
1. R. Adutavičius, 2. S .Zablovs- 

kis, 3. A. Ignatavičius, 4. J. či- 
žauskas — kapitonas.

Kaip ir pernai, ši komanda žai
džia Major Div. 1 ir turės smar
kiau pasitreniruoti, jei norės iš
kopti į lentelės viršų.

Rezultatai: Vytis — S.A.E.T. 
2:9. Taškus pelnė S. Zablovskis 1 
ir J. čižauskas 1. Komanda žaidė 
nepilnos sudėties, nes R. Adutavi
čius negalėjo apleisti sunkiai ser-> 
gančios žmonos, ir A. Ignatavi
čius darbams išvykęs į provincijų.

II- JI VYRŲ KOMANDA:
1. A. Gudaitis, 2. P. Snarskis 

— kap., 3. P. Urbašius. ši koman
da žaidžia Major Div. 4.

Rungtynių rezultatai: “Vytis” — 
Hyde Park 6:5. Taškus pelnė: A. 
Gudaitis 2, P. Urbašius 2, P. 
Snarskis 1 ir dvejetas 1.
Vytis — E.T.S.A. 4:7. A. Gudai
tis 2 ir P. Urbašius 2.

IILČIOJI VYRŲ KOMANDA:
1. A. Stepanas 18 metų — ka

pitonas, 2.V. Maželis 15 mt., 3. A. 
Vasiliauskas 16 m., 4. R. Jablons
kis.

žaidžia Minor Div. 2, ir pirmie
ji trys turi visai neblogą pradžių. 
Tolimesnis progresas priklausys 

X PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ A
£ I USSR PER ŠVEDIJĄ J

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY | 
S 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW x

Europos krepšinio taurės varžy
bas. O tai jie padarė su JAV krep
šininkų pagalba. 205 cm. ūgio neg
ras V. Haitaueris, vienas geriau
sių JAV krepšininkų, atmetė vy
lingų pasiūlymų dalyvauti “Har
lem Globtroters’ trupėje ir atvyko 
į Madridu, kur “Realo” savininkai 
moka supirkinėti užsienio sporto

žionį ir čerakavičių. Nors pen
kiom minutėm prieš pabaigų dar 
buvo dviem taškais atsilikę, bet 
pasispaudus laimėta. Taškai: F. 
Viti 12, G. Bražionis 10, V. če- 
rakavičius 4, V. Malikoff 2, A. Pi- 
sarskis, G. Paškevičius ir Vaiče
kauskas 0.

u :i n <
VYTIS — ALL STARS 34-29
įdomiausios mūsiškių rungtynės 

šiame sezone, žaidimas nuo pirmo 
švilpuko buvo labai lygus. Puslai- 
kį užbaigė trimis taškais atsilikę. 
Antram puslaikyje rezultatų išly
gino ir ėjo taškas už taškų iki pat 
pabaigos. Rezultatas po 22. Pratę
sus penkiom minutėm Malikoff 
gauna 5-tų baudų ir apleidžia aikš
tę. Atrodė liūdna padėtis, bet pra
tęsimas baigiamas po 26. Pratęsus 
rungtynes antrų kartų mūsiškiai 
pasirodė patvaresni ir laimi prieš 
tikrai išvargusį priešų. Taškai: 
F. Viti 20, V. Malikoff 4, G. Bra
žionis 4, A. Pisarskis 6, Čerakavi- 
čius ir Vaičekauskas 0.

A.L.

nuo jų pačių pastangų.
Rezultatai: Vytis — SAGASKO 

2:9. Taškus pelnė A. Stepanas 1 
ir V. Maželis 1.

Vytis — South Adelaide 0:11.

Mergaičių grupėje įvyko pakei
timų. Negavus I-jai komandai tei
sės žaisti augščiausioje klasėje 
(DISTRICT), klubas suteikė O. 
Mikalainytei leidimų jėgas išban
dyti ten, žaidžiant už kitų klubų.

I- MOJI MERGAIČIŲ K-DA: -
1. I. Gudaitytė, 2. A. Mikužytė 

— kapitonė, 3. B. Mikužytė, 4. N. 
Lėlytė.

žaidžia Div. 3 ir yra vilties tapti 
šios Div. nugalėtoju.

Rezultatai: Vytis — Norman 
Memorial 6:5.

Nors abu dvejetai buvo pralai
mėti, bet visos mergaitės I. Gu
daitytė, A. Mikužytė ir N. Lėlytė 
iškovojo po 2 taškus. B. Mikužytė 
susižeidė kojų ir kurį laikų žaisti 
negalės. Dedamos viltys į šių ko
mandą pasitvirtino, nes priešas 
buvo pereitų metų, šios Div., nu
galėtojas.

M^tis — Railways 7:4. I. Gudai
tytė 3, A. Mikužytė 2 ir dvejetai 2.

II- JI MERGAIČIŲ K-DA:
1. R. Pacevičiūtė 15 metų — ka

pitonė, 2. K. Pacevičiūtė 12, 3. A. 
Urnevičiūtė 13, 4. V. Mikeliūnaitė 
11 metų.

Rungtyniauja Div. 6, treniruoja 
O. Mikalainytė. žaidžia su užside
gimu ir apie jų progresų, manau, 
bus galima pasakyti vėliau.

Rezultatai: Vytis — Norman 
Memorial 2:9. Taškus pelnė R. Pa
cevičiūtė 1 ir dvejetas R. Pacevi
čiūtė — A. Urnevičiūtė 1.

R. Sidabras

“žvaigždes”, žinoma, Ispanijoje 
amerikietis žais kaip mėgėjas, nors 
nėra abejonės, kad ne už dykų jis 
keliavo per okeanų. Jo partneris 
“Reale — 202 cm ūgio S. Moriso- 
nas, buvęs “OI Stars” žaidėjas. 
Madridas nori ir dėl Europos krep
šinio taurės kovoti svetimomis ran
komis.

5
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Mūsų pastogė
KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Bankstowno Apylinkės Valdyba 
gegužėm 12 d. numato suruošti 
linksmų vakarų su atitinkama pro
grama Savaitgalio Lietuvių Mo
kyklos naudai.

★
Dantų gydytoja ponia Svirklienė, 
sydnėjiškiams daugiau pažįstama 
Guobienės vardu, šiomis dienomis 
grįžo atgal j Naujųjų Gvinėjų, 
ilgesnį laikų atostogavusi Sydnė- 
juje. Ponas Svirklys kaip gydyto
jas ir ponia Svirklienė kaip dantų 
gydytoja dirba N. Gvinėjoje ir po 
metų galutinai žada sugrįžti į 
Sydney.

*
Australų katalikų Sydnėjuje lei

džiamas žurnaliukas “Harvest” 
kovo mėn. numery paskutinius 
penkius puslapius skyrė šv. Kazi
mierui. Tai komikų kūdu pavaiz
duotas šv. Kazimiero gyvenimas, 
pavadinta “St. Kasimir Patron of 
Lithuania”. Gaila, kad tie tekste, 
tiek ir paveiksluose lietuviškumo 
mažai tegalima justi.

★
The Cultural Federation of Euro
peans in Australia, kurioje atsto
vaujami ir lietuviai, gegužės 19 d. 
Paddington miesto salėje rengia 
metinį balių su europietiška pro
grama.

Inžinierių draugijos pikniko metu 
skautų žemėje Inęleburne įvyko 
nelaimingas atsitikimas: buvo su
žeista p. Saudargienės koja. Pir
mųjų pagalbų nelaimingajai sutei
kė inž. Jarumbauskas. Ligonė 
sveiksta.

★
Pereitų šeštadienį (balandžio 7 
d.) Bankstown apylinkės sportinin
kai lankėsi pas vietos lietuvius 
rinkdami aukas sporto aikštelės 
prie Dainavos namų galutiniam su
tvarkymui.

Hobarto universitete studijuoja 
filosofijų Regina Krutulytė, vie- 
nintėlė iš lietuvių visoje Tasma- 
nijoje.

★
Bankstowno lietuvių savitgalio 

mokyklos mokytoja ponia Apinie- 
nė šiomis dienomis grįžo iš Pad
dington ligoninės, kur gydėsi nuo 
įsisenėjusios ligos ir buvo operuo
jama. * 4,

Mano bičiulis iš Melbourno ra
šo: “Jeigu visas laikraštis būtų 
užpildytas Ku-kos naujienomis, 
neliktų vietos nuomonių skirtu
mams, ir būtų mūsų bendruome
nėje ramu, kaip Anykščių šilely". 
Sutinku. Tik rašykite! Ku-ka

•»**••••••*•••♦••••••••• £• •**••*♦** **• V ’ė* •••**•*•• •C<*e**o*

Ar jau užsisakei
Mūsų Pastogę?

Pranešimai*

MELBURNIŠKIŲ DĖMESIUI!

Šiuo pranešama, kad balandžio 
mėn. 29 d. 1,30 vai. po pietų sek-
madienj, po pamaldų, M.U. salėje, 
158 Hoddle si. (netoli Collingwood 
Town Hali) šaukiama* A.L.B. Mel
bourno Apylinkė* visuotinis — 
metini* narių susirinkimas šia die
notvarke:

Ilgametį A.L.B. Brisbanės apylinkės choro vadovų
PRANĄ BUDRI 

ir
p-lę KARIN CLAUSSEN, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir laimingos ateities linki

Brisbane* Apylinkės Valdyba

SYDNEY LIETUVIAI EVANGELIKAI 
KRUTA

1. Susirinkimo pirmininko rinki
mas, 2. mandatų komisijos suda-

PRANEŠIMAS
Bankstown Apylinkės Valdyba 

praneša, kad balandžio 15 d. nu
matytas visuotinis apylinkės susi
rinkimas neįvyks dėl vykstančių tą 
dieną Sydney lietuviams rekolek
cijų. Apylinkės visuotinis susirin
kimas numatomas šaukti balan
džio 29 d. — Atvelykio sekmadie
nį 3 vai. p.p. Dainavos salėje.

MINISTERIO ŽODIS...
(Atkelta iš psl. 1)

kai ta* ožy* iš aavo bando* išsi
skyrę*. Ir naudo* iš jo nėra nie
kam — kaip lakojne — “Nei Die
vuliui žvakutė, nei velniui kačer- 
ga’’... O mano krašte, Dzūkijoj, 
tai dar ir mandriau apie tokiu* at
simetėliu* pasakydavo. Et, sako, iš 
tokio tai tiek naudo*, kiek iš to 
ožio: nei pieno, nei vilnos — viena 
tik smarvė...

Gera* kunigas išeivijoj tankiai 
nuo tokių nelaimių mūsų išeiviją 
apsaugoja, išmintingai padėdama* 
išeiviams apsirūpinti ne tik jų ti
kybiniais, bet ir tautiniai* reika
lais.

Daug yra būdų, kaip galima ta
me mūsų išeiviams padėti. Vieni 
tų būdų yra geri, kiti geresni. 
Kaip ligoj: vieni vaistai geri, kiti 
geresni. Bet pats geriausia* vais
tas įvairiom* išeivių ligom* pagy
dyti yra vienas: neleisti jiem* iš
siskirstyti, pakrikti, kaip tom* Gri
go bitėm*, bet pagelbėti jiem* kiek 
tik galint vienybėje išsilaikyti, dė
ti visa* pastangas, kad būtų vie
nybė lietuvių parapijoj, vienybė 
lietuvių kolonijoj, vienybė visoj 
mūsų krašto išeivijoj.

Kur yra vienybė, ten yra gra
žu* sugyvenimas, graži taika. O 
kur yra taika — viskas yra galima 
padaryti; viskas eina, kaip iš pyp
kė*. Kur to* vienybės nėra, kur 
nėra sugyvenimo (ar tai būtų pa
rapija, ar kolonija, ar tauta, ar 
valstybė), — žiūrėk, tuojau kyla 
vaidai, barniai ir peštynės... Ir 
tuomet jau viskas sunku, ir ma
žiausias darbas sunku padaryti, 
no* viskas, kaip sakoma, eina vėl- 
niop...

Ta* yra taip aišku, kaip diena. 
Todėl ir sakoma: “Geriau šiaudinė 
taika, negu auksinis barni*”...

Todėl aš ir sakau: Yra daugelis 
dalykų, už kuriuos mes, londonie-

čiai galime būti, esame, mūsų šio 
vakaro gerbiamiems Svečiams, 
Kun. Kazlauskui ir Kun. Dauk
niui, dėkingi. Bet mano kukliu nu
simanymu — o aš žiūriu iš plates
nio, valstybinio ir tautiniai — lie
tuviško taško — už vis labiausiai 
mes jiems dėkingi — už palaiky
mą ir už didžiai išmintingą ir rū
pestingą ugdymą mūsų lietuviškoj 
kolonijoj gražaus sugyvenimo, tai
kos ir šaunios lietuviškos vieny
bės.

Už tai ilgai ir dėkingai mes Jus 
minėsime — kaipo kunigus, kaipo 
savo dvasiškus vadus ir kaipo sa
vo prietelius.

O dabar, kai Jūs jau pakėlę 
sparnus skristi į "tolimą šalelę" į 
Australiją, yra laikas mum* ir at
sisveikinti.

Ir atsisveikindami, mes norime 
visu nuoširdumu Jum* palinkėti:

Pirmiausiai, — malonios kelionė* 
ir laimingai pasiekti tolimą Aut- 
traliją.

Toliau*, — met prašytume, ten 
nuvykus, širdingai paiveikinti lie
tuviu* — australiečių* nuo mūsų 
vilų: nuo Britanijo* lietuvių, nuo 
Londono lietuvių kolonijo* ir nuo 
manę* asmeniškai (ne* pirmiau 
Jie buvo mano, taip sakant, poli
tinėj parapijoje). Taigi prašome 
juo* pasveikinti ir pasakyti jiems: 
kad mes čia atydžiai sekame jų 
gyvenimą, jų bėda* ir jų laimė
jimus; kad mum* džiugu, išgirdus, 
kai jiem* gerai sekasi ir liūdna, 
kai kartais ir pa* juos dangus ap
siniaukia visokiomis jų bėdomis, 
nesusipratimais ir, kaip girdime, 
net barniai*. Pasakykit jiems:

"Seniausia lietuvių išeivija — 
Škotijos ir Anglijos lietuvių iš
eivija, —• siunčia jauniausiai lie
tuvių išeivijai — Australijos lietu-

Susibūrę į gana didelę parapijų 
Sydney ir apylinkių lietuviai evan
gelikai ir toliau palaiko ryšius sa
vo tarpe. Tiek pamaldose, tiek ir 
kitais atvejais, iškylose, gegužinė
se, matosi jų šeimyniškas sugyve
nimas.

Š.m. vasario 11 d. Sydnėjuje bu
vo atlaikytos pamaldos Nepriklau
somybės šventės proga. Dienai pri
taikintų ir ypatingai gražų pa
mokslų pasakė kun. Kosticenas. 
Nevienam tautiečiui šis taurus, gi
liai siekiantis pamokslas išspaudė 
ašaras iš akių ir išjudino į apa
tijų krentančių lietuvybės sielą.

Po pamaldų parapijos salėje įvy
ko trumpas bet išsamus ir subu
riantis nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Sklindant lietuviškos 
muzikos garsams susibūrę tautie
čiai bent mintimis grįžo įsavo tė
vynę, prisiminė senus nepriklauso
mybės laikus ir gyvenimų, praleis
tų krauju aplietoje tėvų žemėje. 
Savanoris kūrėjas Juozas Miklas 
savo kalba sugražino visus atsi
lankiusius į tuos laikus, kai klum
pėti, namų darbo drabužiais apsi
rengę, silpnai ginkluoti savanoriai 
stojo petys petin ginti gimtojo 
krašto. Savo žodyje jis atkreipė 
visų dėmesį į reikalingumų gyven
ti vienybėje. Mažosios Lietuvos 
atstovas, nuolatinis lietuvybės rei
kalų gynėjas ir Sydnėjaus lietu
viams gerai pažįstamas veikėjas J. 
Reizgys priminė minėjimo daly
viams jų pareigų tautiškumo išlai
kymo tremtyje atveju. Istoriniais 
faktais jis savo kalboje įrodė, kad 
nuolatinė kova ir pasiryžimas tė
vynės laisvės atžvilgiu visuomet, 
atneša reikalingų vaisių.

vų išeivijai — pat gražiausius 
sveikinimu* ir pat geriausius lin
kėjimus — o drauge su tuo ir po
rą geriausių ekspertų — ‘pama- 
čyti’ jiem* jų bėdose ir, laimingai 
likvidavus nesantaiką, ant gero* 
taikos kelio išeiti”.

Ir pagalios, - me* Jums, mūsų 
Tėveliai ir Prieteliai, nuoširdžiau
siai linkime geriausio pasisekimo 
toj naujoj Kengūrų šalyje.

Prisiminkite kai kada mus lon- 
doniečius, nepamirškite mūsų, kaip 
ir mes nepamiršim Jūsų buvimo 
tarp mūsų.

Taigi, — Laimingo* kelionė* ir 
dar laimingesnė* ateitie*!

Po oficialiosios dalies tautiečiai 
praleido dar kelias valandas prie 
kavutės. Lietuviškų plokštelių mu
zika kėlė jų nuotaikų ir apetitų, 
kurį dar pataisė ponių sunešti ir 
patiekti ant stalo skanėstai.

Malonu buvo matyti, kad šiame 
susirinkime be senosios kartos da
lyvavo ir gražus būrelis jaunimo.

Nepriklausomybės šventės proga 
buvo nutarta, kad rinkliava (£10 
sumoje) daryta pamaldų metu bū
tų ištisai paaukota Vasario 16 d. 
gimnazijai, Vokietijoje.

Per Juozines, š.m. kovo 18 d. da
lis parapijos narių aplankė savo 
bendramintį Juozų Miklų jo rezi
dencijoje, St. įves, kur atšventė ju
biliato vardines.

Bet džiaugsmas o kartu ir vargai 
lydi taip pat ir mūsų parapijų. 
Nemaloni žinia pasiekė mus, kad 
negaielstingoji mirtis š.m. kovo 
mėn. 29 d. išplėšė iš mūsų tarpo 
parapijietį Fridrichų Jakštų. Po 
labai trumpos ligos jis apleido šių 
ašarų pakalnę, palikęs liūdinčius 
žmonų, tėvus ir pažįstamus, šeš
tadienį, kovo 31 dienų St. Mary’s 
kapinėse kun. Kosticenas ir didelis 
būrys tautiečių išlydėjo amžinų 
atilsį Fridrichų į dausų karalystę. 
Tebūnie lengva Tau, Fridrichai, 
svetimoji žemelė.

Velykų proga Sydnėjaus evange
likų liuteronų bažnyčioje, 90 Goul- 
burn Street, Sydney, bus laikomos 
pamaldos gimtąja kalba. Pamaldos 
su šv. vakariene įvyks sekmadie
nį, balandžio 22 d., 12.30 vai. Po 
pamaldų parapijos salėje parapi
jiečiai turės progos pabuvoti šven
tiškoje nuotaikoje prie kavos puo
duko ir taip pat išmėginti savo 
margučių stiprumą. Tautiečiai 
prašomi kuo gausiau atsilankyti 
su šeimomis, nes numatoma pra
vesti margučių ridenimo pirmeny
bes, kurios primintų senus laikus 
vyresniajai kartai ir atskleistų da
lį mūsų tradicinio gyvenimo jauni
mui.

— TJR —

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ė
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 

viengungiui arba vedusiai porai be 
vaikų. Pilnai galima naudotis vir
tuve ir visais kitais patogumais. 
Kreiptis 17 Gregory Street, Ryde 
Tel. MA-1463.

rymas, 3. apylinkė* valdybos atas
kaitini* pranešima*, 4. revizijos 
komisijos pranešimas, 5. trumpi 
klausimai ir atsakymai dėl prane
šimų, 6. diskusijos dėl pranešimų, 
7. kasos apyskaitos tvirtinimas, 8. 
valdybos rinkimas, 9. revizijos ko
misijos rinkimas, 10. garbės teis
mo rinkimas, 11. klausimai ir su
manymai, 12. susirinkimo uždary
mas.

Prašoma tuoj po pamaldų eiti i. 
nurodytą salę, kadangi susirinki
mui laikas yra ribotas. Nurodytu 
laiku nesusirinkus kvorumui po 
pusvalandžio šaukiamas antras su
sirinkimas, kuris įvyksta nežiūrint 
susirinkusiųjų skaičiaus. Susirin
kimas turės galią spręsti visus 
Melbourno apylinkės bendruome
niniu* klausimus. Balsavimo teisę 
turės tik apsimokėję lietuvio mo
kestį (10 šilingų) ir nedirbantieji, 
kurie nuo lietuvio mokesčio atlei
džiami.

ALB Melbourno Apylinkės 
Valdyba

REKOLEKCIJOS 
SYDNEY LIETUVIAMS

Sydney lietuviams rekolekcijas 
praves kun. Dr. P. Bačinskas ba
landžio 13, 14 ir 15 dienomis. Ba
landžio 13 d. Camperdown baž
nyčioje 7 vai. vak. (išpažintys, 
I-ji konferencija, pamaldos, II-ji 
konferencija, išpažintys). Balan
džio 14 d. 7 vai. 30 min. ta pati 
tvarka. Balandžio 15 d. iškilmin
gos pamaldos St. Benedicts baž
nyčioje 12 vai. 45 min. Po pamaldų 
rekolekcijų užbaiga.

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS 
Balandžio 14d. punktualiai 4 vai. 

p.p. šaukiamas Sydney Lietuvių 
Plunksnos Klubo posėdis p. A. Ga
šlūno namuose 7 Burnett Street, 
Hurlstone Park. Vakaro progra
moje Klubo einamieji reikalai ir 
svečio melburniškio dail. A. Vaičai
čio pranešimas apie modernųjį 
meną. Klubo nariai prašomi visi 
dalyvauti ir nesivėluoti, nes kaip 
tik tos dienos vakare vyksta reko
lekcijos, ir todėl posėdis turės baig
tis apie 7 vai., kad norintieji galė
tų dar suspėti ir į rekolekcijas.

PUIKI LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS PARODA

Ryšium su kultūrine popiete, 
kurią Kultūros Fondas buvo su
organizavęs Lietuvių Namuose, 
svečiai turėjo retos progos apžiū
rėti puikią lietuviškos spaudos pa
rodą, kurią išstatė reto veiklu
mo kultūrininkas J.K. Vanagas. 
Apžiūrint ją ištikrųjų sunku buvo 
patikėti, kad vienas žmogus galė
jo taip rūpestingai ją surinkti ir 
pavyzdingai sutvarkyti. Ją turėjo 
pamatyti žymiai daugiau žmonių.

Ta pačia proga pravestame Kul
tūros Fondo susirinkime nepavy
ko išrinkti naujos KF valdybos. 
Tuo reikalu ateityje bus šaukia
mas specialus susirinkimas. Reika
las vertas platesnio visuomenės 
dėmesio. Nedera galvoti, kad vis
kas atsiranda savaime, dirbant tik 
saujelei pasišventėlių. (ALž)

LIOLEI VACBERGIENEI MIRUS, 

užuojautą reiškiame jos vyrui Leonui ir Mamai 
ir p.p. Savaičiams.

Maksvyčiai ir Daniškevičiai

LIOLEI VACBERGIENEI MIRUS, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Leonui 
Vacbergui, jos motinai poniai Savickienei, broliui 
Vladui Savaičiui ir jo šeimai.

Liūdime su jumis

E. ir J. Kalnėnai

Mielai mūsų pažįstamai

LIOLEI VACBERGIENEI MIRUS,

jos vyrą Leoną Vacbergą, brolį Vladą Savaitį ir 
Liolės mamytę nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

O.A.A.E. Kapočiai

! Didžiam liūdesy

LEONĄ VACBERGĄ

giliai užjaučiame

Vingių šeima

FRfcDUI JAKŠTUI MIRUS,

jo žmonų Lidijų Jakštienę nuoširdžiai užjaučiame 

ir drauge liūdime.

Sagačiai ir Kudžiai

Mielą colegų 
i VLADĄ DAUDARĄ, 

jo tėveliui Lietuvoje mirus, 
i , giliai užjaučiame 

f Sydney Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Draugijos Valdyba ir nariai

LEOKADIJAI VACBERGIENEI MIRUS, 

Melbourno Lietuvių Klubo narius — jos vyrą Leoną 
Vacbergą, brolį Vladą Savaitį ir jų artimuosius giliai 
užjaučiame.

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba

Skaudaus liūdesio valandoje

FRIDRIKUI JAKŠTUI

staiga mirus, jo žmonai Lydai reiškiame gilių 
užuojautų ir kartu liūdime

Jūraičių, Braželių ir Lašaičių šeimos

MIRUS JUOZUI KIBAICIUI,

Melbourno Lietuvių Klubo nariui, jo žmonų Eugenijų
Kibaitienę ir sūnų Vytautų giliai užjaučiame,

Melbourno Lietuvių Klubo Taryba

LEOKADIJAI VACBERGIENEI MIRUS, 

skaudžioje valandoje reiškia gilią užuojautą motinai 
p. Savickienei, broliui V. Savaičiui ir vyrui L. Vacbergui.

Melbourno Liet. Savaitgalio Mokyklo*

Thornboury Mokytojai, Tėvų Komitetas ir mokiniai
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