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PRISIKĖLIMAS
Velykos. Prisikėlimo šventė. 

Pergalės triumfalinės procesijos. 
Giesmės ir vėliavos. Varpai ir 
himnai. Ir taip per Šimtmečius 
kiekvienais metais. Vieniems Šio
ji Šventė yra dvasinio perversmo 
slenkstis — jie tiki į Dievo pri
sikėlimą, Dievo, kurį žmogus už
mušė, tiki ir trokSta pats prisi
kelti ir pakilti drauge į dieviškas 
augštumas. Kitiems prisikėlimas 
tėra tik kasdieniSkos monotonijos 
akimirkos pertrauka, virtęs tik 
blizgančia apeiga, kurioje jie da
lyvauja kaip žiūrovai, bet ne kaip 
aktyvūs dalyviai. Yra dar nesu
skaitomos eilės įmonių, kurie 
prisikėlimą supranta kiekvienas 
savaip ir jį savaip interpretuoja 
pagal savo įsitikinimus ir reika
lavimus.

Prisikėlimas tačiau niekeno 
nėra paneigimas: savo esme jis 
visiems lygiai galioja, visų lygiai 
trokštamas. Bet kaip nėra uni
formuoto gyvenimo ir gyvenimo 
tikslo, taip nėra ir uniformuoto 
prisikėlimo. Prisikėlimą tikrąja 
prasme išgyvena tik tas, kas jau
čiasi nupuolęs ar pažemintas. Ir 
kol šito išgyvenimo ar jausmo nė
ra, tol prisikėlimas neturi jokios 
prasmės, nes visados prisikėlimas 
siejamas kontrastikai su žemes
niąja būsena, visados jis reiškia 
vieną pakopų augščiau, pereinant 
iš vienos egzistencinės būsenos į 
kitą, augštesnę. Tačiau, norint 
hiimėti prisikėlimų, norint paly
pėti viena pakopa augščiau, rei
kia išpildyti dvi esmines sąlygas: 
tikėti prisikėlimu ir jo siekti. Ti
kėjimas prisikėlimu pasidarys 
gyvas ir degantis tik tada, kai pil
nai įsisąmoninama esamos bū
senos menkyste. Tada iškyla 
idealai, jie sotina mūsų maištau
jančią dvasią, ir mes veržiamės 
į juos, norėdami laimėti. Ir šioje 
vietoje prasideda tikrasis prisikė
limas. Ne kitaip prisikėlimas su
prantamas ir religine prasme. 
Bažnyčios švenčiamas Velykų 
prisikėlimas nėra vien tiktai Kris
taus prisikėlimui atminti iškil
minga šventė. Formaliai taip, bet 
drauge su šia metine apeiga sie
jamas pats didysis ir tiesioginis 
tikslas — paties žmogaus, tikin
čiojo prisikėlimas ir jo pastūmi
mas į augštesnę, dievišką būtį. 
Tam yra nustatytas atgailos lai
kas, kurio metu atskleidžiama 
Žmogiškosios būties menkystė ir 
priešpastatomas dieviškasis idea
las. Kas tuo nuoširdžiai tiki ir 
savy išgyvena vidinį perversmų, 
tam Velykos nėra vien Kristaus 
prisikėlimo priminimas, bet drau
ge ir jo paties asmeninis prisikė
limas naujai būčiai ir naujam, pa
šventintam gyvenimui.

Kaip mes tikime asmeniniu — 
individualiu prisikėlimu, lygiai 
tokiu pat keliu einama ir prie 
tautinio prisikėlimo, tik gal su 
tuo skirtumu, kad čia mažiau re
liginės mistikos ir daugiau kon
krečios realybės. Lietuva ir lie
tuvių tauta šiandie gal labiausiai 
prisikėlimo reikalinga: ji yra pa
žeminta, skriaudžiama, alinama. 
Šitokioj būsenoj tauta dūsta. Ką 
išgyvena visa tauta, tą pat išgy
vena ir jaučia kiekvienas jos są
moningas narys. Be ilgų išvedžio
jimų čia norisi tik kukliai pa
klausti: ar mes čia, gyvendami 
saugiai ir sočiai, išgyvename tau
tos panieką ir skriaudas, ar mes 
kenčiame su ja drauge? Jei taip, 
tai lietuvių tauta iš tikrųjų prisi
kels naujam gyvenimui ir naujai

NAUJI
KARDINOLAI

Popiežius Jonas XXIII pereitą 
mėnesį pakėlė kardinolais visą ei
lę Bažnyčios dignitorių, tuo suda
rydamas kardinolų kolegijų iš 90 
asmenų. Tai yra didžiausias kardi
nolų skaičius Bažnyčios istorijoje. 
Pakeltųjų į kardinolus tarpe yra 
trys, kurių vardų popiežius ne
minėjo ir pasilaikė savo širdyje 
(in pectore). Spėjama, kad tarp 
jų galįs būti ir lietuvis neseniai 
pakeltas į arkivyskupus T. Matu
lionis. Per paskutinius trejus me
tus mirė 17 kardinolų.

Senegalijos (Afrikoje) prezi
dentas nusistatęs studentus siųsti 
toliau studijuoti ne į Prancūziją, 
bet į Rusiją, nes jo įsitikinimu, iš 
Rusijos studentai grįžta antikomu- 
nistais, tuo tarpu iš Prancūzijos 
daugiau ar mažiau paraudonėju- 
siais.

Amerikiečiai pasiryžę skristi į 
Marsą apie 1980-sius metus. Ke
lionė užtruktų dvejus metus dviem 
tarplanetiniais laivais.

• * *

Kubos policija suėmė septynis 
amerikiečius, kurie jieškojo pa
skendusių lobių Karibų jūroje 
maždaug apie 200 mylių nuo Ku
bos. Vėliau jie buvo paleisti.

būčiai kaip kad ji kėlėsi prieš 
šimtmečius ir taip pat netolimoje 
praeity. Nuoširdus išgyvenimas 
tautos skriaudų veda prie kon
krečios akcijos ir visados žada 
prisikėlimą. Pasitenkinimas esa
ma situacija prilygsta miegojimui 
uždarame kape. Tokiems prisikė
limo nėra. Tik kovotojams prisi
kėlimas yra realybė, tik jiems iš
aušta Velykų rytas su galingu 
Aleliuja. Tokio Prisikėlimo Ale
liuja Šia proga norėtųsi palinkėti 
visiems, kurie tiki prisikėlimu ir 
jo visu savimi siekia.

V.K.
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VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS BENDRUOMENĖS NA

RIUS, LINKĖDAMI KIEKVIENAM ASMENIŠKAI GIEDRO PRISKĖLIMO DŽIAUGSMO.

ATVYKO NAUJAS KAPELIONAS
Gražus būrys adelaidiškių perei

tą pirmadieni, balandžio 4 d. va
kare Adelaidės aerodrome sutiko 
iš Anglijos pro Sydnėjų atskridus) 
naują Adelaidės lietuvių kapelio
ną kun. Antaną Kazlauską.

Prie lėktuvo kapelioną pasveiki
no Arkivyskupijos atstovas, o taip 
pat P.A. Lietuvių Katalikų Drau
gijos vicepirmininkas B. Dičiūnas. 
Salėje jam prisistatė apylinkės 
valdybos pirmininkas inž. K. Ty- 
mukas ir Teisininkų Draugijos pir
mininkas V. Linkus ir eilė PALKD 
atstovų. Tautiškai apsirengusi lie
tuvaitė įteikė kapelionui gėlių 
puokštę.

Naujasis Adelaidės lietuvių ka
pelionas kun. Antanas Kazlauskas 
yra gimęs 1907 m. rugsėjo 24 d. 
Ilžiuose, Betygalos valse., Rasei
nių aps.

1930 m. jis bagė Marijampolės 
marijonų gimnaziją ir 1934 m. — 
V.D. Universiteto teologijos-filo
sofijos fakultetą. Vėliau vikaravo 
Žemaičių Kalvarijoj, kur pastatė 
salę, talpinančią 600 žmonių. Iš Ž.

Ž I M I O S
Prancūzijos Karo teismas nutei

sė mirties bausme buvusį genero
lą Jouhaud, kuris drauge su gen. 
Salan vadovavo Alžyre pogrindžio 
armijai (A.O.S.). Gen. Jouhaud 
mirties bausmė bus įvykdyta giljo
tina, jeigu prezidentas de Gaulle 
nepakeis teismo sprendimo.

* * *
Kanada pardavė komunistinei 

Kinijai kviečių už 50 mil. dolerių.
♦ • •

Balandžio 13 d. amerikiečių 
Atominės Energijos Komisija iš
sprogdino 27-tą bandomąjį atomi
nį sprogmenį po žeme Nevadoje.

• • *
Balandžio 14 d. atėjo pirmas ke

leivinis traukinys į Melbourne 
stotį iš Sydney suvienodintais 
N.S.W. ir Victorijos bėgiais. 

• • •
Praeitą savaitę karo lėktuvas 

B-58 išskrido iš Los Angeles į 
New Yorką ir sugrįžo į Los Ange
les, užtrukęs kelionėje tik 4 vai. 
43 min. 51 sek. Lėktuvo kapitonas 
Sowers pasakė, kad jei lėktuvui 
išlekiant iš Los Angeles būtų iš
šautas iš patrankos šūvis, tai, kol 
kulka būtų atskridusi j New Yor
ką, jis būtų turėjęs laiko net pa
valgyti.

Lėktuvas skrido tarpais 1,450 
mylių greičiu per valandą, nu
skrido nenusileidęs 4,900 mylių, 
degalais buvo aprūpintas skren
dant (tuo metu jis skrido 500 my
lių per valandą).

DŽIAUGSMINGO ALELIUJA

VISIEMS SKAITYTOJAMS PRISIKĖLIMO PROGA!

Redakcija ir Administracija

Kalvarijos persikėlė mokytojauti 
Marijampolės Marijonų gimnazi
joj. Marijampolėje buvo vicekle- 
bonu. Dirbdamas Marijampolėj 
kun. Kazlauskas pastatė marijam- 
poliškiams salę, talpinančią 1000 
žmonių. Salė buvo pritaikyta ope
ros gatrolėms, o vokiečių okupa
cijos metu ten buvo įsikūręs Ma
rijampolės dramos teatras. Tuo 
pačiu laiku Skardupiuose (13 ki
lometrų nuo Marijampolės) jis 
įkūrė naują Skardupių parapiją. 
Marijampolėje buvo Katalikų Vei
kimo Centro pirmininkas.

Gyvendamas Anglijoje, kun. Kaz
lauskas energingai veikė įvairiuo
se lietuviško darbo baruose. Jis 
buvo Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos valdyboje ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Angli
jos valdyboje. Taip pat jis atsto
vavo Lietuvos Raudonąjį Kryžių 
Anglijoje ir buvo Anglijos lietu
vių skautų rajono kapelionas.

Adelaidės apylinkės valdyba, ga
vusi kapeliono sutikimą, parneša 
adelaidiškių žiniai, kad š.m. gegu

Skrendantis lėktuvas sukėlė to
kias stiprias oro bangas, kad' ne 
vienoj vietoj ir langų stiklai išby
rėjo. 

* * *
Balandžio 9 d. įvykęs visoje 

Prancūzijoje referendumas baigė
si visišku prezidento de Gaulle 
laimėjimu. Referendumui buvo pa
tiekti tautai du klausimai, į ku
riuos reikėjo atsakyti taip ar ne 
1. Ar palaikote prezidento de 
Gaulle pastangas atstatyti taiką 
Alžyre ir 2. Ar jį įgaliojate tai
kintis ir suteikti Alžyru: pilną ne
priklausomybę. Teigiamai pasisa
kė už prez. de Gaulle vedamą po
litiką apie 90 proc. balsavusių. Al
žyras balsavime nebuvo įtrauktas.

* * *
Po nepasisekusio Nasserio šali

ninkų sukilimo Sirijoje, Sirijos ka
rinė vadovybė pilnai perėmė krašto 
kontrolę į savo rankas.

* * •
Didžiausi JAV laivyno maniev- 

rai vyksta Atlanto vandenyne. 
Juose dalyvauja 83 karo laivai.

» • *
Amerikoje tyrimų tikslais gydy

tojai šunims išoperavo įvairius gy
vybinius organus ir po kiek laiko 
vėl juos įstatė į vietą. Šunims tos 
operacijos nepakenkė. Jeigu tai 
pavyktų su žmogum, pavz., išimant 
sergančius organus ir juos remon
tavus vėl grąžinant, tai būtų di
delė revoliucija medicinoje.

ALB KRAŠTO VALDYBA

žės m. 5 d., šeštadienį, Lietuvių 
Namuose rengiamas oficialus ben
druomenės priėmimas kapelionui. 
Čia kapelionui prisistatys Adelai
dės lietuviškų organizacijų vado
vybės ir supažindins jį su savo 
veikla. Adelaidiškiams čia taip pat 
bus proga sudaryti asmeninį ryšį 
su naujai atvykusiu kapelionu.

A.L.Ž.

Leonardas Andriekus

IŠDAVIMAS
Tu sakei, jog Tave tik jis vienas išduos, 
Lyg mes būtume jau čia visai nekalti, 
Lyg nejaustum širdy tos didžiulės žaizdos — 
Nerasotų Krauju išdavimo naktis.

Ne jis vienas Tave pabučiavo, deja — 
Tu nuo lūpų šimtuos krucifiksų dilai. 
Ir paliko žaizda, atverta širdyje, 
Rodės saulėj, mėnuly, žvaigždynuos Ženklai.

Jų atsiust iš dangaus neprašiau niekuomet — 
Nuostabiausiais ženklais mūsų žemė gausi — 
Tik meldžiau nepalikt vėl nakties nykume, 
Nepalikti žmogaus tokiame liūdesy...

MIRE A. STANEIKA
Vasario 17 d. mirė diplomatas 

Adalbertas Staneika, išbuvęs Lie
tuvos užsienio tarnyboje iki pat 
okupacijos. Palaidotas vasario 26 
d.

Velionis gimęs 1885 m. balan
džio 23 d. Lietuvos užsienio tar
nybon įstojo 1921 metais, pradžio
je eidamas spaudos attache parei
gas prie Lietuvos Pasiuntinybės 
Romoje, o vėliau Pasiuntinybės 
sekretoriaus. Nuo 1930 metų dirbo 
Užsienio Reikalų Ministerijos cen
tre, eidamas sekretoriaus, refe
rento ir patarėjo pareigas.

Lietuvos okupacijos pasėkoje 
velionis buvo atsidūręs su žmona 
tremtyje Vokietijoje, gyveno Ra- 
vensburge, ilgą laiką ten atstova
vo lietuvius prie okup. prancūzų

SVARBUS
PRANEŠIMAS

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 
praneša, kad balandžio pirmo
sios proga jumoristinio pobūdžio 
priedas “Tėviškės Pastogė” buvo 
išleistas be Krašto Valdybos ži
nios.
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NAUJAS KONSULAS

Mirus Vyt. Gyliui, Kanados lie
tuviai nebeturėjo savo konsulo. 
Dabar juo paskirtas dr. Jonas 
Žmuidzinas, iki šiol gyvenęs Mon- 
trealy.

Kadangi konsulo buveinė yra 
Toronto mieste, todėl ir dr. J. 
žmuidzinas turėjo ten išsikelti.

Dabartinis Lietuvos konsulato 
adresas: 153 Evelyn Ave., Toronto 
Ont.

Naujasis konsulas yra baigęs 
teisės mokslus Paryžiuje (turi net 
du daktaro laipsnius), ilgai yra 
dirbęs Lietuvos diplomatinėj tar
nyboje. Gyvendamas Montrealy, 
jis buvo veiklus ir lietuvių visuo
meniniame gyvenime.

valdžios, rūpindamasis tenykščių 
tremtinių teisiniais ir ekonomi
niais reikalais. 1949 m. spalio mėn. 

‘iš Vokietijos jis persikėlė į J.A. 
Valstybes.

Adalbertas Staneika buvo senes
niosios kartos dailininkas, dalyva
vęs parodose, vadovavęs dailinin
kų organizacijose, kūrybinio dar
bo neužmetęs nei dėl diplomati
nių tarnybų metu, nei tremtyje.

LIETUVIŲ ATSTOVAI I

BERLYNĄ

Balandžio mėn. 6 — 8d.d. Vak. 
Berlyne, Kongreso rūmuose vyko 
Tarptautinio Laisvųjų Profesinių 
Sąjungų Centro Tremtyje šeštasis 
kongresas, šios organizacijos cen
trinė būstinė yra Paryžiuje ir ji 
apjungia 10 pavergtų tautų atsto
vus. Centro atstovaujamos tautos: 
Lietuva, Latvija, Estija, Bulgari
ja, Čekoslovakija, Jugoslavija, 
Lenkija, Rumunija, Vengrija ir 
Ukraina. Lietuvių tremtyje dele
gaciją Berlyno kongrese sudarė: 
Jonas Glemža ir Jonas Petraitis 
(abu iš Fed. Vokietijos) ir Pov. 
Juknevičius (Belgija). (E.)

1
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KOVON SU KOMUNIZMU VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
VELYKINIAI SVEIKINIMAI

IŠAIŠKINTI IR U2DRAUSTI 
KOMUNIZMĄ

Šitokiu šūkiu Australijos Karių 
Sąjunga (R.S.L.) praėjusią savai
tę pradėjo akciją visoje Australi
joje.

Čia reikia pažymėti, kad R.S.L. 
eilėse yra kariai, dalyvavę dauge
ly karų pradedant pirmuoju pa
sauliniu karu, vėliau antrajame 
pasauliniame kare ir pagaliau Ko
rėjos kare bei Malajų prieškomu- 
nistinėje kampanijoje. Tai labai 
gausi, reikšmingą balsą turinti vi
suomeninių bei politinių reikalų 
svarstyme ir kas svarbiausia, jos 
vadovybė gerai supranta komu
nizmo kėslus ir jo ateities pavo
jus. čia ypatingai tenka pažymėti 
Federalinj R.S.L. pirmininką A.J. 
Lee, kuris kiekviena pasitaikan
čia proga spaudai ir visuomenei 
atskleidžia tikruosius komunistų 
kėslus ir užmačias.

Ko siekia R.S.L. akcija? Pir
miausia šios akcijos metu norima 
išaiškinti kas yra iš tikrųjų komu
nistai eiliniam krašto piliečiui, 
kuris dažniausia yra nepakanka
mai informuotas, čia bus nurodo
ma, kad tapti komunistų partijos 
nariu nėra taip lengva, kad visi 
kandidatai yra atsijojaml ir ilgą 
laiką sekami, ir tik parinktieji ir 
davę slaptą priesaiką priimami na
riais. Toliau bus aiškinama, kaip 
Australijos komunistų partija ko
manduojama iš Maskvos ir tuo pa
čiu nustoja nacionalinės vertės ir 
tampa špionažo ir sabotažo jėga 
krašto kūryboje. Taigi, bus aiškiai 
supažindinti visi gyventojai, kaip 
komunistų partija siekia užgniauž
ti laisvę Australijoje ir visą kraš
tą pavergti. Kai čia visi suminėti

RAŠO J.P. KEDYS

faktai bus išaiškinti, R.S.L. reika
laus krašto vyriausybę uždaryti 
Australijos komunistų partiją, sie
kiančią sunaikinti krašto nepri
klausomybės.

Kaip matote, gerbiamieji skai
tytojai, ši R.S.L. akcija yra nepa
prastai reikšminga ne tik kiekvie
nam iš mūsų asmeniškai, ne vien 
Australijai, kaip kraštui, bet ji 
reikšminga ir tarptautiniu mastu, 
tuo pačiu ir mūsų pavergtos tė
vynės atžvilgiu, nes ir mažiausias 
krepštelėjimas raudonajam slibinui 
išspaudžia jo ašarą Maskvoje.

Mano išmanymu, mes lietuviai 
turime kaip kas išgali aktyviau 
šioje R.S.L. akcijoje veikti. Būtų 
labai gerai, kad Krašto Valdyba 
paragintų visose apylinkėse su
šaukti kaip galima gausesnius su
sirinkimus, kurių metu turėtų bū
ti priimtos rezoliucijos prieš ko
munistų partiją ir jos pasiųstos 
Australijos federalinei vyriausy
bei. Be tautinių susirinkimų galė
tų būti šaukiami ir visų baltų su
sirinkimai, ypatingai vietovėse, 
kur yra baltų komitetai, šalia su
sirinkimų jvairių organizacijų va
dovybės turėtų siųsti memorandu
mus prieš komunistų partiją. Da
bartinė federalinė vyriausybė yra 
pakankamai antikomunistinė, ir, 
rodos, prieš aštuonerius metus pa
ruošė tautos atsiklausimą, siūlyda
ma komunistų partiją uždaryti. 
Tačiau socialistinė partija (labor 
party) su komunistuojančių uni
jų pagalba pravedė nepaprastą 
agitaciją, ir plebiscitas reikiamos 
daugumos negavo. Taigi, norint 
šiandie tą plebiscitą pakartoti, vy
riausybė turi jausti, kad krašto 
dauguma tikrai yra už uždarymą,

rėčiau būti neobjektyvus ir saky
ti, kad tik karių organizacijos ne
sirūpina kova su komunizmu. Sa- •

o tada valdžia ras būdų komunis
tams sutvarkyti.

Ta pačia proga noriu pažymėti, 
kad mūsų kova prieš komunizmą 
ne tik nepakankama, bet sakyčiau, 
jos iš viso beveik nesimato. Per 
pastaruosius penkerius metus jei
gu bet kokia proga susirenkame, 
tai lietuvybės išlaikymo reikalus 
dar apsvarstome, bet kad kas nors 
parodytų iniciatyvos antibolševiki- 
nėj veikloj, tai labai retas daly
kas.

Aną dieną skaitau Savanorių 
Kūrėjų Sydney skyriaus atsišauki
mą j visuomenę “Kariai už taiką” 
(M.P. Nr. 12). ši organizacija be
ne artimiausia R.S.L., ir vietoj, 
kad susirinkę pasvarstytų, kaip 
suduoti smūgi komunistams ir pa
remti R.S.L. akciją, kuri jau buvo 
planuojama prieš keletą mėnesių, 
sydnėjiškiai savanoriai daugiau 
susirūpinę diskusijomis lietuviškoj 
spaudoj. Antroji Sydney karių or
ganizacija — “Ramovė” prieš ke
letą metų buvo išvysčiusi gyvą 
veiklą planuodama, iš kurios sek
tos ir kaip pigiau nupirkti lietu
vių kapinėms žemės... Daugiau apie 
jos veiklą veik ir nesigirdi. Neno-

kysime, kad ir praėjusiame ALB 
atstovų suvažiavime gal šis klausi
mas visai būtų ir nepaliestas, jeigu 
pačio suvažiavimo gale nebūčiau 
pasiūlęs antikomunistinės rezoliu
cijos.

O kaip gi yra su mūsų prieaug
liu? Nagi, praėjusiais metais Red- 
ferne lietuvių namuose buvo su
sirinkę bolševikų pavergtų Euro
pos tautų studentų atstovai pa
svarstyti, ar nevertėtų visiems 
studentams susijungti ir šj tą an- 
tibolševikinėje veikloje atlikti. 
Kiek pasitarę dauguma priėjo iš
vados, kad jokios sąjungos ir jo
kios veiklos nereikia. Tiesa, ten 
ne vien lietuviai buvo, bet jeigu ir 
vien lietuviai studentai susirinktų, 
kitokio nutarimo vargu būtų gali
ma tikėtis.

Vartydamas “Mūsų Pastogės” 
Nr. 13 radau gana skambią ant
raštę “Komunizmas, ideologija ir 
dezertyrai” (rašo Dr. A. Maura- 
gis). Kokios gi esminės mintys 
glūdi po šia skambia antrašte? Nu
gi, po ilgų filosofinių išvedžioji
mų p. A. Mauragis išveda: “Meg 
du kartu apiisprendėme prieš ko
munizmą: pirmą kartą kai paliko
me tėvynę, antrą kartą kai atsisa. 
kėme grįžti į ją, kol ji nebug lajs- 
va”. (Mano pabraukta. J.P.K.). P. 
Mauragis surado neblogą antibol- 
ševikinį pagrindą — bėgimą ir 
dargi viešai randa progos juo di
džiuotis. šiuo pagrindu daugiausia 
naudojasi zuikiai, bet jeigu ir mes 
juo pasinaudojome, tai tuo di
džiuotis tikrai nėra ko, nes bolše
vikai tebijo tik .kovotojų ir jėgos, 
bet ne bėglių. Augščiau pacituo
tame p. A. Mauragio pareiškime 
ryškiai išlenda labai nemalonus 
priekaištas pasilikusiai ir kenčian
čiai tautai. Juk jeigu mes pasi
traukdami iš tėvynės apsisprendė-

Vasario 16 Gimnazijos Vadovy
bė, Mokytojai ir moksleiviai nuo
širdžiai sveikina šv. Velykų proga 
visus savo geradarius(es) — bū
relių narius su jų vadovais, o taip 
pat institucijas bei atskirus asme
nis — ir linki Jiems visiems 
džiaugsmingo ir palaimingo Ale
liuja !

Šiuos nuoširdžius visokeriopos 
palaimos linkėjimus lydi ir gilus 
dėkingumas bei viltis, kad tauriųjų 
rėmėjų geradaringumas dar labiau 
pasireikš dangiškosios malonės gai
vinamas.

Šia proga noriu trumpai pabrėž
ti, kad pragyvenimui paskutiniais 
metais žymiai pabrangus ir keiti

me prieš komunizmą, tai lieka vie
na logiška išvada, kad visi tie, ku
rie iš krašto nesitraukė, pasisakė 
už komunizmą. Jeigu jau p. Mau
ragis nerodo rimtesnių antibolše- 
vikinės veiklos faktų, tai čia jo 
paminėtieji tikrai niekuo neprisi
deda prie komunizmo susilpnini- 
mo.

Užbaigai dar noriu porą žodžių 
pridurti dėl tos p. Mauragio strai
psnio dalies, kuri buvo skirta at
sakyti į mano straipsni “Kas gi 
mes esame?” (M.P. Nr. 10). štai 
jo esminis prieštaravimas mano 
minčiai: “Dezertyravimas kvadra
te galima būtų pavadinti tik tada, 
kada dezertyrai pereitų dirbti 
priešo naudai, t.y. mūsų tautos 
pavergėjui — komunizmui. Tuo 
tarpu mūsų tarpe tokių nėra”. 
Tikrai, p. Mauragi, kad tokių nė
ra, o jeigu tokių ir būtų, tai gal 
tik keletas. Bet čia jūs darote 
gramatinę klaidą, nes jau kalbate 
ne apie dezertyrus, o apie “išda
vikus”, nes tokiu atveju kai as-

mo kursai į DM. dolerio nenaudai 
pasireiškus, būrelių aukų, jei jos 
normaliai ir visoje pilnumoje bū
tų siunčiamos, toli gražu nepakak
tų metinėms išlaidoms padengti.

Todėl drauge su džiaugsmingo 
Aleliuja linkėjimų garsais kreip- 
piamės į visus lietuvius bei insti
tucijas su prašymu dar gausesnės 
paramos Vasario 16 Gimnazijai — 
lietuvybės ugdytojai mūsų tremti
nių jaunoje kartoje.

Tikimės, kad šis moksleivių var
du reiškiamas prašymas ras atgar
sio Aleliuja paliestose širdyse ne 
tik nuolatinių Vasario 16 Gimnazi
jos rėmėjų, bet ir tųjų, kurie iki 
šiol menkai ar visai dar nėra atli
kę savo tautinės pareigos šio mo
kslo ir lietuvybės ugdymo židinio 
atžvilgiu.

“Belskite ir bus jums atidaryta, 
prašykite ir bus jums duota”... Tai
gi su Aleliuja linkėjimais beldžia- 
me ir prašome!

L. Gronis, 
Vasario 16 Gimnazijos 

Direktorius

muo pereina priešo pusėn ir dirba 
jo naudai, tai jis visose kalbose 
vadinamas nebe dezertyru, bet iš
daviku. Kaip lietuvių kalboje, taip 
ir kitose kalbose yra aiškiai du 
žodžiai: dezertyras ir išdavikas 
(vokiškai — Desertuer ir Verrae- 
ter, angliškai — deserter ir trai
tor, ir t.t.). Kadangi aš savo 
straipsny tekalbėjau tik apie de
zertyrus — bėglius, o Tamsta, kaip 
iš citatos aiškiai matyti, daryda
mas gramatinę klaidą, manėte, 
kad aš kalbu apie išdavikus, tad 
jūsų pastabos mano straipsnio vi
sai neliečia, nes nukalbėjote visai 
kita tema.

KOSTAS KUBILINSKAS

OŽELIS KVAIŠELIS
Kovo 11 d. Lietuvoje mirė poe

tas Kostas Kubilinskas, sulaukęs 
vos 39 metų. Jo kūryba daugiau
siai buvo skiriama vaikams. Išlei
do visą eilę priešmokyklinio ir 
mokyklinio amžiaus knygelių vai
kams. Paskutiniu metu buvo užsi
mojęs išleisti 100 eiliuotų ir sti
lizuotų lietuvių liaudies pasakų.

Vaikučiai zuikučiai, 
Toli, pagiry, 
Nuo seno* 
Gyveno 
Senukai geri.

Turėjo namclj 
Šiaudų stogeliu 
Ir baltą oželį 
Riestu rageliu.

Oželis kvaišelis 
Senukų neklausė: 
Išbėgs iš pirkelės — 
Ir jo nesugausi.

Bėgioja per dieną 
Po tyrus miškus, 
Palikęs du vienu 
Abu senukus.

Kalbėjo senelė 
Ir mokė ne sykį: 
“Oželi kvaišeli, 
Manęs paklausyki —-

Nebėki, oželi, 
Į tyrus miškus: 
Prie miško, prie žalio 
Sutiksi vilkus.

O vilkas 
Toks pilkas 
Ir piktas žvėris. 
Oželi kvaišeli, 
Tave jis praris.”

Oželis neklausė 
Gerųjų senukų, 
Pakrutino ausį, 
Barzdelę pabruko. 

Vieną iš tų pasakų, kaip būdingą 
poeto stiliui, čia spausdiname. K. 
Kubilinsko eiliavimas labai leng
vas ir sklandus, kalba gyva ir vaiz
di. Iš šios pasakos galima spręs
ti, kad poetas buvo labai talentin
gas ir taikliai mokėjo prabilti kū
rybiniu žodžiu į vaikų ir suaugu
sių širdis. Red.

Prie žalio
Berželio,
Pačiam pagiry,
Turėjo darželį 
Senukai geri.

Pasėjo senelė 
Daržely pupų, 
Oželiui kvaišeliui
Tos pupos parūpo.

Jo prašė senelė, 
Ant lysvės priklupus: 
“Nelieski oželi, 
Teuždera pupos.”

Bet kur tau oželis 
Neklaužada lauks, 
Kol pupos daržely 
Prinoks ir užaugs.

Nulaužė nugraužė
Jis pupų lapus 
Ir stiebus gražiausius 
Nukando perpus.
Prie daržo
Į beržą
Varnėnai sutūpę
Tam ožiui
Išdrožė:
“Ožy skeltalūpi,

Nei valgei, nei ėdei, 
Išmynei darželį — 
Ir kaip tau ne gėda, 
Oželi kvaišeli?”

Oželis kvaišelis 
Varnėnų neklausė, — 
Po žalią
Darželį 
Ragu nagu rausė.

Žydnėjo daržely 
Rausva aguona 
Ir sako: “Oželi, 
Gana jau, gana!

Ką valgys senukai, 
Kai pupų nebus?” — 
“Aguona, nešūkauk!: 
Nubrauksiu lapus!”

Nutilo vargšelė
Baili aguona
Ir pupų daržely 
Pravirko liūdna.

Pupsėjo pro šalį 
Ežys pamažu 
Ir sako: "Oželi, 
Visai negražu:

Išlaužei,
Apgraužei
Senukų pupas, — 
Taip daro tik jaučiai, 
Suprastum jau pats...”

Oželis ežiuką 
Užpuolė: “Aš tau...
Tylėk! — Toks mažiukas, 
Tuojau subadau!”

Ir ežį užklupo
Badyt rageliu.
Ežys jam į lūpą 
įdūrė spygliu.

Oželis nukūrė
Namo per laukus 
Ir šaukia prie durų 
Gerus senukus:

“Nelaukit,
Atšaukit
Greičiau dureles! — 
Nevalgęs, negėręs 
Kelias dieneles!”

įleido oželį 
Senukai geri 
Į mažą namelį 
Tyliam pagiry.

Pašėrė senelis
Oželį šienu. 1
Mekena oželis: 
“Me-ke! Neskanu.”

Paduoda senelis
Paparčių žalių. *
Oželis kvaišelis
Juos bakst rageliu.

“Priplėkęs šienelis, 
Papartis — kartus...
Saldus tik pienelis, 
Saldus tik medus!”

Senelis pasiūlė 
Jam korį medaus, 
įpylė bobulė 
Pienuko saldaus.

Palaižė pienelį 
Ožys liežuviu 
Ir sako: “Seneli, 
Aš noriu žievių!

Sugižęs pienelis, 
Medus — 
Nesaldus!” 
Išdykęs oželis 
Sau kaso padus.

“Oželi, ar pupų 
Tiktai neskabei?” 
Oželis pritūpęs 
Atsako skubiai:

“Prie žalio 
Darželio 
Už balto berželio 
Miške grybavau.

Ir mešką lepešką 
Darže pamačiau — 
Pupas ji nuraškė, 
Aš ją subadžiau.

.4 
Gauruota, 
Spygliuota, 
Kaip ylos šeriai — 
Už pupą 
I lūpą 
įdūrė aštriai.

Bobule, prikūliau 
Tą mešką lepešką: 
Po krūmu ji guli, 
Kauliukai tik braška.”

Seniukai nuliūdo, S < 
Nelaimę išgirdę, $
Ir plūdo f
Abudu
Tą mešką beširdę. .

Bet pupos parūpo,
Negal nusėdėti: 
“Eime, ožy, pupų
Daržan pažiūrėti.”

“Tu geras, oželi, —
Senutė pagyrė: — j 
Apgynei darželį, 
Tik neiki į girią,

Nes vilkas ten gali
Pagauti tuojau.”
Didžiuojas oželis: 
“Vilkų nebijau!

Aš mešką lepešką 
Sį rytą prikūliau. 
Jei vilkas patektų, 
Aš jam tik į kaktą... 
Budinkšt! — ir tas guli.”

Trepena senukas 
Su klevo lazda, 
Ir straksi ožiukas 
Šakota barzda.

Priėjo senukai
Ir mato — graudu: 
Pažino ožiuko 
Eibes iš pėdų.

Ežiukas kežiukas
Po ropės lapu 
Sėdėjo pupsėjo 
Ant ožio: “Pu-pu...

Sudarkė tiek pupų 
Ožys bukasnapis, — 
Kad jį kur į upę 
Nuritintų lapės!”

Burnojo ežiukas, 
Širdis neatlyžo.
Gi žiūri — senukai 
Trepena su vyžom.

Oželis, pabrukęs 
Barzdelę, — kartu. 
Ežiukas sušuko: 
“Nenaudėli tu!”

Senukai iš karto
Ežiuką pažino, — * <
Senelė prie tvarto 
Jį pienu vaišino.
Darže šeimininkų 
Jis kuitė žoles: 
Tai vabalus rinko, 
Tai gaudė peles.

Oželis ežiuką f 
Pamatė staiga »
Ir klykia: •
“Laikykit!— ’ j
Meška lepešką!” f • ’

Varneliai sušuko: •»’ 
“Seneli, ežys!
Nelieskit ežiuko, 
Čia kaltas ožys!”

Rausva aguonėlė 
Pridėjo: “Tas pats! 
Sulaužė, suvėlė 
Senelių pupas.”

Senukas oželį
Tuoj čiupt už barzdos: 
“Dviragi melagi, 
Pagrauši lazdos.”

Prikūlė oželį 
Senukas šatra 
Ir pupų darželį 
Aptvėrė tvora.

Namo parsivarę, 
Oželį pririšo. 
Pašiūrę uždarę, 
Kaiščiu dar užkišo.

“Seneliai jūs mano, 
Paleiskit, gerieji, — 
Oželis mekeno 
Ir ašaras liejo. —

Paleiskit kiemelin,
Aš būsiu gerutis: 
Klausysiu senelio, 
Klausysiu senutės.”

Ožys žemažiūris 
Netiesą kalbėjo. 
Seneliai pašiūrės 
Atšauti nuėjo.

Oželis nedoras
Tik barzdą pakratė 
Ir šoko per tvorą 
Seneliui pro petį.

Nubėgęs į daržą, 
Aguoną nulaužė, 
Pupas vėl sutaršė, 
Ežiuką apdaužė.

Dar šaukė seneliai: 
“Sugrįžki — kus-kus!” 
Išbėgo oželis 
Į tyrus miškus.

Išsikepė seniai
Po grikių paplotį, — 
Oželio kvaišelio 
Išėjo ieškoti.

Po girią, po žalią 
lieškojo: “E! O!! 
Oželi kvaišeli, 
Sugrįžki namo!”

Apėjo seneliai 
Miškus ir laukus, — 
Terado oželio 
Ragus ir nagus.

2
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PASAULIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGĄ? 
» II

Šitas organas jau šių metų ei
goje galėtų būti egzistuojantis. 
Toks yra Amerikos lietuvių stu
dentų centrinės valdybos projek
tas ir pageidavimas. Neseniai 
Amerikos Lietuvių Studentų Są
jungos tarptautinių reikalų komi
sijos narys Algirdas Budreckis 
išsiuntinėjo įvairių kraštų, jų tar
pe ir Australijos Lietuvių Studen
tų Sąjungai, centrinėms valdy
boms sumanymo projektą. Pagal 
patiektus duomenis gaunasi išva
da, kad Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Sąjungos steigimas dauge
liu atžvilgių būtų labai naudin
gas. i

Patsai projektas konkrečiai ne
daug ką siūlo, betgi suprantama, 
kad iš anksto negalima visų tiks
lų definuoti. Svarbu šiuo metu 
pati idėja; ji pilnai priimtina, o 
detalės gali būti ir vėliau išdirb
tos. Tuo tarpu vistiek reikia nu
matyti, ką galėtų PLSS sekreto
riatas atlikti, ko neatliekama da
bar be šios sąjungos.

Esame tos pačios tautos vai
kai ir turime tikslą, svarbiausią 
pareigą išlaikyti tautos gyvybę ir 
užtikrinti jos rytojų (ir. tas atlie
kama visokeriopais keliais). To

Kas Stasį Grincevičių pažįsta, 
žino ir jo visad gerą nuotaiką ir 
sutikimą padėti ar prisidėti, kur 
reikia. Didelė mįsų jaunosios kar
tos dalis tikrai galėtų iš jo pasi
mokyti. Stasys mokėsi ir drauge 
rado laiko veikti ir organizacijose, 
ir su jaunimu pasilinksminti, bai
gė univefsitetą su honorais.

Stasys, p.p. Grincevičių antra
sis vaikas, gimė 1939.IV.29 d. Kau
ne. Karo laiku Grincevičių šeima 
atsidūrė į Stuttgart (Vokietija), 
kur Stasys pradėjo lankyti vokie
čių mokyklą. Vėliau perėjo į lietu
vių.

Į Australiją Grincevičiai atva
žiavo 1949 m. ir pradžioje gyveno 
Cowra miestely, N.S.W. 1951 m. 
jie persikėlė į Mittagong. Ten 
Stasys baigė Chevalier College su 
valstybine stipendija ir 1957 m. 
pradėjo studijuoti Sydney univer
siteto inžinerijos fakultete.

1959 m. Stasys buvo išrinktas į 
A.L.S.S. Centrinę Valdybą, kurio
je ėjo sekretoriaus pareigas. Tais 
metais Stasys neteko brangios ma
mytės. Nei Stasys, nei jo sesuo 
Angonita studijų nenutraukė ir 
tais metais Angonita baigė odon
tologiją, .net su honorais.

1960 m. S. Grincevičius, po tri
jų sėkmingų metų inžinerijos stu
dijose, laikinai perėjo į gamtos- 
matematikos fakultetą. Stasys vėl 
buvo išrinktas į studentų valdybą 
ir pasirinko iždininko pareigas. 
Po metų jis baigė gamtos-mate
matikos fakultetą ir jam buvo pri
pažintas Bachelor of Science laips
nis.

1961 m. jaunasis filisteris su
grįžo į inžinerijos fakultetą ir vėl 
po metų, baigė elektros inžineriją 
su honorais. 

liau išvedžiojama, kad veiklos 
koordinavimas tą įvykdo geriau
siai. Tuo tikslu ir atsirado Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė. Ko
ordinavimas taip pat leistų derinti 
tarpusavius santykius, lengviau 
pasidalinama idėjomis, informa
cija, lengviau reaguoti į politinius 
įvykius.

Lietuvių studentų organizacijų 
yra taip pat Kanadoje, JAV, Vo
kietijoje, Australijoje, Argentino
je, ir kitur. Vien tik susirašinėji
mo neužtenka — reikia susijung
ti ir prasimušti į tarptautines stu
dentų federacijas ir konferencijas.

Pavienė krašto studentų sąjun
ga neturi autoriteto kalbėti viso 
pasaulio lietuvių studentų vardu, 
kelti Lietuvos vardą ir ginti jos 
bylą tarptautinėse studentų kon
ferencijose, efektingai bendradar
biauti su mūsų politiniais veiks
niais, kaip VLIKas ir pan. Kitti 
atžvilgiu pasaulinio masto LSS 
koordinacinis sekretoriatas galė
tų suderinti visų kraštų lietuvių 
studentų sąjungų bendradarbiavi
mą.
Seka įspėjimai, kad toks sekreto
riatas neuzurpuos atskirų studen
tų sąjungų kompetencijų.

Teisingai pareiškiama, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
LSS yra pajėgiausia, tad natūra
liai ir remia PLSS sekretoriato 
projektą, kuris galėtų keistis ro
taciniu būdu. Bet ar ne geriau, 
jeigu prie kiekvieno krašto LSS 
Centro Valdybos būtų du tarp
tautinių reikalų komisijos nariai, 
kurie visų kitų komisijų vardu 
ten pat ir atstovautų PLSS sek
retoriatą? Kitaip gali išeiti, kad 
kaip pavyzdž., Australijai, turin-

Studijų laiku S. Grincevičius 
gyveno Sydnėjaus universiteto St. 
John’s College; per atostogas — 
su tėveliais. Tuo laiku jis veikė 
ne vien pas lietuvius, bet pasireiš
kė ir kolegijos gyvenime, ypač 
sporte.

Dabar S. Grincevičius gavo ge
rą tarnybą Siemens-Halske firmo
je Melbourne. Už metų ta firma 
numato Stasį siųsti į Vokietiją, 
kad jis galėtų pagilinti savo inži
nerijos praktiką užsienyje.

Malonu kai mūsų jaunoji karta 
baigia augštuosius mokslus, bet 
tuo pačiu ir gaila, kad nevisi tė
vai ragina savo vaikus eiti tokiu 
keliu. Stasio pasisekimo paslaptis 
yra darbas: kas dirba, tam ir Die
vas padeda.

s — s

Sydney ir apylinkių abiturientai jų garbei surengtame pobūvyje sausio 20 d. Iš kairės į 
dešinę sėdi: A. Meiliūnaitė, K. Jonušas, J. Stašionytė, J.K. Skirka, K. Matulis, G. Gru- 
dzinskas, A. Hopaitė, A. Grudzinskas, J. Nakutytė. Baigusių gimnazijas buvo apie 15, 
bet ne visi galėjo tų vakarą dalyvauti iškilmėse.

čiai PLSS centrą, JAV LSS PLSS 
vardu veikla gali susitrukdyti ry
šio trūkumais. O juk politinis 
sūkurys aiškiai didžiausias JAV- 
bėse, numatomas ir ateityje.

Tuo tarpu projekte ne visos 
funkcijos nustatytos, bet kad šis 
organas pagyvins studentų veiki
mą, to galima aiškiai tikėtis, ir 
Pasaulio Lietuvių bendruomenės 
pareiškimai, remiami stipriai or
ganizuotos studentijos įgautų ki
tokį svorį. Tad projektas visai 
pritartinas ir tikėkimės, kad da
bartinė mūsų centrinė studentų 
valdyba į šitai teigiamai atsilieps. 
Daugeliui kraštų tam pritarus 
pats steigimas turėtų būti vykdo
mas dar šiais metais.

Pasiūlymai prašosi ir dėl įsta
tų, bet čia Australijos LSS ne
daug ką gali patiekti, nes pati ne 
visai susigaudo savuosiuose. Ta
čiau įstatai bus parašyti kaip tie
sioginis formalumas, jei PLSS 
tikslai bus aiškiai išdiskutuoti ir 
kaip atsilieps į pačią patiektą 
idėją kitų šalių lietuviai studen
tai. Čia aš kalbėjau tik užuomi
nomis, bet, aišku, dar pareika
laus daug darbo, kol viskas sklan
džiai bus suformuluota ir pati 
Pasaulio Lietuvių Studentų Są
junga virs realybe.

K.A.Z.

t a so ©
JAUNAS ADELAIDIŠKIS MEDIKAS SIGIS MARTINKUS SU 

ŽMONA susilaukė pirmo vaiko — sūnaus. Per ateinančias Valykas jie 
numato nuplauti sūnui visą jo pagoniškumą ir pakrikštyti Paulium — 
Liudviku.

☆
MELBURNIŠKĖ FUKSĖ JŪRATĖ PARAGYTS savo tėvelių 

džiaugsmui gavo universitete “nemokamą" vietą”. Stipendija jai pa
dengs mokesčius visam kursui. Šiais metais daug lietuvių fuksų gavo 
stipendijas Australijoje. Gerai, kad dar Jūratė pavyzdinga lietuvaitė.

☆

NEAIŠKU, KODĖL MELBURNIŠKIAI SLEPIASI, bet jau jie iš
rinkę naują studentų valdybą. Australijoje pasklido žinia, kad A. Kaz
lauskas naujas pirmininkas. Reikia tikėti, kad jo vadovaujama val
dyba atsisakys žvejybos.

☆
NEPAVYKO MELBOURNE COUP D’ETAT. Eltos žiniomis re. 

miantis, kad trys lietuviai J. Kovalskis (iš Canbera), S. Grincevičius 
(iš Sydney) ir vietinis A. Bulokas mėgino pagrobti ALSS Melbourne 
skyriaus studentų valdybą (per metinį susirinkimą) į savo rankas. 
Jų slaptą planą sužinojęs gen. De Gaulle iš karto juos areštavo ir 
uždarė į daboklę (Raleigh St., Windsor, Vic.). Lankymo valandų nėra.

PRANEŠIMAS

Melbourno Studentų Skyriaus 
visuotiniame narių susirinkime, 
įvykusiame kovo 19 dienų, buvo 
išrinkta 1962 metams valdyba.

Valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis:

Pirmininkas kol. Algimantas 
Kazlauskas, iždininkė kol. Rasa 
Žižytė, sekretorė kol. Jūratė Nor- 
mantaitė.

Perimant pareigas, dėkojame 
buvusiai valdybai už nuoširdų dar
bų.

Sekretorė
A.L.S.S. Melbourno Skyrius

DANTŲ GYDYTOJA
LAIMA ZAREMBAITĖ

» , u> « ■ < >t“ • • ■

Pernai Sydney universitete odon
tologijos fakultetą baigė visiems 
sydnėjiškiams gerai pažįstama ir 
aktyvi Lietuvių Studentų Sąjun
gos narė Laima Zarembaitė. Pas
kutinėje studentų sąjungos valdy
boje ji buvo iždininkė. Laima dar 
Lietuvoje gimusi su tėvais apke
liavusi pusę pasaulio 1949 metais 
pasiekė Australiją. 1954 m. išlai
kiusi intermediate egzaminus pra
dėjo dirbti banke ir drauge ruošė
si abitūrai. 1957 m. gavusi leaving 
certificate sekančiais metais įstojo 
į Sydney universitetą ir pradėjo 
studijuoti odontologiją. Universi
tete Laima pasirodė labai darbšti 
ir pažangi studentė ir ėjo iš kur
so į kursą su kreditais ir honorais. 
Visi žino, kad studijuojantiems šią 
šaką laiko pašaliniams užsiėmi
mams visai nebelieka. Nežiūrint 
to, Laima suspėjo ir savo studijas 
sėkmingai tęsti, ir rasdavo laiko 
mūsų visuomeniniame gyvenime

STUDENTĖS STRAIPSNIS APIE 
ČIURLIONĮ

Stud. Birutė Sedlickaitė Naza
reth College (Rochester, N.Y.) po
puliariame žurnale (Verity .Fair), 
1961 m. gruodžio mėn. numeryje, 
išspausdino ilgoką straipsnį “M. 
K. Čiurlionis, pirmasis modernių
jų laikų abstraktistas dailininkas”. 
B. Sedlickaitė savo straipsnyje 
griauna vyraujančią nuomonę, kad 
Kandinsky yra abstraktaus meno 
pradininkas. Tai esą netiesa, nes, 
kai Kandinsky 1911 m. pradėjęs 
dar tik piešti, M. K. Čiurlionis tais 
metais miręs. Straipsnyje ji apta
ria dail. M. K. Čiurlionio žymiau
sius dailės kūrinius, pažymėdama 
jų stebėtiną ryšį su muzika. Pri
mena ir jo žymų įnašą lietuvių 
muzikon. (Dr.)

paveikėjauti. Beveik visuose lietu
viškuose parengimuose galėjai su
tikti Laimą dažniausiai įvairiose 
pareigose ir tik retkarčiais pasy
via dalyve. Paskutinėje studentų 
valdyboje iš moterų triumvirato 
Laima valdė studentų kasą.

Dar tebevykstant baigiamiesiems 
•egzaminams Laima pasirašė sutar
tį su Health Department sutikda
ma tarnauti kaip keliaujanti mo
kyklų dantų gydytoja N.S.W. kraš
to gilumoje. Nuo šių metų pra
džios ji yra šioje tarnyboje.

Atrodo, Laima nenori labai pi
giai atsiskirti su universitetu: vie
no diplomo jai neužtenka. Bedirb
dama ji pasiryžusi toliau studijuo
ti matematiką korespondenciniu 
būdu, žinant jos būdą nekyla abe
jonių, kad ji šitą grąsinimą įvyk
dys, ko mes visi jai ir linkime.

K.K.

KU-KA, sužinojęs, kad šiais metais Hobarte atsirado nauja fuk- 
sė, užsimanė būtinai steigti naują ALSS Hobarto skyriaus valdybą. 
Savo skyrely to parašyti nedrįso ir nedavė man ramybės, kol aš ne
parašiau. Jau parašyta, p. Ku-ka. Galite drąsiai vykti į Hobartą...

*
PRIEŠ PORĄ SEKMADIENIŲ “DŽIŪGO” TUNTO PAUKŠTY

TĖS turėjo iškylą į Botanikos Sodą. Jų draugininke Audronė Paragy- 
tė uždavė joms iškylą aprašyti. Po savaitės pradėjo plaukti laiškai. 
Vienas jų užadresuotas: “Miss Sėsė Audronė”.

☆

PIRMIAU VIS GALVODAVAU, kodėl Vakarų Australijos univer
siteto filisteris Danius Kairaitis, dabar gyvenantis Sydney didmiesty, 
vis aplanko Canberrą. Viskas paaiškėjo po pereito Initiumo. Kai tik 
koks didesnis Sydnėjuje baliukas, į jį suvažiuoja ir kanberiškių. Po 
baliuko svečiai svečius turi išvežioti namo. Ar jis kaltas jei jam pa
sitaiko visad ta pati kanberiškė?

, . ☆
PEREITĄ SAVAITĘ AMERIKIEČIAI ĮTEIKĖ SYDNEY UNI

VERSITETUI £ 109,000. Kai ta* čeki* pagaliau pakliuvo į prof. Harry 
Mesiel’io ranka*, ji* paitebėjo, kad antroj puiėj parašyta: “šita* če
ki* turi būti indoauota* arba parašu arba ženkliuku X formoj. Jeigu 
naudojamas X, ženklą* turi būti paliudyta* dviejų žmonių kurie mo
ka rašyti.” Prof. Menei pridūrė: “Dabar reikė* *ura*ti, kai moka ra
šyti”.

☆
KANBERIŠKIAI FILISTERIAI KALBASI, kad Romas Miniotas 

tikrai rimtai žiūri į studijas. Jis ne vien dirba, bet ir studijuoti studi
juoja “full time”. Jam taip pavyko padaryti gavus vakarinį darbą. 
Paskaitas lanko dienos metu. Linkėkim Romui ištvermės.

☆
BUVĘS CENTRINĖS VALDYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS 

P. ŠALKŪNAS kartu <u melburniškiu Algiu Cininu atvyk*ta Velykom 
į Sydney. Vyta* žada pajieškoti darbo *u kuria nori architektų firma 
sekančiom* vaaar'o* atoitogoms.

☆
A.L.S.S. CENTRINĖS VADYBOS SEKRETORĖ JŪRA MARTIN- 

KUTĖ pasidarė sąžininga lingviste. Pradėjo Adelaidės universitete 
studijuoti italų kalbą. Vakarais jinai zubrina visokiausUs vokabelius. 
Net namiškiai ją praminė “Cara mia”. Ar tik nebus įsžiiūrėjusi į kokį 
italiuką?!

☆
NITĄ GRINCEVIČIŪTĖ IRGI BUVUSI CENTRINĖJ VALDYBOJ 

(PIRMININKĖ) ateinančiom* Kalėdų atostogom* atvažiuoja į Syd
ney. Dabartiniu laiku Nitą vi* dar gręžia ir lupa dantį* London gy
ventojam*. Abejojama, ar Nitą Sydnėjuje paiilik*, ne* ten jai daug 
geriau.

☆
AR PASTEBĖJOT, KAD VISŲ KOLUMNISTŲ GYVAVIMAS TRUM
PAS? Dar nepamiršau kas atsitiko su Inocentu. (Nelaimingąjį kartais 
dar aplankau Paramatoj.) 'Gaila man ir Audronės. (Paskutinį kartą, 
kai ją Melburne mačiau, vargšelė bliovė nesulaikomai ir sakė, kad ji 
neatsistatydino, bet redaktoriai išmetė.) Kol dar kailis man nesvyla, 
išvažiuosiu ilgesnėm atostogom, kur manęs niekas nesuras. Kada grį
šiu nežinau, bet negreitai. Atsisveikindamas norėčiau' tarti trumpą 
žodį: “Saugokis p. Ku-ka.” Rodai

GY1DYT0JAS GYTIS DANTA
Gauti pasikalbėjimą spaudai su 

naujuoju gydytoju nebuvo lengvas 
darbas. Santūrumas ir kuklumas 
rašančio pastangas bandė palikti 
bevaisėm pačioje pradžioje. Paė
miau popierio lapą, pieštuką.

— Gimęs...?
— Taip.
Reikėjo imtis kitų priemonių. 

Tik per kantrybę, pasikalbėjimo 
eigoje paaiškėjo kad gyajRojas 
Gytis Danta tikrai gimė 1936 m. 
Kaune, finansų ministerijos val
dininko Aleksandro — Gertrūdos 
Dantų šeimoje. Vokietijoje pradė
jo lankyti Spakenbergo lietuvių 
gimnaziją ir tęsė Australijoj, Al- 
bury ją baigdamas 1955 m. Tais 
pačiais metais įstojo į Sydnėjaus 
universitetą medicinos fakultetą, 
įpusėjus studijoms, jausdamas pa
linkimą Gamtos mokslams ir tam 
turėdamas talentą, medicinos stu
dijas paliko vieneriems metams, 
per tą laiką tapdamas “Bachelor 
of Science”.

Toliau, grįžęs prie pagrindinio 
dalyko, pernai iš 160-ties baigusių 
mediciną Sydnėjaus Universitete 
Gytis- Danta, kaip vienas iš dvyli
kos baigė su pirmo laipsnio “Ho
nors”. Tuomi praturtindamas lie
tuvių gydytojų ir akademikų šeimą 
Australijoj vienu Collega ir lietu
vių bendruomenę pajėgiu nariu. 
Dar daugiau jo laimėjimai gyve
nant ir dirbant mums svetimoje 
aplinkoje, atsiduriant pirmųjų gre
tose tarp daugelio svetimųjų (kas 
daugumai visai neįmanoma) tik 
sutvirtina pasitikėjmą savimi mū
sų negausios, bandymams išstaty
tos bendruomenės. Be savo tiesio
ginio darbo, jaunasis diplomantas 
dar studijų dienomis pradėjo reik
štis mūsų periodikoje su straips
niais kritikos ir socialiniai — kul
tūriniais klausimais. Jo pasireiš
kimai “Studentų Žodyje” ir jauno
sios kartos kultūriniame žurnale 
"Metmenys” leidžia tikėtis, kad 
gyd. Gytis Danta ir toliau neliks 
pasyvus savo laiko ir savo tautos 
problemoms. Jo didelis apsiskaity
mas, domėjimasis ir gera orienta
cija literatūros ir meno pasaulyje 
reikia laikyti kaip išimtis šioje 
materialistinėje aplinkoje.

Gyd. G. Danta yra sambūrio švie
sa Sydnėjaus skr. narys, Liet. Stu
dentų atstovas tarptautiniame stu
dentų komitete.

Šiuo metu gyd. G. Danta dirba 
Sydnėjuje “Royal Prince Alfred” 
ligoninėje, kur atlieka vienerių me
tų praktiką.
. Linkime jaunajam gydytojui ge
riausios sėkmės kaip artimo tarny
boje taip lietuviškos veiklos 
baruose.

A. 5.
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A. ZUBRAS

FILOSOFIJA IR GYVENIMAS
Žmogus privalo filosofuoti, ka

dangi jis yra, kas yra ir tuo pat 
metu vidinės ambicijos bei jėgos 
yra stumiamas būti daugiau, kuo 
yra. Tai yra bendriausia parsme 
žmogiškoji egzistencija. Žmogiškai 
egzistuoti reiškia nuolat svarstyti 
ir spręsti, tat ir filosofuoti, nors 
nebūtinai esant filosofu. Ta pras
me filosofuoti reiškia būti sąmo
ningam savo praeities, jos patyri
mo ir klaidų, susivokti dabartyje 
ir turėti nukreiptas akis i ateitį, 
kiek įmanant, jų pramatyti ir vai
ruoti. Kitaip — nepasikliauti liki
mui, bet jį pačiam paimti į rankas 
tačiau niekad neužmirštant, kad 
nuolat ištinka nepasisekimai, kad 
daug kas yra apspręsta mūsų bio
cheminės ir bio-psichinės prigim
ties, kad dažnai ištinka neįveikia
mos ar tik sunkiai įveikiamos išori
nės kliūtys, kurios padiktuoja ki
taip, kaip mūsų manyta, planuota ir 
siekta. Kiekvienas tačiau žmogus 
visose aplinkybėse susiduria su 
klausimais, kylančiais dėl atsako
mybės savo paties atžvilgiu, dėl 
santykių su kitais, su pasauliu ap
lamai. Ir čia reikalinga apsispren
dimas, pasirinkimas ir pasiryži
mas taip, o ne kitaip veikti, bet kar
tu ir rizikavimas ir ėmimasis at
sakomybės, nes kiekvienas pasi
rinktas kelias nėra be kliūčių.

Gyventi filosofuojant nereiškia 
pasisavinti vienų ar kitų filosofi
nę doktrinų bei sistemų, nes nė vie
na jų nėra išbaigta ir galutinė, 
nors ir kažin kaip giliai būtų pa 
grįsta ir patraukli. Visa, kas žmo 
giška, yra ribota. Riboti jos ir pa-

KOMUNISTAI IR 
MEDICINA

PUOLA MEDICINOS 
APTARNAVIMĄ JAV

Ryšium su Maskvoje įvykusia 
medicinos paroda, per Vilniaus 
radijų kovo 30 d. paskelbtame ko
mentare nurodyta, kad parodoje 
parodyti JAV įstaigų modernūs 
įrengimai esu apgaulė. Girdi, Ame
rikoje esąs "labai žemas medicinos 
aptarnavmo lygis, ligoninių mažai 
ir jos perpildytos, esųs didelis vai
kų mirtingumas”. Pasak komenta
toriaus, jis pats buvęs Amerikoje 
ir patyręs, kad JAV gydytojai tai 
tikri plėšikai, nes už “mažiausių 
patarnavimų” iš jo nulupę 10 dol., 
o iš kitų jie būtų reikalavę 35 dol. 
(tikrovėje JAV gydytojai už vizi
tus ima mokesčio 3 — 5, daugiau
sia 7 dol. — E.). Komentaru siek
ta JAV-bes pavaizduoti atsilikusiu 
kraštu ypatingai medicinos patar
navimo srityje. (E.)

KOMUNISTINĖ MEDICINOS 
PAGALBA

Ne kas kitas, bet pačių komu
nistų ‘‘Literaturnaja Gazeta” ra
šo, kokia “tobula” yra Sovietijoje 
medicinos pagalba.

Netoli Maskvos (geležinkeliu 
važiuojant užtrunki 40 minučių) 
yra žinoma slidinėjimo vieta — 
Podrezkovo. Gruodžio 24 d. čia at
važiavo slidžių sporto mėgėjas stu
dentas V. Menšikov.

Kaip ten atsitiko, taip, bet jis 
1 vai. popiet buvo rastas sniege 
begulįs perdurta šlaunimi. Nuve- 
žus jį į greitosios pagalbos stotį, 
ne kų jam buvo galima pagelbėti, 
blogiausia, kad ten nebuvo ir tele
fono, todėl nebuvo galima iškvies
ti ambulanso. Ten pasitaikiusio 
autobuso vairuotojas nesutiko su
žeistojo vežti į Maskvą, nes jis 
turįs laukti savo keleivių. Reikėjo 
vežti traukiniu. Vėl bėda. Buvo 
pareikalautas užstatas už neštu
vus. Kol tas reikalas buvo sutvar
kytas, vienas traukinys buvo pra
leistas. Buvo labai šalta ne tik 
lauke, bet ir traukiny.

Atvažiavus į Maskvą, stotyje su
žeistajam teko gulėt ant grindų, 
kol "činauninkas” surašė tam tik
rų lapų, ir tik tada pašaukė am- 
bulansą. Kol atvažiavo ambulan- 
sas (tai užtruko 40 min.) sužeis
tasis negalėjo net butelio karsto 
vandens gauti, nes jo nebuvo.

Su ambulansu atvyko dvi slau
gės, jos nenorėjo sužeistojo veš-, 
ti, nes tai kitų “specialistų” biz
nis. Bet galų gale paklausė ir nu
vežė į ligoninę.

Ir čia taip pat buvo viskas "pa
vyzdingai” sutvarkyta: nebuvo 
kraujų atsargos, ir todėl 7 vai. va
karo, šešios valandos po nelaimin
go įvykio, Menšikov mirė. Pasiro
do, buvo perdurta arterija, todėl 
neteko perdaug kraujo.

Štai sovietinės medicinos pavyz
dys.

Minėtas laikraštis rašo, kad 
Podrezkovo slidinėjimo vietovėj 
kiekvieną sekmadienį būna 20-30 
nelaimingų atsitikimų ir niekas į 
tai nekreipia dėmesio.

Taip yra Sovietijos sostinės 
Maskvos pašonėje. Galima įsivaiz
duoti, kokia yra tikroji padėtis to
limesnėje provincijoje.

(Klv.)

VAISTAI NUO GALVOS 
SKAUDĖJIMO

Kiekvienas iš mūsų yra vienu ar 
kitu metu kentėjęs galvos skaus
mus. Vaistai nuo galvos skaudėji
mo sudaro labai pelningą rinką 
vaistų gamybos firmoms. įvairūs 
šios rūšies vaistai tad yra brukami 
visuomenei per radiją, televiziją 
ir Lt.

įprotis šiais vaistais naudotis 
yra labai paplitęs Australijoje, 
ypač moterų tarpe. Kai kurios mo
terys nepraleidžia nė vienos die
nos nepriėmusios bent poros "mil
telių”.

šie vaistai tačiau nėra be pavo
jaus. Daugumas jų savo formulė
je turi phcnacetiną, kuris dažnai 
naudojamas ir didesniais kiekiais 
gali sukelti tam tikros rūšies ma
žakraujystę. Kadangi mažakrau
jystė jau pati sukelia dažnai gal
vos skausmus, tai tas veda prie 
dar didesnio vaistų naudojimo ir 
tuo pablogina padėtį.

Ant šių vaistų pakelių yra nuro
dyta, kad jų negalima imti dau
giau kaip 1 — 2 per dieną. Tokioje 
dozėje jie nėra kenksmingi.

Jeigu galvos .skausmai tęsiasi 
ilgesnį laiką, patartina kreiptis į 
gydytoją, nes galvos skausmai gali 
būti rimtesnės ligos pasireiškimas.

"Gydytoja*"

čių didžiausių filosofijos autorite-
tų pasaulėvaizdžiai, jų etinės sam
pratos bei normos, jų laiko dvasios 
ir žmogiškųjų uždavinių suvoki
mas. Kiekvienas mat žmogus yra 
individualybė, todėl skirtingas ir 
nepasikartojantis. Savo gyvenimų 
ir savo vietų gyvenime turi pats 
suprasti ir išsiaiškinti. Pagal tai 
renkamasi, apsisprendžiamą, susi
žavima. Tiesa, filosofinių sistemų 
ir aplamai didžiųjų mintytojų pa 
žinimas pagelbsti žmogui susivokti, 
spręsti ir pasirinkti, bet višdėlto 
gyvenimo filosofijai tėra tas pat, 
kas inžinieriui matematika: Prak 
tinėje srityje inžinierius skaičiavi
mą savaip pagal reikalą pritaiko 
ir panaudoja, architektui skaičia
vimai dar kitaip reikalingi, nes 
pastarojo individualinės kūrybos 
laukas žymiai platesnis. Taip ir 
kitų filosofinės minties turtą pats 
žmogus prisitaiko gyvenimui pa
gal savo individualybę.

Filosofuojantis žmogus darosi 
būtybė, kuris pats save klausiamai 
pasistato, todėl iš savęs reikalau
ja pareigų, veiksmo, bet tuo pačiu 
metu nuolat abejoja, persvarsto ir 
koreguoja. Filosofuodamas žmogus 
susivokia aiškiau ar mažiau aiš
kiai dėl savo gyvenimo prasmės 
bei tikslų, o todėl darosi sąmonin
gas dėl uždavinių ir konkrečių 
darbų. Kiekvienas tačiau apsis 
prendimas ir pasirinkimas nėra 
vien tik nuogas proto ar valios 
aktas (konstruktyvinės visumos 
psichologija iš viso tokios termi 
nologijos nenaudoja), nes juo įt
raukiama, paveržiama visa žmo-

giškoji psicho — fizinė būtybė. 
Jei filosofuojantis žmogus ir ži
no, kad visada galimas nepasise
kimas bei nusivylimas, bet jis taip 
pat žino, kad visad reikia keltis, 
nepalūžti, nesugniužti. Uždavinio 
todėl, kurio imtasi, darbas, kuris 
sąmoningai apsvarsčius pradėtas, 
turi ištęsėti iki galiui.

Visas mūsų reiškimasis vyksta 
socialiniame junginyje: tegu ir 
mažiausiame — tarp šeimos ir 
draugų; tegu tokioje komplikuoto
je ir sudėtingoje bendruomenėje, 
kokia yra tauta, ypač kai j igyvena 
valstybinės organizacijos formoje. 
Filosofuojantis žmogus yra visad 
atviras žmoniškų santykių nepas
tovumui, nuotaikų kitimui, nesu 
sipratimams, išdavimams, pavydui 
ir iš jo kylančioms intrygoms. Nors 
ir skausmingi tie patyrimai, bet 
iš anksto su tuo skaitantis, jie vi
sad atitaisomi, pakeliami ir nie
kad jie neprivers atitrūkti nuo už 
sibrėžto tikslo. Klaidos, nepasise-

“LITUANUS” LINKSMYBĖS 
IR VARGAI

PREMIJA “LITUANUS” 
ŽURNALUI

Illinois Lietuvių Gydytojų dr-jos 
1961 m. kultūrinė premija $ 1000 
paskirta “Lituanus” žurnalui. Dr- 
jos kultūros komisijai vadovauja 
Dr. V. Šaulys. 1962 m. premija 
taip pat bus paskirta artimiausiu 
laiku.

“LITUANUS”, Liet. Stud. S-gos 
žurnalo, dabartinė būklė tokia, 
kad ji nepajėgi be visuomenės pa- 
gelbos toliau tą žurnalą leisti. 
“Lituanus" dabar turimų lėšų už-

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

SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Metų gale suvažiuos ALB Tary
bos atstovai paposėdžiauti. Tai ne 
pirmas ir ne paskutinis kartas, ka- 
dą mūsų visuomenininkai praleis 
kelias dienas spręsdami klausimus. 
Po to visi išsiskirstys ir vėl viskas 
bus užmiršta arba prasidės naujos 
“kovos”, o gal ir senos dar dau
giau užsiliepsnos. Kaip praktika 
parodė, kad suvažiavimų nauda iki 
šiol nedaug pastebima, išskyrus 
tai, kad išrenkama Krašto Valdy
ba.

Kadangi laiko nedaug, o bus 
daug kalbama, tai siūlyčiau Kraš
to Valdybai pabandyti suvažiavi
mą pravesti nauju metodu.

Gerokai prieš suvažiavimą suda
ryti Suvažiavimo Parengimo Ko
misiją, kuri paruoštų suvažiavimo 
darbotvarkę. Krašto Valdybos ir 
kitų organų pranešimus paruošti 
raštu. Jie turėtų būti išsiuntinėja
mi Krašto Tarybos atstovams su
sipažinimui prieš suvažiavimą. Su
važiavimo metu užtektų tik trum
pų diskusijų valdybos darbams už- 
girti ar papeikti. Visais rūpimais 
klausimais norį Tarybos nariai pa
sisakyti iš anksto praneša Suva
žiavimo Parengimo Komisijai, ku
ri galėtų įtraukti į suvažiavimo 
darbotvarkę, kas bus svarstoma.

į darbotvarkę reikėtų įtraukti 
keletą referatų, kurie liestų ben
drą persiformavimą (tam projek
tų turėtų netrūkti): savaitgalio 
mokyklų problema, ALB reforma
vimas, Lietuvių Namų išlaikymas 
ir kt. Taip pat paruošti ir įparei
goti sekančią Krašto Valdybą at
likti specifinius uždavinius savo 
kadencijos metu. Tai būtų lyg ir 
konkretus bendruomenės veiklos 
planavimas.

Vykstant diskusijoms, atstovams 
turėtų būti normuojamas kalbėji
mo laikas, ir tai žinodami atstovai 
galėtų iš anksto savo mintis glaus
čiau suformuoti. Tuo būtų sutau
pyta gerokai laiko.

Suvažiavimo atstovai galėtų dar 
prieš suvažiavimą būdingesnes 
mintis skelbti Mūsų Pastogėje, su 
kuriomis iš anksto būtų supažin
dinami kiti.

Šiuos samprotavimus patiekiu 
turėdamas omenyje tai, kad busi
masis suvažiavimas gali paskęsti 
asmeniniuose ginčuose bei smulk
menose, iš ko būtų maža nauda 
visai bendruomenei.

Jaučiamas bendras nusistatymas, 
kad dabartinė trintis būtų paša
linta. Tuo pačiu nereikia pamiršti, 
kad mūsų savaitgalio mokyklos 
reikalingos patobulinimo. Taip pat 
reikia turėti minty, kad mūsų; 

kiniai ir nusivylimai tik dar pla
čiau atveria akis, tik dar giliau 
praturtina patyrimą. Filosifuojan- 
tis žmogus nepralaimi, kol jis pats 
nepalūžta. Taip gyventi, reiškiat 
gyventi egzistencinį gyvenimą, 
reiškia klumpant keltis, {vargs
tant pasilsėti, ariant sėti. Svarba 
tik, kad priemonės buvo bent pagal 
paties įsitikinimą būtinos, bet ki
tų nepažeidžiančios. Dėl nerimtų 
ir neapgalvotų tikslų, dėl pasirink
tų nedorovingų priemonių visad 
reikia būti pasiruošus pagaliau 
pralaimėti, nors laikinai atrodo lai
mėjimas.

Iš viso paryškinimo aiškėja, kad 
žmogaus gyvenimiškieji sprendi 
mai gali kisti pagal patyrimą, ap
linkybes ar šiaip humanistines esą 
mas ar nujaučiamas pareigas ar 
įsipareigojimus. Jie išlieka tik sa
vo tendencija užsibrėžtų tikslų at
žvilgiu tapatūs. Jei nusistatymai, 
sprendimai ir santykiai su žmonė
mis kinta pagal nuotaiką, pagal 
gyvybinguosius prigimties pomė
gius, tai požymis, kad nesama ar 
nustojama būti egzistencine būtybe 
ir esama ar virstama tik vegetaty
viniu tvariniu.

tektų išleisti atsitikusiems dviem 
1961 m. nr. šie numeriai reikia iš
leisti, kad išlaikytų pašto pigesnį 
persiuntimo leidimą; kitaip kai
nuotų dvigubai. 1962 m. 1 nr. ižde 
nebus pinigų. “Lituanus” turės su
stoti ėjęs. Reikalinga skubi pa
galba.

— Čilėje misionierius kun. J. 
Plunkett pirko arklį, kuris va
žiuojant miestu sustodavo ties 
kiekviena karinama. Pasirodo ank
sčiau arklys priklausė gerai išge
riančiam vežikui.

bendruomeniniai namai vien au
komis negali visą laiką verstis, rei
kia jieškoti kitokių metodų, kurių 
galima rasti.

Krašto Valdybos egzistencija sa
vęs nepateisina, vien tik leisdama 
Mūsų Pastogę ir posėdžiaudama 
— ji turėtų suaktyvėti. įvairių 
švenčių minėjimai pasidarė blan
kūs — ALB Apylinkių Valdybos 
turi jieškoti naujų kelių. Austra
lijos valdžios įstaigose mūsų ben
druomenės įregistravimas turėtų 
būti nuodugniai persvarstytas, kad 
mes galėtume lygiai stovėti su ki
tomis australų organizacijomis ir 
naudotis jų teisėmis ir privilegijo
mis.

šiems ir panašiems dalykams rei
kia pramatyti laiko ir susitvar
kyti taip, kad viskas būtų sklan
džiai gvildenama ir sprendžiama.

Visa tai keliu tikėdamasis, kad 
kils diskusijos ir kiti viešai pasi
rodys su savais projektais. Kai iš 
anksto žinoma, ko į suvažiavimą 
vykstama, tada ir pats suvažiavi
mas įgaus kitas formas, pasirodys 
darbingas, o iš to ir mes visi paju
sime rezultatus.

A. Bučinskas, Sydney

BALTŲ LABDARYBĖS 
DRAUGIJA

Esame politiniai pabėgėliai. 
Mums reikėtų dažniau prisiminti, 
kodėl bėgome. Bėgome ne vien 
dėlto, kad norėjome pratęsti savo, 
o kiti ir savo artimų žemišką gy
venimą, bet ir todėl, jog matėme, 
kad komunizmas yra priešingas 
krikščionybės ir demokratijos dės
niams. Dargi bėgome ir todėl, jog 
manėme svetur laisvėje gyvenda
mi galėsią būti naudingesni ir sa
vo tautai, ir žmonijai.

Pats svarbiausias krikščionybės, 
o taip pat ir kitų civilizuotų reli
gijų dėsnis yra: Mylėk artimą 
kaip juats save. Kai kur tas pats 
dėsnis plačiau pasakomas: Daryk 
kitam tai, ką norėtum, kad kitas 
tau darytų; nedaryk kitam to, ko 
nenorėtum, kad tau kitas darytų.

Nemalonu minėti, bet faktas, 
kad melburniškių lietuvių nesan
taikos liga, daug žalos pridariusi 
anksčiau santaikoje gyvenusiems 
adelaidiškiams, jau užkrėtė ir syd- 
nejiškius.

Grįžkime atgal prie visų civili
zuotų religijų pagrindinio dėsnio 
‘Mylėk artimą, kaip pats save’. 
Tada ir tos, kai kam atrodančios 
neišsprendžiamos problemos bus 
lengvai išsprendžiamos.

Lietuvių bendruomenės nariai 
yra visi lietuviai. Turi teisę susi
rinkimuose balsuoti užsimokėję 10

VYNAS IR KRAUJAS
PASTABOS IŠ MADRIDO BULIŲ KAUTYNIŲ

GEDIMINAS ANDRIUŠIS

Vieną atomiškai kepinančią po
pietę, po geros siestos iškilau iš 
požeminio traukinio tiesiai į di
džiulę aikštę, kur jūromis bangavo 
gal pusė Madrido gyventojų. Pa
brėžiu Madrido, o ne kokio kito 
miesto gyventojų! O tai reiškia 
amžiną klyksmą, judėjimą, keiks
mą, šauksmą, ŪKą, juoksmą. “Kas 
nori vandens, kas vandens, van
dens, vandens, šalto, skanaus van
dens, tik ką iš versmės?” (garan
tuotas iš surūdijusio krano van
duo!).

Madridiečiai spekuliantai moka 
uždirbti pinigą net ir iš saulės. Be 
įtartino švarumo vandens jie ma
siškai pardavinėja popierines ke
puraites apsaugoti plikes nuo ašt
riųjų saulės kalavijų smūgio, ne 
veltui dienraščių kronikos mirga 
žiniomis apie smūgio ištiktus pa
cientus ligoninėse ir net kandi
datus pas Abraomą.

Bulių arenos administracija, de
ja saulės energiją turi tiesiai nu
rašyti į nuostolius: perkant bilie
tus reikia būtinai pasakyti, kur 
nori sėdėti — saulėje, ar pavėsy
je, nuo to priklauso kaina. Tik 
apsiskudurinę čigonai nepaiso šių 
skirtumų ir, jei kuriam iš jų pa
vyksta zuikiu įsmukti vidun pro 
rūsčius ir budrius sargus, sėdi sau 
saulėje kaip karaliai (mat, čia ir 
kontrolė ne tokia griežta).

Patekus pro vartus, žiūrovui ne
reikia niekuo rūpintis, tave žmo
nių tvanas pagauna ir neša, kur 
patinka, ar nepatinka. Mane nu
plovė į daug brangesnę vietą, ne
gu mano bilietas rodė, ir dar po 
to, apnavigavęs žiaurų sargą, at
sirandu pirmoj eilėj, kuri rezer
vuota kino žvaigždėms ir kitokiom 
garsenybėm (ne dėl jų garsingu- 
mo, bet dėl aukštų kainų:'). Tad ir 
laukiu sau vienas, kol kokia žvai
gždė ar žvaigždikiš atsisės greta 
manęs. Ši svajonė įsikūnijo kaž
kokio įtartino, seniai nesiskutusio, 
vyno bonkomis apsikarsčiusio is
pano pavidale. Pasikeitę labomis 
dienomis, laukiame kautynių pra
džios...

Kova prasidėjo... tik ne su bu
lium, bet su greta manęs sėdinčiu 

šilingų metinio mokesčio (Austra
lijoje).

Taip jau ir palikime — tegul tai 
būna išoriniam lietuviškumui. Tas 
save laiko lietuviu, kas dar ret
karčiais pasirodo bendruomenės 
susirinkimuose ar parengimuose, 
moka solidarumo mokestį ir pre
numeruoja ar iš kaimyno skolina
si bent vieną lietuvišką laikraštį.

Būti vidujiniai lietuviu toks mi; 
nimumas per mažas. Daug kas tai 
suprantame ir darome daug dau
giau. Tokie dar daugiau padarytu
me, jei susiorganizuotume pav į 
baltų labdarybės organizaciją. Po 
labdarybės priedanga — naudo
damies labdarybės organizacijoms 
duotomis privilegijomis galėtume 
daugiau ką padaryti. O padėti žmo
nėms likti dorais savo tautos na
riais ir apsaugoti nuo pasidarymo 
svetimoms tautoms trąša, yra di
delė labdarybė.

Iki bendruomenės atstovų su
važiavimo yra pakankamai laiko 
pasvarstyti siauruose rateliuose 
šias keliamas mintis ir suvažiavi
mo metu pritariantieji atstovai 
galėtų pradėti imtis konkrečių 
darbų tam reikalui. Turėtų išrink
ti atstovus tartis su latviais ir es
tais ir bendrai veikdami sušaukti 
steigiamąjį suvažiavimą.

Padarėme klaidą, kad baltai ne- 
sijungėme per bendrus namus ir 
per bendrus kooperatyvinius ban
kus, Nedarykime trečios klaidos 
— organizuokime bendrą visiems 
baltams karitatyvinę organizaciją.

Pagaliau supraskime, kad mus 
ne tik praeitis ir dabartis riša — 
riš ir ateitis ir kad baltų Austra
lijoje nėra daug ir gyvename per
daug išsisklaidę, tai pavieniui 
efektyviai veikti esame nepajėgūs. 
Taigi, tokiems (baltams) reikia 
labiau susibičiuliauti ir kur tik ga
lima veikti bendrai.

Australijoje senatvės pensijos 
mažos. Dėlto federalinė valdžia 
skatindama privačią iniciatyvą sta
tydinti namus seneliams padidino 
primokėjimus. Už kiekvieną įdėtą 
£1 į seneliams namų statybą pri
dės po £2. Taigi kas aukotų £1 
tokių namų statymui būtų kaip ir 
£3 aukavęs.

Bus tokių, kurie pasakys, kad 
mes Australijos lietuviai tarpusa
vyje nesugyvename, ■ tai kaip su
gyvensime su broliais latviais ir 
maloniais sau lygiais kaimynais 
estais.

Bandykime. Jei pamesime viltį 
ir nesistengsime būti tolerantin- 
gesniais, tai žinoma, kad nesiseks. 
Man atrodo, turėtų sektis. — Su
gyvenimo pasimokykime iš kitų.

Estai ne tik lietuviams, bet daug 

ispanu. Pajuntu savo šonkauliuos 
stiproką smūgį (tik ne saulės, o 
— kumščio!) ir kai jau rengiausi 
duoti atkirtį (dovanok, skaityto
jau, už bolševikinę terminologi
ją!), apšepęs kaimynas ir sakys:

— Gal patrauksi gurkšnelį sen- 
jorito?

žodžius patvirtindamas faktais, 
paduoda man į rankas kruvinai 
raudono vyno bonką, trukteliu ne- 
šykštų klaipėdišką “karvės šliūkš- 
nį”, siūlau gerajam samaritiečiui 
amerikonišką cigaretę, priima su 
padėka, draugystė galutinai užant
spauduojama, bus kas veikia, gal
voju sau vienas, jeigu nebus pa
trauklios bulių kautynės, ypač kad 
mano naujai įgytas draugas buvo 
vaikščiojanti tauromachijos (bal- 
žūdystės) enciklopedija, tikras is
paniškosios liaudies garsiakalbis, 
kurio net Maskvos trukdymo sto
tys nepajėgtų užslopinti.

Skandalinga trimitų muzika iš
kviečia pirmą bulių, kuris akėda
mas smėlį įlekia iš vartų aikštėn 
ir tiesiai lekia į artimiausi juoda
darbį erzintoją, bet šis vargšas, 
tik ką spėjęs pamosikuoti marška, 
tučtuojau turėjo ją palikti ant 
smėlio bei piūvenų ir kulkos grei
čiu skristi anapus užtvaros, netu
rėdamas laiko net sukalbėti svei- 
kamarijos už savo vėlę. įjoja su 
žudikiška muzika pikadoras, taiks
tosi ietim durti laukiniam jaučiui 
nugaron, įdurt įduria, bet per il
gai laiko dzydą žaizdoje, vienu žo
džiu, ima peckeliotis.

— Peckelis! — griausmingai 
suriko mano kaimynas, atsistojęs 
ant suolo ir po to sviedė vieną jau 
mūsų bendrai ištuštintą vyno bon
ką į nelaimingo vaizdo ritelį. Stik
linis sviedinys zvimbdamas pralė
kė pro raitelio ausį. — Carramba, 
nepataikiau! — nusiminė mano 
draugas ir ta proga atkimšo kitą 
bonką tikslu ją panaudoti tuščią 
kitą kartą.

Štai sužeistas, įsiutęs bulius ko
jom drasko žemę, drėkindamas sa
vo jaunu krauju smėlį bei piūve- 
nas, su šypsena įžengia matado
ras, daro ėjimą dešinėn, kairėn, o 
trečio ėjimo visiškai neįvykdo, nes 
bulius savo žmogiškajam varžovui 
užkabino už labai jautrios vietos 
ir padarė jo veidą tokios pat spal
vos, kaip ir jo marška. Kelnių ga
balėlis taip ir liko kaboti ant jau
čio ragų. Seka dar keletas ėjimų, 
paskui pilna veronika, pusė vero
nikos, bulius visai pavargsta, po 
vieno ėjimo galutinai sustoja, ma
tadoras išdidžiai atsiklaupia, nusi
gręžęs nugara į gyvulį, žiūrovai 
sustoję ant suolų rėkia valio drą
suoliui matadorui, trimitai šaukia 
kovotoją į paskutinį dramos aktą. 
Bet trumpalaikis didvyris išsiima 
kardą, užsimoja ir... nepataiko!

— Mėgėjas!
— Nemokša!'
— Eik geriau mėsįninkaut! — 

rėkia garsiau už visus tūkstančius 
mano kaimynas, šokdamas kitiems 
žiūrovams per galvas, nepaisyda
mas ginkluotų karabinierių užtva
ros, pakeliui paleisdamas vieną po 
kitos bonkas, kurias buvom spėję 
bendrai ištuštinti.

Umušus šešis bulius, išmėčius 
visas tuščias bonkas, pagalvėles, 
šiaudines skrybėles, lazdas, anglų 
turistėms šaukiant “pasibiaurėti- 
na, šlykštu, nežmoniška!” išeinu 
vėl į gatvę, apsvaigęs nuo tiek 
kraujo, nuo tiek vyno. (Dr.)

ŽIAURI KELIONĖ
Mrs. Lola Lewis iš Texas prara

do savo automobilio kontrolę ir 
automobilis prašovė pro du prieki
nius darželius, pramušė garažo du
ris, trenkėsi į ten stovėjusį kitą 
automobilį išstumdamas jį pro ki
tą sieną. Abu automobiliai pralė
kė per kiemą užkabindami namo 
langą ir iš jo išmušė “Air condi
tioner”. Pagaliau abu automobi
liai atsimušę į kito namo sieną 
sustojo. Padaryta apie 6.000 sva
rų nuostolių. Tuo tarpu automo
bilį vairavusiai Mrs. Lewis lengvai 
sužeista ranka ir koja.

kam gali būti sektinu pavyzdžiu 
kaip gražiai — darniai tarpusavy
je sugyventi. Braliai mums arti
mesni, bet toli gražu dar ne tokie, 
kaip mes, nes telpa vienuose vi
suomeniniuose namuose ir viena
me savaitraštyje. Be to braliai 
Australijoje turi žymiai daugiau 
šviesių žmonių. Taigi, dirbdami 
bendrai su kitais baltais turėtume 
progos ir patys save perauklėti — 
pasidaryti tolerantingesniais, gerb
ti žmogų ir kitaip galvojantį.

Nesugyvenimas galimas daugiau 
biznio srityje, o ne karitatyvinėje 
— tarp žmonių mylinčių artimą. 
Pagaliau kurdami tokią organiza
ciją apsidėdami mokesčiu nuo už
darbio po 1% ar po 2% netole- 
rantingiausiųjų nepatrauksime, 
nes žinome, jog jie yra dideli sa
vanaudžiai.

Joną* Normantas,
Melbourne i

/■J
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Paremkime sportininkus
patarnavimas bendruomenes nariams

ADELAIDE

SEZONUI PASIBAIGUS
Pietų Australijos vasaros krep

šinio turnyre “Vytis” dalyvavo su 
penkiomis komandomis. Vyrų I-ji 
komanda žaidė augščiausioje “Dis
trict” grupėje, II-ji vyrų žaidė 
Metro “A” ir III-ji — jauniai Met
ro “C” grupėse. Moterų I-ji I-di- 
vizijoje ir II-ji III-divizijoje. Tink
linio pirmenybėse dalyvavo trys 
komandos. Vyrų I-ji “A” ir vyrų 
II-ji “B” grupėse. Moterų koman
da žaidė “A” grupėje. Sezonui pa
sibaigus, rezultatai vytiečiams nė
ra džiuginantys.

Vyrų krepšinio pirmoji komanda 
pasiliko penktoje vietoje. Keliose 
rungtynėse ši komanda sužaidė ga
na gerai, tačiau keletą rungtynių 
žemiau krtikos. Blogo žaidimo 
priežastis — nelankymas treniruo
čių. Jeigu ir žiemos pirmenybių 
metu bus panašiai lankomos tre
niruotės, tai šie metai tikriausiai 
bus paskutiniai “District” grupė
je. “Vytis” krepšinio komanda, 
viena iš tų, kuri Pietų Australijoje 
davė impulso šiam žaidimui išpo
puliarėti, turės pasitraukti į silp
nesniųjų tarpą.

Antroji vyrų komanda sezoną 
pradėjo labai gerai ir pirmavo. Se
zonui besibaigiant, antrame rate 
sušlubavo, pralaimėdama kelias 
rungtynes ir atsidūrė taip pat į 
penktą vietą, šios komandos žai
dėjai treniruotes lankė truputį ge
riau, gaila ne visi.

Jaunių komanda po praėjusio 
žiemos sezono buvo perkelta į daug 
augštesnę grupę; čia jai žaisti bu
vo sunkoka. Visgi, gerai buvo pasi
mokinta ir laimėta trejetas rung
tynių, nors ir palikta paskutinėje 
vietoje. Žaidėjai (jauniai) treni
ruotes lankė iš visų pavyzdingiau
siai, tik gaila, neturėjo ir iki šiol 
neturi trenerio. Pradedantiems 
žaisti žaidėjams trenerio nebuvi
mas yra didelis nuostolis. Išmokti 
neteisingi judesiai vėliau labai 
sunkiai ištaisomi. Žiemos sezonui 
galvojama užregistruoti dai' vieną 
jaunių iki 14 m. amžiaus koman
dą. Ši komanda — kaip taisyklė 
— taip pat neturi trenerio.

Moterų pirmoji komanda, jeigu 
būtų laimėjusi paskutines sezono 
rungtynes, būtų patekusi į ketve
riukę. Kaip visą sezoną, taip ir 
šioms lemiamoms rungtynėms ko
manda nebuvo pilname sąstate ir 
dideliu skirtumu pralaimėjo silp
nokai komandai. Kaip ir vyrams 
blogo žaismo priežastis — treni
ruočių nelankymas. Trys šios ko

mandos žaidėjos vertos pagyrimo, 
jos gana reguliariai dalyvavo tre
niruotėse. Tai dvi gynėjos, komnd. 
kap. M. šiukšterytė ir K. Baškutė.

M. šiukšterytė buvo viena iš pa
stoviausiai — užtikrintai žaidžian
čių žaidėjų. Šios dvi gynėjos daug 
kartų savo geru žaidimu tempė vi
są komandą. Gerai lankė treniruo
tes ir didžiausią pažangą padarė 
centro žaidėja R. Andriušytė. Ji
nai su D. Radzevičiūte Velykų me
tu vyksta į Tasmaniją žaisti už 
Pietų Australijos iki 19 m. rink
tinę.

Antroji mergaičių komanda liko 
lentelės apačioje, nors atsiekė ke
letą gražių laimėjimų. Išskyrus 
porą žaidėjų kitos visiškai nelan
kė treniruočių.

Visos komandos su mažais pa
keitimais, papildymais galėtų žais
ti daug geriau, žinoma, jeigu tre- 
niruotųsi. Kodėl žaidėjai-jos ne
ateina treniruotis? Tai sena daina, 
ir čia neapsimoka kartoti. Klubo 
V-ba visgi turėtų dėti pastangų 
surasti vaistų treniruočių lanky
mui, pagerinti, nes antraip netik 
žaisti bet ir “twistui” šokti neuž
teks kondicijos. Svarbiausia, gal
būt, reikėtų parūpinti trenerius 
visoms komandoms, ypatingai jau
niams.

Tinklinio pirmenybių pirmame 
rate vyrų pirmoji komanda laikė
si stipriai trečioje vietoje. Antra
me ir trečiame rate sugebėjo atsi
durti lentelės apačioje. Priežastys 
tos pačios, kaip ir krepšinyje. Skir
tumas čia toks, kad net nebuvo 
mėginta ir galvota treniruotis.

Antroji vyrų komanda, sudary
ta iš naujų jaunų žaidėjų, pasiro
dė pakenčiamai ir užėmė šeštą vie
tą. šios komandos žaidėjai, nors 
ir neturėjo rimtų treniruočių, bet 
šeštadieniais susirinkdavo padau
žyti kamuolio.

Moterų komanda paliko penkto
je’vietoje. žaidžiant be jokių or
ganizuotų treniruočių negalima 
buvo tikėtis nieko geresnio. Vasa
ros rezultatai nežada nieko gero 
žiemos sezonui, nebent įvyktų ste
buklas — būtų pradėta rimtai tre
niruotis. Sąlygos treniruotėms yra 
geros. Forestville krepšinio stadi- 
jonas išnuomojamas du sykius į 
savaitę ir prie Lietuvių Namų 
sporto aikštelėje galima treniruo
tis nors ir septynias dienas į sa
vaitę. Tikėkimės kad sportininkams 
-kėms atbus sportiška sąžinė ir sa
vigarba. B. Nemeika

Naujoji, jaunųjų sportininkų 
atstovaujama, Kovo valdyba, ilgai 
nedelsdama, pradėjo darbą, kuris 
yra- sunkus, ypatingai kai klubo 
iždas tuščias, šiuo metu koviečiai 
vyrai ir merginos krepšininkai 
kiekvieną savaitę žaidžia australų 
pirmenybėse, gindami Sydnėjaus 
lietuvių sportininkų vardą. Tur
nyrai dar nėra nei įpusėję, todėl 
apie pasekmes sunku kalbėti, nors 
'tiek vyrai, tiek ir jaunoji mergi
nų komanda jau turi eilę laimėji
mų. Be turnyrų, kiekvieną šešta
dienio rytą apie 40 krepšininkų- 
kių treniruojasi Newtowno Polici
jos klubo salėje, kur pašalinis žiū
rovas iš karto gali pastebėti jų 
rodomą stropumą ir norą kuo 
daugiau atsiekti savo pamėgtoje 
sporto šakoje.

Neatsilikdami nuo krepšininkų, 
daug dirba ir tinklininkai, kurie 
be savo nuolatinės dvigubos ko
mandos, dar turi gražų būrį ir 
tinklininkų — mėgėjų, žaidžian
čių Bankstowne.

Šiais metais sustiprėjo ir stalo 
tenisininkų grupė, kuri antradie
nių vakarais treniruojasi Banks- 
towno Lietuvių Namuose.

Šachmatų sekcijoje darbas vėl 
prasidėjo ir šiais metais jau Kovo 
vardą australų varžybose gins dvi 
lietuvių komandos. Greitu laiku 
prasidės ir Sydnėjaus lietuvių 
šachmatininkų turnyras.

Tikrai džiugu, kad Kovas taip 
gražiai ir stipriai susiėmė ir į savo 
narių tarpą įjungė daugiau kaip 
du trečdalius naujų aktyviųjų 
sportininkų. Darbas vyksta pilnu 
tempu, duodamas ne tik naujų va
dovų, jaunų žaidėjų, bet ir sutelk-

damas jaunimą vienan stipriam 
lietuviškam vienete.

Šiam visam darbui sėkmingai 
veikti neužtenka vien tik pasiry
žimo, darbo ar gerų norų, jis turi 
būti paremtas stipriu finansiniu 
stoviu, nes išlaidos yra tikrai ne
mažos ii’ su kiekvienu nauju nariu 
jis vis didėja. Šiuo metu Kovo 
sportininkai, kartu su Bankstow- 
no Lietuvių Namų valdyba baigia 
įrengti aikštelę, kurioje greitu 
laiku bus pastatyti nauji krepšiai, 
naujas tinklas ir kt., kas duos ga
limybių naujam bankstowniškių 
būriui įsijungti į aktyvių sporti
ninkų eiles.

Norėdami papildyti savąjį iždą, 
Kovo valdyba balandžio 24 dieną 
(antradieni) prieš ANZAC dienos 
šventę Bankstowno Lietuvių Na
muose rengia Sportininkų su Vi
suomene Susipažinimo Vakarą, ku
rio programoje dalyvaus Sydnėjuj 
žinomas “Rožyčių" oktetas, duo
damas savo dainų naują repertua
rą. Taip pat programoje bus eilė 
naujų žaidimų, įdomių ne tik jau
niems, bet ir vyresniesiems. Ne
skaitant visų kitų įvairenybių, bus 
geras bufetas ir puiki muzika. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Aktyviems 
sportininkams, moksleiviams ir 
studentams įėjimas papigintas.

Turėdami sau asmeninį malonu
mą parodykim, kad ir mes visi 
sydnėjiškiai remiam savuosius 
sportininkus. Gausiai dalyvaudami 
jų šiame ir kituose parengimuose, 
įrodysim, kad mūsų jaunimas nė
ra mums svetimas ir mes pilnai su
prantame ir padedame jų visuose 
varguose. Tat iki pasimatymo pas 
sportininkus.

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 

įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Kockdale stoti*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS) Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

kaip

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

L.

STOCK
| GARSŪS VISAME PASAULY, ?

| BRANDY, |
I VERMOUTH - LIKERIAI |
X DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. £
| -------------- ~~~~~~~  |
X Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį £ 

152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 
ir Stock gaminius. £

CASH or
TERMS

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 ltdreikmenų specialistai

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

Tel.: BM2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

Parramatta; 333 Church St.
(priešais David Jones)

Tel. YL0401
Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971

KREPŠINIO RINKTINĖS ŽAIS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

ADELAIDĖJE

Kaip žinoma, paskutinė* sporto 
šventės metu Geelonge iš ten da
lyvavusių kreįpšininkųJkių ' buvo 
sudarytos Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinės. Šios rinktinės 
jau pasirodė per sporto šventę 
Geelonge. Vėliau tartasi dėl gali
mybių surengti šioms rinktinėms 
varžybas kur kitur. Nepavyku* su
sitarti su kitomis vietovėmis Ade
laidės S.K. “Vytis” pasisiūlė Ve
lykų švenčių metu surengti var
žybas Adelaidėje. Varžybos įvyks 
Velykų antrą dieną vakare. Prieš- 
žaismiui susitiks “Vyties” jaunių 
komanda su australų jauniais. Šių 
rungtynių pradžia 6 v.v. ir po jų 
7 v.v. seks moterų rinktinė* var
žybos su North Adelaide austra-

LIETUVOJ
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lių komanda. Australių komanda 
yra labai pajėgi, turinti Pietų Aus- 
tralijoje antrą vietą. Po šių rung
tynių sek* vyrų rinktinė* varžy
bos su Adelaidė* latvių rinktine. 
Latvių rinktinė taip pat labai pa
jėgi, sudaryta iš augštaūgių žai
dėjų. Mūsų galimybė* laimėti pri
klausys, ar suvažiuos visi rinkti
nės žaidėjai. Varžybos vyk* Fo
restville stadijone. Tikimasi, jog 
adelaidiškiai lietuviai labai gau
siai atsilankys į šia* svarbia* var
žybas ir suteik* moralinę, kartu 
ir materialinę paramą mūsų rink-
tinėms, reprezentuojančioms lie
tuvius. 

B.N.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS! g

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — |
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

vai atstovauja komjaunimo ck 
sekr. A. česnavičius. Suomijos jau
nimo organizacijos ir spauda, iš
skyrus komunistus, atsisakė ben
dradarbiauti festivalio parengia
muosiuose darbuose. (E)

★

Maskvoje kovo 31d. pasibaigu
siame 3-me Sovietų Sąjungos kom
pozitorių suvažiavime į naują są
jungos valdybą įėjo ir du Lietuvos 
kompoztorių atstovai — E. Balsys 
ir B. Dvarionas.

★
Kovo 28d. Vilniaus universiteto 

aktų salėje su dainomis pasirodė 
įvairūs meno kolektyvai. Tai buvo 
konkursas atrinkti kolektyvus, ku
rie dalyvaus jaunimo festivalyje 
Helsinkyje.

LIETUVIŲ JAUNIMAS — l 
KARAGANDĄ

Vilniaus radijo žiniomis, kovo 
30 d. iš Vilniaus traukiniu į Ka
ragandos srities, Norinsko raj. plė- 
šininius ūkius išvyko 600 “Tarybų 
Lietuvos pasiuntinių”, jų tarpe 
apie 400 specialistų. Esą, jie visi, 
partijos “kvietimu” (įsakymu — 
E.) pareiškę didelį norą persikel
ti ten, kur, girdi, reikalingos jų 
rankos... Tai vėl naujas šiais me
tais Lietuvos jaunimo gabenimas 
į romantiškus rytinius šalies ra
jonus”. Netrukus į plėšinių rajo
nus vėl išvyksiu šimtas jaunų, stip
rių patriotų. (E.)

NAUJOS SANATORIJOS 
DRUSKININKUOSE

Druskininkai tampa vienu iš 
svarbiausių Sovietų Sąjungos ku
rortų. Vilniaus radijo pranešimu 
ten įrengiamos sanatorijos širdies 
ir kraujagyslių susirgimams gydy
ti. Balandžio 1d. pradėjo veikti 
nauja moderniška sanatorija 
“Draugystė”. Ši sanatorija pasta
tyta ir įrengta kaip eksperimenti
nė medicinos instituto korotologų 
bazė. Joje sutelkta pati moderniau
sia medicine technika, patyrę gydy
tojų kadrai. Sanatorijoje galės gy
dytis 300 žmonių.

Jau anksčiau Druskininkai buvo 
beveik išimtinai įvairiausių Sovie
tuos pareigūnų poilsio vieta. įren
gus naujas sąjunginės reikšmės 
sanatorijas Lietuvos darbo žmonė
ms visai nebus galimybės ilsėtis 
Druskininkuose.

GEOLOGAI IEŠKO ŽALIAVŲ
Nuo balandžio 1d. pusei metų į 

įvairius Lietuvos rajonus išvyksta 
kelios geologų grupės, kurios iš-

žvalgys vietos pramonei tinkamų 
žaliavų telkinius. Inžinierės — ge
ologės J. Rutkauskaitės vadovau
jama grupė tirs giliavandenių klin
čių telkinius, kuriuos galima būtų 
panaudoti rūgščių dirvų kalkini
mui. Geologo P. Stopkaus vadovau
jami specialistai ieškos didelių ce
mento žaliavos telkinių Akmenės 
rajone. Anykščiuose dirbanti geo
logų grupė šiais metais ištirs kvar
cinio smėlio telkinius. Jei pasitvir
tins geologų apskaičiavimai, 
Anykščiai taps didžiausiu žaliavos 
tiekėju Lietuvos stiklo fabrikams. 
Labai dideli kvarcinio smėlio sluok
sniai bus tiriami ir ties Gargždais.

(N.)
★

Sov. Sąjungoje ir jos kontro
liuojamuose kraštuose sparčiai 
ruošiamasi 8-jam Pasaulio jauni
mo festivaliui, kuris įvyks šiemet 
liepos 27 — rugpjūčio 5 Suomijo
je. Sov. Sąjungos festivaliui reng
ti komiteto narių tarpe yra ir 4 
pabaltiečių jaunimo atstovai: 2 
latviai, 1 estas ir 1 lietuvis. Lietu-

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad Sydnėjaus lietuvių 

metini* šachmatų turnyras bus 
pradėtas balandžio mėn. 22 d. 
(sekmadienį) 9 vai. 30 min. ryto 
Lietuvių namuose Redferne. Kvie. 
čiami visi šachmatininkai dalyvau
ti turnyre. Mielai laukiami ir visi 
kiti lietuviai, kurie mėgsta šį žai- 
dimą, bet iki šiol negalėję turny
ruose dalyvauti, nes šiais metai* 
miesto turnyre dalyvaus 2 lietu
vių šachmatininkų komandos to
dėl reikalinga naujų žaidėjų. Tur
nyro ir visai.* kitai* reikalais in
formuoja J. Dambrauskas 
UL 4719.

S.L.S.K. “Kovas” šachmatų sekc.
Vadovas 

* * *
Vincenta* Žukaiti* laimėjo I vie

tą Daytono, Ohio, Šachmatų klu
bo pirmenybėse. Buvo 19 dalyvių. 
Laimėjęs priešžaism į, toliau baig
mėje pasidalino 1-2 vietomis su 
Wolfordu, abu surinkę po 4-1 tš. 
Po to žukaitis laimėjo “Play Off”, 
įveikęs Wolfordą 2-1. 

• * •
Latvių “Šacha Pasaule”, įdėjusi 

meisterio Povilo Tautvaišo šaržą, 
užvardina jį “Lietuviešu šacha 
Karalis”. Telpa specialus P. Taut- 
vaišos rašinys ir komentarai jo 
partijos su G. Šveikausku iš Lietu
vių p-bių, Clevelande.

HYPNOTISTAS
L. FARRUGIA

3 Leichhardt Ave., Glebe Point, 
Sydney.

Pagelbės nugalėti nervingą įtam
pą, rūpesčius, girtuoklystę, nutu
kimą ir t.t.
Priėmimo valandos 10-1 ir 2-6 p.p. 
Vizitą užsakant skambinti 68-2073

Ar jau užsisakei

Mūsų Pastogę?
♦J»e}»eJe*5»e*eeJseJee5»e}»ejM5»e5»e5»e2»e5»e5Mj»eJ»e5»e}»eJeeJoeJo

visus patarnavimus statybos srityje, taip pat 
planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. 

Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, 
Telef. J 4094.

X PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ į
£ I USSR PER ŠVEDIJĄ >:

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY f
8 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW £

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

Tel. 62-2231

5:
A
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w

CABRAM ATT A HOTEL ?
Tel. UB 1619 f

moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilto. * * 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < • 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — < > 
gera muzika. Ą
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6 Mūsų pastogė 11162 m. balandžio 18 d.

MŪSŲ PASTOGĖ Pranešimai
NEWCASTLE LIETUVIAMS

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Pakartotinai pranešama, kad ve-

ADELAIDIŠKIŲ DUOKLĖ 
II MENO FESTIVALIUI

Lietuviškoji Adelaidės visuome
nė, atrodo, beveik nepastebėjo 
savų tautiečių įnašų antram Ade
laidės meno festivaliui, kuris tru
ko nuo kovo 17-tos iki 31 dienos.

Mūsų tautinių šokių grupė, ap
sirengusi tautiniais rūbais, festi
valio atidarymo naktį dalyvavo 
fakelų eisenoj, o kovo 21 dieną, 
sustiprinta dalies Lituania choris
tų, atliko dalį programos Elders 
Park internacionaliniuose pasiro
dymuose.

Arts and Crafts parodoj, kuri 
turėjo savo specialų paviljoną tam 
pačiam Elders Park, buvo išsta
tyti lietuvių liaudies meno ir rank
darbių pavyzdžiai, kuriuos surin
ko ir sugrupavo dailininkė Ieva 
Pocienė. Viso festivalio metu be
veik kas vakaras ponios Maželie- 
nė ir Jurgelionienė, o taip pat dVi 
Jurgelionytės, Maželytė ‘"ir Mike- 
liūnaitė, pakaitomis demonstravo 
lietuviškų tautinių juostų audimą 
pačioj parodoj.
Labai kondensuotoj įvedamoj bro

šiūrėlėj, kuri larfkytojams buvo 
dalinama nemokamai, apie lietu
vių medžio drožinėjimus (parodoj

dominavo I. Pocienės iš medžio 
išdrožtas Rūpintojėlis) šitaip ra
šoma: “Drožinėjimas yra beveik 
universalus pomėgis tarp lietuvių 
ir ilgais žiemos mėnesiais jie dro
žinėja viską, pradedant bažnyčių 
sakyklom ir baigiant kasdieninėm 
reikmenėm. Todėl visai nenuosta
bu, kai tarp išsiskiriančių medžio 
išdirbinių randame ir statulą, ku
ri, nebūdama vergiška senovinio 
religijos meno kopija, yra aiškiai 
jo inspiruota”. Apie mūsų rank
darbius ir siuvinėjimus ten šitaip 
sakoma: “Staltiesės ir rūbai be
veik iš kiekvieno krašto, įskaitant 
kai kurias ypatingai puikias juos
tas iš Lietuvos; mes matysime jų 
gamybą”. D kitoj vietoj: "... ir 
stalo takeliai, pagaminti su tradi
cine lietuviška lelija, dažnai stili
zuojama kaip žvaigždė”.

Festivalio proga australiški laik
raščiai įsidėjo p. Pocienės Rūpin
tojėlį su pačia autore ir keliais at
vejais lietuvaites, pasipuošusias 
tautiniais drabužiais.

Federalinis senatorius K.A. 
Laught Adelaidės apylinkės valdy
bai parašė laišką, kuriame jis reiš-

kia savo susižavėjimą dėl “pasi
gėrėtinų Lietuvių Bendruomenės 
įnašų į antrąjį Adelaidės meno 
festivalį”. Toliau jis rašo: Aš ste
bėjausi, kad toks didelis jūsų na
rių kiekis dalyvavo festivalio pro
cesijoj ir taip pat buvo reikšmingi 
gražioj parodoj”.

A.L.Ž.

Newcastelio Apylinkės Valdyba 
šaukia visuotinį Apylinkės lietuvių 
susirinkimą, kuris įvyks balandžio 
mėn. 29 d. 11 vai. ryto Broadme- 
dow katalikų parapijos salėje se
kančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo 

kimas.
3. Valdybos pranešimas ir 

kutinio visuotino susirinkimo 
tokolo skaitymas.

rin

pat' 
pro.

vi

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIŲ 

NAMUOSE
Malonu konstatuoti, kad Mel

bourne Lietuvių Namų rėmėjų 
skaičius didėjo ne tik Melbourne 
bet ir tolimesniuose miestuose gy
venančiais tautiečiais, šiais metais 
pirmieji tokie toliau gyveną tau
tiečiai yra ponai Jonas ir Marija 
Birietai iš Beechworth.

Ta proga sveikiname ponus Bi- 
rietas ir tkime, kad jų pavyzdys 
paskatins ir kitus tolimesnių vieto
vių tautiečius įsijungti į Melbour
ne Lietuvių Namų rėmėjų gretas.

administratoriui) reikia įmokėti 
£5 įstojamojo mokesčio ir kas me
tai mokėti £1 nario mokesčio.

Norintiems susipažinti ir pra
šant, siunčiame M.L.K. įstatus.

M.L.K. Taryba

Pastaba: Įstoti j Melbourne Lie
tuvių klubą nariu (Lietuvų Namų

Velykų šventes užbaigti Mel
bourne ir apylinkių lietuviai bei 
jų svečiai, š.m. balandžio mėn. 25 
d. 6 vai. p.p. (šeštadienį prieš at
velykį) renkasi į Margučių Pobūvį 
Lietuvių Namuose, čia pramogau
sime, šoksime, vaišinsimės. Ponios, 
kaip ii' visada, ruošia puikų ii- tur
tingą velykinį bufetą. Kiti patar
navimai teikiami — nereikia nieko 
neštis. Aukos 10 šil. bus dėkingai 
priimtos.

Žiūr. skelbimą.
Inf.

K

A.L.B. BANKSTOWNO NAMŲ VALDYBA
BALANDŽIO 22 D. 7 VAL. VAK.

DAINAVOS SALĖJE BENGIA

Margučiu vakara
1 \

PROGRAMOJE:

a) tautiniai šokiai, vadovauja p. Osinaitė — Cox,

b) margučių paroda — vadovauja p. B. Stašionis.

Gros gera kapela. Veiks bufetas.

(ėjimas 10 šil., moksleiviams 5 šilingai.

NAMŲ VALDYBA

ĮSISTEIGĖ L.V. SĄJUNGOS 
“RAMOVĖ” SKYRIUS

Balandžio 1 d. p.p. Liutikų na
muose įvyko L.V. Sąjungos “Ra
movė” Pertho skyriaus steigiama
sis susirinkimas. Iš numatytų 30 
asmenų susirinkimai: atvyko 10. 
Kad susirinkimas skaitytus: teisė
tas, jis buvo pradėtas pusvalan
džiu vėliau, ir jį pradėjo kultūros 
vadovas šiais žodžiais: “Broliai 
lietuviai kariai! Per karus Lietuva 
buvo ilgus metus, pavergta. Per 
karus tėvynė Lietuva išsilaisvino 
ir per šį paskutinį karą vėl pateko 
į raudonojo slibino nasrus. Mums 
kariams yra žinoma, kad joks ka
ras be karių gyvybių aukų neįma
nomas. To neišvengėme ir mes. 
Pirmieji žuvo lietuviai kariai lais
vę ir nepriklausomybę atgaunant, 
antrieji žuvo nepriklausomybę 
prarandant ir treti žuvo partiza
nais priešui kraštą okupavus. Mes 
nesame pasitraukę iš kovos lauko, 
o tik pakeitę pozicijas, šiandieną 
čia susirinkome susiburti į vieną 
vienetą sėkmingiau kovą tęsti”. 
Šios kalbos metu buvo pagerbti 
žuvusieji kariai tylos minute.

Po jo kalbėjo karininkas čaka- 
nauskas, kuris pavazdavo priešo

naudojamus metodus. Susirinku
sieji kalbėtojams pritarė ir susi
rinkimui vadovauti pakvietė A. 
Klimaitj, kuris iš savo pusės sek
retorium pasirinko N. Slidžiūną. 
Apsvarsčius eilę reikalų buvo pri
eita prie valdybos rinkimų. Sutar
ta skyriaus valdybą sudaryti iš 
trijų asmenų. Pravedus slaptą bal
savimą į valdybą išrinkti: J. Liu
tikas, A. Čekanauskas ir A. Kli- 
maitis. Liko du kandidatai. Revi
zijos komisijos rinkimai palikti ki
tam susirinkimui. Vykstant disku
sijoms ir pasitarimams naujai iš
rinktieji spėjo pasiskirstyti parei
gomis: pirmininkas ir skyriaus rei
kalų vadovas Jonas Liutikas, vi
cepirmininkas ir iždininkas A. Če
kanauskas ir sekretorius bei narys 
kultūriniams reikalams A. Klimai- 
tis.

Susirinkimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje ir gailėtas:, kad neat
vyko daugiau. Visi noriai jungėsi 
į šią organzaciją, esančią be pa
žiūrų, be religijos, karinio laips
nio ir užimamos vietos skirtumų.

Sugiedoję Tautos himną skirs- 
tėmės namo. Ramovėnai

1962 m. balandžio mėn. 28 d. 6 vai. p.p.

(šeštadienį prieš Atvelykį) 

TRADICINIS

MARGUČIU POBŪVIS
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE.

• šokių muzikai
• Turtingas bufetas.
• Pramogos.
• Kiti patarnavimai.

Visi Melbourno ir apylinkių tautiečiai bei jų svečiai į pobū- 
maloniai, kviečiami.

M.L.K. Taryba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Atvelykio sekmadienį (balan

džio 29 d.) Dainavos salėje Ban- 
kstowne įvyks vaikams margučių 
popietė. Jau dabar reikėtų pradė- 
.ti rūpintis margučiais, nes kiek 
girdėjau, už gražiausią margutį 
bus skiriama premija.

Balandžio 14 d. p. A. Gasiūno 
namuose įvyko Plunksnos klubo 
posėdis. Vakaras praėjo labai dar
bingoje nuotaikoje: svečias iš Mel
bourne dail. A. Vaičaitis skaitė 
paskaitą apie dvidešimtojo am
žiaus pirmosios pusės meną. Po 
to vyko gyvos diskusijos, daugiau
sia lietusios abstraktųjį meną.

taučių dalyvavo tik lietuviai ir uk
rainiečiai. Lietuvų parodą paruošė 
Moterų Socialinės Globos Komite
tas, vadovaujant p. Martišienei ir 
jai nuoširdžiai talkininkaujant p. 
Keraitienei. Daugumą rankdarbių 
bei gintaro išdirbinių parodai pa
skolino p. Švedienė.

★
P. Kovalskienė, susirgusi sunkia 

inkstų liga, atsigulė ligoninėn ir 
greičiausia turės sunkią operaciją.

4. Revizijos komisijos praneši
mas.

5.
teto

6.
7.
8.
9.

Socialinės Savišalpos Kotni- 
pranešimas.
Diskusijos dėl pranešimų.
Valdybos rinkimas.
Revizijos komisijos rinkimas.
Socialinės Savišalpos komite

to rinkimas.
Knygyno vedėjo patvirtini-10.

mas.
11.
12.

Kiauliniai ir sumanymai.
Susirinkimo uždarymas.

J. Čcsnaitis, 
Valdybos Sekretorius

PAMALDOS •
Velykų sekmadienį (balandžio 

22 d.) įvyksta pamaldos 10 vai. 45 
min. St. Brendan’s bažnyčioje, 
Bankstown. Iškilmingos pamaldos 
tą dieną bus laikomos Camper
down bažnyčioje 12 vai.

Atvelykio sekmadienį (balandžio 
29 d.) pamaldos St. Mary’s lietu
viams 9 vai. ir Sydney lietuviams 
12 vai. Camperdown’e.

A. Sedaitienė jau kuris laikas 
gydosi ligoninėje. Jos sveikata ge
rėja ir tikisi greitu laiku iš ligo
ninės išeiti.

Balandžio 2 d. grįždami iš dar
bo namo p.p. Ženteliai buvo ap
versti jiems iš kairės pusės tren
kusios mašinos. J. žentelis su ke
letą mažesnių sužalojimų buvo iš 
ligoninės tą pat dieną išleistas, 
bet p. E. Žentelienė labai sunkiai 
sužeista dar tebeguli ligoninėje. 
Pavojus gyvybei jau praėjęs, bet 
gali užtrukti gana ilgai, kol 
pasveiks.

visai

kad 
prieš

Teko iš pašalių nugirsti, 
kun. Dr. P. Bašinskas dar 
-Velykas lankysis Canberoje. Mes 
labai apgailestaujam, kad negali
me duoti tikresnių žinių, nes nei 
C.Ž. Biuletenio Redakcija, nei 
Apylinkės Valdyba apie Kun. Dr. 
Bašinsko atsilankymą nėra pain
formuota. (CŽB)

Ku-ka

Banstowno Lietuvių Savaitgalio 
Mokykloje darbas šiais metais pra
dėtas naujais mokymo metodais. 
Mokyklos mokytoja p. D. Skoru- 
lienė pasiūlė įvesti vaizdinį moky
mo metodą panaudojant paveiks
luotas knygeles, pagal kurias vai
kai turi lietuviškai įvardinti pa
veiksluose išpieštus daiktus, spal
vas ir sudaryti su vaizdeliu suriš
tus sakinius. Jau iš pirmųjų pamo- 

matosi, kad vaikai šiuo moky- 
metodu susižavėję, įdėmiai se- 
pamoką ir uoliai atilieka na- 
darbus.

kų 
mo 
ka 
inų

CANBERRA
Kovo 30-31 dienomis, Canber- 

ros apygardos Ūkininkų Sąjungos 
ruošiamoje, parodoje buvo pa
kviesti dalyvauti ir lietuviai su 
savo rankų išdirbiniais. Iš svetim-

DRAUGO
KONKURSAS

Dienraštis Draugas, talkininkau
jamas Draugo Bendradarbių klu
bo, skelbia lietuviškos dailiosios 
prozos kūrybos (romano apysa
kos) konkursą. Paskutinė data 
konkursui skiriamam rankraščiui 
įteikti — 1962 m. lapkričio 1 d.

Geriausio kūrinio autoriui ski
riama premija — tūkstantis dole
rių. Mecenatas — Jonas Tumosa, 
Toronto, Canada.

Kūrinio siužetą pasirenka patys 
autoriai.- Kūrinys turi būti para
šytas mašinėle, nemažesnis kaip 
200 romaninio formato puslapių.

Kūrinius siųsti adresu: Dailio
sios Prozos Konkurso Komisijai, 
Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go 29, Ill.

Sprendimo bešališkumui laiduo
ti autoriai turi pasirašyti slapy
vardžiu, o atskirame uždarame vo
ke pažymėti savo tikrąją pavarde 
ir adresą, ten pat įrašant kūrinio 
antraštę ir pasirinktą slapyvardį.

BALANDŽIO 24 DIENĄ (ANTRADIENĮ),

PRIEŠ ANZAC DIENOS ŠVENTĘ,
7 VAL. VAKARO BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE, 

SYDNĖJAUS L.S.K. "KOVA S” RENGIA YPATINGĄ

SPORTININKŲ SU VISUOMENE

SUSIPAŽINIMO VAKARĄ
Programoje dalyvauja žinomasis “Rožyčių” oktetas vad. 

A. Pluko. Bus pravesta tiek jauniems, tiek ir vyresniesiems įdo
mūs žaidimai. Veiks puikus bufetas ir gros gera kapela.

Įėjimai: suaugusiems — 10 šil., moksleiviams, studentams ir., 
aktyviems sportininkams — 5 šil.

SP. KLUBO “KOVO” 
VALDYBA

lykinės pamaldos su šv. vakariene 
Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams 
evangelikams įvyks š.m. balandžio 
mėn. 22 dieną (sekmadienį) 12.30 
vai. Sydney evangelikų bažnyčio
je, 90 Goulburn Street, City.

Parapijos Taryba
• “ŠVIESA” SKELBIA

Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 
skyriaus sekantis parengimas įvyks 
balandžio 28 d., šeštadienį, Lietu
vių Namuose, Rcdferne. Paskaitą 
skaitys Dr. V. Doniela tema: "Lie
tuviškasis mentalitetas”.

Narius ir visuomenę kviečiame 
gausiai dalyvauti. Pradžia 7.30 v.v.

Valdyba

MARGUČIAI
Velykos Lietuvoje neįsivaizduo

jamos be margučių. Gerokai prieš 
pat Velykas žmonės pradėdavo da
žyti ‘ .........................
mis 
vien 
seni 
juos

kiaušinius įvairiomis spalvo- 
ir raštais. Velykų metu ne 
tik vaikai, bet ir suaugę ir 
užsiimdavo margučiais — 

mušdavo, ridendavo ir t.t.
Per Velykas vaikai lankydavo 

savo krikšto tėvus ar gimines, kai
mynus ir bičiulius, ir visur būdavo 
apdovanojami margučiais.

Kiekvienos šeimininkės būdavo 
pasididžiavimas, kad jos margu
čiai būtų gražesni už kitų. Dažyda
vo ne tik su cheminiais dažais ar 
lakais, bet taip pat dažydavo beržo 
lapais (jų prisirinkdvo tam tiks
lui dar metais prieš tai), svogūnų 
lukštais, medžio žievėmis. Ištir
pintu vašku išrašydavo gražiausius 
raštus ir taip išrašytą vašku kiau
šinį. kišdavo j dažus ir išimdavo 
puikiausią margutį.

Banktsowno Namų Valdyba, no
rėdama palaikyti tą gražų lietuvių 
tautos paprotį, ruošia Margučių 
Vakarą. Visi kviečiami atsinešti 
margučių, ir už gražiausią mar
gutį bus skiriama premija.

šiandie Lietuvos priešas naikina 
mūsų krašte gražiausius ir kil
niausius papročius. Nutildė Prisi
kėlimo varpų skambėjimą, už- 
gniaužė Velykų džiaugsmą ir pa
šalino margučių paprotį. Tad mes, 
būdami laisvi, galim susirinkti į 
savo pastogę pasidžiaugti tuo kil
niu papročiu ir pabendrauti tarp 
saviškių velykinėje nuotaikoje.

N.

A. A.

LEOKADIJAI VACBERG1ENEI — SAVICKAITEI
mirus, jos vyrui Leonui, Motinai ir broliui Vladui su 
šeima, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

B. Jurgelionis su šeima.

LEOKADIJA SAVICKAITE 
— VACBERGIENĖ

Kovo 29 d. trumpai bet sunkiai 
sirgus pasitraukė iš gyvųjų tarpo 
melburniškiams gerai pažįstama 
Leokadija Savickaitė — Vacber- 
gienė. Gerai ji buvo pažįstama ir 
kitų kolonijų lietuviams. Visus pri
slėgė ši nelaukta žinia, bet skau
džiausiai šį smūgį išgyveno jos se
na motinėlė, jos brolis Vladas ir 
vyras Leonas.

Velionė Leokadija buvo viena iš 
tų retų mūsų visuomeninio gyve
nimo darbščių bitelių, kuri visada 
turėjo laiko visur suspėti, viską 
apeiti, ir alkaną pavalgydinti, ir 
nuogą aprengti ir pakeleivį pri
glausti. Ji mylėjo dainą ir buvo 
viena iš uoliausių Melbourne Lie
tuvių Dainos Sambūrio dalyvių.

Gimusi ii- augusi Vilniaus kraš
te dar anais laikais, kai mūsų tau
tiečiai ten buvo persekiojami, ji 
atvažiuodama į šį kraštą su savi
mi atsivežė lietuvišką nuoširdumą, 
tautinį sąmoningumą, papročius ir 
tradicijas, kurias ji ir čia palaikė. 
Mirė Leokadija vos sulaukusi 41

g

metų amžiaus.
Laidotuvės įvyko antradienio 

(balandžio 2 d.) rytą. 9 vai. gedu
lingas pamaldas atlaikė kun. P. 
Vaseris. Bažnyčia pilna tautiečių, 
choristai su gedulo kaspinais ir 
choristės tautiniuose rūbuose. Po 
pamaldų lėta eisena palydėta į 
kapus. Kapinėse dar trumpi pas
kutinieji atsisveikinimo žodžiai, 
nulenkia galvas trijų šimtų atly
dėjusių minia, kurių daugelio aky
se ašaros. Naują kapą pridengia 
daugybė puokščių gėlių ir vainikų 
su atitinkamais įrašais.

A.a. Leokadija nepaprastai ilgė
josi savo gimtojo krašto ir ne kar
tą savo artimiesiems prasitarė: 
“Jeigu ryt galėčiau grįžti į savo 
gimtąjį kraštą, viską mesčiau ir 
iškeliaučiau, nors ten ir reikėtų 
vien juoda duona misti — ji man 
būtų vistiek pati gardžiausia”.

Tenebūna tau sunki šio tolimo 
krašto žemelė, ko tu nesitikėjai, 
kad ji čia tave amžinai priglaus.

D. Paliulis

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

j M. LUCAS & CO.
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W.
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