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KARTU
l

ĮTAMPA
l

Ne vien tik iš spaudos, bet 
juo labiau iš visuomeninių nuo
taikų reikia sutikti su gyvenimiš
ka realybe, kad mūsų lietuviška
jai bendruomenei reikia rinktis 

. naują ir drauge keisti senąjį veik
los kursą. Kaip iš atskirų pasisa- 

.kymų šio laikraščio puslapiuose 
matėsi, dabartinis mūsosios ben
druomenės veiklos kelias ne visai 
atitinka dabarties gyvenimo rei
kalavimus ir tikimasi iš pačios 
bendruomenės ir jos vadovybės 
šiek tiek daugiau, nei ligi šiolei 
atliekama arba duodama. Ponas 
A. Kovalskis iškelia dvi pagrindi
nes mintis: pasukti pačių ben
druomenę ekonominiu keliu ir 
neigiamai žiūri į mūsų tautinio 
separavimosi arba uždarumo po
litiką, Pirmuoju atveju tikimasi 
kad sustiprinus bendruomenės 
ekonominę pusę būtų galima iš
vystyti sėkmingiau ir našiau lie
tuviškąją kultūrinę veiklą, kas 

'yra ne kas kita, kaip tiesioginė 
lietuvybės išlaikymo tarnyba, an
truoju atveju gyvenant demokra
tiniame krašte ir naudojantis to 
krašto demokratinėmis laisvėmis 
būtų daug racionaliau ne vien 
tik eiti šalia gyvenamosios kraš
to aplinkos, bet jungtis į ją kaip 
jos sudedamoji dalis.

I šias p. A. Kovalskio sugesti
jas atsiliepė dar keletas asmenų, 
kurie jo mintims pritarė ir jo 
nuomonę palaikė. Ypač imtinos 
dėmesin mūsų jaunosios kartos 
atstovo p. A. Bučinsko drąsios, 
tačiau gyvenimiškos ir realios su
gestijos, kur jis duoda konkrečius 
pasiūlymus, kurie ne tik kad ne
prieštarauja p. A. Kovalskio kėl
iajai minčiai, bet net ją sustipri
na. Vadinasi, jaunoji karta žiūri į 
gyvenimą ne tiek su praeities sen
timentalizmu, kiek su pačia gyve
nimiška tikrove, ir todėl, atitin
kamai dabarties gyvenimo laikui 
ir sąlygoms, kelia kaip tik tas 
mintis ir idėjas, kurios daugiau 
derinasi su šio meto ir šios kartos 
nuotaikomis, negu su vyresniųjų 
vcdamaja mintimi, kur atsparos 
taškas yra daugiau jų išgyventa 
praeitis, negu gyvenamojo meto 
reikalavimai. Visai todėl nenuos
tabu, kad bendruomenės veiklos 
kurso keitimas iškilo pirmiausia 
jaunosios kartos galvose, negu 
vyresnės. Galimas daiktas, kad 
šios mintys vyresniųjų gali būti 
kritikuojamos ir su dideliu atsar
gumu priimtos, vis tik reikia skai
tytis su paties gyvenimo statoma 
sąlyga, kad ne vyresniųjų gyveni
miškos patirties žodis lemia atei
nančios kartos aspiracijas ir kryp
tį, o tuo pačiu ir visos bendruo
menės, kokia ji bebūtų, bet grei
čiau jaunosios kartos aktyvus ir 
dinamiškas posūkis, kurio vyres
nieji gali ir neįvertinti, ir nepra- 
matyti. Iš tikrųjų, šiandie mūsų 
bendruomenėje tos pačios nuotai
kos, kurios galiojo prieš penkio
lika metų, vargu ar atitinka šių 
dienų reikalavimus ir čia išaugu
sios kartos nuotaikas, juo labiau 
kad jaunoji karta yra perėjusi ir 
skirtingas mokyklas ir augę visai 
kitokioje aplinkoje, negu vyres
nieji. Šisai kartų mentaliteto skir
tingumas buvo jaučiamas kiek
vienoje generacijoje normaliomis 
sąlygomis, juo jis yra aštresnis, 
kai ateinančioji karta ateina į gy
venimą su skirtingu kultūriniu 
požiūriu ir, aišku, skirtingomis

pavergtųjų viltys p.l.B. KULTŪROS TARYBA
The New York Times vasario 

16 d. paskelbė šia tema vedamą
jį, kurio mintys ir intencija su
tampa su Lietuvos Nepriklauso
mybės metinėmis. Tame vedama
jame rašoma:

“Daugelio tautų tarpe, kurios 
stebi vykstančią Įtampa dėl Ber
lyno, niekas iš jų taip nesidomi 
su tokiu susirūpinimu, kaip pa
vergtosios Rytų Europos tautos, 
o ypač Pabaltijo tautos, iš kurių 
didžiausia yra Lietuva, šiais me
tais švenčianti 44-tą nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą.

Šios tautos, susiorganizavu
sios Pavergtųjų Tautų organiza
cijoje, žino, kad jų pačių likimas 
priklauso nuo įvykių, vykstančių 
Europoje ir Sov. Rusijoje. Komu
nistinis rūgimas, žadinąs žmogiš
kųjų teisių atstatymo viltis, šiose 
tautose kelia naujų vilčių išsilais
vinti ir įsijungti į europėjinę ben
druomenę. Tačiau Maskvos dery
bos, siekiančios pripažinti dabar
tinį status quo, kelia naujų rū
pesčių, nes kiekvienu atveju bet 
kokios nuolaidos reikštų Sovieti
nės Imperijos pripažinimą iki El
bės krantų.

Šitoji pavergtųjų tautų baimė 
juo labiau pasitvirtina, nes tai 
patvirtintų jų inkorporavimą į 
Sov. Rusiją. Pabaltijo Valstybės, 
nors ir įjungtos į Sov. Rusiją, vis 
tik tebėra pripažįstamos kaip ne
priklausomos Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir kitų vakarietiš
kųjų tautų. Tai patvirtina ir Ame
rikos valstybės sekretorius Mr. 
Rusk, kad mes ir toliau šito lai
kysimės, paskelbiant Lietuvos 
Nepriklausomybės Dieną dauge
lyje Amerikos valstijų įskaitant ir 
New York. Juo labiau tai pabrė
žia ir faktas, kad prez. Kenne
dy priėmė Lietuvių delegaciją šią 
dieną Baltuosiuose Rūmuose. 
Kaip kad pareiškė gubernatorius 

pažiūromis. Su tuo faktu reikia 
neišvengiamai skaitytis, nes prak
tiškai šiandie vyresnieji tegali tik 
jauniams nuolatos priminti, iš kur 
jie yra kilę ir kokiomis tautinė
mis aspiracijomis turėtų vadovau
tis jaunoji karta , norint išlaikyti 
nepažeistų lietuviškos kultūros ir 
tradicijos idėją, tačiau visa prak
tiškoji gyvenimo pusė priklauso 
ateičiai ir tuo pačiu jauniesiems. 
Jeigu šis jaunosios kartos nuotai
kų ir jos akcijos klausimas tebu
vo tik svarstymų plane, tai šian
die jis yra virtęs konkrečiu ir re
aliu gyvenimo faktu, su kuriuo 
nesiskaityti būtų visai neraciona
lu.

Džiugu šiandie prisiminti, kad 
mūsų jaunuomenė yra tiek stip
riai tautiniai sąmoninga, kad nu
tautėjimo grėsmė yra tuo tarpu 
visai nepavojinga. Imkime tik 
studentus, sportininkus, skautus: 
visi tebėra palikę lietuviškuose 
junginiuose, nors kiekvienam ke
lias atviras išeiti ir įsilieti į vie
tinę bendruomenę. Ne nutautėji
mo problema šiandie mums yra 
pirmoj eilėj aktuali, bet daug 
svarbesnis ir gyvenimiškesnis 
klausimas, kaip suderinti dviejų 
skirtingų generacijų, augusių ir 
brendusių skirtingose gyvenimo 
apystovose, aspiracijas. Neiš
leidžiant iš akių pačios tiesos, be
lieka viena prielaida: daugiau bū
ti atviriems jaunajai kartai, negu 
ją pačią priverstinai kreipti vy
resniųjų konservątyviuoju keliu.

V.K.

Rockfellcr, šie faktai išreiškia 
mūsų viltis, kad Lietuva ir kitos 
pavergtosios tautos gali būti iš
laisvintos iš Rusijos varžtų”.

PAGAUTAS GEN.
SALAN

Balandžio 21 d. prancūzų kariuo
menė suėmė slaptosio.s teroristinės 
armijos Alžire (A.O.S.) vadų ge
nerolų R. Salan, 62 m. R. Salan 
yra vienas iš labiausiai pasižymė
jusių gyvųjų generolų kovose už 
Prancūzijų, apdovanotas augščiau- 
siais ordenais. Gen. R. Salan gi
męs netoli Toulouse, dalyvavo 
abiejuose pasauliniuose karuose ir 
beveik visa savo gyvenimų pralei
do Prancūzijos kolonijų daliniuo
se, daugiausia Afrikoj. Jo santy
kiai su dabartiniu Prancūzijos pre
zidentu gen. de Gaullė niekad ne
buvo labai šilti. Atėjus de Gaulle 
į valdžių, jis atšaukiamas iš Alžiro, 
gauna nežymių vietų Paryžiuje-ka
riuomenės daliniuose. Pats gen. 
Salan, pasitraukęs iš aktyvios ka
rinės tarnybos ir negavęs leidimo 
grįžti į Alžirų, jis išvyksta į Ispa- 
nijų ir iš čia 1961 m. slaptai iš
vyksta į Alžirų ir imasi organizuo
ti slaptų sąjūdį, šiandie žinomų 
slaptosios armijos (A.O.S.) vardu, 
kurio tikslas pasipriešinti de Gaul
le politikai ir išlaikyti Alžirų 
Prancūzijai. Šiandie gen. R. Salan 
likimas tikrai nepavydėtinas. Jis 
bus karo teismo teisiamas, kalti
namas tėvynės išdavimu.

Remkime savą 
spaudą

Įvykiai pasaulyje
Paskutiniu metu ekonominė Aus

tralijos padėtis taisosi. Bedarbė 
mažėja ir kaskart vis daugiau ir 
daugiau atsiranda darbų. Vien tik 
kovo mėnesį į darbų buvo pašaukti 
3.870 bedarbių, kas liudija, kad 
krašto ekonominė padėtis stabili
zuojasi. Net anglų ekonomistai, 
stebėdami Australijos ūkinį vys
tymąsi, žiūri į šio krašto ateitį la
bai optimistiškai.★
Amerikiečių paleistoji raketa, kaip 
oficialiai skelbiama, sėkmingai nu
sileido mėnulio tamsiojoje pusėje. 
Gautieji radijo ir televizijos pra
nešimai kruopščiai studijuojami ir 
rezultatai bus netrukus paskelbti

P.L. B-NĖS PRANEŠIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Valdyba, vadovaudamasi ats
kirų Kraštų Valdybų bei Tarybų 
sugestija, dar kartą stengėsi su
kviesti vieningą visų lietuviškų 
politinių veiksnių konferenciją 
vienybei siekti bei užakcentuoti 
visų vieningą nusistatymą Lietu
vos vadavimo bei tautinės pro
pagandos reikalais. Tačiau VLI- 
K’as pasyviai pasipriešino ir tam 
nepritarė. Tokio pat nusistatymo 
buvo ir Amerikos Lietuvių Tary
ba. To pasėkoje P.L.B. Valdyba 
nutarė daugiau panašių žygių ne- 
besiimti, bet lietuviško politinio 
darbo vienybės reikalą smulkiau

Pranešame, jog yra įsteigta ir 
jau pradeda veikti P.L.B. Kultū
ros Taryba:

Pirmininkas — Prof. Dr. Jonas 
Puzįnas,

Vicepirm. — Leonardas Damb- 
riūnas,

Sekretorius — Aleksas Vaškelis, 
Nariai — Prof. Dr. Vincas Ma

ciūnas, Dr. Kostas Ostrauskas, 
Prof. Dr. Antanas Salys, Vincas 
Trumpa.

Tarybos adresas: Prof. Dr. J. 
Puzinas, 1311 Wyoming avė., Phi
ladelphia, Pa., U.S.A.

Džiaugiamės, kad ši Kultūros 
Taryba yra iš tikrai autoritetingų 
asmenybių bei intelektualų — aka
demikų, o drauge ir iš aktyvių 
bendruomenės bei visuomenės vei
kėjų.

Gėrimės ir esame giliai dėkingi 
visiems P.L.B. Kultūros Tarybos 
nariams, kad jie ir be to turėdami 
daug darbo ir nelengvas sąlygas, 
pasiaukodami priėmė šias naujas 
pareigas ir atsakomybę.

P.L.B. Kultūros Tarybos funkci
jas apibūdina P.L.B. Konstitucija: 
“24. Lietuvių kultūros bei kultū
rinio veikimo perspektyvai ryškin
ti ir planuoti, rūpintis lietuvių 
išeivijos švietimo, mokslo ir meno 
kėlimu, lietuviams mokslininkams 
ir menininkams remti yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros Taryba.”

P.L.B. Valdyba nuoširdžiai kvie
čia visų kraštų Lietuvių Bendruo
menes:

1. Solidariai paklusti P.L.B. Kul
tūros Tarybos koordinacinei ini
ciatyvai ir programinėms gairėms 
visame kultūriniame bare.

pasauliui. Prieš kiek laiko pirmoji 
amerikiečių raketa, pasiųsta į mė
nulį, dėl techniškų kliūčių, prasi
lenkė su tikslu ir nuklydo erdvė
se.

★
Amerikiečiai pradėjo savo atomi
nius bandymus ore ir po žeme. Ne
žiūrint visų sovietinių grąsinimų 
amerikiečiai vykdo savo numatytų 
programų, ir šios operacijos grin
džiamos Amerikos ir Vakarų sau
gumui, ne agresijos tikslais. Ame
rika numato išsprogdinti 24 — 36 
atominius sprogmenis. Daugelyje 
Europos kraštų įvyko atvirų de
monstracijų protesto ženklan, ta
čiau jos nebuvo masinio pobūdžio.

padiskutuoti ateinančiame P.L.B. 
Seime, kuris įvyks 1963 m. ru
denį. Tiksli vieta ir data bus pra
nešta vėliau.

Ta pačia proga P.L.B. Val
dyba primena, kad jau pats lai
kas ruoštis P.L.B. Seimui. Pa
geidautina, kad Australijos L. 
B-nė galėtų atsiųsti savo atstovus. 
P.L.B. Valdyba negalės padengti 
kelionių ir kitų išlaidų: tuo turi 
pasirūpinti pačios Krašto Valdy
bos. Taip pat pranešama, kad iš
rinktieji į seimą atstovai negalės 
savo mandato perduoti kitam, to
dėl asmeninis atstovų dalyvavi
mas bus ypatingai svarbus.

P.L.B. KRAŠTŲ VALDYBOMS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kutūros Taryba. Sėdi iš kairės: 
L. Dambriūnas, prof. Dr. J. Puzinas, prof. Dr. A. Salys, A. Vaš
kelis. Stovi: Dr. V. Trumpa, Dr. K. Ostrauskas ir prof. Dr. V. 
Maciūnas.

2. Tikslingumo ir bendro plano 
dėliai, didesnį kolektyvinį kultū
ros bei švietimo darbą užsimojant 
ar planuojant, bendradarbiauti ir 
susiderinti su P.L.B. Kultūros Ta
ryba.

3. Gyvai ir pozityviai reaguoti 
į P.L.B. Kultūros Tarybos nutari
mus, iškeltąsias mintis, konkre
čius projektus bei planus.

4. Ne tik neužleisti, o nuolat 
aktyvinti ir gilinti kultūrinį veiki
mą.

P.L.B. Kultūros Tarybą viltin
gai sveikindami ir daug gero tikė
damiesi, negalime, tačiau, užmirš
ti, kad jos veikla tegalės būti sėk

Maskvos radijas tik patvirtino 
sprogimų faktus jų nekomentuo
damas. ★
Prancūzų slaptosios armijos (A.O. 
S.) teroristiniai veiksmai pasireiš
kė ii- pačioje Prancūzijoje, Pary
žiuje. Buvo numestų bombų laik
raščių redakcijose apšaudyti keli 
automobiliai ir policijos punktai.•

Paryžiuje policija suėmė buvu
sį leitenantų Godotų, buvusio kapi
tono Sergeanto padėjėjų, kurių 
pareiga buvusi OAS vardu Pran
cūzijoje organizuoti sabotažus.•

Rytų Berlyne dezinterija persir
go apie 27.000 asmenų (apie 4.000 
buvo gydomi ligoninėse), ir liga 
persimetė toliau į R. Vokietijų.•

Katovicuose, Lenkijoje, už biz- 
niavimų audiniais 10 asmenų nu
teista nuo 4 metų iki gyvos gal
vos kalėjimo. •

Konge policija išžudė 50 kaimie
čių, kurie kėlė neramumus ir buvo 
nužudę mokesčių rinkėjų.

Į rytinį Maroką pabėgo apie 
130.000 alžyriečių.•

Jomo Kenijata, kurį britai savo 
metu buvo nuteisę už vadovavimų 
teroristinei Mau Mau organizaci
jai, dabar prisaikdintas Kenijos 
valstybės ministeriu konstituci
niams ir ekonominiams reikalams. 

minga ir reikšminga tik visiems 
mums sutartinai bendradarbiau
jant, tik daugeliui solidariai, in
tensyviai ir nuoširdžiai veikiant. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė*
Valdyba

Red. pastaba: Australijos lietu
viai šia proga gali teisėtai pasidi
džiuoti, kad jie pirmieji sudarė 
ALB Krašto Kultūros Tarybų 
prieš penkerius metus. Pasaulio 
Liet. B-nės Kultūros Tarybos su
darymas yra dar vienas pozityvus 
žingsnis mūsų kultūrinės veiklos 
koordinavime, kuriuo tegalima tik 
nuoširdžiai pasidžiaugti linkint 
sėkmingo darbo.

12 britų jūrininkų, kurie atsisa
kė su kroviniu plaukti į komunis
tinę Kiniją, Australijoj teismo 
buvo nuteisti po 14 dienų kalėti 
už dezertyravimų.•

9* metų berniukas pabėgo iš R. 
Berlyno, nušokdamas nuo 4 aukš
tų namų stogo. •

Amerikiečių pirklys, kuris norė
jo prasmukti su savo prekėmis pro 
muitinę, nubaustas Varšuvoje 
120.000 zlotų. •

Prof, sąjungų tremtyje kon
gresas, balandžio 6-8 d.d. įvykęs 
Vak. Berlyne, rado atgarsio Vokie
tijos ir kt. kraštų spaudoje. Pagal 
“Frankfurter Allg. Ztg.” 85 nr. 
pranešimą iš Berlyno, pranešime 
apie padėtį sovietų satelitiniuose 
kraštuose nurodyta, kad Vengri
joje didžioji gyventojų dalis to
liau reiškiaifti priešišką nusistaty
mų komunistiniam režimui. Esą, 
Vengrijoje, išskyrus Lenkiją, ga
lima pastebėti daugiau laisvės, 
kaip kituose rytų bloko kraštuo
se. Vengrų komunistų partija nuo 
1956 m. netekusi pusės savo buvu
sių narių ir ji izoliuota nuo tau
tos. Lenkijoje profesinės sąjun
gos, išskyrus trumpų laikotarpi, 
vėl paverstos paklusniais diktatū
ros įrankiais. Čekoslovakijoje prof, 
sųjungos nerodo pastangų paremti 
darbininkų. Nustalinimo procesas 
čekuose neparodęs ryškesnių pa
darinių. Rumunų kom. partija ne
atsisakiusi naudoti teroro priemo
nių ir apie tai liudija koncentra
cijos stovyklų įvedimas.
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JOHN GIBBONS

BALTIJOS VAICTI SARGAI
Ištraukos iš Anglijoje 1939 m. pasirodžiusios knygos KEEPERSOF THE BALTIC GATES.

Tada po kokių dvidešimt minu
čių mūsų traukinys vėl sustoja Jo
niškyje, Lietuvos pasienio stotyje, 
čionai pasuk savo laikrodį. Paten
kame į Vidurio Europos laiko sritį, 
visos valandos skirtumas nuo Rytų 
Europos. Čionai pakeičiamas ir 
garvežys. Šis traukinys gali iš Ry
gos į Berlynu lėkti tais pačiais 
bėgiais septynių šimtų mylių ats
tumą. Bet nuo čia iki Virbalio 
prikabinamas lietuviškas garvežys, 
ir aš susidomėjęs sekiau akimis lo
komotyvą ir kitas lietuviškas ried
menis stotyje. Visur išpieštas zo
vada lekiąs žirgas. Aš jį buvau pa
stebėjęs ant lietuviškos vizos ma
no užsienio pase, bet tuomet jis 
man nieko nesakė. Dabar aš jau šį 
tą žinau apie jį. šisai žymenis vaiz
duoja senosios Lietuvos zovada le
kiantį riterį, vadinasi, tai buvo 
krašto istorinis "herbas. Tai yra ir 
šiandieninės Lietuvos valstybinis 
ženklas, kurį keleivis turi progos 
matyti visur.

Lietuvos istorija klostėsi visai 
skirtingai nuo kitų Pabaltės kraš
tų. ši istorija prasideda truputį 
linksmiau ir buvo tokia neįtikėti
na gadynė, kuomet lietuviai, ne 
taip, kaip latviai, estai ir suomiai, 
patys šeimininkavo savo krašte ir 
niekam nevergavo!' Eiliniam kelio
nių aprašymų skaitytojui anglui 
darosi bloga, jeigu jam patiekiama 
per daug istorijos, tačiau jeigu 
mes norime suprasti Pabaltės klau
simus ir sužinoti, dėl ko šiandien 
Latvija ir Lietuva yra dvi skirtin
gos politinės valstybės, turime pa
sidomėti praeitimi. Susipažinkime 
su šiuo šiaurės-rytų Europos kam
peliu ir pastebėkime, jog visas plo
tas tarp Dauguvos ir Vislos sudarė 
senovės Lietuvą. Tai buvo didingų 
girių ir neįžengiamų pelkių kraš
tas, gerokai nutolęs nuo didžiojo 
tautų persikraustymo kelių ir to
dėl lietuviai nepaprastai augštam 
laipsnyje išlaikė savo senybinius 
papročius, tikybą ir kalbą. Net gi 
šiandien lietuvių kalba turi daug 
ryšio su sanskritu. Visi universite
tai, kurie turi lyginamosios kal
botyros katedras, dėsto lietuvių 
kalbą kaip vienintelį gyvą sanskri
to atstovą. Tais senais laikais, 
žinoma, šimtai įvairių genčių gy-

veno šiame krašte, bet jų tarpe 
vyravo trys pagrindinės grupės. Į 
pietus, kur dabar randasi Rytprū
siai, gyveno borusai, mokslininkai 
juos kartais vadina senprūsiais. 
į šiaurę gyveno gentys, moderni
nių latvių protėviai o pačiame 
centre buvo įsikūrę gentys, ku
rias tiksliausia vadinti tikrąja Lie
tuva. Ir kiekviena iš šių trijų 
tautos šakų išgyveno visiškai skir
tingą likimą.

Marijos ordino riteriai ne tiktai 
nukariavo, bet ir faktiškai išnai
kino nelaiminguosius prūsus. Jie 
yra išmirę pasauliui kaip Dodo 
paukščiai, arba kaip čiabuviai tas- 
maniečiai po kelių britų imperijos 
valdymo metų. Kryžiaus karų idė
ja plito. Buvo laikoma geru darbu 
smogti smūgį tikrojo tikėjimo var
dan, tatai galėjo būti ir nepapras
tai pelninga, tad netrukus išdy
go ir naujas kardininkų ordinas 
Rygoje. Latvių arba šiaurinių lie
tuvių gentys buvo taip pat sumuš
tos. Bet ne taip baisiai, jos bent 
išlaikė savo fizinę gyvybę. Tik, 
žinoma, kaip pavergta tauta.

Bet čionai, pačiame krašto 
centre, reikalai visai kitaip susi
klosto. Kryžiuočių puolimai pirma 
vyko pietų, paskui šiaurės krypti
mi. Centriniai lietuviai, kuriuos

mes šiandien vadiname vieninte
liais grynais lietuviais, turėjo 
šimtmetį ar daugiau laiko laisvai 
vystytis. Na, jie ir vystėsi! Jie, 
aišku, buvo girdėję, kas atsitiko jų 
giminaičiams prūsams ir latviš
koms gentims, tad gi jie savasias 
gentis sulydė po viena centrali
zuota vadovybe. Lietuvius valdė 
didieji kunigaikščiai. Pagonys di
dieji kunigaikščiai, bet tai netruk
dė jiems būti didžiai kovingais vy
rais. Negalėdami plėstis į pietus 
ir šiaurę, jie ėmė veržtis į plotus, 
kuriuos dabar vadiname Rusija. 
Rusų kunigaikščiai buvo beviltiš
kai susiskaldę, be to jų žemėsna 
brovėsi totoriai. To visa pasėkoje 
dauguma rusų mielai pasidavė Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių vald
žiai. Tai buvo Lietuvos didybės 
laikotarpis, jos zovada lekiančių jų 
riterių gadynė, kada tam tikrą lai
ką buvo neįtikėtinu būdu įsteigta 
Lietuvos Imperija nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų, o rytuose beveik 
iki pat Maskvos. Vienas iš tų di
džiųjų kunigaikščių įsteigė Vilnių, 
Lietuvos istorinę sostinę. Aš esu 
matęs atvirutę, kurioje Lietuva 
Europos žemėlapyje, palyginus su 
vaizduojama kaip mažas taškelis 
senovės Lietuva, apglobusia ištisą 
kontinentą. Tai įvyko apie 1390.

Bendruomene ir studentai
Studentų suvažiavimuose visad 
buvo aiškus nusistatymas išlikti 
nuošalėje nuo betkokio mūšų 
bendruomenės skyriojimosi. Tuo 
nenorima pasakyti, kad skyrioji- 
masis bendruomenėje būtų iš es
mės blogas ar kenksmingas reiš
kinys. Priešingai — skyriojima- 
sis yra neišvengiamas, nes Įvai
rus išsilavinimas, skirtingi polin
kiai bei pomėgiai natūraliai veda 
prie mažesnių ratelių. Yra ir 
ideologinių bei požiūrio į gyve
nimą skirtybių, kurios būtinai pa
liečia ir studentus. Jokiu tat bū
du nesakoma, kad lietuvis stu
dentas Australijoje neprivalo tu
rėti savo pasaulėžiūrinės, šiaip 
gyveniminės bei politinės nuomo
nės. Inteligentas žmogus be nusi-

PRADĖK DIENA SU ŠYPSENA
Nesakyk man, mano miela drau

ge, kad tu neturi jokios nuotaikos 
šiandien šypsotis, kad tave slegia 
rūpesčiai, ir dėl to tau visai ne
linksma. Kas iš mūsų neturi rū
pesčių! Visur jų yra, bet tai kaip 
tik duoda pagrindo mums išlaiky
ti savo vidiniam atsparumui kad 
mes lengviau galėtume kovoti su 
kasdieniais nesklandumais. Vidi
nis atsparumas labai priklauso nuo 
to, kaip mes jaučiamės fiziškai ir 
kartais taip pat nuo to, kaip mes 
atrodome. Piktu, susiraukusiu vei
du daug sunkiau “prasimušti”. 
Tad atsikėlusi iš lovos tuoj prieik 
prie veidrodžio ir nusišypsok pati 
sau! Tu tik pamėgink. Tai ne taip 
jau sunku. O jei tu manai, kad at
rodytų per kvaila šypsotis sau, 
tai tuo labiau bus pagrindo nusi
šypsoti... Po to pasiimk į ranką ne 
per kietą šepetį, kad nežalotų ta
vo kūno odos, ir tuo šepečiu valyk 
sausai visą savo kūną. Pradėk nuo 
kojų. Pastatyk pirma vieną, pas
kiau kitą koją ant kėdės ir tuo še
pečiu masažuok jas ruruliniais ju
desiais, o paskiau tokiu pat būdu 
rankas ir visą kūną. Tik žiūrėk, 
kad visi judesiai nebūtų per daug 
skubūs ir kad jie visuomet eitų 
širdies kryptim. Po to, jeigu turi 
sveiką širdį ir nervus, plaukis kū
ną šaltu vandeniu, į kurį gali įla
šinti kelis lašus acto arba pušinio 
ekstrakto. Jeigu sveikata nelei
džia plautis šaltu vandeniu, tai pa
sinaudok šiltu. Nusišluostyk sau
sai ir tu pajusi, kaip visas tavo kū
nas pasidaro švarus ir šiltas. Tas 
sauso šepečio masažas yra geriau
sias būdas valyti visoms apmiru
sios odos dalelėms dulkėms ir ki
tiems nešvarumams, kurie tiktai 
užkemša odos porus ir neleidžia 
odai laisvai kvėpuoti. O tai jūsų

sveikatai yra labai svarbu: išlai
kyti daugiau fizinio atsparumo, 
palengvinti širdies ir plaučių dar
bą ir būti atsparesnei ligos atveju. 
Po viso to masažo sausu šepečiu 
tu tuojau pradėsi jaustis geriau ir 
rengdamasi gali dainuoti: Gieda 
gaideliai anksti rytelį, kelkis, ber
neli, eik į darbelį”... Jeigu tu da
bar vėl prieisi prie veidrodžio, tai 
jau visai nesunku bus nusišypsoti, 
ir busimosios dienos sunkumai 
atrodys tau jau lengviau pakelia
mi.

V. Čekauskienė — Grinkevičiūtė
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KEISTI VARDAI
Anglijoje susirūpinta vaikų re

liginėm žiniom. Vienas 10 metų 
berniukas klausiamas vardų iš Šv. 
Rašto, atsakė: “Cheyenne, Bonan
za, William Tell ir Robin Hood”.

Mokytojai patyrė, kad vaikams 
didesnį įspūdį palieka televizijos 
žiaurūs filmai, negu religinės pa
mokos. čia dar keli vaikų tarp 
8 — 10 metų amžiaus atsakymai:

Kas buvo Mozė — “Moteriškė”.
Kas buvo apaštalai? — “Pikti 

vyrai, kurie užpuolė Dievą ir Jį 
“patiesė”

Kas buvo Petras? — “Berniukas 
mokykloje.”

Kas yra Jėzus? — “Nežinau”.
Daugumas vaikų, panašiai atsa

kinėja, mokinami religijos po pu
sę valandos per penkerius metus. 
Protestantai Anglijoje dėl to la
bai susirūpinę ir galvoja paruošti 
naujas religines programas.

Romos Katalikų Bažnyčia griež
tai reikalauja, kad katalikai vai
kai lankytų tik katalikiškas mo
kyklas, kur, įmanoma.

— ab —

statymo svarbiais gyvenimo klau
simais, tai lyg žmogus be veido, 
be charakterio. Politiniai ir pa
saulėžiūriniai klausimai nuolat 
iškeliami spaudoje, sutinkami li
teratūroje, girdimi auditorijoje. 
Dėl jų diskutuojama susitikus su 
draugais ir šiaip pažįstamais. Kaip 
tat savo nuomonės neturėsi! Is 
akademiko gi kiekvienas laukia 
gilesnio ir moksliškesnio atsaky
mo.
Iš kitos pusės visus lietuvius 
jungia bendra kilmė, paliktas prie 
Baltijos sentėvių kraštas ir visi 
dvasiniai ryšiai su tauta — jos is
torija, kalba, tautosaka bei dai
nos ir literatūra. Jungia krūvon 
ir bendras noras matyti vėl pri
sikėlusią lietuvių tautą savaran
kiškam kultūriniam ir politiniam 
gyvenimui. Salia skyriojimosi vei
kia tat ir apjungiantysis reiški
nys ir tiek stiprus, kad gali gy
vuoti net ir emigracijoje Lietu
vių Bendruomenė. Ant šitų visus 
lietuvius jungiančiųjų pagrindų 
yra susikūrusi šioje žemėje ir 
Australijos Lietuvių Studentų Są
junga. Dedamos pastangos su
kurti visuotinį, po visą platųjį 
pasaulį pasklidusių lietuvių stu
dentų apjungimą. Tos iniciaty
vos, visai suprantama, imasi Siau
rės Amerikos lietuviai studentai. 
Aišku ir tai, kad ir kaip plati be
būdama lietuvių studentų sąjun
ga, reiškiasi ir reikšis Lietuvių 
Bendruomenėje, nors šiaip jau 
viduj tvarkydamasi savarankiš
kai, vadovaudamasi savais susi
kurtais įstatais bei statutais.
Būtų tačiau klaidinga, jei Lietu
vių Bendruomenė į studentų są
jungą žiūrėtų lygiai kaip ir į kiek
vieną kitą joje veikiančią organi- 
ciją. Studentija yra busimieji L. 
Bendruomenės smegenys, jos va
dovai, jos uždavinių formuluoto
jai, keitėjai bei pagrindiniai vyk
dytojai. Dėl tat jau ir iš studen
tų amžiaus akademikų laukiama 
aktingo jųjų įsijungimo į ben
druomeninę veiklą, atydžiai seka
ma jų samprotavimai ir reakcijos. 
Mūsų Lietuvių Bendruomenėje 
paskutiniu laiku kaikuriose vie
tose skyriojimasis yra pasidaręs 
gana ryškus ir aštrus. Atrodo, 
kad yra pavojų apjungiančiuo
sius pradus nustelbti. Gimusios 
yra išrinktųjų ir priešų sąvokos. 
Kaikur prieinama iki visiško san
tykių ir bendravimo nutraukimo. 
Diskusijose ir pokalbiuose ne tiek 
klaidos keliamos, kiek stengiama
si priešiškos minties atstovus su
kompromituoti bei paskalomis 
apšmeižti. Tas jau blogai, ir 
ženklas jnenko kultūringumo. 
Visai tat teisinga, kad Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjunga

Na, pagaliau užklumpa 1914 me
tai, Lietuvos karo istorija ir šį 
sykį didžiai skiriasi nuo kitų Pa
baltės tautų istorijos ir jinai kaip 
karo sumaiščių pasėkoje gimusi 
nauja Respublika susidūrė su vi
siškai skirtingais rūpesčiais. Pa
vyzdžiui, Lietuva pirmoji iš Pa
baltės valstybių paskelbė savo ne
priklausomybę. Tai įvyko 1918 m. 
Vasario 16 d. Ir, vaizduokimės tik
tai, kraštas dar buvo vokiečių oku
puotas! Vokiečių armija laikė Lie
tuvą okupavusi nuo 1915 m., o 
1918 m. vasario mėnesį senoji ru
sų imperija jau buvo beviltiškai 
sumušta rytų fronte. Caro Rusija 
jau trupėjo į dulkes, siautėjo pi
lietinis karas. O tuo tarpu Pabaltės 
kraštuose vokiečiai telkė karines 
pajėgas kad vakarų fronte galė
tų suduoti lemiamą smūgį santar
vininkams. Tačiau Lietuvos tauti
niai politikai gudriai pramatė, kuo 
viskas baigsis. Jie lošė Vokietijos 
pralaimėjimu ir vokiečių okupaci
nės armijos panosėje paskelbė 
naujosios valstybės nepriklauso
mybę, būdami įsitikinę jog iš Ru
sijos pusės nebus kliūčių.

Kaip žinome, vokiečiai buvo ga
lutinai sumušti. Bet dar ilgai po 
paliaubų, net gi 1919 m. rudenio 
vokiečių kariuomenė buvo užsili
kusi Lietuvoje. Ji buvo palikta 
santarvininkų įsakymu kaip tam 
tikra atspirtis prieš bolševizmą. 
Vokiečiai galėjo būti išprašyti 
kiekvienu metu, caro Rusija buvo 
išmesta iš balno, bet buvo nuogąs
taujama, kad bolševikai galės oku
puoti kraštą. Tuo tarpu naujoji 
Lietuva jau buvo pasiskelbusi ne
priklausoma. Toliau, jinai šį aktą 
paskelbė Vilniuje, senojoje savo 
senovinės didybės sostinėje.

■ štai mes turime Lietuvoje ne
didelę oficialią armiją, o greta 
jos štai dar išdygsta iš žemės ir 
kita, neoficiali armija. Tai Rusi
jos baltagvardiečių margi likučiai 
bei nuotrupos, o taip pat ii- buvu
sios vokiečių armijos skeveldros. 
Jų tikslas buvo sukurti', jei nusi
šypsos laimė, naują Pabaltės Vo
kietiją, ar bent trukdyti naujai 
atsigauti Latvijai ir Lietuvai. Bet 
niekas jau nebegalėjo sustabdyti 
įsibėgėjusios naujosios Latvijos ir 
naujosios Lietuvos!

Maždaug tuo metu bolševikams 
pavyko užplūsti apie du trečdalius 
Lietuvos, o kol lietuviai buvo įsi
vėlę į kautynes taurieji lenkai, vi
sose diplomatinėse prakalbose Lie-

DIDELES NUOLAIDOS

LIETUVIU BENDRUOMENES NARIAMS
Perkant grynais ar išsimokėji- 

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

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

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

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

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

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINTAI:

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. ii- mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.

SYDNEY WIDEi/ ■ l/ill. I V ▼ ■ W B. VISŲ NAMŲ APYVOKOS
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Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingsford: 
radę.
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273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

Parramatta: 333 Church St.
(priešais David Jones)

TeL YL0401
Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971
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tuvos “draugai ir broliai”, staiga 
įsiveržė į savo draugų sostinę Vil
nių ir išstūmė lietuvius. Tai įvyko 
1919 m. kovo mėn. ir Lietuvos vy
riausybė turėjo pasitraukti į seną
jį rusų Kovno, savo laikinąją sos
tinę. Ir iš čia naujoji valstybė tu
rėjo mušti tris armijas vienu metu 
— bermontininkus, bolševikus ir 
lenkus. Bermontininkus pavyko 
sumušti gana lengvai, jie taip pat 
lengvai išnešė ir savo kudašius.

Faktinai santarvininkai jiems pa
dėjo pabėgti Vokietijon, tarpinin
kaujant gen. Niesselio misijai. Bol
ševikų armija taip pat buvo su
mušta, ir 1919 m. liepos 12 d. Sov. 
Sąjunga pasirašė taikos sutarti, 
garantuodama Lietuvos nepriklau
somybę. Vilniaus kraštas ir mies
tas buvo pripažintas Lietuvos te
ritorija, nors ir tuo metu Vilnius 
buvo lenkų užimtas.

(Pabaiga psl. 5)

Lietuvoje ir pasaulyje
KUN. LAPĖ PASITRAUKĖ
IŠ KANCLERIO PAREIGŲ
Iš Lietuvos gautomis žiniomis, 

dėl sveikatos iš vyskupijos kancle
rio pareigų pasitraukė kun. Alf. 
Lapė. Jis ir toliau bus kunigų se
minarijos rektorium. Gautomis 
žiniomis, kun. Lapė norėtų dirbti 
kurį nors ramesnį darbą. (E)

šiuo metu yra labai budri. Su
prasdama, kad ir tarp lietuvių 
studentų yra stipresnis ar mažiau 
stiprus skyriojimasis, pilnai pri
taria, kai jos nariai jungiasi į ki
tus jaunimo ar vyresniųjų vado
vaujamus sambūrius, kurie yra 
politinio ar pasaulėžiūrinio pobū
džio. Pati tačiau ALB Sąjunga 
yra tvirtai nusistačiusi nenuslys
ti nuo visus lietuvius apjungian
čiųjų pagrindų ir išlikti augščiau 
betkokio skyriojimosi. Joje ap
jungiami visi lietuvių kilmės 
augštuosius mokslus einantieji 
Lietuvių Bendruomenės nariai. 
Net dar daugiau. Kad neišvirtus 
vien tik uždaru akademikų klu
bu, ALSS jau 1957 metais savo 
suvažiavimo proga nutarė pilna
teisiais nariais įsileisti ir tų moks
linių institucijų lankytojus, ku
rias baigiant gaunami diplomai. 
I rengiamus akademinius savait
galius studentai mielai svečiais 
kviečia ir šiaip lietuvišką jauni
mą, jei tik šis paklusta vadovybei 
ir laikosi nustatytos tvarkos.
ALS Sąjunga yra tat pasirinkusi 
teisingą kelią ir iki šiol turi šir
dingą paramą ir simpatijas visų 
šiame krašte gyvenančių lietuvių. 
Jos skyrių ruošiami metiniai ba- 
iai, paprastai, yra visos lietuviš

kos kolonijos šventė.
Melburnensis.

KAUNE GAMINAMOS

KRAUJAGYSLĖS

Kauno “Kaspino” fabrike pada
ryti pirmieji bandymai dirbtinių 
kraujagyslių gamybai. Dirbtinės 
kraujagyslės gaminamos iš specia
lios plastmasės.

★

Iš lietuvių autorių į ukrainų 
kalbą išverstas ir išleistas Alf. 
Bieliausko romanas “Rožės žydi 
raudonai”, o Tadžikijoje išleistas 
J. Dovydaičio apsakymų rinkinys 
“Meilė ir neapykanta”.

★

Rokiškyje, kraštotyros muziejuje 
numatoma turėti daugiau kaip 
2.000 eksponatų. Balandžio mėn. 
tame muziejuje įrengti ne tik gam
tos, bet ir ateistinis ir visuomeninis 
skyriai. Šiuose skyriuose numato
ma eksponuoti 19 amž. ir dabarti
nių liaudies menininkų keramikos, 
dailės, tapybos kūriniai, senovi
niai, buitiniai įrengimai, monetos 
ir kt.

APIE PAVERGTĄ LIETUVĄ

JAV DARBO UNIJŲ LEIDINY

Vašingtone leidžiamas kelių mi- 
lionų egz. tiražo AFL-CIO darbo 
unijų mėnesinis leidinys “AFL- 
CIO Free Trade Union News” ba
landžio mėn. laidoje paskelbė ilgą 
Henriko Blazo straipsnį “Paverg
toji Lietuva: sovietinio pavergimo 
prigimtis”. Priminęs, kad JAV, 
Britanija ir kiti kraštai nepripa
žįsta Pabaltijo kraštų pavergimo, 
autorius išsamiai nupasakoja so
vietų okupaciją, jų rinkiminę tech
niką, lietuvių persekiojimus, išve

žimus, ūkinę santvarką, prekių 
kainas, pinigų vertę, pramonės 
padėtį, kolchozus, lietuvių komu
nistų vaidmenį, nustalinimo reiš
kinius. Straipsnis baigiamas vieno 
lietuvio menininko žodžiais, rašy
tais draugui, gyvenančiam JAV- 
se: “Mes pasirengę dideliems žy
giams. Mes jau turime įsakymus 
{rioglinti Chruščiovą ant piedesta- 
lo, kur anksčiau buvo Stalinas. 
Vėliau mes vėl lauksime, kas jį 
pavaduotų. Ir taip laikas vis slen
ka, belaukiant vis naujų įsaky
mų...” (E)

PASKUTINIEJI ŪKININKAI

VIRSTA KOLCHOZININKAIS
Nuo š. m. kovo mėn. vidurio Ru

munijoje jau nebėra laisvų ūkinin
kų — galutinai įvykdytas ūkių su
kolektyvinimas. Dar 1957 m. lais
viems Rumunijos ūkininkams pri
klausė 49% dirbamos žemės, pri
vačiose rankose buvo 5 mil. ha že
mės. 1961 m. ūkininkams savo ži
nioje turėjus 700 tūkst. ha žemės, 
ir šie paskutinieji ūkininkai reikia
mais argumentais prispirti turėjo 
“laisvanoriškai” pasirinkti kolekty
vinių ūkių sistemą. Šiuo metu sate
litinių kraštų tarpe Lenkija yra 
paskutinis kraštas, kurio ūkininkų 
dauguma turi laisvus ir, svarbiau
sia, našius ūkius. (E)

I
MOTORIZUOJASI

Vasario mėnesį Australijoje bu
vo parduoti 13.996 nauji automo
biliai t.y. 1969 automobiliais dau
giau, negu sausio mėn. Daugiau
sia išparduota “Holdenų”, antroj 
vietoj atsistoja “Fordai” (2128), 
oliau seka “Morris” (1752), Volks
wagen” (1521) ir kt.
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TEATRO KLAUSIMU
RAŠO ANTANAS GASIŪNAS 

kyla klausimas: kas atsitiko ir at
sitinka? Kodėl tuštėja visų mūsų 
šventovė? Kodėl teatro gyvybė 
su kiekvienais metais daugiau ir 
daugiau gęsta? Negi šie ženklai 
liudija mūsų kultūrinės mirties 
procesą?

Bebandant tiesiog atsakyti į 
šiuos klausimus, stebėjimai ta
čiau prašosi kclctos išvadų:

1. Visi mūsų teatrai skundžia
si administraciniais sunkumais ir 
veikalų trūkumu. Čia teatrams 
talkon turėtų ir galėtų ateiti prie 
ALB Krašto Valdybos veikianti 
Kultūros Taryba, mūsų rašyto
jai, poetai, vertėjai ir pagaliau 
pati bendruomenė. Per Kultūros 
Tarybą teatrams, turėtų būti priei
nami visi išeivijoje išleisti dra
mos veikalai ir gal ne vienas se
nesniųjų. Tas pats tiktų ir mūsų 
viešosioms bibliotekoms. Rašy
tojai, poetai, vertėjai, seką tarp
tautinę literatūrą, galėtų atkreipti 
teatrų dėmesį į ne vieną svetimų 
veikalų, kurie savo problemomis 
ir jų sprendimu būtų įdomūs ir 
mums.

Peržiūrėjęs kad ir negausų sa
vo namų knygynėlį kiekvienas 
bendrucųnenės narys ras dramos 
veikaliuką. Tiesa, jo akimis žiū
rint, neįdomų, gal ir bevertį, bet 
... teatrai būtų dėkingi už tai ar
ba bent žinotų kur tokį veikalą 
reikalui esant galima gauti.

Nesigilinant į Kult. Tarybos 
veiklą vis tik norėtųsi, kad būtų 
daugiau dėmesio skiriama teat
rui, o per teatrą dėmesys išplauks 
ir daugeliui kitų kūrėjų.

2. Deja, likimas pašykštėjo 
menininkų Australijos lietuvių 
bendruomenėje, ir jų trūkumas 
šiandie ypač jaučiamas teatro 
(dramos) srityje. .

Pasėkoje — mes neturime pra
nešėjų parengimams, minėjimų 
programos blogai paruoštos ir 
blogai išdėstytos, kalbančiųjų ta
rimas blogas, kartais su priežo
džiais ir t.t. Tačiau ir šis reikalas 
žymiai pagerėtų, jei prie egzis

Lankant spektaklius ir sekant 
spaudoje aprašymus reikia sutik
ti su nemalonia tiesa: teatrų skai
čius Australijoje mažėja, pastaty
mai retėja, ir mūsoji publika ma
žiau ir mažiau šia meno sritimi 
besidomi. Jei prieš šešetą septy
netą metų Adelaidė turėjo du 
teatrus, stipriai rekomendavosi 
Sydnėjaus “Atžala”, vaidino Mel- 
bournas ir bandė net Canberra, 
tai šiandie dar gyvus vienetus be
turime tik Adelaidėje ir Sydnė- 
juje. Nebesigirdi Adelaidės mėgė
jų, nutilo Melbournas, o Canber
ra, matyt, paskendo dar sausame 
turtų ir ego ežere.

Kas yra teatras ir kokia jo es
minė žymė? Ar teatras tėra tik 
dramos veikalo iliustratorius, ar 
jis yra potencialus, originalus kū
rėjas, per aktorių suteikiąs gyvy
bę tekstui, kuriąs sceninę tiesą 
bei sąmoningą charakterį?

Jei teatras yra tik veikalo ilius
tratorius, tada aktorius nėra me
nininkas, teatras nėra kūrėjas, o 
tik artelė, kurios paskirtis ir tiks
las yra ne kurti, bet gaminti ir 
rodyti savo gaminius. Gi jei teat
ras naudodamasis duotąja me
džiaga (t.y. dramos veikalu, ak
toriaus kūnu ir siela, dailininko 
dekoracijomis, kompozitoriaus 
muzika, techniko šviesų spalvo
mis ir visa kita butaforija) suku
ria įtikinančią sceninę realybę, 
kuri nublunkina kasdienę gyveni-, 
mo iškarpą, kaip dailininko pei
zažas nublukina foto kopiją, tada 
teatras tampa gyvu, pilnateisiu, 
laisvu ir savaimingu kūrėju, su
gebančiu apjungti daugumą (jei 
ne visas) meno šakų. Per teatrą 
kaip vienetą pasireiškia drama
turgas ir aktorius, dailininkas ir 
choreografas, kompozitorius ir 
orkestras, elektromechanikas ir 
garso inžinierius ir... publika. 
Visus tuos gyvenimo ir kūrėjų 
elementus teatras apjungia ir vi
sus išveda už kasdienos ribų.

Suprantama tad, kad ne vie
nam šitaip žiūrinčiam į teatrą

tuojančių teatrų būtų suorgani
zuotos dramos studijos (ar ma
žiausiai lietuvių kalbos dikcijos 
ir balso pastatymo kursai), kurios 
laikui bėgant sudarytų branduolį 
jaunesniajam scenos kolektyvui. 
Taip sustiprėtų pats teatras, atsi
rastų medžiagos minėjimų pro
gramoms.

Taip pat galėtų pabusti kitose 
vietovėse egzistavę scenos dar
buotojai.

Teatrams ir publikai daug pa
deda konstruktyvi, rimta kritika. 
Kritikos laukia ir teatras, ir pub
lika. Gera (ne girianti) kritiką yra 
mastas, kuriuo publika matuoja 
teatro pajėgumą ir priemonė, per 
kurią ugdomas publikos estetinis 
skonis.

Teatrui kritika yra horizontas, 
kurio jis visados siekia taip pat 
mylinčio bet tiesaus tėvo pabari
mai bei pamokymai.

Gaila, bet šitokio pobūdžio 
kritika mūsų spaudoje labai re
tas svečias. Daug dažniau kriti
kos vardan skaitome peršalusias, 
nieko bendro su tiesa neturinčias

LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJA SKELBIA:
MAIRONIO METAI —

PLB Valdyba 1962 metus pa
skelbė Maironio metais. Didžio
jo mūsų poeto 100 metų sukak
tis verta tokios garbės. Pritar
dami LB iniciatyvai, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos vardu drįs
tame Maironio metus pavadinti 
lietuvių kultūros metais. Prie mi
nėjimų iškilmingumo pridėkime 
dabarties gyvenimo turinį ir pa
reigas savajai kultūrai.

Maironis yra ne tik didelis po
etas, bet ir tautos prisikėlimo va
das. Jis iškilmingai ir su giliu 
įsitikinimu skelbė kultūrinės ko
vos šūkius ir idėjas: “Paimsime 
arklą, knygą, lyrą ir eisime Lie
tuvos keliu!”

Maironio metais visa jėga atsi- 

panegyrikas, arba tūlas, “su 
Škėma lankęs Kauno dramos stu
diją” savajam aukso veršiui ban
do pajungti ir šią, iš recenzijos 
sprendžiant jam tikrai neprieina
mą lietuviškos kultūros reiškimo
si formą.

Dar taip neseniai teatran ren
gėmės kaip bažnyčion: vilkomės 
geriausiu rūbu, skaidrinomės kil
niausia nuotaika ir atleidome kai
mynui. Ne vienas teatro priebuty
je (fojė) jieškojo ir surado moterį 
ir meilę, Noros ir W. Tcll’o pro
blema buvo diskutuojama net 
mokyklose.

Šiandie su emigrantui būdin
gu abejingumu pusvalandį pavė
luojame spektaklin, su tuo pačiu 
abejingumu ir kartais cigarete 
tarp lūpų viena akim permetame 
vyksmą scenoje ir... sudie.

Reiškia, mes, publika, ne tik 
nebesidomime scenine — esteti
ne veikalo pastatymo puse (ji 
kartais vienam kitam neįtikima ir 
neįtikinanti) bet, mes nebesido
mime nė dramos veikalo keliama 
problema. Argi tai reikštų, kad 
visos mūsų problemos išspręstos, 
visi klausimai atsakyti ir tiltai 
nutiesti per visas upes ir prara
jas? Netikiu. Greičiausia mes bi
jome, kad scenoje nepamatytu- 
mc savęs, bijome, kad nepabustų 
darbo valandų ir santaupų nuvar
ginti troškimai.

LIET. KULTŪROS METAI 
gręžkime į lietuviškąją kultūrą: 
dėmesys lietuviškai knygai, dai
lininko paveikslui, lietuviui kom
pozitoriui. Mūsų parengimai ir 
pramogos šiais metais turėtų bū
ti ypatingai kruopštūs, ne tuščia
viduriai. Ypatingas dėmesys jau
nimui. Jo įaugimas į lietuvišką 
kultūrą tebūna mūsų visų gyvy
binė pareiga.

LRD visur, kur tik galėdama, 
talkins Maironio pagerbimui ir 
kultūrinei veiklai. Tačiau LB, 
kaip visus lietuvius jungianti kul
tūrinė visuomeninė organizacija 
turėtų stoti Maironio metų kul
tūrinės veiklos priekyje, derinti 
vietoje kitų organizacijų inicia
tyvą, planuoti kultūrinius šių me-

KULTŪRINIAME 
GYVENIME

KITA KNYGA LAISVĖJE
Prancūzijos literatūriniai šalti

niai praneša, kad Rusijoje iškilusi 
nauja “Pasternakiška afera”.

Rusų rašytojas Michael Alex- 
androviteh Maritza, 53 metų am
žiaus, sėdįs Leningrado kalėjime 
už knygos išleidimų užsienyje. Au
torius yra skulptorius ir rašyto
jas. Prieš areštų jis profesoriavo 
Leningrado universitete, šaltiniai 
praneša, kad jis yra buvęs areš
tuotas du kartus prieš tai.

Savo romanų “Nesudainuota dai
na” užbaigė 1960 m. ir, kaip Pas
ternako “Dr. Živago” yra autobio
grafinio pobūdžio, kur aprašoma 
autoriaus areštai ir išgyvenimai 
koncentracijos stovykloje.

Sužinojęs, kad jo knyga išleista 
užsienyje, jis vienų rankraštį pa
siuntė Kruščiovui su prierašu: 
“Mano požiūriu kapitalizmas yra 
bemoralinė ir sugedus valdymo 
sistema, bet tai, kų jūs vadinate 
socializmu, yra tik kapitalizmo at
plaiša”. — ab —

J. NARŪNE. “AMBAR1TA”. 
ILLUSTRATED BY STANč.IKAI- 
TĖ. PUBLISHED BY COUNCIL 
OF LITHUANIAN WOMEN: 
NEW YORK, 23 psi. Kaina nepa
žymėta.

šioje pasakoje J. Narūne ang
liškai supažindina su Lietuva ir 
gintaru. Trumpame įvade skaity
tojams pristato Lietuvų kaip ma
žų, bet gražų kraštų prie Baltijos 
Jūros. Čia jūros bangų į krantų 
išmetamas gintaras — tai Lietu- 

tų darbus ir budėti, kad Mairo
nio metai nepasiliktų tik eiliniais, 
nieku neatžymėtais metais. LRD 
vardu prašome JAV Centro 
Valdybą įsteigti nuolatinę meti
nę lietuvių literatūros premiją.

LRD Valdyba:
Pranas Naujokaitis, Algir
das Landsbergis, Paulius 
Jurkus, Kotryna Grigaitytė, 
Leonardas Žitkevičius. 

vos auksas. Viena iš daugelio 
liaudies pasakų esanti pasaka 
“Ambarita” (liet. Gintarėlė)

Pasaka apie seneli su senute, 
gyvenančius jūros pakrantėje, ku
rių sūnūs žuvo, ir seneliams vie
na paguoda likus jų duktė Amba
rita. Jūrų karaliūnes pamilsta 
Ambaritą, ir jai besimaudant ji 
bangų pagrobta, atsiduria jūros 
dugne esančioje gintaro pilyje, 
kur tampa karaliūno žmona. Auk
so žuvelių ir Ainbaritos prašomas 
karaliūnas, leidžia Ambaritai grįž
ti pas jos tėvelius iki jų mirties, 
prižadėdamas vis išmesti į krantų 
gintaro. Seneliai miršta, Ambari
ta grįžta pas savo karaliūnų ir lai
mingai gyvena gintaro pilyje. Dar 
ir dabar, kai Karaliūnas užpyksta, 
jūros bangos pakyla ir vis išplau
na gintaro j Baltijos Jūros pakraš
čius, iš kur kilusi gražioji Amba
rita.

ši pasaka perduota skaitytojams 
gerame angliškame stiliuje.

Rekomenduotina knyga dovano
ti svetimtaučių vaikams, kalban
tiems angliškai, o taip pat ir mū
sų jaunimui.

Knyga gražiai lietuviškais mo
tyvais gausiai iliustruota p-lės 
Stančikaitės spalvuotais piešiniais.

A. Bukai.

10 MILIJONŲ PABĖGĖLIŲ
Amerikiečių žurnalas This Week, 

remdamasis Laisvosios Europos 
Komiteto, U.S. Valstybės Depar
tamento, U.S. Pabėgėlių Komite
to, Vakarų Vokietijos ir kitų šalti
nių daviniais paskelbė, kad iš nuo 
1945 m. iš komunistinių kraštų pa
bėgę virš 10 milijonų žmonių, štai 
kaip atrodo apytikriais skaičiais:

Iš Rytų Vokietijos 3.600.000.
Iš Pabaltijo Kraštų 200.000.
Iš kitų Europos kraštų 1.283.000.
Iš raud. Kinijos 3.000.000.
Iš Azios' satelit. kraštų 2.000.000.
Iš pačios Rusijos 290.000..
Milijonai pasitraukė ir kasdien 

vis tebebėga, ir nors užtvaros yra 
stiprios, bet laisvės troškimas dar 
stipresnis.

(Žiūr. pradžių Nr. 16)

Tumas kažkur savo raštuose yra pasakęs, kad 
jam augščiausia žmogaus atestacija buvusi: “nemėg
sta pinigo!” Tai reiškė: žmogus doras ir garbingas. 
Tačiau jis pats labai skrupulatiškai honorarus rin
ko. Naujosios Romuvos redaktorius nekartų skundė
si, kad Tumas imdavo honorarus už kiekvienų sa
vaitrašty paskelbtų raštelį nors jis honorarų beveik 
niekam nemokėjo, nes laikraštis vos vos galus su 
galais sudurdavo. Dažnai redaktorius - leidėjas suk
davo galvų, kaip ir kuo numerį iš spaustuvės iš
pirkti. Jis sakydavo: “Ir kas aršiausia, kad Tumas, 
imdamas jo iš visų pakampių surankiotus pinigus, 
sakydavo, kur jis tuos piningus turįs nunešti ir 
kam atiduoti: dažniausiai studentiškai ar kitai ku
riai labdarybei.

Mane visada, ir nuo pat kūdikystės slėgė skur
das. Jis mane sekiojo ir akyse stovėjo kaip Liūd
nos pasakos apskarusi Juozapota. Ir ne vien mano, 
bet ir bendras istorija nusidriekęs mūsų medžiagi
nis ir dvasinis skurdas, lyg iš traukinio lango ma
tomos įdribusiais stogais ir apnuogusiais grebės
tais lūšnos, lyg panuovaliuose atkerusiomis apati
nėmis lūpomis iki vidurvasario neišsišėrę ir liūd
nai užmigę stati arkliukai, lyg be minties ir turi
nio papurę šviesuolių veidai... Tasai skurdas man 
buvo daug baisesnis, negu tos kadaise rudens šal
noje matytos basos samdinės piemenaitės nykiame 
veide riedančios ašaros nuo šiltame karvės mėšle 
užgeltų kojų, negu tos palei Palomenų matytos kal
tūnu sergančios moters iškreiptas baisus veidas. 
Tasai mūsų skurdas baisus, tragiškas ir nuogas. Is
panų skurdas išdidus, o prancūzai sako: “C’est pito- 
resque!” Mūsasis desperatiškas ir ligi žemęs nulin
kęs.

Visa man tai akyse stoja, prisiminus Tumų. Jis 
ėjo iškėlęs galvų. Dėl to man visų laikų Tumas buvo 
vienintelis tikras mūsų turtas, vienintelė mūsų že
mės vertybė, kuria galėjau džiaugtis ir didžiuotis, 
kaip jis gebėjo džiaugtis ir didžiuotis savo tauta ir 
kiekvienu savo tautiečio laimėjimu. Ir man rodosi, 
kad jo veido niekuomet nebuvo užtemęs pavydo de
besis. Tai buvo didelis, giedras ir šviesus lietuvis.

Atsimenu, kai menininkų kavinėje, paskaičius 
eiles ir lipant nuo estrados, jis mane, pakilęs iš vie
tos, sutiko ir, sveikindamas į abu skruostu, pavadi
no lietuviškuoju Slovackiu. Niekad apie save nebu

JONAS AISTIS

vau labai aukštos nuomonės, o tuo labiau tada, 
beveik per pirmąjį mano viešų pasirodymų, bet man 
buvo miela, jaudinančiai miela girdėti tuos neuž
tarnautus žodžius iš to žmogaus lūpų, kurį aš ger
biau ir mylėjau nuo to mitingo rotušės aikštėje. Ir 
buvo miela ne dėl to, kad jis mane iš viso būrio pas
veikino tik vienų, bet kad jis, kaip šventasis, buvo 
sektinas pavyzdys.

Vienų sekmadienio popietę mudu su Miškiniu 
važiavome Vilniaus gatve autobusu. Ir autobuse 
žmonės pamatė, kad su sunkiu lagaminu bėga iš 
paskos ranka mojuodamas Tumas. Vienas keleivių 
patraukė skambutį. Autobusas sustojo. Įlipo uždu
sęs ir visas sušilęs Tumas ir tarė vienas sau: “Tai 
gerai, kad pagavau, o ten be manęs viskas būtų 
sugriuvę!” Miškinis prisistatė ir paklausė: “O kurgi 
taip, kanauninkas, skubat?” Jis pasakė kur. Tada 
Miškinis jam: “Bet, kanauninke, tai dar turite dvi 
valandas gražaus laiko. “Tas iš karto: “Tai ar ne 
trečia gi valandą?” Miškinis atsakė: “Ne, kanau
ninke, penktų.” Tumas: “Negali būt!” Miškinis: 
"Kanauninke, penktų, tikrai penktų.” Tumas: “Pa
lauk, nagi aš turiu kvietimų.” Išsitraukė popierį, 
pažiūrėjo ir kirto ranka per skrybėlę tardamas: “O 
tu mano galva, tikrai penktų. Kunduktoriau, sustab
dyk, aš dar per tas dvi valandas galiu kalnus nu
versti.” Ir išlipęs nuėjo namų link, tempdamas savo 
lagaminų.

Jis tada buvo dar stiprus ir kupinas sveikatos. 
Tik prieš pat mirtį, sako, jam atmintis sušlubavusi 
buvo. Ir jo sveikata iro greitai, beveik pastebimai.

Prieš pat mirtį man teko su juo kalbėtis kaip 
tik toje pačioje Menininkų kavinėje: jis dar iš tolo 
gana gražiai atrodė, bet iš arti anksčiau graži ir 
lygi veido oda jau buvo kaip rupus ir blogai suspaus
tas bei yžtas popieris. Šviežių ir skaistų veido raus
vumų jau nustelbė gelsvai pilka spalva. Jo veide jau 
buvo aiškus mirties šešėlis, žvilgsnis pavargęs ir 
išgesęs.

Stengdamasis savo akyse nuslėpti tai, kų ma
čiau, prakalbinau sakydamas, kad jis labai gražiai 
atrodo, ir be didelių įžangų paklausiau: “Kanaunin
ke, ar nepasiankstinote apleisti savo bažnytėlę ir 
parapijų? Nuėjau sekmadienį, ir bažnyčios nepaži
nau: gieda jauni kunigėliai lig šiol negirdėtus “in 
eksčelsis” ir "dženitori dženitokve.” Jis kiek pagal

vojo ir tarė: “O ne! tai geri ir puikūs kunigėliai... 
Galop, jų ta bažnytėlė ir buvo. Džiaugiuos jiems jų 
perleidęs... Bet kai pagalvoju... O jei aš pagysiu, kų 
aš tada veiksiu?... Taip visų gyvenimų maišiausi 
tarp žmonių, taip aš prie jų pripratau, kad man 
emerito duona būtų tikrai karti ir sunki... O aš dar, 
kaip matai, stiprus. Daktarai mane drųsina ir gy
do. Iš pradžių man buvo sunku priprasti prie žalių 
veršiukų kepenų, bet aš jau jas dabar kaip duoną 
valgau. Ir valgau, ir npriu... O apetitas, panie, kaip 
klieriko!...”
Mačiau, kad jis, kaip kiekvienas, gyventi norėjo ir 
troško. Norėjo ir troško instinktu, kaip tasai, kuriam 
nedaug jau beliko gyventi. Jis man tęsė savo mono
logų: “Gyvenu dabar kalne, ir gyvenu kaip vysku
pas! Turiu ramų ir gražų butų. Turiu asmeniškų 
koplytėlę namuose. Tai ko gi man dar gali trūkti?! 
Tik gyvenk ir dirbk!”

Tą vakarų jis buvo labai kalbus, be to, jausmin
gas, pakilus ir šiaip nuostabiai mielas. Tai buvo ar 
ne paskutinis jo dar gyvo nusileidimas pakalnėn. 
Netrukus jis atgulė ir mirė. Mačiau jau jį tik pa
šarvotą. Sunku buvo susigyventi su ta mintimi, kad 
jis galėjo mirti lygiai taip pat, kaip ir kiti. Karste 
jc veidas jau buvo mirusio veidas: paaštrėjusiais 
bruožais, ypač smakro ir nosies. Oda nugeltus, kaip 
nesenas pergamentas. Ir veido išraiška jau buvo 
ne ta: nuolankus ir kuklus, lyg truputį sumišęs ar 
prasikaltęs, bet vistiek neapsakomai malonus ir mie
las, ir gal dar žmogiškesnis, nei gyvenime buvo.

Man rodos, kad du dalyku mes gebame: tai ma
rint ir kelt šermenis, o taip pat ir pagerbt dar pil
nai neatšalusį lavoną. Tumas savo atvirumu daugiui 
buvo rakštis po nagu. Bet laidojo gražiai, ir juo 
augštesnė kategorija, juo arčiau Tumo lavono skver
bėsi, ir mus rašytojus, jo profesijos draugus ir bi
čiulius, toliau eisenoje nuo jo stūmė.

Ėjome drauge su Miškiniu eisenoje ir pusbalsiu 
bei garsiau samprotavome :“Gyvo nematė ir neklau
sė, o dabar, abiem alkūnėm iriasi prie karsto... Ham
leto žodžiais tariant, kas jiems Tumas ir kas jie 
Tumui?”

Palydėjome jį iki pat tikslo. Dar vis buvo mie
la, kad štai jis, nors ir negyvas, dar su mumis. Grįž
tančius namo prislėgė sunki nuotaika, ir mudu tylė- 
jova beveik iki alėjos. Miškinis galop prašneko: “Tai 
taip jau mes daugiau ir nematysime Tumo... Bus 
tuščia mieste, labai tuščia...” Atsakiau: “Tai jau 
taip išeina.”

Sunku buvo tikėt, kad jo čia negali būti. Ir bu
vo toks jausmas, kad viskas, net ir pačios laidotuvės, 
buvo sapnas, nes kaipgi galima būti be Tumo. Man 
Antanas Valiukėnas pasakojo, kad jam besimokant 
Sedoje mirė tėvas, žiema buvusi taip gili, kad jis 
jokiu būdu į šermenis parvykti negalėjo. Ir štai jis 

jau po kurio meto parvyko atostogų į savo Daugai
lius. Jam buvo keista, kad šeima jau buvo susigy
venusi su tėvo nebuvimu, o jam visas atostogas ro
dėsi, kad štai va tėvas ims ir įeis į trobą. Prisipa
žinsiu, kad ir man, praeinant pro jo senąją kleboni
jų, imdavo pačios akys ir pakildavo į langą, kuria
me jis kartais ten gyvendamas stovėdavo.

'Maironį pažinojau tik iš matymo. Tiesa, kartą 
seminarijos laukiamajame klierikas Mykolas Lin
kevičius mane jam pristatė, kaip “daug žadantį po
etų.” Maironis net paprašė pakartoti pavardę, bet 
mačiau, kad mano ir labai išsiskirianti pavardė jam 
nieko nesakė ir greičiausiai jis ją pirmų kartą iš 
mano lūpų bus girdėjęs. Jakštų akis akin mačiau 
tik du ar tris kartus. Tai ne pažintys. Jakštas mane 
žinojo ir vertino labai blogai: nei talento, nei poeto 
žymių jis manyje nematė, bet už tai dar daugiau 
gerbiau tų tiesų ir kietų lietuvį.

Maironio mirtis man buvo lemtinga ta prasme, 
kad parašiau jam nekrologą, ir tai kaip tik buvo 
pradžia tų rašinėlių, iš kurių po trijų metų sudariau 
knygų, o šiandien susidarytų net kelios. Taip buvo 
peržengtas Rubikonas, kurį man draudė peržengti 
Petras Juodelis. Nors pirmas rašinėlis ir nebuvo 
originalus, bet jame buvo ir šis tas mano, ką aš iki 
šiol kartoju apie savo tautą.

Mirusį Tumų gyniau. Gyniau be atodairos. Ir 
net užgavau Adomų Jakštą. Reikėjo atsiprašyti, bet 
aš ne iš baimės, o iš užsispyrimo to nepadariau. Kilo 
klausimas net Rašytojų Draugijos valdyboje. Binkis, 
mane specialiai susiradęs, tarė: “Bėdos prisidarei 
ir sau ir valdybai. Tu parašei, kad Jakštas išdavęs 
išpažinties paslaptį, o tu nežinai teologijos ir neži
nai, ką tai reiškia!” Jis man gyvais pavyzdžiais 
aiškino, kų tai reiškia, o jo manymu, tai būtų lygu, 
jei aš valstybės prezidentą būčiau pakaltinęs pavo
gus karvę. Aš jam atsakiau, kad tiek teologijos aš 
dar žinau, bet vistiek neatšauksiu ir neatsiprašysiu. 
Binkis atsakė: “Bravo, Jasiau! Ir maniau, kad tu 
taip pasakysi. Putinas pyksta, bet mudu einama 
šiandien už tave Jakštų atsiprašyti. Taip bus ir vil
kas sotus ir ožka neliesta.” Iš tiesų, po to sutiktas 
Putinas pusiau rūsčiai į mane pažvelgė, nes tada 
dėl visai kitų priežasčių stoti Jakšto akivaizdoje 
buvo daug nemaloniau negu man. Bet tai buvo efe
meriška rūstybė, ir jis tų rūstybę rodė tik dėl to, 
kad kaip pirmininkui reikėjo tai padaryti. Po mi
nutės mudu kalbėjome gražiai, kaip niekad.

Dažnai pagalvoju, kaip šiandien mums stinga 
Maironio, Jakšto ir Tumo. Bet iš kitos pusės, kaip 
jie laimingi, kad jie užmerkė akis prieš šią tautos 
nelaimę: jiems būtų buvę daug skaudžiau ir daug 
sunkiau, negu mums išgerti kartybių taurę iki dug- 
no. Jie mirė pačiame nepriklausomybės žydėjime, 
kai mes kilome ir medžiagiškai, ir dvasiškai.
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KAS TA i:i J:i<TI8O\ll<A? SPAUSDINTI I ’VILNIŲ KLAIPĖDA ŠIANDIE
P. ŽIČKUS, So. Bo.ton, Man.

Lietuvoje dažnai giriamasi leid
žiama spauda ir jos tiražais. Per 
Vilniaus radiju balandžio 13 d. pa-

VAKARUOSE ATSIDŪRUSIO KLAIPĖDIEČIO PASAKOJIMO 
NUOTRUPOS

Beveik kasdien susiduriame su 
elektronikos žodžiu. Ką jis reiš
kia?

Mažiausia medžiagos dalelė yra 
molekulė. Mažiausiai adatai paga
minti reikia milijonų molekulių. 
O molekulė susideda iš dviejų, ke
lių ar net keliolikos atomų. Ato
mas susideda iš branduolio ir 
elektronų. Branduolys susideda iš 
protonų ir neutronų. Tik vienas 
vandenilio atomas • susideda iš 
elektronų ir protonų, bet neturi 
neutronų. Vandenilio atomas yra 
pats paprasčiausias, turi tik vie
ną elektroną ir vieną protoną. 
Kiekviename atome yra vienodas 
skaičius elektronų ir protonų. Van
denilis turi vieną elektroną, gele
žis 26, auksas 79 ir pan. Jeigu iš 
vieno atomo atimsime dalį elekt
ronų ir pridėsime prie kito ir 
branduolyje padarysime tą patį, 
tai gausime kitus metalus, pvz. iš 
geležies auksą arba priešingai.

Kas svarbiausia, kad atome 
elektronai labai dideliu greičiu 
skrieja apie savo branduolį ir nuo 
jo nei nutolsta, nei priartėja. Jų 
skriejimo greitis yra maždaug 
šviesos greitis 186,000 mylių per 
sekundę. Kaip žemė ir kitos plane
tos skrieja apie saulę, taip atome 
elektronai skrieja apie savo bran-

duolį, bet jų greitis yra žymiai 
didesnis už planetų. Kas juos varo 
skristi apie savo branduolį, moks
lininkams nežinoma dar ir šian
dien.

Jeigu mes paimsime kad ir ge
riausio plieno gabalą ir į jį įsivaiz
duojamai žiūrėsime, koks yra jo 
tankumas, tai jis bus beveik tuš
čiaviduris, nes atstumas atome 
tarp branduolio ir skriejančių 
elektronų, proporcingai imant, yra 
gal net didesnis nei tarp saulės 
ir žemės. Taigi tame plieno gaba
le yra tiek daug tuštumos ir ju
desio. Tas elektronų skridimas ir 
duoda mums elektros jėgą, o jų 
pajungimas kontrolei — visą elekt
ronikos mokslą. Tik reikėjo juos 
surasti, prie jų prieiti, surasti bū
dą, kaip juos pavaryti norima 
kryptimi ir kaip juos kontroliuoti, 
kad jie mums atliktų tuos visus 
sudėtingiausius ir sunkiausius dar
bus, kuriuos jie dabar atlieka. 
Jeigu pvz. mes paimsime tuščią 
vamzdelį, jį pripildysime mažų 
sviedinukų ir atsargiai padėsime 
lygioj vietoj, sviedinukai iš to 
vamzdelio nejudės. Bet jeigu vie
name vamzdelio gale mes paban
dysime įspausti dar vieną sviedi
nuką, tai kitame vamzdelio gale 
vienas sviedinukas iškris. Lygiai 
tas pat ir su elektronais. Vielos 
gabalas per4 kurį eina elektros 
srovė yra lyg tas vamzdelis, pri
pildytas sviedinukų, taip tas ga
balas yra pripildytas elektronų. 
Jeigu tik viename laido gale ko
kiu nors būdu įvarysime naują 
elektroną, tai kitame jo gale vie
nas elektronas iškris.

lie- 
va- 
pir-

ir

Ir kai buvo surastas būdas, kaip 
tuos elektronus varinėti ir kon
troliuoti, tada ir buvo jie panau
doti milžiniškam darbui, kurį jie 
šiandien atlieka. O gauti vieną 
amperą elektros srovės, reikia per 
vieną sekundę pervaryti laidinin
ku 6,000,000,000,000,000,000 elekt
ronų.

Gintaras, kurį mes vadinam 
tuviškuoju auksu, graikiškai 
dinasi elektronas. Jis ir davė 
muosius žingsnius elektrai
elektronikai. Maždaug 600 metų 
prieš Kristaus gimimą graikų fi
losofas Thales pastebėjo, kad pa
trynus gabaliuką gintaro į flanelę 
atsiranda jėga, kuri pritraukia 
mažus gabaliukus popierio. Bet 
tas jo pastebėjimas maždaug ir 
pasibaigė tuo pastebėjimu. Tik 
penkioliktojo šimtmečio pabaigoje 
anglų gydytojas ir fizikas William 
Gilbert pastebėjo, kad ir kitos me
džiagos triųant, kaip gintarą įgy
ja tam tikros traukos jėgos. Jis 
pirmasis ir pavartojo žodį “elekt
ra”.

Elektra ir elektronika yra kaip 
tėvas ir vaikas, tos pačios šeimos 
nariai ir kilo nuo žodžio elektro
nas (gintaras). Jeigu mes lengvai 
atskiriame tėvą nuo sūnaus, tai 
to negalima pasakyti apie elektrą 
ir elektroniką. Vargiai būtų gali
ma išvesti liniją, kur baigiasi 
elektra ir prasideda elektronika. 
Tie du mokslai yra surišti neats
kiriamai, jie abu remiasi tuo pa
čiu elektronu. Elektronika yra 
mokslas, kaip kontroliuoti elekt
ronus, o tuo pačiu ir atlikinėti 
darbus, kuriuos ji šiandien atlie-

sigirta, kad esama Lietuvoje spaus
dinimo mašinų, kuriomis galima 
spaus dinti ir spalvuotus laikraš
čius. Tai esanti naujiena... (Jei 
spręsti iš “Švyturio” spalvuotos 
spausdinimo technikos, ji gerokai 
atsilieka nuo vakarietiškosios. — 
E.). Pasirodo, kad tik žurnalų 
dalis spausdinama giliaspaude ir, 
atgabenus įrengimus iš R. Vokieti
jos, Vilniuje ji atsirado tik pernai 
spalio mėn. Ligšiol žurnalų redak
cijos būdavo Vilniuje ir visą me
rijos būdavo Vilniuje ir visą me
džiagą nuolat vežiodavo spausdinti 
į Kauno K. Požėlos (b. Spindulio) 
spaustuvę. Tikimasi, kad visi žur
nalai būsią perkelti spausdinti į 
Vilnių. (E)

Kaune įvyko tradicinė, 15-ji šo
kių šventė. Sporto halėje surengto
je šventėje pasirodę daugiau kaip 
500 šokėjų, atstovaujančių miesto 
įmones, kultūros klubus, augštą- 
sias ir vidurines mokyklas. Be lie
tuvių liaudies šokių, dar buvo at
likti ir “broliškųjų respublikų” 
šokiai ir parodyti choreografiniai 
vaizdeliai. Koncerte buvo apie 
4.000 lankytojų.

tarna-

vietos 
įtakai

ka: radijas, televizija, raketų val
dymas, sudėtingiausios skaičiavi
mo mašinos, fabrikų automatizaci
ja, radaras ir kiti panašūs apa
ratai yra elektronikos mokslo pa
darinys. Tai yra pasiekta, pradė
jus kontroliuoti ir valdyti elekt
ronus.

(Drg.)

AR IŠNYKSIM KAIP DŪMAI
(A.A. INŽ. L. TUSKENĮ PRISIMENANT)

....Ar išnyksime kaip dūmai...” 
primenama nebereikalo M. Pasto
gėj. Atrodo neišnyksime, jau iš
nyks tame.

Šiame krašte iš lietuvių inžinie
rių pirmas bus miręs Leonas Tus- 
kenis. Jis betgi pirmas, kurs at
gavo ir savo dipl. inžin. praktines 
teises. Velionis prieš dešimtį su 
viršum metų eidamas Melbourne 
atsakingas valdiniam projekte pa
reigas mirė staigaus širdies smū
gio ištiktas. Dalyvaujant šeimai ir 
nežymiam tautiečių būriui buvo 
kukliai palaidotas to pat miesto 
R.-K. kapuose. Ryšy su collegos 
mirtimi inžinierius Daukus atitin
kamai savais prisiminimais pažy
mėjo mūsų spaudose. Nesinorint, 
kad su prislėgtu svečios žemės 
raudonuoju moliu, kartu būtų pa
kasti ir tauraus lietuvio kilnūs 
darbai, tad nors ir pavėluoto de
šimtmečio proga apie pažįstamų 
tik iš toliau nors porą eilučių. 
Juk velionis, vos pirmą koją įkė
lęs, kada dar mūsų daugis lyg tas 
pašautas ir išbaidytas iš savojo liz
do paukštis, netikrumoj žvalgėmės 
ir krūpčiojom, Jis jau drąsiai ne
dvejodamas planingai dirba ir 
greitai užbrėžia pavyzdingas gai
res tautybės ir vienybės išsilaiky
mo bare.

Neklaidinga aštraus proto per
spektyva dar Lietuvoje būdamas, 
neįtikįs nei “iubermenšų naujų eu- 
ropų kūrimais”, nei aziatų “išlais
vinimais”, studijuoja anglų kalbą 
eventualiam reikalui... O su pirmų-
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jų transportų atvykimu į Bone- 
gillą ko ne laisvai kalba angliškai. 
Be to iš anksto būdamas gerai su
sipažinęs su svečios šalies valsty
bės valdymos forma, vyriausybės 
respektu tautybėms, net būdinga, 
kad žino ir čiabuvių bei kitų gen
čių papročius su jų mistine filoso
fija; tad visas toks žinių bagažas 
jį lys padrąsina savo uždavinių tą
soj. Jau žilstelėjusiam inteligen
tui nei fizinis kontraktinis neį
prastas darbas, nei savo profesi
joj gilinimasis kad teises ir vardą 
atgavus, nei rūpestis, klapatai bei 
išlaidos ryšy-su žmonos atsitrauki
mu iš Europos, net mokslinimas 
ir kaštai dėl vienturtės dukros, 
nesukliudo jam lietuvybės darbo, 
savo mylimų tautiečių garbei ir 
naudai. Dėl to Alburio-Bonegillos 
sujungtos bylos archyvuos pirmuo
se puslapiuose ir užeinama eilėj 
protokolų Leono Tuskenio pavar
dė ir autentiški rašiniai Jau iš pir
mojo protokolo matosi, kai Jis 
kartu su Danta, Lipčium, Kava
liausku, subūrę apie save Bone- 
gillos dirbančius tautiečius, įstei
gia ir vadovauja Austr. Lietuvių 
Bonegillos Draugijai. Velionis tą 
darbą su pasišventimu energingai 
tęsia iki 1950 m., kol išvyksta Mel- 
bournan. Šalia visa to jis vedė są
rašus ir registravo kolegas inži
nierius, į Austr. atvykusius.

Ar ne gyvenimo ironija, kai pa
galvoji, žmogus kurs niekam blogo 
nenorėjo, o vien už tai kad visa 
širdimi mylėjo savus žmones, pro
tėvių ir gamtos būdus, puošniąją 
savo Aukštaitiją, turi bėgti į 
užuomarštį...

Pasigėrėdamas tartum šiandieną 
matai tuos L. Tuskenio gražius 
straipsnius dažnai moks
linio turinio liuksusiniam—iliustr- 
“Lietuv. Medž. Žurnale” profeso
riaus Ivanausko redaguotam.

Perlaik Kaune nors užimtas
VAWAV.WW/.W.VAW. 
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aukštose ir atsakingose pareigose, 
bet ryšių su savaisiais nepertrau
kia ir progomis juos aplanko, ne
pamiršta ir savo dėdės Svėdasuose 
Tumo Vaižganto tėviškėj pabuvo
ti.

Ne miesčioniškumui, o gamtai 
traukiant pavasariams išaušus,, vos 
pirmom žibuoklėm iš po sniego pa
talo galvutėmis kyštelėjus, iš užu 
šimtų kilometrų pasiekia net La
banoru miškus kad tekančios sau
lės žaroj pasigėrėti miškinių pau
kščių karaliaus — kurtinio gies
mės. St. Čė.

Vokietijoje leidžiamas klaipė
diečių vokiečių organas “Memeler 
Dampfboot” 5 n-ry paskelbė jauno 
klaipėdiečio, neseniai atvykusio į 
Vakarus, pasakojimus apie tai, 
kaip šiuo metu atrodo Klaipėdos 
kraštas ir Baltijos pajūrio vietos. 
Kalbėdamas apie Pagėgius jis pas
tebi, kad aplinkiniuose miškuose 
jau eilė metų įrengti priešlėktuvi
nės artilerijos pabūklai. Priešingai 
sovietiniams šaltiniams, Klaipėdos 
pajūryje šiandien nerasi gintaro, 
šiuo metu sovietai daugiausia gin
taro gauna Rytprūsių, dabar so
vietų valdomoje vietovėje — Palm- 
nicken. Autoriaus nuomone, sovie
tams 1945 m. sausio mėn. įžygiuo
jant j Klaipėdą nebuvo jokios lie
tuviškos divizijos — buvę tik keli 
šimtai' lietuvių komunistų, 
vusių Raud. armijoje.

Autorius skiria daugiau 
Klaipėdoje dirbančių rusų
bei svoriui pavaizduoti. Nors visa 
eilė įmonių pavadinta lietuviškais 
pavadinimais, tačiau joms vado
vauja rusai. Ne tik įmonių, bet, 
pvz., žvejų uostui vadovauja “vy
resniojo brolio” atstovas Grebeni- 
čenko, prekybinio uosto viršininkas 
— rusas Kuzmin (jis čia jau dirba 
10 metų), autobusų, ir taksi — au- 
tovežimių parko vadovas — No- 
vosiolovas, Klaipėdos partijos ko
miteto sekretorius — Arsentjevas, 
lietuvių k. leidžiamos “Tarybinės 
Klaipėdos” redaktorius — rusas 
Messie, miesto prekybos skyriui va
dovauja rusiškasis žydas Lichten
šteinas ir t.t. Nurodyta, kad rusai 
dažnai savo pavardes pakeičia lie
tuviškomis, tad juos lengviau atpa
žinti galima iš vardų.

Sovietams atstatant Klaipėdos 
pramonę, įvairios mašinos buvo 
atgabentos iš R. Vokietijos ir Če
koslovakijos. Janiškiuose buvęs 
degtukų fabrikas paverstas baldų 
įmone.

Būdinga, kad sovietinės valsty
binės ir miesto įstaigos Klaipėdoje 
linkusios kurtig prieškariniais me
tais statytuose namuose. Klaipėdos 
savivaldybėje vis dar dirba sovieti
nės karinės įstaigos. Ugniagesiai, 
paštas, kareivinės — vis tuose pa

čiuose pastatuose. Tačiau karių 
skaičius Klaipėdoje yra padidėjęs 
tris — penkis kartus. Sovietai nesą 
pastatę daug pastatų — jų tarpe 
minėtinas “Auroros” kinas Smel
tėje, dvi. rusiškos gimnazijos su 
bendrabučiais, du tiltai, dar keletas 
pastatų. Viktorijos viešbutis pa
vadintas “Klaipėdos" viešbučiu ir 
jis daugiausia skiriamas užsienio 
svečiams — nenuostabu, kad jo 
kambariuose įrengti mikrofonai...

Pagal jauno klaipėdiečio pasako
jimus, sovietai siekę kolonizuoti 
Vakarus rusų gyventojais, tad šiuo 
metu Rytprūsiuose rusų gyventojų 
jau randama 70%, o pačioje Klai
pėdoje — 50%.

Esąs neteisingas sovietinių šal
tinių teigimas, kad komunistiniai 
pastatai viešpatauja mieste. Vald
žios įstaigos, mokyklos esančios įsi
kūrusios prieškariniuose namuose. 
Svarbieji partiniai pareigūnai 
šiandien gyvena Aleksandro gat
vėje ar Liepojos aikštėje, o darbi
ninkai turi tenkintis barakais 
Smeltėje ar Melnaragėje.

Iš klaipėdietiškų įmonių svar
biausia esanti laivų statykla. 
Ji statanti vidutinio dydžio trale
rius, o dizelinius motorus jiems 
pristato R. Vokietija ir vak. Euro
pos kraštai. Visi žvejų laivai turi 
užrašus rusų kalba. Didesnius lai
vus pristatė Lenkija, vienas pri
siųstas iš Odesos ir vienas iš Bel
gijos. Beveik visų laivų — trale
rių kapitonai — rusai.

Esą, komunistiniai pasigyrimai 
apie Neringos atstatymo darbus — 
prasimanymas. Tepastatyta vos 
keletas pastatų ir švyturys Nidoje. 
Apie 20%' Kuršių Neringos namų 
sunaikinta ir sunaudota kaip ku
ras. Iš Klaipėdos ligi Nidos plau
kioja “Nevėžio” laivas ir jo kelionė 
trunka net keturias valandas. 
Juodkrantėje buvusi bažnyčia ir 
Klaipėdos baptistų koplyčia dabar 
— šokių salės. Nidoje buvę vokie
čių rašytojo T. Manno namai buvę 
jau pradėti griauti, tačiau valdžiai 
įsikišus išgelbėti. Vietoje išgriau
tų sienų padaryti langai. Dabar 
čia įsteigti poilsio namai partijos 
žymesniems pareigūnams ir jų sve
čiams. (F)

g PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ Į
£ I USSR PER ŠVEDIJĄ >

j NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY ;
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW j

LAISVOJI SKAITYTOJŲ TRIBŪNA. UŽ JOS TURINI REDAKCIJA NEATSAKINGA.

Mokytojai ir savaitgalio mokyklos 
rūpesčiai

Truputį lengviau atsidusau per
skaitęs “Mūsų Pastogėje” Nr. 14 
“Pagalbon Mokytojams” V.K. 
įžanginį straipsnį, kuris pradeda 
judinti mūsų savaitgalio mokyklos- 
klausimą ir, ypatingai, mokytojų 
atlyginimo klausimą, šis klausimas 
mums lietuviams yra labai svar
bus. Savaitgalio mokykla — vje- 
nintėlis lietuvių šviesos spindulys 
palaikąs lietuvišką šviesą, šilimą: 
pažinimas pradžiamokslių tarpe 
lietuvių kalbos, istorijos, geogra
fijos ir viso kito, kas būtina lie
tuviui vaikui.

Tėvų širdies gelmėse dega meilė 
savo vaikui ir rūpestis duoti jam 
žinių savo tėvynei pažinti ir pri
minti, gražiems papročiams pažy
mėti, kilnoms įdėjoms įkvėpti jau
najam tautos sūnui ir pastatyti 
jį ant tvirtų tautinių gyvenimo 
pamatų.

Mokykla ir mokytojas du labai 
svarbūs žodžiai vaiko amžiuje. Bet, 
ar, mes šiandien tinkamai tai įver
tiname? Ar mes suprantame mo
kytoją ir parodome jam nors ma
žiausią dalelę dėkingumo ir žmo
niško supratimo? Ar mes visi pa
gauname mokytojo darbo kūrybos 
atspindį, kuris dega mūsų lietu
viškos šilimos gerovei? Ar jis pra
šo .ir reikalauja užmokesčio už sa
vo darbą mokykloje? Ar jis nesi- 
aukoja tautinio idealizmo skatini
mui? Ar jis turi būti pamirštas 
it šaukantis balsas tyruose visos 
lietuvių visuomenės ir tėvų? Ar 
mokytojas ir toliau paliktinas mai
tintis tik idealizmu? Ar lengva 
yra rasti vedėją ir mokytoją sa
vaitgalio mokyklai emigracijos 
kraštuose savo tautiečių tarpej

Į tuos visus klausimus ne taip 
jau lengva atsakyti. Aš labai įver
tinu kiekvieną pedagogą, ypatin
gai šių dienų mokytoją, dirbantįjį 
savaitgalio mokykloje. Šiandien 
tas mokytojas yra šių dienų lietu- 

. vybės pamatų tvirtintojas ir sta
tytojas, dirbdamas veltui savo ide
alizmo ir tautinio pasišventimo 
skatinamas. Todėl progai pasitai
kius (tų progų yra begalybė. M.Z.) 
mes turėtume neatsisakyti jo tin
kamai pagerbti.

Pasikalbėjęs su eile savaitgalio 
mokyklos mokytojų dėl V.K. strai
psnyje iškeltų 5 svarų nuo vaiko 
metinio mokesčio, patyriau, kad 
jie principiniai atsisako įvesti mi
nimą mokestį ir uždėti tėvams ati
tinkamą prievolę. Bet jie pagei
dautų, kad lietuvių visuomenė 
ateitų jiems į pagalbą su mokyk
los pagerinimu ir tinkamų mokslo 
priemonių įsigyjimu. Todėl aš siū
lau kreiptis į lietuviškąją visuo
menę suorganizuoti savaitgalio 
mokyklos lėšas šia tvarka: kiek
vienais metais Apylinkės Valdyba 
arba Tėvų Komitetas suruošia ge
rą pobūvį, skatinantį visą lietuvių 
visuomenę aktyviai jame dalyvauti 
ir finansiniai paremti garbės aukų 
lapais — aukomis. Sakysime, po
būvio metu būtų užvestas garbės 
aukų Lapas, pagal kurį žmonės sa
vanoriškai, vadovaudamiesi sąži
ningumo ir moralės principais, pa
aukotų didesnę pinigų sumą vien 
tik mokyklos reikalams. Tėvai jau 
turėtų paaukoti mažiausia vieną 
svarą už vaiką.

Panašūs pobūviai virstų tradici
niais ir gausiai lankomais visuo
menės. Atsirastų ryšys ir meilė 
tarp visuomenės ir mokyklos. Įsi- 

I viešpatautų artimo meilė, vienas

kito įvertinimas ir supratimas. Iš 
gautų pobūvyje pajamų turėtų 
užtekti padengti kelionės išlaidas 
ir Kalėdoms nupirkti dovanas, ver
tingesnes dovanas.

Visą šitą turime įsisąmoninti 
ir susirūpinti, nes jeigu ir toliau 
laikysimės atbukę nuo mokytojų 
ir mokyklos, savaime viskas auto
matiškai likviduosis. Jau šiandien 
mokytojui pakeisti sunku rasti ki
tą. Visi nenori įsijungti į moky
tojų eiles, motyvuodami, neturį 
laiko, toli mokykla nuo naujo mo
kytojo gyvenamos vietos, dirba pa
mainomis, neturi mašinos, paseno, 
pavargo ir t.t. ir t.t.

Šiais metais gegužės mėn. 12 d. 
A.L.B. Bankstown Apylinkės Val
dyba pradeda pirmuosius žings
nius. “Dainavos” salėje rengia po
būvį savaitgalio mokyklai ir jos 
mokytojams paremti. Prašyčiau 
visuomenę kuo skaitlingiausiai da
lyvauti, parodant mokytojams ir 
savaitgalio mokyklai lietuviškos 
Širdies. M. Zakaras, Bankstown

SPARNUOTAS DŪMTRAUKIS
Projektuojant laivus, ypatingas 

dėmesys skiriamas dūmtraukio for
mai, kad dūmai nepatektų ant de
nio. Prancūzų konstruktoriai nu
sprendė keleivinio lainerio 
“Frans” dūmtraukius padaryti su 
sparnais. Savo išvaizda toks dūm
traukis panašus į lėktuvo stabili
zatorių. Dūmai ir degimo produk
tai išeina pro “sparnų” galus. 
Plaukiant bet kokiu greičiu ir pu
čiant bet kokios krypties vėjui, 
dūmai j denį nepatenka.
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SPORTAS LIETUVOJE
1962 M. LIETUVOS 

KREPŠINIO ČEMPIONAI

Klaipėdoje įvyko moterų ir vyrų 
krepšinio pirmenybių finalinės 
rungtynės. Nedalyvaujant repre- 
zentacinėm moterų Kauno “Poli
technikos” ir vyrų Kauno “Žalgi
rio” (jos dalyvauja Sov. Sąjungos 
pirmenybėse) komandom, moterų 
grupės nugalėtoju tapo Stasio 
Stonkaus treniruojamos Kauno 
“Atleto” krepšininkės: M. Asto- 
paitė, N. Dzenienė, A. Jurgelevi
čiūtė, N. Kantauskaitė (kapitonė), 
E. Narkevičiūtė, B. Platakytė, L. 
Stašaitytė, G. Svedarskaitė. Antrą 
vietą užėmė Sov. Sąjungos rinkti
nės trenerio S. Butauto treniruo
jamą Kauno “Politechnikos” II-ji 
komanda. Trečioji vieta teko Vil
niaus “Kibirkštis” komandai. Mo
terys išvystė augštos klasės ir 
tikslių metimų žaidimą. Lemiamo
je kovoje Kauno “Atleto” koman
da įveikė Vilniaus “Kibirkštį” 
72:68. „ i

Vyrų grupėje nugalėtojais tapo 
V. Knašiaus treniruojama Klaipė
dos “Maisto” komanda: K. Bud
rys, V. Greičiūnas (kapitonas), V. 
Jakubauskas, A. Kašiuba, E'. Krau
jelis, M. Paulauskas, A. Riauka, 
R. Salys, R. Ūsaris, A. Vaškevičius. 
Tai istorinis įvykis, nes iki šiol

Lietuvos čempionais būdavo tik 
Kauno komandos. Neteko Kaunui 
nei antroji vieta, nes ją nusinešė 
Vilniaus “Kibirkštis”, treniruoja
ma J. Liutkevičiaus. Trečioje vie
toje liko Kauno “Pilėnai”. Juos 
treniruoja reprezentacinės koman
dos Kauno “Žalgiris” treneris V. 
Bimba.

STALO TENISAS LIETUVOJE

Sov. Rusijos stalo teniso federa
cija paskelbė žaidėjų klasifikacijos 
sąrašą pagal 1961 m. rezultatus. 
Vyrų ir moterų grupėse pirmas 
vietas užima lietuviai.

Vyrai: pirmą vietą A. Saunoris, 
R. Paškevičius 6-tą, V. Vaidžiuiis 
10-tą, V. Baltakis 11-tą, A. Za- 
blovskis 12-tą, R. žemelis 16-tą, 
H. Lysinas 17-tą ir E. Pauras 18- 
tą, pernai turėjęs 35-tą vietą. Nors 
E. Paūras Sov. Sąjungos pirmeny
bėse šiemet nedalyvavo, bet žai
džia gerai ir turi vilties patekti 
į šių metų dešimtuką.

Moterų: pirmą vietą. N. Rama
nauskaitė, A. Kondrataitė 3-čią, 
L. Baleišytė 6-tą, A. Morkūnaitė 
12-tą, D. Žilevičiūtė 20-tą. įdomu, 
kokią vietą užims šių metų čempio
nė L. Baleišaitė sekančioje klasi
fikacijoje.

R. Sidabras

Išbandomas Nova raketos Nova F-l variklis, kuris išvysto
1.5 milijono svarų spaudimą. Amerikiečiai numato Nova 
raketą, 8 variklių varomą, paleisti į mėnulį su žmonėmis.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

SPORTINIAI NUOTYKIAI
M. LAUERIO

“PIRMIEJI ŽINGSNIAI”

Sunkią tragediją pergyveno pa
saulio 110 m b b rekordininkas M. 
Laueris. Jo sužadėtinė žuvo moto- 
katastrofoje. Tuo metu M. Laue 
riui grėsė kojos amputacija. Ta
čiau pavyko jos išvengti, ir po 5 
mėnesių gulėjimo jis atsistojo ant 
kojų. Kol sugis koja, bėgikui teks 
laukti apie pusmetį. Atrodo, kad 
jis negalės dalyvauti barjerinio 
bėgimo varžybose. Bet M. Laueris 
nežada atsisveikinti su lengvąja at
letika. Kaip pareiškė žurnalistams, 
jis žada mėtyti ietį arba stumti

rutuli, be to, galvoja tapti trene 
riu.

NETURĖK BROLIŲ...
Pralaimėdami 2:3, anglų mies

to Suostono futbolininkai išėjo iš 
aikštės, pasiėmę... vartus. Jie taip 
padarė protestuodami prieš tai, 
kad teisėjas paskyrė 11 m. baudinį 
į jų vartus. Išseko Suostono fut
bolininkų kantrybė — jie yra tos 
nuomonės, kad teisėjas Piteris 
Leitningas pei' visas rungtynes 
jo neobjektyvumo priežastį su
darė tai, kad varžovų komandoje 
—• Greit česterfordo miesto klu
be žaidė penki broliai Laitningai.

ADELAIDE

STALO TENISAS
VYRAI

I- ji vyrų komanda “Vytis” — 
University 4 — 7. Taškus pelnė: 
R. Adutavičius 2, J. čižauskas 2.

II- ji vyrų komanda Vytis North 
3 — 8. Taškus pelnė P. Urbašius 
3.

III- ji vyrų komanda Vytis — 
Postai 2—9. Takai: A. Stepanas 
1 ir V. Maželis 1.

MERGAITĖS
I- ji mergaičių komanda Vytis — 

University 9 — 2. Taškai: I. Gu
daitytė 3, A. Mikužytė 3, N. Lė
lytė 1 ir dvejetas 1.

II- ji mergaičių komanda Vytis 
— Sav. Bank 3 — 8. Taškai: R. 
Pacevičiūtė 1, A. Urnevičiūtė 1 
ir šių mergaičių dvejetas 1.

BALTIJOS VARTŲ... *
(Atkelta iš 2 psl.)

Ludendorfas buvo tas trenktas 
žmogus, kuris susidomėjo pana
šiais reikalais ir ėmėsi atgaivinti 
senuosius dievus? Bet tiktai Lie
tuva būtų pats idealiausias kraš
tas tokiems bandymams. Tie lietu
viškieji miškai, bent žiemos metu, 
labai gūdūs, nejaukūs ir nepaisant 
savo didmiestinio mandrumo aš 
tikrai nusigandau tų milžiniškų 
medžių gaudesio. Milijonų milijo
nai medžių ir giria tęsiasi į prie- 
blandų bei tylos amžinybę. Tik 
pabandyk čia išeit pasivaikščiot, 
ir tuoj pasijusi bešvilpaująs, kad 
palaikytum sau pačiam kompaniją! 
Jokių takų, ar bent tokių takų, ku
riuos londoniečio akis galėtų įžiū
rėti; ir bestripinėdamas per ledi
nio vandens balutes bei gumbuotas 
medžių šaknis, imi galvoti apie 
keistus daiktus, kurie galėjo čionai 
atsitikti praeityje. Nuošaliausiose 
tankmėse dieną naktį pleveno am
žinoji ugnis, kurią saugojo lietu
viškosios vestalės vaidilutės. Mi
rusius degindavo ant laužų. Taip 
aš svajojau čia bevaikščiodamas. 
Amžina sutema tarp šių medžių 
milžinų, ir aš lyg jutau, jog kaž
kas mane stebi. Ir tai nesunku 
taip sau vaizduotis. Kažkas galėjo 
slinkti nuo medžio ant medžio lyg 
lakus šešėlis, vis puse akimirkos

ką stebėjau mergaites. Daugumas 
jų vilkėjo tokiom pačiom sukne
lėm, kaip ir mano priemiestyje 
Londone, bet nemaža jų tarpe bu
vo tokių, kurios buvo pasipuošę 
dirbtinai suliaudintomis senovinė
mis suknelėmis. Visai teisinga pa
staba, tarė kunigas Tai yra gana 
paplitusi Lietuvoje mada, kuri pri
mena tryliktą šimtmetį bei krašto 
didybės laikus. Žinovai atgamino 
tikslius anos gadynės drabužius ir 
daugis Lietuvos moterų laiko gar
be dėvėti skirtingą tautinį apdarą 
kiekviena tinkama proga, čionai 
susirinkę neturtingos darbininkės 
ir panašaus luomo mergaitės, bet 
ir turtinga Lietuvos ponia dažnom 
progom rengiasi lygiai taip pat.

Tarp kit ko, ar kunigas, paklau
siau, neturėtų apsisiausti vilko kai
liais ir tupėti ant medžio šakų, 
kaip tat būdavo senovės Lietuvo
je? šita mada, atsakė jisai, deja 
netaikoma dabartinei dvasiškijai 
ir apskritai lietuviams vyrams. Aš, 
be abejo didžiuojuosi būdamas 
anglu, tačiau, ai- aš savo krašte, 
eidamas į viešą parengimą, pa
klausė jisai, turėčiau apsirengti 
senovės brito drabužiais ir išsida
žyti veidą mėlynėmis? Jokiu bū

du, aš atsakiau. Ypač, jei mane 
pastebėtų salės durininkas. Tai 
buvo kunigas su humoro gyslele, 
ir, kaip pastebėjau, jis labai sėk
mingai vadovavo šokių salei. Ne
sigrūsti prie alaus baro (kuriuo 
daugiausiai, žinoma, naudojamės 
tiktai mudu su juo), štai, eik ir 
vesk šokti tokią ir tokią panelę, 
Ir kunigo komandos visi mielai 
klausė.

* * *

Mūsų ankstyvesnės aprašymų 
knygos apie Pabaltą beveik visa
da blogu žodžiu mini Kauną. Gir
di, tai tik senasis Kovno, apšepęs 
antraeilis Rusijos įgulos miestas, 
nors ir dabar nauju vardu pakrikš
tytas. Palyginus su didinga Ryga 
ir Talino jaukumu bei archaelo- 
giniais turtais lietuvių miestas bu
vo nustumiamas į paskutinę vietą. 
Girdi, iš tikrųjų tai tik išsiplėtęs 
kaimas. Iš savo pusės-turiu bet gi 
pastebėti, jog Kaunas niekuomet 
nebuvo kaimu. Jau vien dėl savo 
geografinės padėties šioj vietoj tu
rėjo būti miestas nuo pat istorijos 
pradžios, čia visur susiduri su is
torija. žinoma, paskutiniais rusų 
valdymo metais tai galėjo būti ap
smukęs miestas.

Bet šiandien visai kas kita. Koki 
bebūtų lietuvių sentimentai dėl

Vieną dieną išeinu pasivaikščio
ti po lietuvišką girią, ir čia pat tu
rėjau dumti atgal savo viešbutin. 
Mane apėmė siaubas. Lietuva bu
vo Europos kraštas, kur senoji pa
gonybė ilgiausiai išsilaikė. Seno
vinės Lietuvos Imperijos žydėjimo 
laikais tie visi zovada lekiantieji 
riteriai dar buvo pagonys. Ir turi
me pripažinti apgailėtiną tiesą, 
kad jie ir neturėjo per didelio pas
kata būti kitokiais. Pasakojama 
apie kunigaikštį Mindaugą (1242- 
1263) tokia istorija. Kryžiuočiai 
be atvangos spaudžia kraštą. Jie 
girdi, daugiau nieko nenori, kaip 
tik apkrikštyti lietuvius. Aha, ma
no kunigaikštis, jeigu tik to terei
kia, vadinasi, galima bus susišne
kėti. Ir Mindaugas kreipiasi į po
piežių, girdi, norėdamas savo 
kraštui patikrinti taiką bei ramy
bę, jisai pats ir visa tauta priima 
krikščionybę ir apsikrikštija. Tuo
met kryžiuočiai, aišku, bus visiš
kai patenkinti ir broliškai pasi
trauks iš kur buvo atėję. Ir popie
žius mielai apkrikštijo Mindaugą 
ir dar magaryčioms jam suteikė 
karaliaus vainiką. Drauge apsi
krikštijo ir lietuvių diduomenė. 
Bet gana keistu būdu, kryžiuočių 
riteriai nė nesirengė kraustytis.

Šis įvykis, žinoma, neapramino jų 
sąžinės toliau plėšikauti sielų gel
bėjimo vardan, bet “kryžiaus žy
gio” vienas svarbiausių tikslų te
buvo svetimų žemių nukariavimas. 
Plėšikavimai nesiliovė ir toliau.

Tada Mindaugas vėl atmetė kri
kščionybę. Jeigu vokiečio žodis tik 
tiek vertas, tai jis visiškai nenori 
— ir jo tikėjimo. Be to jisai teisė
tas Lietuvos kunigaikštis, o ne 
koks tenai popiežinis karalius! 
(Nors tiesos dėlei, reikia pastebė
ti, jog ir pats popiežius neturėjo 
daug įtakos vokiečių kryžinin- 
kams). Ir tuomet kunigaikštis iš
kilmingai suvarė visus lietuvius, 
kiek jų tegalėjo sugauti, į Nemu
no upę ir atliko nusikrikštijimo 
apeigas. Ne, aš nežinau, kaip jis 
ten atliko ir kokios to veiksmo 
teologinės pasekmės! Bet juk toj 
pačioj upėj jo tauta priėmė vokie
čių tikėjimą, vadinasi, juo greičiau 
jį nusiplaus tuo pačiu vandeniu, 
tuo geriau. Ir kraštas pasiliko pa
gonišku dar virš šimtmečio.

Lietuvoje visur matai senųjų 
apeigų pėdsakus, štai čia piliakal
nis su savo keistais padavimais, 
štai keisto pavidalo didžiulis ak
muo, kuris kažkuomet galėjo ats
toti aukavimo altorių. Ar tik ne

anksčiau dingstąs negu tavo akis* 
spėja pagauti. Ir kaip sakiau, aš 
skubiai susiverčiau atgal ir bėgte 
parbėgau į miestą ir savo viešbu- 
tėlin.

Kuo aš labiausiai susižavėjau 
Lietuvoje tai buvo šokių vakarė
liai. Ne dėl to, kad tai būtų mano 
asmeniška silpnybė, faktinai jau 
bus praslinkę tam tikras skaičius 
metų, kai man susidaro nemaža 
sunkumų susirasti apvalių formų

K-: MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS g
g JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! g

L. PAGESJ.;. Jjj.

MONUMENTAL MASON,
ĮŽ 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — S 
g sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 

jam giminaičiui ar draugui pagerbti. $

prarasto Vilniaus, bet dabar reikia 
tenkintis sostine Kaunu, kur nau
jieji šeimininkai įsirengė labai 
šaunią gyvenvietę. Visur aplinkui 
pilna istorijos, bet svetimšalis ke
liauninkas išsiveš modernaus sos- 
tamiesčio vaizdą. Moderniškas van
dentiekis (tai ypač pastebėjau pri
sižiūrėjęs spalvingų senovinių sa
nitarinių įrengimų kitose Pabąltės 
valstybėse), moderniški gyvenamie
ji butai, autobusai, viešbučiai, res
toranai, visur viskas moderniška, 
čia taip pat gausu ir senų baž
nyčių bei kitų senovės paminklų, 
jei aš norėčiau juos pamatyti, bet 
aš nenorėjau. Ir aš išvažiavau iš 
Lietuvos, mąstydamas apie pažan
gų Kauno miestą.Man patiko šis 
miestas ir aš labai norėčiau čionai 
vėl apsilankyti. Tiktai sekantį kar
tą vasaros metu. Tada lipčiau į 
garlaivį ir pasileisčiau didinga Ne
muno srove aukštyn!'

Mes, anglai, įnešėm savo duoklę 
Pabaltės valstybėms aš manau. 
Mes padėjom susikurti trims bufe
rinėms respublikoms. Bet kad bu
feriai sklandžiai veiktų, reikia juos 
nuolat tikrinti tepti ir prižiūrėti, 
tačiau po pradinės paramos mes 
iš tikrųjų nedaug kuo teprisidėjom 
prie Pabaltės išlaikymo. Kiek pas
tebėjau keliaudamas, mes čia bu
vom gerbiami ir mūsų diplomati
niai atstovai čia buvo labai mėgia
mi asmenys, bet finansinė parama . 
daugiausiai eidavo iš Amerikos. 
Mes negalime tvirtinti jog buvom 
nuoširdžiai susidomėję savo bufe
rinėmis Pabaltės valstybėmis. Gal, 
tik vienas anglų šviesuomenės 
laikraštis SUNDAY TIMES vieną 
kartą įsidėjo galvosūkį, kuriame 
inteligentai skaitytojai klausiami, 
o kaip gi vadinasi trijų Pabaltės 
respublikų sostinės!

Paruoiė P. Andriuli*

OPTIKAS
EUROPIETIS SPECIALISTAS ____ t

Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

Floor, Capitol Houae, 109 Swanaton St.,
I. (Priešai* Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

partnerį. Ir skaitytojas tegu ne
mano, jog tai buvo oficialus anglų 
pasiuntinybės Kaune balius — 
priėmimas. Iš tikrųjų aš net gi 
nežinojau, jog einu į šokių salę ir, 
smalsumo vedamas, pasiryžau pa
sekti gana triukšmingų vyrukų 
būrelį, išėjusių iš smuklės, norė
damas pamatyti į kokią linksmy
bių skylę jie dabar užsuks.

Kai tie jaunuoliai įėjo gana ap- 
šepusion salėn ir už maždaug vie
no peno vertės pinigą pirkos bi
lietus, aš taip pat apsimokėjau ir 
iš paskos įsmukau gėdos landynėn. 
Ii- čia praleidžiau įdomiausi va
karą... besišnekėdamas su katalikų 
kunigu. Kaip mes galėjom susi
šnekėti? Mat, kaip ir daugelis lie
tuvių, jisai buvo gyvenęs Ameri
koje. Pasirodo tai buvo kažkas pa
našu į parapijos salę. Tegu jauni
mas sau linksminasi ir bendrauja; 
ir jo mylista vaišingai prieš mane 
pastatė alaus ąsotį. Taip, jie laikė 
barą. Bet pardavinėjo tiktai alų. 
Jų tikrasis priešas — degtinė. Ar 
čia koks kaukių balius, paklausiau 
kunigą. Nebūtinai, atsakė jis. Tai 
eilinis parengimas. Mat aš visą lai-

RENTGENINIS MIKROSKOPAS

NEBIJOK ŠALČIO

NEBIJOK ŠALČIO
Pirmiausia reikia žiūrėti, kad 

kojos būtų šiltai apautos — tai 
svarbiausia. Jeigu kojoms šilta, tai 
ir visam kūnui nebus šalta. .0 jei
gu poniutė užsivilko kailinius, bet 
eina atvirais, lengvais batukais ir 
plonomis kojinėmis, tai, tikriau
sia, jai bus vistiek šalta ir ji leng
vai gali persišaldyti ir susirgti.

Nors ir lengvos, bajinės medžia
gos gerai saugoja nuo šalčio, nes 
jos sudaro gerą izoliaciją šilumai. 
Jos gali geriau apsaugoti nuo 
šalčio, negu sunkios tvirtos me
džiagos. Be to sunkios medžiagos 
apranga varžo mūsų judesius, o 
judėjimas juk neleidžia sušalti.
Tai ypač turi įsidėmėti motinos 
ir nerengti savo vaikų sunkiais 
drabužiais, leisdamos laukan žais
ti. Vaikai negali tada laisvai ju
dėti, o jeigu ir juda, tai lengvai 
suprakaituoja ir kaip tik tada ga
li persišaldyti. Apskritai vaikai 
daug mažiau jaučia šaltį, negu su
augusieji.

Suaugusieji gerai pakenčia šal
tį, jei jau vasaros metu priprati
na savo odą ir kūną prie tempe
ratūros pasikeitimų. Kas gali, tai

pravartu ir žiemos metu savo kūną 
patrinti šaltu vandeniu, bet nerei
kia pradėti, jeigu vasaros metu 
nebuvo tai daryta.

Savo kambarių nereikia per il
gai vėdinti žiemos metu. Šaltas 
oras tik be reikalo atšaldo sienas 
ir tada reikia daugiau kuro ir lai
ko vėl sušildyti. Daug geriau 3-4 
sykius per dieną atidaryti langus 
3 minutėms pravėdinti, negu vie- 
nąsak pusei valandos. Miegamaja
me nakties metu gali būti langas 
trupučiuką atdaras, nes šviežias 
oras gilina mūsų alsavimą ir lei
džia geriau miegoti. Tik, žinoma, 
šaltos oras neturi siekti miegan
čiojo galvos. (E.L.)

Anglijoje sukonstruotas mikros
kopas, kuris naudoja rentgeno 
spindulius. Skirtingai nuo įprasti
nių optinių ir elektroninių mikro
skopų, kuriais galima tirti tik ne
paprastai plonas plokšteles, nauja
jame mikroskope rentgeno spin
duliai sugeba prasiskverbti į ne
permatomus objektus, pavyzdžiui, 
metalines detales, parodyti jų vi
dinės struktūros vaizdą.

Be to, tiriant tokiu mikroskopu 
gyvus organizmus, jie nežūva dėl 
elektronų veikimo, kaip tatai bū
na elektroniniuose mikroskopuose, 
šis rentgeninis mikroskopas didi
na kelis šimtus kartų.

t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE
- ► ’ *■

:: A.C.T. Builders Pty. Ltd. ::
.Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia . • 
; ’ planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. ’
" Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ” 
:: Telef. J 4094.
♦ ▼
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MIRĖ ALBINAS ALBERTAS 
KIJAUSKAS — VINGĖLA

Velykų antrų dienų (balandžio 
23) rastas savam bute negyvas 
Albinas Albertas Kijauskas — Vin- 
gėla 58 m. amžiaus Dar Velykų 
pirmųjų dienų jis su draugais ir 
pažįstamais svečiavosi, o sekan
čių dienų jau pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo ir nukeliavo j amžinybę. Ve
lionis gyveno vienas savo bute ir 
mirė širdies' priepuoliu, kuo jis ir 
anksčiau skųsdavosi. A.a. A. Ki
jauskas — Vingėla mėgo laisvu lai
ku šį bei tų rašinėti, ypač domėjo-

si kalbiniais reikalais. Australijo
je bendradarbiavo Mūsų Pastogėje 
ir Tėviškės Aiduose. Jautrus buvo 
ir poezijai, net pats bandė kurti. 
Palaidotas balandžio 27 d. Sydney 
Rookwood kapinėse, palydėtas 
gausaus būrio pažįstamų ir arti
mųjų. Pamaldas atlaikė ir laidoji
mo apeigas atliko Sydney lietuvių 
kapelionas kun P. Butkus. Austra
lijoje velionis paliko dukterį I. 
šopienę.

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Sydney lietuvių sporto klubo 
“Kovo” valdyba dėkoja Banks- 
town Lietuvių Namų Valdybai, Ro
žyčių oktetui ir jų vadovui A. Plu- 
kui, G. Lukoševičiūtei, J. Kola- 
kauskaitei, J. Stašionytei, G. Sau
kai, K. Steponiukui, visiems klubo 
nariams, prisidėjusiems prie "Ko
vo” suruošto vakavo Dainavoje ir 
ypač visiems gausiai atsilankiu
siems. Vakaras tikrai praėjo labai 
sėkmingai ir darniai.

Sydney Lietuvių Sporto 
Klubo Kovo Valdyba

AKTYVIAI VERŽIASI “SVIESA"

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Melbourno Apylinkės Valdyba ne
trukus išleidžia specialų Mūsų Pas
togės numerį, kuriame bus pavaiz
duotas melburniškių lietuvių gyve
nimas ir darbai, šis melburn iškis 
numeris bus padidintas ir gerokai 
iliustruotas.

★
Vienas iš Studentų žodžio redak
torių — Romas Cibas pasitraukė iš 
pareigų norėdamas daugiau šiais 
metais atsidėti studijoms. Atsisvei
kindamas Romas pasižadėjo palai
kyti nuolatinį kontaktų su Stu
dentų žodžiu ir, aišku, su Mūsų 
Pastoge. Romui linkime geros klo
ties moksle ir egzaminų rezulta
tuose augščiausių laipsnių.

★
Antrasis Studentų žodžio redakto
rius — p-lė Daiva Labutytė, pri
ėmusi Sydney Universiteto pakvie
timų lektoriauti, skubiai išvyko Į 
Canberrų ilgesniam laikui paatos
togauti.

★
Velykų antrų dienų p.p. Laukaičių 
namuose, Sydney, įvyko gražus ir 
nuotaikingas šeimos artimųjų su
buvimas. Viduje susidavė tokia 
tropinė kaitra (nors vakaras buvo 
gana vėsus), kad svečiai vienas ki
tų vėsino ledais.

★
Laima Zarembaitė, dirbanti kaip 
skrajojanti dantų gydytoja mo
kyklose N.S.W., Velykų proga bu
vo sugrįžusi į Sydney ir kelias die
nas praleido su tėvais ir savo bi
čiuliais. Iš tikrųjų, Laima neskrai
do, bet pati vairuoja traktorių su 
visu kabinetu. Čigonišku gyveni
mu tuo tarpu Laima nenusiskun- 
džiu.

★
S. Bronius Žalys, iki šiol ėjęs Ra
jono Spaudos Skyriaus vedėjo pa
reigas, paskirtas Aušros tunto tun- 
tininku vietoje pasitraukusio tun- 
tininko A. Dudaičio. Rajono spau
dos skyrius, atrodo, bus pavestas
T. Rotcui.

★
Australijos Lietuvių Metraštis ar
tėja prie užbaigos. Faktinasis Met
raščio" redaktorius p. J.A. Jūragis 
jau baigia paruošti spaudai pasku
tiniuosius lankus. Jo tvirtinimu, 
Metraštis turėtų pasirodyti rinko
je liepos pabaigoje arba rugpjū
čio pradžioje.

Žinomas Amerikos lietuvių veikė
jas ir Australijos lietuvijj bičiulis 
J. Bachūnas išėjo į ligoninę ir tu
rės akių operacijų.

*
Mūsų dailininkai E. Kubbos ir H. 
Šalkauskas šiomis dienomis gavo 
iš National Museum of Modern 
Art in Tokio kvietimus dalyvauti 
trečiojoje tarptautinėje grafikų 
parodoje, kuri bus atidaryta mini
mojo muziejaus patalpose š.m. spa
lio 6 d. ir truks iki lapkričio 11d.

★
Velykų laikotarpyje Sydney lietu
vių tarpe siautė medžioklės epide
mija. Medžioklės tikslais kelioms 
dienoms pastraukė į bušus ir kal
nus R. Daukus, Z. Kyzelis, V. Sta- 
šionis, A. Migevičius, V. Dryža. 
Paskutinysis parsivežė gyvų ken- 
gūriukų, kurį vėliau medžios savo 
kieme. Iš sugrįžusiųjų nuotaikų 
aišku, kad medžioklė buvusi sėk
minga. J. Bistrickas ir Garolis 
(senj.) medžiojo su meškerėmis 
kalnų upokšniuose ir ežerėliuose. 
Garolis gyrėsi sugavęs tokių žuvį, 
kurių valgė dviese šešias dienas 
ir dar užteko namo parsivežti bi
čiuliams.

★
Velykų proga Sydnėjuje lankėsi 
Rasa ir Ėdis Lipšiai. Viva ir Vida 
Aleknai, Adolis ir Vita Jankai, Al- 
fis Bulokas, St. Grincevičius ir V.

alkūnas. Visi melburniškiai. Gee- 
longiškė Aldona Lipšytė taip pat 
matėsi Sydnėjuje.

*
Portia R.V. Saudargienė visų sa
vaitę praleido Melbourne besisve
čiuodama pas savo pažįstamus. 
Sugrįžo kupina įspūdžių ir pasi
ilgusi namų ir Sydnėjaus. I

Velykų pirmų dienų, šv. Juoza
po bažnyčioje Camperdown, kun. 
P. Butkus sutuokė p-lę Aldonų 
Griškaitytę ir inž. p. Jonų Gaiga
lų. Dvi dienas trukusios vestuvių 
vaišės vyko p.p. J. ir M. Griškaičių 
namuose, 86 Victor Ave., Picnic 
Point. Tarp vietinių svečių, daly
vavo gražus būrelis newcastelie- 
čių ir iš kitų tolimesnių vietų.

Tų patį vakarų jaunavedžius pa
siekė pirmosios sveikinimų tele
gramos iš N. Zelandijos.

Aldona, gyvenadama Sydnėjuj, 
buvo aktyvi jaunimo organizacijo
se, buvo sporto kl. “Kovas” valdy
boje, "Švyturio” ansamblyje ir kt. 
Praėjusius metus praleidusi N. Ze
landijoj. Inž. J. Gaigalas, baigęs 
Civil Engineering studijas N. Ze
landijoj, yra tvirtai įsitaisęs Auk- 
lande, kur jaunavedžiai po poves
tuvinės kelionės ir gyvens.

★
P.p. Antanas ir Adelė Skirkai, 
cabramatiškiai, Velykų pirmų die
nų atšventė savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, dalyvaujant 
3 Skirkų sūnums, draugams ir pa
žįstamiems. Palaiminimų suteikė 
kun. P. Butįcus šv. Juozapo baž
nyčioje Camperdown, prieš pamal
das. Vėliau p. Skirkų namuose vy
ko vaišės. Ta pat proga kun. S. 
Gaidelis pašventino p.p. Skirkų 
namus ir pakrikštijo Sudavijos 
vardu.

★
P.p. A. ir Z. Mauragiai išvyko 
atostogų į Queenslandu. Tarp kitų 
sustojimo vietų, yra numatę pake
liauti po Barrier Reef, apylinkių 
salas, Surfers’ Paradise, o grįžda
mi mano aplankyti pakeliui gyve
nančius draugus.

★
Redfern lietuvių namų šeiminin
kė p. M. Radzevičienė išvyko atos
togų. Jos vietoje laikinai darbuo
jasi paprašyta p. Bielienė.

★
Inž. D. Kairaitis Velykoms buvo 
išvykęs į Melbournų tikėdamasis 
susitikti su motina, kuri turėjo at
vykti iš Pertho. Tačiau motina pa
sirodyti negalėjo, nes guli ligoni
nėje. Ku-ka

Jau nuo pereitų metų, kada Syd
ney "šviesos” Sambūrio skyrius 
išsirinko naujų vadovybę su dina
miškuoju Dr. V. Doniela priešaky
je, jos veikla ne tik pagyvėjo ir 
sustiprėjo, bet, kaip matyti iš jos 
mėnesinių parengimų, kaskart vis 
daugiau ir daugiau sutraukia daly
vių, kas liudija, kad šviesos pasi
rinktas kelias ir drąsus paties gy
venimo diktuojamų problemų lukš- 
tenimas atitinka gyvenamojo laiko 
nuotaikas ir ypač jaunosios kartos 
ir studentijos aspiracijas. Pereito 
šeštadienio (balandžio 28 d.) švie
sos parengimas laikytinas tikrai 
pasigėrėtinu, į kurį susirinko apie 
100 dalyvių, šio parengimo proga 
pats Šviesos Sydney skyriaus pir
mininkas Dr. V. Doniela skaitė pa
skaitų “Lietuviškasis mentalite
tas”, kur tiek savo problemine pu
se, tiek ir aktualumu sukėlė gyvų 
diskusijų ir privertė kiekvienų gi
liau susimąstyti ir pagalvoti. Dr. 
V. Doniela savo aštriu žvilgsniu 
bandė duoti mūsų tautos istorinį 
pjūvį nuo neįžiūrimųjų laikų iki 
aktualiosios dabarties, bandydamas 
įšvęsti lietuviškojo mentaliteto li
niją ir ją, kiek tai leido paties pra-

nešimo rėmai, istorinių sąlygų fak
tais pateisinti kodėl ji per istoriją 
ėjo kaip tik ta kryptimi. Nors pas
kaita buvo grynai akademinio po
būdžio, kas gerokai apsunkino pa
čias po jos sekusias diskusijas, vis 
tik tas nesukliudė išsivystyti gy
voms ir aktualioms diskusijoms, 
kas liudija gyvą- mūsų visuomenės 
susidomėjimą tiek mūsų tautos 
praeities problemomis, tiek aktu
aliuoju jos gyvenimu. Ta pačia, 
gal kiek modifikuota, tema Dr. V. 
Doniela paskaitą skaitė ir Can
berra šviesiečiams ir visuomenei. 
Su džiaugsmu ir dėkingumu norisi 
priminti, kad su šios temos min
timis Dr. V. Doniela maloniai su
tiko pasidalinti ir su M. Pastogės 
skaitytojais.

Šisai paskutinysis Šviesos paren
gimas yra trečiasis šiais metais ir 
kiekvienu kartu sutraukiąs vis 
daugiau besidominčiųjų. Sydney 
lietuvių visuomenė, kaip iš nuotai
kų galima spręsti panašių paren
gimų laukia. Juo labiau reikia 
džiaugtis, kad šviesos parengimai 
dalyvių ligi šiol nėra apvylę.

L.D.

Mūsų mielam sporto klubo nariui
ČESLOVUI ŽILINSKUI

sukūrus šeimą ilgo ir laimingo vedybinio
gyvenimo linki
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A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA

GEGUŽĖS 12 D. 7 VAL. VAKARE

DAINAVOS” SALĖJE, EAST TERRACE', BANKSTOWN,

Šokiu
I

rengia

Vakara
BANKSTOWN SAVAITGALIO MOKYKLOS PAGERINIMUI 

IR MOKSLO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI.

Veiks bufetas, turtinga loterija ir gros gera kapela.
Įėjimas: suaugusiems — 10 šilingų, moksleiviams — 5
Be to, bus garbės aukų lapai tėvams su tikslu parodyti

vaitgalio mokyklos mokytojams visuomenišką dėkingumą, nors 
jų kelionės išlaidoms padengti, neskaitant mokytojo sugaišto lai
ko ir darbo be atlyginimo.

šil,
sa-

Prašome visuomenę tame pobūvyje kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti.

A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA”

12 METŲ TARNYBOJE
Dažnai iškyla spaudoje ir kitur 

nepasitenkinimų dabartine Aus
tralijos vyriausybe. Kai kurie jų 
yra politiniais, o kiti asmeniškais 
sumetimais.

Šiuo metu dar esant krašte be
darbei, šis opus klausimas rūpi 
mums visiems.

Krašte bedarbę žadėjo pašalinti 
Ministeris Pirmininkas R.G. Men
zies ir jieškomi būdai aprūpinti 
darbu visus.

Tačiau pažvelkime į dabartinės 
vyriausybės nuveiktus darbus:

Menzio vyriausybė išrinkta 1949 
gruodžio 10. kai: trūko darbininkų 
ir prekių pokariniame laikotarpy
je;

stokojo anglies, metalo ir me
džiagų namų statybai;

pristatymas reikmenų iš užsie
nio toli gražu nepatenkino parei
kalavimų, o vietinė pramonė neva
liojo išpildyti užsakymų.

Kas atsitiko po 1949 metų?
Gyventojų skaičius Australijoje 

1949 metais buvo — 8,045,570, 
šiuo metu (praėjusį spalio mėn.) 
krašte buvo 10,552,276. Pakilo 
2,506,706 gyventojais.

1949 dirbančiųjų krašte buvo 
2,521,100 j kurių tarpų neskai
tomi žemdirbiai ir namų ruošos 
darbininkai. 1961 m. gruodžio mėn. 
šis skaičius pakilo iki 3,037,400.

1950-51 m.m. Australija turėjo 
43,147 fabrikus, o 1960-61 šis skai
čius pakilo iki 57,775 — tai pakili
mas 3.9 procentais. Tuo pačiu dar
bininkų fabrikuose padaugėjo pa
reikalavimas 18.1% ir vis didėja.

GYVENIMO LYGIS. Pasibaigus 
Antrajam Pasauliniam Karui kraš
te trūko gyvenamų butų. Tarpe 
1950 — 1961 m.m. krašte pastaty
ta 950.986 namai arba butai dali
nai vyriausybės, ir dalinai priva
čios iniciatyvos.

ATLYGINIMAS. Vyro algos vi
dutiniškai 1950 m. — £11.41; 1961 
m. — £ 24.35; pakilimas 113.4%.

1949 m. Australijoje buvo 
702,380 automobiliai, o 1961 m. — 
2,116,678.

1950 — 61 fabrikai pagamino 
1,662,886 skalbiamas mašinas.

įvedus Televiziją 1956 m. iki 
gruodžio 1961 m. buvo išduota 
1,310,396 televizijos leidimai.

1950-61 pagaminta 4,427,066 šal
dytuvai.

PAŽANGA. Tarp 1949-62 vals
tybinėms išlaidoms ir namų staty
bai sunaudota £2540. milijonai.

Tuo pačiu metu Valstybės (Com
monwealth) darbams išleista 
£1475 milijonai.

Valstijų administracinės įstai
gos įvairiems darbams, tuo pačiu
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laiku išleido £2940 milijonų.
Sudėjus visas sumas gaunasi 

gražus skaičius. Čia įeina: trans
portas, keliai, dujos, elektra, uos
tai, paštas, ūkis ir kt.

Neužbaigti projektai:
£11 milijonų kelių patobulini

mui.
£8 milijonai patobulinimui N.S. 

W. ir Queenslando uostų.
£200 milijonų Snieguotųjų Kalnų 
hydroelektrinėms stotims ir pra
plėtimui žemės ūkio.

Sumažinti valstybės mokesčiai 
(taxos); pramonėje ir žemdirbys
tėje numatoma padidinti exportą 
ir sumažinti importą. Tas padidins 
ir darbininkų didesnį pareikalavi
mą. Vyriausybė padeda ir ragina 
jieškoti žemės turtų, kaip alyvos 
ar kitų mineralų.

INVESTAVIMAS. Nuo 1949 m. 
Australijos krašto tobulinimui ak
cijomis investuota £2727 milijonai. 
Iš užsienio investuota £365 milijo
nai. Visi tie pinigai suvartoti 
krašto pagerinimui.

Tuo pačiu įvairios užsienio ben
drovės, rodydamos pasitikėjimą 
Australijos pramone, šiame kraš
te investavo apie £1000 milijonų.

Neskaitant įvairių kritimų ir ki
limų Australija šiuo metu stovi 
gana stipriai tarptautinėje rinko
je. šiuo metu exporto metinės pa
jamos siekia apie £950 milijonų, su 
truputį žemesniu importu.

1961 gruodžio 31 d. Australijos

PAMALDOS
Sydney lietuviams katalikams 

pamaldos gegužio 6 d. bus laiko
mos įprasta tvarka Camperdown 
bažnyčioje. Tą pačią dieną 10 vai. 
45 min. pamaldos taip pat įvyksta 
Bankstown lietuviams St. Bren
dans bažnyčioje.

PRANEŠIMAS
Pranešame visuomenės dėmesiui, 

kad Motinos Dienos minėjimas 
Sydnėjuje ruošiamas Aušros Tun
to skautų ir Sydnėjaus ateitinin
kų gegužės 13 d. Pamaldos už mi
rusias motinas įvyks 12 vai. St. 
Joseph’s bažnyčioje Camperdown, 
o pats minėjimas Bankstown Lie
tuvių Dainavos namuose 5 vai. po- 
pietų.

Rengėjai
★

Gegužės 12 d. 9 vai. vakaro per 
2 CH radijo stotį (Sydney) bus 
5 min. religinė valandėlė lietuviš
kai. Valandėlę praves Sydnėjaus 
lietuvių evangelikų — liuteronų 
parapijos kunigas V. Kosticinas. 
Ši valandėlė taip pat girdima Mel
bourne, Brisbane ir Adelaide 
miestuose.

★
Šiuo metu Canberros skautai- 

tės jau pradeda ruoštis Motinos 
Dienos minėjimui. Ta proga pa
maldas atlaikys atvykęs Dvasios 
Vadovas s. kun. P. Butkus.

Ruošiamasi baliui. Canberros 
skautai-tės ir tėvų bei rėmėjų ko
mitetas užsakė Albert Hall salę 
š.m. gegužės 26 d. Jau pradėta 
ruoštis. Ponia B. Žilinskienė jau 
padovanojo apie 50 daiktų loteri
jai, už ką skautai-tės yra labai dė
kingi.

C.Ž.B.

SYDNEY STUDENTAMS
SVARBU

Gegužio 5 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. 
įvyks Bankstown Dainavoje meti
nis Sydney lietuvių studentų susi
rinkimas, -kur bus aptariama pra
ėjusių metų veikla. Taip pat ten 
bus gaunamos ir nuotraukos iš pas
kutiniojo studentų suvažiavimo. 
Valdyba kviečia visus studentus 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

PAS STUDENTUS EINAM
Melburno studentai primena, 

kad jų balius tai lietuviškos šei
mos balius. Tegu ir daug kas mus 
skyrioja, bet lietuviškumas jungia. 
Visų mūsų noras, kad lietuvybė at
sijaunintų per gyveniman atžen- 
giančią kartą. Jei norima jaunimas 
pamokyti, tai tik bendraujant, o 
ne pasitraukiant į kampą. “Visi 
lietuviai viena šeima!” — su tokiu 
šūkiu gegužės 25 dieną renkasi 
melburniškiai studentai ir jų sve
čiai metiniam baliui — šventei į 
South Melbourne Town Hall.

SKELBIMAS VEDYBŲ TIKSLU

Jieškau gyvenimo draugės, ne- 
vyresnės kaip 37 m. amžiaus. Tu
riu nuosavus namus ir auto ma
šiną. Rašykite laiškus šiuo adre
su:

J. Valteris, 138 Rose Street, 
Yagoona, N.S.W.

PAJIEŠKOJIMAS
Skubiai pajieškomas Antanas 

Adamkevičius. Jis pats arba jį ži
nantieji prašomi rašyti Mūsų Pas
togės redakcijai.

NAUJA
BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA

Balandžio 29 d. Bankstown Dai
navos salėje įvyko Bankstown apy
linkės visuotinis susirinkimas, ku
riame senoji apylinkės valdyba da
vė metinę veiklos apyskaitą ir bu
vo išrinkta nauja valdyba. Susirin
kimui pirmininkavo p. B. Stašio- 
nis, sekretoriavo p. Zaremba. Iš 
senosios valdybos pranešimų pa
aiškėjo, kad jos kadencijos laiko
tarpyje apylinkėje vyko gyvas vi
suomeninis ir kultūrinis gyveni
mas, ir todėl jos veikla — tiek 
kultūrinė, tiek ir finansinė — su
sirinkimo dalyvių buvo su dėkin
gumu užgirta ir priimta. Čia pat

buvo renkami ir visi apylinkės val
domieji organai. Į apylinkės val
dybą slaptu balsavimu išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: p. M. Za
karas — pirmininkas, p. P. Lauri
naitis — narys švietimo ir kultū
ros reikalams, A. Lelešius — vice
pirmininkas, K. Stašionis — sekre
torius, p. R. Ramanauskas — iždi
ninkas. Kandidatois paliko: J. Šim- 
boras ir p. Lelešienė. Naują revi
zijos komisiją sudaro: p.p. Za
remba, Šliogeris (senj.) ir J. Reis- 
gys. Garbės teisman įeina: p.p. 
I. Jonaitis, T. Reisgienė, B. Dau
kus, St. Skorulis ir H. Kerditis.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. balandžio 
23 d. staiga mirė mūsų mylimas tėvelis ir uošvis

ALBINAS ALBERTAS KIJAUSKAS — VINGĖLA,
su laukęs 58 m. amžiaus. Gimęs 1905 m. vasario 26 d. 

Lietuvoje, Pajevonio valse., Vilkaviškio apskr.
Irena ir Vincas Sopiai

Sujaudinti dėl taip ankstyvos
L. VACBERGIENĖS MIRTIES,

kartu liūdime reikšdami nuoširdžiausią užuojautą 
vyrui Leonui, mamai p. Savickienei ir p.p. Savaičių šeimai'

Matiukų šeima

rezervai siekė £601.7 milijonų auk
su ir užsienio valiuta.

SOCIALINIS APRŪPINIMAS. 
Įvairūs gyventojų aprūpinimo mo
kesčiai nuo 1949 m. siekė £80 mi
lijonų; pakilo 1962 m. iki £358 mi
lijonų. šis pakilimas reiškia dides
nes pensijas, augštesnius mokes
čius ligoninių ir sveikatos fon
dams, bei bedarbių ir ligonių šal
pai.

Paskutiniu laiku vyriausybė pa
didino universitetams pašalpas.

APSAUGA. Sustiprinta Austra
lijos apsauga po 1949 metų suda
rant įvairias sutartis su kitais 
kraštais.

SEATO, ANSUM ir ANZUS su
tartys įtraukė Australijos saugu
mui dvi stipriausias Vakarų Pa
saulio jėgas: Ameriką ir Angliją.

Taip pat yra kitų sutarčių kaip 
ginklų gamybos, atomo tyrinėji
mų, erdvės ir kt. kas kainuoja 
valstybės iždui milijonus svarų.

— ab —
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