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SPECIALŪS M.P. 
NUMERIAI

Jau mūsų bendruomenės gy
venime nėra naujiena, kad kar
tas nuo karto viena kita ben
druomenės apylinkė išleidžia 
specialų Mūsų Pastogės nume
rį, kuris savo turiniu yra skiria
mas specialiai apylinkės lietuvių 
veiklai ir jos kultūriniam gyve
nimui pavaizduoti. Neseniai bu
vo išleistas gerokai padidintas 
Melbourno numeris. Ta proga 
norėtųsi pasisakyti apie specia
lių laikraščio numerių reiUšmę 
mūsų visuomeniniame gyveni
me.

Bendruomenės laikraštyje pa
sirodo atskirų korespondenciji^ 
iš kiekvienos bendruomenės apy
linkės gyvenimo ir veiklos, ta
čiau jos tarp daugybės kitų ne- 
pąlieka to įspūdžio ir reikšmės, 
ir todėl tik rūpestingai sekant 
atskirų vietovių kultūrinio gyve 
nimo ir visuomeninės veiklos 
pranešimus, gali atsekti tos vie
tovės lietuvių gyvięntyną. Šiaip 
eiliniam skaitytojui tokios ko
respondencijos dažnai nepalieka 
gilesnio įspūdžio. Ir nors tokių 
veiklos pranešimų pasitaiko pa
metus dažnokai, vis tik neati
džiom skaitytojui natūraliai kyla 
klausimas — ką gi iš tikrųjų vei
kia tos ar kitos vietovės lietuviai 
ar jų organizacijos.

Kas kita, kai pasirodo ben
druomenės laikraščio specialus 
numeris, skirtas kaip galima iš
samiau ir kondensuočiau patiek 
ti tos apylinkės lietuvių gyveni
mo aprašymus. Kitas paėmęs to
kį numerį su dideliu įdomumu 
perskaito stebėdamasis — ma
tai, kaip jie tenai gyvena, kokie 
jie yra aktyvūs, kaip pas juos 
gyvenimas verda ir ką jie įsten
gia. Ir nejučiomis apdairesnis 
skaitytojas, ypač visuomeninin
kas, ima ir lygina anos apylin
kės lietuviškų gyvenimą su sa
vuoju. Be abejo, jis pripažins, 
kad ir namie lietuviškasai gyve
nimas vyksta nemažiau gyvai ir 
aktyviai, vis tik atras, kad štai, 
mes to ir to pas save neturime, 
arba ši ar kita sritis nepaliesta 
ar neišnaudota. Savaime kyla 
susidomėjimas ir gal net ambi
cingas lenktyniavimas — jie tą 
gali, ir mes tą galėtume, 'jeigu 
kas nors ta sritimi daugiau susi
domėtų. Žodžiu, tokie specialūs 
M.P. numeriai turi didžiulės po
zityvios reikšmės mūsų visame 
bendruomeniniame ir kultūrinia
me gyvenime. Tai yra ne kas ki
ta, kaip kartas nuo karto viešai 
patiekiama apylinkės lietuvių gy
venimo ir jų darbų apyskaita, 
kuria ne tik patys gali pasidi
džiuoti, bet ir kiti pasigėrėti, net 
pasimokyti. Tai yra nepaprastai 
skatinantis veiksnys visokerio
pais atžvilgiais. Šalia to, apylin
kė, išleisdama savo gyvenimo 
veidrodį — specialų M.P. nu
merį drauge už jį ir apmoka. Tai 
yra labai didelis palengvinimas 
šio laikraščio leidėjui — Krašto 
Valdybai, kuri niekad negyveno 
pertekliui, bet ne čia glūdi pati 
dalyko esmė. Apylinkė, išleisda
ma savo specialų numerį, atlie
ka didelį kultūrinį darbą visame 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės gyvenime kaip tik augščiau 
išdėstytais motyvais. Tokių spe
cialių bendruomenės laikraščio 
numerių leidimas skatinte ska
tintinas, nes čia yra ne vien tik, 
kaip minėta, tos numerio tnece-

DU M0MERANDUMAI
LIETUVOS REIKALAIS

PET MEMORANDUMAS
NATO KONFERENCIJAI

Ryšium su Vakarų vedamais 
pasitarimais su sovietais, paskelb
tais galimais pasiūlymais, Pa
vergtų Europos Tautų Seimas sa
vo memorandume NATO nariams, 
jų konferencijos proga Atėnuose, 
nurodė j Vakarų politikos galimų 
poveikį pavergtosioms Europos 
tautoms. Memorandume iškeltas 
Vakarų neryžtingumas ir nurody
ta j galimas susitarimų išdavas. 
Kalbėdamas daugiau kaip 100 mi
lijonų pavergtų europiečių vardu, 
PET Seimas pageidavo, kad būtų 
peržiūrėti galimi žygiai kai ku
rioms nuolaidoms sovietams, Ber
lyne išlaikant dabartinę padėtį. 
Vakarai turėtų parodyti ne tik 
ryžtingumų Berlyno klausimu, bet 
ir sovietams patiekti konkrečių 
programų dėl susitarimo visos 
E'uropos klausimais ir remiantis 
tautų apsisprendimo teise. Tiki
ma, kad NATO valstybės nedel
siant pareikš savo prisirišimų prie 
laisvės ir taikos idealų. Panašaus 
turinio telegramų PET Seimas 
balandžio 19 d. pasiuntė ir JAV 
prezidentui J.F. Kenedžiui. (E)

Trumpai
Paskutiniu metu partizaninės 

komunistų kovos pietiniame Viet
name labai suintensyvėjo. Stip
riai Komunistinės Kinijos remia
mi Vietnamo džiunglių komunis
tai partizanai išvystė akcijų, kad 
net Amerika ryžtasi stipriai rem
ti kovų su komunistais ir tuo pa-

nato apylinkės vieša jos gyveni
mo apyskaita, bet drauge ir jos 
kondensuota istorija. Surinkus 
eilę tokių specialių laikraščio 
numerių iš karto gali turėti pilną 
vaizdą, koks yra gyvenimas vi
soje Australijos lietuvių ben
druomenėje. Tai nėra vien tik 
jaktų registracija, bet drauge 
pavyzdys ir paskatinimas kitoms 
apylinkėms, kaip intensyviau ir 
sėkmingiau išvystyti savo vidinę 
veiklą. Žinoma, reikia skaitytis 
su jaktu, kad yra tokių silpnų 
apylinkių savo narių skaičiumi, 
kad jos negali konkuruoti su to
kiomis, kaip Melbourno ar. Syd- 
nėjaus. Vis tik ir jos gali pagal 
savo pajėgumą pasirodyti, kad ir 
čia vyksta lygiai toks intensyvus 
ir įdomus gyvenimas, kaip 7r ki
tur, tik gal kitokiu mastu. Būtų 
tikrai gražu ir sveikintina, kad 
ir mažesnės apylinkės pasektų 
didžiųjų pavyzdžiu ir sukauptų 
visuomeninį ar kultūrinį gyvena
mų kartas nuo karto patiektų 
jei ne atskiru, tai bent daliniu 
laikraščio numeriu. Tuo pačiu 
jos dar labiau suaktyvintų visą 
lietuvišką bendruomenės veiklų 
ir net ateitų į pagalbų centri
niams bendruomenės organams, 
kaip Krašto Valdybai ar Kultū
ros Tarybai, vykdant ir plečiant 
lietuviškąjį kultūrinį gyvenimų 
australiškuoju mastu.

L.D.

IŠ VLIKO MEMORANDUMO
NATO KONFERENCIJAI

Savo memorandume, pasiųsta
me gegužės 3 d. Atėnuose pra
sidėjusiai NATO užsienių minis- 
terių konferencijai, VLIKo Vykd. 
Taryba nurodė, kad lietuvių tau
ta yra pasiryžusi atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę. Lietuva ne
nori amžiams likti Maskvos kolo
nija. Lietuvos gyventojai su dide
liu dėmesiu seka laisvojo pasau
lio, ypatingai NATO pastangas 
stiprėjimo kryptimi. Toliau pa
brėžta, kad kiekviena nuolaida 
Maskvai gali palaužti pavergtų 
tautų pasipriešinimo valių, tuo 
tarpu ryžtingi žygiai, siekiant su
valdyti sovietinį agresyvumų stip
rina kovų už laisvę. Pagal memo
randumo mintis, Lietuvoje ir ki
tuose pavergtuose kraštuose 
Kremlius kiekvienų dienų neten
ka pasitikėjimo ir prestižo. Pa
geidaudamas iš NATO aiškiai pa
sisakyti Lietuvos laisvės atstaty
mo klausiniu, VLIKas dar nuro
dė, kad lietuvių tauta priklauso 
Vakarams ir su jais ir toliau jų 
sieja glaudūs ryšiai. Lietuvių 
tauta apeliuoja į visas laisvųsias 
tautas jų paremti kovoje už teisę 
ir laisvę. (E) 

čiu sulaikyti komunistinį verži
musi į Azijos pietus. Išlaikyti pie
tinį Vietnamu yra ne tik prestižo 
bet ir strategijos klausimas. To
dėl Amerika ryžtasi panaudoti vi
sas priemones, kad pasipriešintų 
raudonajam potvyniui, kuris grę- 
sia pietiniams Azijos kraštams. 
Tai yra kovos, kurios, palyginti, 
turi tiek svarbos ir reikšmės, 
kaip kad savu laiku prieš 15 me
tų vyko Graikijoje, vėliau Korė
joje.

★

Alžire slaptoji armija (O.A.S.), 
netekusi savo raktinių vadų, vis 
tebevykdo desperatiškų kovų. Vie
toj užsibrėžto tikslo išlaikyti Al- 
žirų Prancūzijai, atrodo, slapto
sios armijos teroristai pasiryžę 
patį Alžirų galutinai sunaikinti. 
“Jeigu mes būsime priversti pa
sitraukti, mes trauksimės, palik
dami kraštų tokį, kokį radome 
1830 m.”. Pereitų savaitę teroro 
veiksmai buvo Alžire vykdomi dar 
nuožmiau ir kruviniau. Paskuti
nis ir desperatiškas teroristų žin
gsnis išprovokuoti rasinę neapy- 
kantų ir tuo pačiu karų tarp vie
tinių afrikiečių ir europiečių ko
lonistų.

★

Kieta Indijos min. pir-ko Neru 
laikysena raud. Kinijos atžvilgiu. 
Indijos Kinijos pasienyje nuolat 
vyksta incidentai ir net kieti ka
riniai susirėmimai. Kaip anksčiau 
Neru bet kokia kaina siekė išlai
kyti taikų ir ramybę, tai šiandie 
jo laikysena raud. Kinijos atžvil
giu yra radikaliai pasikeitusi. Ar 
gali Indija įsivelti su Kinija į ka
rų? Neru pareiškęs paskutiniu 
metu, kad Indija nusistačiusi pa
sipriešinti visom priemonėm ki
niečių spaudimui. Pastaruoju me
tu Indijoje pasireiškė atvira kom.

V. Ratas Iš ciklo “Jūratė ir Kastytis"

LAIŠKO ISTORIJA
PANAUDOJO V. MUNTERIO VARDĄ PABALTIEČIAMS 

RAMINTI

Užsienių korespondentai Mask
voje balandžio 8 dienos rytų bu
vo nustebinti, pamatę Izvestijų 
ištisų didžiulį puslapį užimtų 
“laišku redakcijai”, kurio auto
rius — Vilhelms Munters, buvęs 
nepriklausomos Latvijos užsienių 
reikalų ministeris, kurs po 13 me
tų, praleistų kalėjimuose, ir po 
penkerių metų, privalomai pra
leistų Vladimire, nuo 1959 metų 
vėl gyvena Rygoj ir pragyveni
mui užsidirba, kaip valstybinės 
leidyklos vertėjas. “Laiško” tezė 
— kad skriaudos jau praeity, kad 
Latvijos gyvenimas jau pagerė
jęs, ir kad “Latvių tautos ateitis 
užtikrinta” ne kitaip, kaip dėka 
to, kad “didžiuliai galingos Ta
rybų Sųjungos laimėjimai garan
tuoja, kad sparčiai žengs pirmyn 
visos Tarybų Sųjungoje gyvenan
čios tautos”. Apie tų “laiškų” 
tuojau pranešė daugumas laikraš
čių Vakaruose.

Daugiau paaiškėjo, patyrus, 
kad tas laiškas atspausdintas ne 
tik Izvestijose, bet ii- visuose Pa
baltijy leidžiamuose dienraščiuo

J, Paleckis Romoje
Balandžio 19 d. iŠ Maskvos j 

Romų dalyvauti Tarpparlamenta- 
rinės sųjungos tarybos sesijoje iš
vyko Sov. S-gos Parlament, gru
pės delegacija: šios grupės komi
teto narys, Tarpparlament. sųjun
gos tarybos narys J. Paleckis (jis 
ir sovietinės delegacijos vadovas), 
Sov. S-gos Augšč. Tarybos deputa
tai A. Gorkinas, A. Džafarovas, 
V. Zotovas, P. Fedosiejevas. — 
šioje sesijoje numatyta apsvarsty
ti pasiūlymai nusiginklavimo klau
simu — jie būsiu patiekti spalio 
25 d. Buenos Aires, Argentinoje, 
susirenkančiam Tarpparlament.

Kinijos kritika net jos vidaus po
litikos. Abeji Indijos parlamento 
rūmai stipriai remia aiškių ir kie
tų laikysenų kom. Kinijos at
žvilgiu. 

se: Rygoj, Tallinne ir Vilniuj. 
Dar reikšmingiau, kad tenai tas 
laiškas pasirodė irgi tų patį, ba
landžio 8-tos, rytų, nors visuose 
juose pažymėta, kad jis esųs per
spausdintas iš balandžio 7-tos Iz- 
viestijų. O iš tikrųjų, balandžio 
7-tos dienos Izviestijose nieko pa
našaus nėra. Tuo būdu Munterio 
“laiškas” nėra šiaip jau “laiškas 
redakcijai”, o suorganizuotas da
lykas, Tasso paruoštas spaudai ir 
išsiuntinėtas bei įsakytas pa
skelbti, nurodžius, kad būtų pa
žymėta, jog tai neva persispaus
dinta iš Izviestijų. Vaidinimas ne
pavyko, nes Izviestijos kažkodėl 
pasivėlino skirtu laiku tų “laiškų” 
įdėti, ii- Vilniaus, Rygos bei Tal- 
linno spaustuvėse jis jau buvo 
mašinose tų pačių naktį, kaip 
Maskvoj.

šios aplinkybės rodo, kad 
“laiškas” buvo skirtas ne tiek 
eksportui, kiek vidaus rinkai, 
ypač Pabaltijy. Tai taip pat rodo, 
kad Maskvai vis dar nesiseka įti
kinti pabaltiečių, kad jiems nepa
prastai laimingi, būdami Mask-

Sųjungos visumos susirinkimui. 
Vad. pavasarinėje sesijoje Romo
je dalyvauja 300 atstovų iš 46 
kraštų. — Balandžio 25 d. sesijoje 
JAV senatoriui Randolph energin
gai protestavus prieš sovietų puo
limus bei šmeižtus, nukreiptus 
priešJAV-bes, amerikiečiui atšovė 
J. Paleckis, JAV-bėms prikišda
mas, kad šios ... pasaulyje truk
dančios įgyvendinti taikų. (E)

VAŠINGTONE POSĖDŽIAVO
PABALTIJO DIPL. ATSTOVAI

Lietuvos Atstovo, J. Rajecko 
kvietimu, balandžio 17 d. Lietuvos 
Pasiuntinybėje Vašingtone posė^ 
džiavo Pabaltijo valstybių diplo
matiniai atstovai: J. Rajeckas, Dr. 
A. Spekke ir J. Kaiv. Pasitarime 
taip pat dalyvavo Dr. S.A. Bačkis 
ir Latvijos Pasiuntinybės patarė
jas, Dr. A. Dinbergs.

LITUANUS
REIKALAI

LITUANUS redakcio* perkėli
mas Chicagon kiek sutrukdė nor
malų žurnalo leidimų, tačiau jau 
prieš kiek laiko pasirodė pirmasis 
naujo redakcinio sambūrio nume
ris; artimoje ateityje išeis antra
sis. Šiuo metu redakcijų sudaro: 
Adomas Mickevičius — vyr. re
daktorius; G. Gedvilą, V. Gegevi- 
čiūtė, L. Petrauskaitė, S. Radvi
la ir T. Remeikis — redaktoriai. 
Redakcija pasiekiama šiuo adre
su: LITUANUS, P.O. Box 9318, 
Chicago 90, Illinois.

Žurnalo leidimo būstinė ir to
liau lieka Brooklyne. Oficialu* 
adresas: 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21 N.Y. Čia veikia ad
ministracija, kurių tvarko Vyt. 
Svalbonas. Spaudos priežiūros 
darbus atlieka technikinis redak
torius Kęstutis Čerkeliūnas. Ofi
cialus šio informacinio. žurnalo 
leidėjas yra Lietuvių Studentų 
Sųjunga, gi visų LITUANUS lei
dimo darbų ir toliau tvarko Vyt. 
P. Vygantas, žurnalo leidimo kor- 
dinatorius.

Šiomis dienomis LITUANUS 
žurnalo leidėju* pasiekė 35.00 dol. 
auka. Ši parama itin vertinga 
tuo, kad ją paaukojo praeitų me
tų rudenį tragiškai žuvusio* Ju
ditos Audėnaitės studijų draugė* 
amerikietė*. Iniciatorių vardu Su
san M. Hecker rašo: “mes siun-, 
čiame šią auką kaip simbolinį 
prisiminimą; mum* gerai žinoma* 
buvo Juditos susidomėjimas LI
TUANUS žurnalu. Žinoma, ši 
kukli auka jokiu būdu negali iš
reikšti mūsų gilaus liūdesio, bet 
bent šiuo būdu mes norėtume iš
reikšti Savo jausmą ryšium' su 
šiuo tragišku įvykiu, mus giliai 
sukrėtusiu.”

vos “globoje”. Bando įtikinėti, 
prisidengdami paleisto kalinio 
vardu, kurį, matyt, tiki tebeesan
tį didesniu autoritetu pabaltio- 
čių akyse. Lietuvoj dabar kyla 
klausimas, ar nepasirodys pana
šių “laiškų”, neva parašytų ir ki
tų autoritetų, kaip, pavyzdžiui, 
ministeris J. Urbšys, ar buvęs 
buvęs Lietuvos užsienių reikalų 
Lietuvos pasiuntinys Paryžiuje 
P. Klimas, kurie irgi Maskvos 
valdžiai yra panašiai prieinami.

MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJAMS

Mūsų Pastogės Administraci
ja nuoširdžiai kreipiasi į visus 
skaitytojus, kurie užvilkinę pre
numeratos mokestį, ir prašo ne
delsiant atsiskaityti. Taip pat 
maloniai kviečiami visi, apsimo
kėję už pirmą pusmetį, pratęs
ti laikraščio prenumeratą sekan
čiam pusmečiui. Pinigus siųski
te: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

•
IŠ KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDŽIO
Paskutiniame Krašto Valdybos 

posėdyje, įvykusiame gegužio 9 
d., buvo svarstomas finansinių 
reikalų klausimas. Nutarta prie 
Krašto Valdybos sudaryti finansi
nę komisijų, kurios uždavinys bū
tų organizuoti pajamas, skiriamas 
bendruomenės kultūriniams ir ad
ministraciniams reikalams. Tokiai 
finansinei komisijai sukomplek
tuoti Krašto Valdyba nutarė 
kviesti p. A. Kovalskj.
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Lietuviai pastatė
AIDA CHICAGOJE

operą
“Aidos” operos pastatymas 

Chicagoje buvo lietuvių vokalinės 
muzikos triumfas. “Tai pralen
kia mano laikais matytus pasta
tymus Kaune” — kalbėjo muzi
kas J. Kudirka.

Trijų spektaklių bilietai visi 
buvo išpirkti. Dalyvavo 3,800 
žmonių, ir tai visi negalėjo sutilp
ti. Reikėjo organizuoti specialų 
ketvirtą spektaklį bul. 14 d.

AMERIKIEČIAI SUSIDOMĖJO 
MOŠŲ OPERA

Į šį “Aidos” pastatymą veržėsi 
ne tik Chicagos ir apylinkių lie
tuviai, bet ir iš toliau. Gausi 
“Chicagos Tribune” redakcijos 
dalis atvyko pasiklausyti, ir lie
tuvių operą pastoviai garsino re
komenduojamų matyti įvykių są
raše. Po premjeros WBBM radijo 
stotis per 6 minutes kalbėjo apie 
lietuvių "Aidą”, tardami, kad tai 
buvo didinga.

I SCENĄ BUVO IŠVESTA 
148 ŽMONĖS ‘

Ką reiškia šis pastatymas, gali 
pasakyti skaičiai: prie šio operos 
pastatymo atsidėję dirbo 243 žmo
nės. Į sceną buvo išvesta 148 
žmonės. Choruose, kurie parodė

ypatingą pasiruošimą, dayvavo 
100 žmonių, čia buvo Alice Step
hens ruoštas moterų operos cho
ras, Alf. Gečo lavintas Vyrų ope
ros choras, Fausto Strolios vado
vaujamo Vyrų choro rinktiniai 
dainininkai. Dirigento A. Kučiūno 
gabiai vadovaujami jie stebino 
nuostabiu išpildymo sklandumu. 
Pastatymo entuziazmas buvo toks 
didelis, kad akademikai skautai, 
kurių didžioji pusė yra jau bai
gusių universitetus, kiti — geras 
tarnybas turį inžinieridi ir t.t. — 
buvo statistais. Juos visus ir so
listus į darnų vienetą įjungė re- 
žisorius K. Oželis.

Orkestras buvo specialiai suda
rytas iš Chicagos simfonijos ir Ly
rinės operos orkestrų. Buvo 35 
profesionalai muzikantai.

Šiam pastatymui ruoštasi nuo 
rugs, mėn., bet ir pasisekimo su
silaukė. Radames vaidmenyje bu
vęs Stasys Baras. Balso sodrumu 
su juo varžėsi vyriausio žynio 
vaidmeny Jonas Vaznelis ir Etio
pijos . karaliaus vaidmeny mūsų 
Algirdas Brazis, turįs Metropoli
tan operos solisto šlifą. Gerą mo
kyklą rodė viešnia iš Clevelando 
Aldona Stempužienė (Amneris), 
net ir savo gestuose bene dau
giau egiptietiško atspalvio paro
džiusi. Turtingo balso Danutė

Stankaitytė buvo tarp pirmaujan
čių publikos favoričių. Savo vaid
menis pasigėrėtinai atliko Valen
tinas Liorentas (Egipto karalius). 
Kristina Bartulienė (vyr. vaidilu
tė), Julius Savrimavičius (pa
siuntinys).

OPEROS PASTATYMAS
KAINAVO 22,200 DOL.

Operos pastatymas be valstybės 
iždo paramos — sunkus uždavi
nys. Vien orkestras kiekvienam 
spektakliui kainuoja po 1,210 dol. 
Elektros apšvietimui^ mašina su 
72 prožektoriais — 972 dol. Iš Ci
vic operos skolinti drabužiai — 
2,000 dol. Teko patiems išspaus
dinti lietuviškai paruošto teksto 
ir gaidų knygą. Viso išlaidų susi
darė 22,200 dol. Turint išparduo

tus trijų spektaklių bilietus ir 
priskaitant mecenatų aukas, dar 
buvo'1,600 dol. nuostolio, kurį ti
kimasi išlyginti papildomu spek
takliu bal. 14 dieną.

S. Velbasio ir amerikiečių tru
pės baletas buvo pasigėrėtinas. 
Akomponiatoriaus pareigoms tin
kamai parinktas jaunas pianistas 
Alv. Vasaitis.

Po spektaklio pirmaeilis mece
natas J. Mackevičius, (aukojęs 
500 dol.), kalbėjo: — šitokias 
operas negaila remt.

Operos garbės pirm, yra inž. 
A. Rudis.

Prof. St. Kolupaila, dūsauda
mas dėl dabar pasireiškusių mū
siškių susiskaldymo politikoje, 
džiūgavo:

— Va, čia tai gyvybės ženklas.
Ne nuostabu, kad jau dabar 

svarstomi naujų operų pastaty
mai: sekantiems metams galbūt 
“Cavalleria Rusticana” ii’ “Paja
cai”, o 1964 m. lietuviškoji “Jū
ratė ir Kastytis”.

J. Pr. (Drg.)

Patarnavimas bendruomenes nariams CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

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

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

SYDNEY WIDE 
INDUSTRIES^

VISŲ NAMŲ APYVOKOS 
REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių) Tel.: BM 2791
Kingsford: 273 Anzac Pa
rade. Tel. 663-0571

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

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

A. KRAUSAS

KNYGOS APIE LIETUVA
t

LITUANISTIKA BIBLIOTEKOJE “THE STATE LIBRARY OF VICTORIA

MODERNIOJI 
BAUDŽIAVA LIETUVOJE

Vilniuje leidžiamame Valstiečių 
Laikraštyje balandžio 29 paskelb
ta eilė smulkesnių paaiškinimų 
apie Lietuvos žemdirbių teises nau
dotis vadinamaisiais sodybiniais 
sklypais. Paaiškinimai dar kartą 
patvirtina vyraujančią nuomonę, 
kad priklausymas kolchozui yra 
tikra, tik šiek tiek sumoderninta, 
baudžiavos forma, žymes
ni skirtumai tarp senosios ir da
bartinės baudžiavos toki: 1) se
niau iš baudžiauninko šeimos vie
nas ar du asmenys turėjo atidirbti 
dvare tam tikrą darbo dienų kiekį 
per’metus, o dabar dvare (kolcho
ze) privalo dirbti visi darbin
gi šeimos nariai, nepaisant, koks 
bebūtų jų skaičius, ir jiems vi
siems yra nustatytas darbo dienų 
minimumas, siekiąs iki 200 darbo 
dienų per metus; 2) seniau bau
džiauninkas savo reikalams galėjo 
turėti kelis ar keliolika hektarų 
žemės, o dabar viena šeima, be 
skirtumo, kokio ji būtų dydžio, ga
li turėti savo reikalams tik šešis 
dešimtadalius hektaro (mažiau 
kaip pusantro akro), ir tas pats 
sklypas gali būti sumažintas, jei 
bent vienas šeimos narys pasirodo 
"nedrausmingas” ir neatlieka bau
džiavos minimumo.

Kaip seniau, taip ir dabar bau
džiauninkas negali be leidimo iš 
dvaro priklausomybės pasišalinti: 
jeigu jis neturi atleidimo rašto, 
jis niekur kitur dirbti nepriima
mas. Tik į kitą kolchozą persikelti 
atleidimo raštai duodami gana 
lengvai, bet jei kas nori išeiti į 
miestą, dirbti pramonėje, kur są
lygos kiek geresnės, atleidimo raš
to paprastai neduodama, o pramo
nės įmonėn yra uždrausta priimti 
į darbą neturinčius iš baudžiavos 
atleidimo raštų.

Apie dabartiniams baudžiaunin
kams naudotis duodamus žemės 
sklypus, tame laikraštyje yra to
kių paaiškinimų:

“Sodybiniai sklypai skiriami ne 
atskiriems šeimos nariams, bet vi
sai seimai (kolūkiniam kiemui). 
Viename name gyvenanti kolūkie
čių šeima, nepriklausomai nuo šei
mos narių skaičiaus ir jų giminys
tės ryšio, turi būti laikoma vienu 
kolūkiniu kiemu. Vienas kiemas 
gali naudotis vienu sodybiniu skly
pu.

“Kai kolūkiečių sūnus vedė arba 
duktė ištekėjo ir atsiskiria gyven
ti atskirai, ... (o tai gali būti įma
noma tik tada, jei nauja šeima pa
jėgi pasistatyti atskirą trobą — 
labai retai pasitaikanti galimybė) 
.*!. atsiranda pagrindas atsidalinu- 
sias šeimas įrašyti ūkinėse knygo

se atskirais kiemais. Tuomet... nu
taria duoti naujai susidariusiam 
kiemui atskirą sodybinį sklypą iš 
laisvos sodybinės žemės fondo.

“Jeigu vedę kolūkiečia vaikai... 
gyveno atskirai, naudojosi sody
biniu sklypu, bet dėl kurių nors 
priežasčių grįžo gyventi pas tėvus, 
kitaip sakant, du kiemai susijun
gė į vieną, tai toks vienas kiemas 
gali naudotis tik vienu sodybiniu 
sklypu.

“Įvairius pasikeitimus kolūkie
čių šeimos (kolūkio kiemo) sudėty
je — naujų narių atvykimą, iš
vykimą ir pan., — kolūkio valdyba 
būtinai privalo registruoti “Kolū
kio narių ir jų šeimų apskaitos 
knygoje”, ir tie įrašai turi atitik
ti apylinkės tarybos (vietinės ad
ministracijos) ūkinių knygų įra
šus.

“Be kolūkio valdybos bei visuo
tinio susirinkimo kolūkietis nega
li išeiti dirbti ne kolūkyje. Tas 
pats liečia ir tą jaunuolį, kuris ne
panoro dirbti taip reikalingą kolū
kiui traktorininko darbą. (Kalba
ma apie grįžusį iš kariuomenės 
jaunuolį, nesutikusį pasilikti kol
choze ii1 išėjusį dirbti į miestą. 
Jam, kaip grįžusiam iš kariuome
nės, nereikėjo mieste parodyti iš 
kolchozo atleidimo rašto, tad dar
bą jis ten gavo, bet jo tėvams už 
sūnaus nedrausmingumą tapo su
mažintas sodybinis sklypas).

"... vyrai, sulaukę 60 metų am
žiaus, ir moterys, sulaukę 55 metų 
amžiaus, yra nedarbingo amžiaus 
ir privalomas darbadienių minimu
mas jiems nenustatomas. Tačiau ir 
sulaukę minėto amžiaus kolūkie
čia ir kolūkietės pagal išgales 
stengiasi dirbti kolūkyje 
tokius darbus, kuriuos jiems p a- 
v e d a valdyba, ir toki išdirba 
daug darbadienių.

“Sodybiniai sklypai pasenusioms 
kolūkiečiams paliekami tokių pat 
dydžių, kokius jie turėjo, būdami 
darbingi ir dirbdami kolūky. Val
dyba turi padėti pasenusioms ir 
nedarbingiems kolūkiečiams įdirbti 
sodybinius sklypus, skirti tam rei
kalui arklius ir inventorių. Sody
biniai sklypai pasenusių kolūkiečių 
šeimoms gali būti sumažinami tik 
šioms šeimoms prašant, o taip pat 
ir darbo drausmės pažeidėjų šei
moms, kitaip sakant, tokioms šei
moms, kuriose drauge su pasenu
siais kolūkiečiais yra darbingų ko
lūkiečių, pažeidusių kolūkinę drau
smę”.

Vadinasi, seniems žmonėms so
dybinis sklypas yra kažkas pana
šu lyg ir į “pensiją” tik tokiu atve
ju, jeigu jų namuose negyvena

Nemaža lietuvių studentų ir ki
tataučių lanko šią biblioteką. Daž
nokai mūsų studentai jieško me
džiagos apie Lietuvą, jos architek
tūrą ir meną, literatūrą ir kitas 
mokslo šakas. Seniau spausdintų 
knygų svetimom kalbom apie kal
bamus klausimus biblioteka turi, 
bet naujai pasirodančių veikalų ji 
neturėjo. Tad pasiryžau jų parū
pinti. Šiandien puošia šios’ biblio
tekos lentynas Lietuvių Enciklope
dija, St. Zobarsko “Lithuanian Se
lected Stories” ir “Lithuanian 
Tales”, B. Armonienės “Leave 
Your Tears in Moscow” M.K. Čiur
lionio spalvuotų reprodukcijų rin
kinys, dr. M. Gimbutienės “An
cient Symbolism in Lithuanian 
Folk Art”, dr. J. Balio “Lithua
nian Narrative Folk Songs”.

J. Bačiūnas, paprašytas išrūpino 
per Lietuvių Pasiuntinybę Wash
ingtone K. Jurgėlos- "History of 
Lithuanian Nation”. Nemaža kny
gų esu šiai bibliotekai padovano
jęs. Paskutiniuoju metu anglų 
kalba pasirodžiusias knygas apie 
Lietuvą pasiūlau, ir biblioteka jas 
įsigyja ir sumoka.

Žemiau paduodu lituanistinių 
veikalų sąrašą.
a) Reference Library:

Avižonis K. Die Entstehung u. 
Entwickling des Litauischen Adels 
bis zur Litauischen Polnischen 
Union 1385 (1932)

Buchan J. The nations of to-day. 
The Baltic and Caucasian States 
(1923)

Butler K. New Lithuania. (In 
his New Eastern Europe (1919)

Chambon H. de La Lithuania, 
pendant la Conference de la Paix 
1919 Cartes (1931)

Davies E.C. A Wayfarer in Es
tonia, Latvia a. Lithuania. Plates 
(1937) Lithuania — E'conomic 
cond.

Great Britain — Overseas 
Trade, Dept, of Report (1924)

Harrison E.J. Lithuania, Past, 
and Present (1922)

Ivinskis Z. Geschichte des Bau- 
ernstandes in Litauen von den 
altesten Zeiten bis zum Anfang 
des 16 Jarrhunderts (1933) (Ebe- 
ring, E. Historisches Studien, Heft 
236)

Moresthe G. Vilna et le proble- 
me de 1’est europeen

Norem, Owen Joseph Christof. 
fee Timeless Lithuania (1943)

O Brien A.P. Petersburg and 
Warshaw; scenes witnessed dur
ing a residence in Poland a. Ru
ssia in 1863-4 (11864)

Paulukat A. Lithauische Hoff- 
nungen: lithauische nationale Poe- 
sie und Prosą (1915)

Pick F.W. The Baltic Nations 
(1945)

Rivas C. La Lithuanie sous le 
joug allemand (1918)

Ruhl A.B. New masters of the 
Baltic (1921)

Royal Institute of International 
Affairs. Inform. Dept. The Baltic 
States: a survey of the political 
and economic structure and the 
foreign relations of Estonia, Lat
via and Lithuania. (1938)

Rutter O. The new Baltic States 
and their future, an account of 
Lithuania, Latvia and Estonia 
(1925)

Sacks A.A. Excursion to Lithua
nia (Illustr. map.: (1934)

Simutis Anicet. The economic 
reconstruction of Lithuania after 
1918. (New York Columbia Uni
versity Press) (1931)

Spauil H. The Baltic States: Li
thuania and Estonia Iluustrated. 
(1931)

Vileišis Petras. La Lithuanie et 
le probleme de la securite inter
nationale. Paris. (1937)

Bender H.H. A Lithuanian ety
mological index (1921)

Bopp F. Comparative grammar 
of the Sanskrit, Greek La
tin Lithuanian, Gothic, German 
and Slavonic languages (1856) 
(3d Ed. 1862)

Bušas A. and Chomskas. Lietu-

viškai Vokiškas žodynas.
Lalis A. Dictionary of the Li

thuanian — English lagnuages 
(1905)

Marlborough. English — Lithua
nian — English dictionary. Ed. by 
Rev. H.H. Pewtress and rev. T. 
Geriks

Pott. A.T. Etymologische For- 
schungen auf dem Gebiete der in- 
dogermanischen Sprachen, mit be- 
sonderem Bezug auf Lautum- 
wandlug in Sanskrit, griechischen, 
lateinischen, litauischen und go- 
tischen Sprachen (1833-36)

Variakojytė — Inkienė M. Li
thuanian — self — taught (1936)

Lithuanian Dictionary
Peteraitis V. Lithuanian — Eng

lish Dictionary
Paszkewicz H. The Origin of 

Russia, P. 185 — 254 Part HI An
cient Lithuania

Bilmanis Alfred. Baltic Essays, 
Latvian Legation (1945)

Harrison E.J. Lithuanian Fight 
for Freedom.

Kiaulėnas P. Tapytojo Kūryba 
Balys J. Dr. Lithuanian Songs 
Mathews R. Lithuanian con

struction with Passive Partizipium 
Slawonic Revue vol 33

Vizgirda J. Vilnius
Augustinas. Lithuania
Newmann Bern. Baltic Back

grind, London Hale (1948)
ffickiewicz Ad. Poems
Babickas P. Picturesque Lithua

nia
Baltrušaitis J. Prof. Abbera- 

tions — Quatre Enais sur la Le- 
gende des formes.

Lithuania Folk Art.
Jackson Hempden. Estonia, Lon

don George Allen Ltd. (1948)
Baršauskas J. Lietuviškos kolū

kiečių sodybos architektūra
Dainų šventė 1957
Maironis. Raštai 1956. I — 11
Žemaitė. Raštai
Neris S. Baltais Takeliais Bėga 

Saulytė
Račkus A. Dr. Guthones, the 

Goths kinsmen of the Lithuanian 
people (1929)

b) Lending Library
Davies E.C. A wayfarer in Esto

nia, Latvia and Lithuania (1937)
Gibbons J. Keepers of the Bal

tic Gates (1939) •
Gibbons J. May Baltic journey 

(1939)
Jackson J.H. The Baltic (1940)
Pick F.W. The Baltic nations 

Estonia, Latvia and Lithuania) 
(Maps) (1945)

Apse J. The Baltic States
Reddaway W.F. The problems 

of the Baltic (1940)
Norem O.J.C. Timeless Lithua

nia (1943)

BENDRO POSĖDŽIO KOMUNIKATAS

joks jaunesnis, darbingo amžiaus 
asmuo. Jei toks asmuo šeimoje 
yra, tai sklypas pareina grynai 
nuo jo baudžiavinio drausmingu
mo: jei jis pabėgs, ar nepilnai te- 
atliks “lažą”, ir iš tų nieku nedėtų 
jo senų tėvų ar dėdžių, ar uošvių 
sklypas gali būti atimtas ar suma
žintas. Reiškia, (baudžiauninkų 
drausmei palaikyti taikoma kolek
tyvinė šeimos (kiemo) atsakomybė. 
Nors ir “ištarnautas” sklypelis, se
niems žmonėms nėra garantuotas, 
jei jų troboj gyvena dar kas nors 
iš jų vaikų ar giminių (ar net ir 
visiškai svetimų, kadangi “šeimos” 
požymis čia imamas dėmesin tik 
gyvenimas vienam “kieme”, o ne 
giminystės ryšis). (LNA)

Balandžio 28 dieną New Yorke, 
29 West 57th St., Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo posėdžių sa
lėje, posėdžiavo Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Pra
plėstasis Prezidiumas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas ir tą pačią dieną atski
rai tarėsi Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komitetas, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumas ir Lietuvos 
Laisvėms Komiteto Frolzidiupnaa,' 
dalyvaujant Lieįtuvos Generali- 
niam Konsului New Yorke, p. Jo
nui Budriui.

Posėdžiuose peržvelgta tarp
tautinė politinė padėtis ir Lietu
vos laisvinimo kovos cĮėbartinis 
stovis ir tos kovos ateities per
spektyvos.

Taip pat aptarti veiksnių orga
nizaciniai bei glaudesnio tarpusa
vio bendradarbiavimo klausimai 
ir intensyvesnio lėšų telkimo rei
kalas Lietuvos laisvinimo kovai 
paremti. •

Darnioje bendradarbiavimo nuo
taikoje vykusiuose posėdžiuose 
prieita vieningos nuomonės šiais 
klausimais:

LIETUVOS LAISVINIMO 
KOVOS SUINTENSYVINTMAS 
Vykstant tarp Vakarų ir Rytų 

pasitarimams Vakarų Berlyno ir 
Rytų Vokietijos klausimais, gali 
būti artimai paliestas ir Lietuvos 
reikalas, todėl Lietuvai laisvinti 
veiksniai:

1. Sustiprina Lietuvos reikalų 
stebėjimą tarptautinių politinių 
įvykių vyksmo eigoje;

2. Informuoja vienas kitą pa
stebėtais, Lietuvos reikalą lie. 
čiančiais klausimais;

3. Sutaria darysimų žygių rei
kalingumą ir koordinuoja jų vie
ningą vykdymą;

4. Veiksnių atstovai, reikalui

esant, susirenka pasitarimams 
esamai padėčiai aptarti ir veiklos 
būdams nustatyti.

LIETUVIŲ JĖGŲ 
KOORDINAVIMAS

Intensyvi Lietuvos laisvinimo 
kova yra reikalinga visų lietuvių 
darnaus sutarimo ir nuoširdaus 
ryžto ją remti, todėl:

1. Dėl keliamų spaudoje bei vi
suomenėje įvairių sumanymų bei 
pageidavimų, liečiančių pakteiti) 
mus Amerikos Lietuvių Tarybos 
organizacijoj arba jos veiklos me
toduose, ALT Vykdomasis Komi
tetas tokius sumanymus pateiks 
ALTą sudarončioms grupėms iš
diskutuoti, kad jų atstovai būtų 
pasiruošę juos svarstyti ir išspręs
ti ALT metiniame suvažiavime, 
kuris įvyks šių metų liepos 29-29 
d.d. Chicagoje;

2. Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas kviečia visas 
Lietuvos laisvinimu besirūpinan
čias lietuvių politines organizaci
jas ir sąjūdžius jungtis vienon 
Lietuvai laisvitnti orgahizacijon;

3. Lietuvių politinės, .kultūrinės 
ir šalpos organizacijos kviečia
mos lojaliai bendradarbiauti, kiek
vienai dirbant savo srities veik
los lauke.

LĖŠŲ TELKIMAS LIETUVOS 
LAISVINIMO KOVAI

Kiekvienam didesniam užsimo
jimui vykdyti reikalingos lėšos. 
Jos ypatingai reikalingos Lietu
vos laisvinimo kovai vykdyti. To
dėl lėšoms telkti panaudotinos vi
sos įmanomos galimybės ir būdai:

1. Vasario 16-tos minėjimuose, 
birželio masinių lietuvių- depor
tacijų protesto susirinkimuose, 
politinių konferencijų ir kitomis 
progomis;

2. Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse laisvinimo reikalui surinktos 
lėšos persiunčiamosf 'Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomajam 
Komitetui ir jos paskirstomos AL- 
Tui ir VLIKui; visur kitur tam 
tikslui surenkamos lėšos persiun
čiamos tiesiog Tautos Fondui;

3. Šių metų Vasario 16 minėji
muose surinktas aukas kaikurių 
skyrių ir organizacijų ALTos 
Centrui dar nepersiųstos — pra
šom tatai atlikti neatidėliojant, 
nes tos lietuvių aukos jau dabar 
Lietuvos laisvinimo kovai yra rei
kalingos.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomasis Komite
tas ir Lietuvos Laisvės Komitetas 
kviečia visus lietuvius budėti Lie
tuvos laisvinimo kovoje,, šalinti 
šioje kovoje pasitaikančius skir
tumus ir ryžtis vieningam dar
bui neįsivaizduojamai sunkų ko
munistinės okupacijos jungą ken
čiančiai Lietuvai laisvinti.

Komunikatą paruošti pasitari- 
mų buvo pavesta Dr. P. Grigai
čiui, J. Stikloriui ir P. Vainaus
kui.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais^ 
vinimo Komiteto Prezidiumas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Kįomiteįtaįs 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
Prezidiumas

$ PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ *
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GYVENIMAS LIETUVOJE
t

Neseniai vienas M.P. skaityto
jas prisiuntė savo pažįstamo laiš
ką iš Lietuvos, kurio viena kita iš
trauka būtų įdomi ir M.P. skai
tytojams. Jo bičiulis gyvena Tau
ragėje, tad visi būdingesni apra
šymai liečia daugiau Tauragę. 
Drauge tame laiške aprašo ir savo 
kelionę į Maskvą, j kur jo pažįsta
mas keliavo su kitu į Amerikos 
konsulatą kaip vertėjas. Pasiklau
sykime, ką jis rašo:

“Keletą dienų užtrukau kelionėje 
į Maskvą. Vykau su vienu pažįsta
mu į Amerikos pasiuntinybę pa
būti jo vertėju. Tasai žmogus ne
moka nei anglų, nei rusų kalbos, 
tai aš už jį kalbėjau. Jis važiavo 
pasiimti amerikoniško paso, nes 
jis yra- gimęs Chicagoje ir nori su 
savo žmonele ir dukrele vėl į te
nai nuvažiuoti. Mums kelionė pa
sisekė: jis pasą gavo. Maskvos 
miestas gražus, o Kremliaus rūmai 
dar šaunesni. Pasiuntinybės pasta
tas 9 augštų. Konsulai ir tarnau
toja neišdidūs žmonės — šnekėjo
si, kaip kokie pažįstami. Toje ke
lionėje teko pamatyti trijų vals
tybių sostines, Vilnių, Minską ir 
Maskvą. Keliaujančių į Maskvą 
žmonių, daugiausia rusų iš Ryt
prūsių (Kaliningrado srities) bu
vo pilnas traukinys. Kelyje nuo 
Maskvos į Kauną užtrukome 22 
valandas. Nuo Kauno iki Taura
gės užtrukau tris su puse valan
dos autobusu — dyzeliu.

Mano visa šeima — žmonelė, 
abu sūnūs, marti ir jos vaikai esa
me sveiki. Sūnus Juozas vasaro
mis dirbo prie kanalų kasimo ir va
lymo darbų Tauragės ir Pagėgių 
rajonuose. Kad ir toli reikia va
žinėti į darbą ir namo iš darbo, 
bet uždarbė būna didesnė, negu 
prie kitų darbų. Dabar žiemą jis 
kirto miške medžius, o paskutinio- 
mis dienomis skaldo miesto įstai
gose malkas. Mat, žiemą gauti ge
rą darbą sunku ir jo kaip ir nėra. 
Atėjus pavasariui jis vėl vyks į 
melioracijos darbus. - Sūnus Juo- 

. zas vedęs, augina du sūnus. Gyve
na mano trobesyje — tvarte įsi

Laiškas is Lietuvos
taisęs du kambarius. Antrasis sū
nus vasarą dirbo ekskavakatoriu- 
mi laukuose, o dabar įsitaisė mo
toristu prie vienos dirbtuvėlės, kur 
maišo betoną ir dirba įvairias 
plokštes namų statybai. Jis neve
dęs ir gyvena pas tėvus. Ir dabar, 
žiemos metu, Tauragėje šalia bu
vusių senųjų kooperatyvo pastatų 
mūrininkai baigia mūryti penkių 
augštų mūrą — pirmąjį tokį augš- 
tą namą Tauragėje. Jau dabar tu
rime apie 25 — 30 mūro namų, 
pastatytus po 2, 3 ir 4 augštus. 
Priešais ligonių kasą netoli plentų 
valdybos buvusių pastatų jau pa
tiestas pamatas kitam dideliam 
mūrui. O priešais šubartinę (da

v

Lietuviški filmai
Nors Lietuvoje ilgo metražo 

(juos vadina “meniniais”) fil
mai statomi jau per 15 metų, ta
čiau 1961 m. derlius, su dviem 
filmais buvęs ne tik menkas, bet 
ir skandalingas. Esą, liūdną šlo
vę turėjęs filmas “Kai susilieja 
upės” (scenarijaus aut. J. Šilo- 
vas, režisierius — J. Šreiberis, 
abu ne lietuviai...). “Rūsčiai” bu
vęs įvertintas ir antrasis 1961 m. 
filmas “Kanonada” (šiuo atveju 
jį statė lietuviai: seen. — V. Rim
kevičius, režisoriai — statytojai 
A. Žebriūnas ir R. Vabalas, o 
operatorius — pranešėjas J. Gri
cius...). Komunistinėmis akimis 
jau labiau pavyko: kiti, trumpes
ni filmai: “Suominis” (pagal M. 
Sluckį), “Svetimi” (seen. — A. 
Jonyno ir J. Požėros).

Jau visa eilė metų, kai Lietu
vos filmininkai dejuoja dėl men
kų filminių scenarijų. Gamybon 
jie paleidžiami vis nepakankamai 
išbaigti, išmąstyti. Vis nusiskun
džiama — scenarijai pilnai neati
tinka “nūdienos reikalavimų, ne-* 
kelia “didžiųjų komunizmo pro
blemų”, o tai esąs pats didysis 
trūkumas.

bar čia poliklinika) darbininkai 
dabar čia kasa grabes naujo dide
lio pstato pamatams. Kttmpe plen
to — Vytauto gatvių statomas 4 
augštų mūras didelei krautuvei — 
universmagui. Už buvusio Kose- 
rausko namo pastatyti dideli ?> 
augštų namai. Apačioje vaistinė, 
o viršuje gyvenamieji butai, čia 
pat, galu į Vytauto gatvę šalia 
turgavietės yra pastatyta 4 augš
tų mūras, kurio apačioj didelė mė
sos krautuvė su stiklo sienomis 
kaip ii- greta esančioje vaistinėje, 
žodžiu, Tauragė smarkiai pagyvė
jo per paskutinius ketverius me
tus. Ypač valdiškų namų statyba. 
Net šaulių buvę rūmai gražiai ats

Šalia “meninių filmų” Lietu
voje statomos ir vad. apybraižos. 
1961 m. jų pasirodė šešios. Jose 
vaizduojama — “nūdienis žmo
gus”, “intelrnacionalinis auklėji- 
mas”ir kt. Tose filminėse apy
braižose trūkstą gilumo, meninio 
temos sprendimo, įtaigumo. Už
tat, girdi, gana vykęs antireligi
nis dokumentalinis filmas “Kry
žiaus šešėlyje” ir jau skelbiama, 
kad šiais metais rengiamasi pa
statyti kitą antireliginį filmą apie 
“šventąsias vietas”, na, ir — bū- 
tinai — apie “buržuazinių nacio
nalistų nusikaltimus”. T|ii šiuo 
metu pačios svarbiausios temos.

Filminiai darbuotojai paskelbė 
ir apie kitus šiais metais numa
tomus darbus. Taigi, A. Venclo
vos žurnalistinio tipo romanas 
patikęs rusams — scenaristams 
Gabrilovičiui ir Ogodniai ir jau 
numatomas filmas “Gimimo die
na”. Dar scenarijus ruošia: R. 
Lukinskas, V. Dautartas, K. Za- 
lensas, A. Jonynas, J. Požėra, V. 
Žalakevičius (jis vertinamas ir 
gabus režisierius, mokslus išėjęs 
Maskvoje), šiais metais statomi 
trys ilgametražiniai filmai: “žin-

tatyti ir įrengti, čia dabar patal
pinta liaudies filharmonija. Kino 
rūmai, pastatyti ant Levembergo 
ir Bermanienės sklypų atrodo la
bai gražiai. Neblogai atrodo ir au
tobusų stotelė (su pastatu ir aikš
te) pastatyta prie plento (Tary
bų gatvėj) priešais Šilalės (dabar 
Pergalės) gatvę. Nemažą plotą 
užima ir naujas vaisių — daržo
vių fabrikas, pastatytas šalia bu
vusio “Maisto” b-vės fabriko. To
liau, prie Gaurės vieškelio buv. 
Misevičiaus plytinės sklype stato
mas moderniškas plytų fabrikas. 
Moderniškiausias visame Pabalti
jy. Elektros įrengimai jau veikia. 
Augštos įtampos elektros srovę 
gauname iš Kaliningrado (Kara
liaučiaus). Netrukus į tą tinklą 
įjungs ir Kauno HES (Hidro 
Elektrinė Stotis). Netrukus su
jungs Kaliningrado, Lietuvos, Lat
vijos ir Leningrado visas elektri
nes į vieną tinklą .Be to, netrukus 
Jurbarke ant Nemuno pastatys ga
lingą elektrinę, stipresnę už Kau
no. O ir patį Nemuną per 5 metus 
žada valdžia iškasti ir pagilinti. 
Sujungs Nemuną su Bielorusijos ir 
Ukrainos upėmis, tekančiomis į 
Juodąsias jūras. Tuomet čia plauks 
laivai tiesiai iš Baltjos į Juodą
sias jūras.”

Toliau laiške seka asmeniški pa
sakojimai apie pažįstamus ir gi
mines, kas kitiems skaitytojams 
gal ir nebūtų taip įdomu. Laiškas 
rašytas šių metų kovo mėnesį.

gsniai naktį” (pgl. Mozūriūno 
scenarijų, apie Kauno komjau
nuolius — pogrindininkus), “To
limas kelias” (seen, ir rež. V. 
žalakevičius) ir J. Požėros “Ato
minė novelė” (lietuvių-paauglių, 
evakuotų į Rusijos gilumą karo 
metu, likimas). Jau visas dešimt
metis dejuojama — reikia kasmet 
išleisti bent po trejetą filmų, rei
kia statyti lietuviškus “hollywoo- 
dus” ties Vilniumi. Net ir filmi
nėje spaudoje atsilikimas — per
nai išleistas tik vienas žurnalo 
“Mūšų ekranas” numeris ir tik 
šiemet žurnalas atgaivintas.

(E)

Kultūriniai reikalai
E. MIEŽELAITIS LAIMĖJO 

LENINO PREMIJĄ
Balandžio 21 d. Maskvoje ir ki

tur paskelbta pavardės laimėjusių 
Lenino premijas. Tokių laimėtojų 
iš literatūros, meno, mokslo ir 
technikos sričių paskelbta daugiau 
kaip šimtas. Kiekvienam paskirta 
7.500 rublių premija.

Literatūros srity už eilėraščių, 
rusų kalba, rinkinį “žmogus” Le
nino premija pripažinta Lietuvos 
poetui Eduardui Mieželaičiui. Ki
tas laimėtojas — baltgudžių poe
tas Peter Brovka. Kultūros srity
je Lenino premijas gavo pianis
tas E. Gilels ir skulptorius, Mark- 
so-Engelso paminklo Maskvoje kū
rėjas Lev Kerbei. Kitų laureatų 
tarpe minėtini: žymus fizikas Leo 
Landau, jau aštuoni mėnesiai, dėl 
sužeidimo beveik be sąmonės gu
lįs ligoninėje, be to premijuotas 
ir 1938 m. buvęs Stalino teroro 
auka, jau miręs mokslininkas prof. 
N. Nevskij (už jo veikalą “Tan- 
gutų filologija). Apdovanoti ir ar
chitektai, sukūrę kongreso (teat
ro) salę Kremliuje. (E)

★
Balandžio 23 d. Vilniuje prasi

dėjo vad. studentų draugystės sa
vaitė. Iš ivairių respublikų į Vil
nių atvyko studentų grupės, 200 
žmonių choras iš Ukrainos. Lie
tuvių studentų grupės išvyko į Uk
rainą, Estiją. Taline įvyko jauni
mo solidarumo pareiškimai prieš 
kolonializmą ir už “taikingą sam
būvį”.

★
Vilniaus radijo žiniomis, Kauno 

politechnikos institutas šiais me
tais numatąs išleisti apie 630 jau
nų specialistų. Balandžio antroje 
pusėje institute vyko diplomatų 
skirstymas. Daugiausia institutas 
išleis inžinierių-mechanikų — 176.

★
Balandžio mėn. Vilniuje ketu

rias dienas truko jaunųjų drama
turgų seminaras. Pranešimus pa
darė: J. Grušas, J. Lankutis, A. 
Liobytė, B. Juškevičius, D. Jude- 
levičius.

Lietuvoje spauda paminėjo ak
toriaus, režisieriaus ir dramatur
go Juozo Gustaičio 50 m. sukaktį. 
“Tiesoje” rašydamas Vyt. Mažei
ka pripažino, kad J. Gustaitis pro
fesiniai subrendo A. Olekos-ži- 
linsko vadovautoje Kauno dramos 
studijoje. Režisūra J. Gustaitis su
sidomėjo 1940 m., dirbdamas Kau
no radiofone. Jis režisavo operas 
ir Gustaičio stambiausias pasieki
mas laikomas operos "Pilėnai” pa
statymas: 1948 m. kartu su J. 
Chlivicku Gustaitis parašė pjesę 
“Obelys žydės” ir 1950 m. “Į nau
ją ateitį.” Dabar rašo libretą nau
jai Klovos operai. Gustaičiui su
teiktas “liaudies artisto” garbės 
vardas ir paskirta valst. premija.

*
Naujame, 4-me "Pergalės” n-ry 

paskelbtas V. Keimerio straipsnis 
“šviesi — visai žmonijai” (apie 
komunizmą...), V. Rudoko, miru
sio K. Kubilinsko, eilėraščiai, VI. 
Mozūriūno kino apysaka “žings
niai naktį,” Alg. Pociaus, VI. Dau
tarto, F. Vaitiekūno apsakmai, no
velės, jumoreskos. A. Gricius rašo 
apie kaimo kultūros židinius, o A. 
Venclova paskelbė atsiminimus 
apie A. Vienuolį. V. Radaitis aiš
kina “mūsų literatūros” interna
cionalinę reikšmę, o Ed. Viskanta 
apie Čechovą lietuviškai.

Balandžio 26 d. Lietuvoje pami
nėta dailininkės Dom. Tarabildie- 
nės 50 m. sukaktis. Ji yra ilius
travusi daugiau kaip šimtą įvairių 
knygų, be to parodose reiškėsi su 
tapyba, skulptūra ir lakštine gra
fika.

★
Balandžio 15 d. Kaune įvyko 

vad. rašytojo diena. Centriniame 
knygyne skaitytojai galėjo pama
tyti rašytojus: V. Bložę, A. Chur
giną, A. Markevičių, G. Metelskį, 
A. Miškinį, VI. Mozūriūną ir K. 
Vairą-Račkauską. Kitame knygy
ne su skaitytojais susitiko rašyto
jai J. Avyžius, K. Boruta, V. Bub
nys ir A. Maldonis.

šis pasakojimas paimtas iš au
torės naujausios knygos “Laimės 
jieškotojai”, kurią neseniai išlei
do Nidos Knygų Klubas Londone. 
Tai yra antroji autorės knyga 
(pirmąją — Taika ateina į slėnį 
— išleido prieš keletą metų irgi 
Nida), kurioje jaučiasi gilus au

Klebono seserėčia Helen, atvažiavusi pas dėdę 
paatostogauti, dabar ilsėjosi laukinėm rožėm apau
gusioje verandoje. Ne tai, kad būtų pavargusi ar 
sirgtų, bet šiaip, saldaus tingumo apimta, supo po 
suoliuku nuleistas kojas, kramtė obuolį ir, nerū
pestingai vartaliodama senus žurnalus, pusbalsiu 
skaitė juose užtiktuosius eilėraščius.

Netoliese, čia pat sode, dėdės klebono šeiminin
kė Theresė džiovino bažnytinius drabužius. Ištem
pusi ant kelių medžių virves, kabinėjo mezginiais 
apsiūtas altorių staltieses, ministrantų kamžas, ir 
Helen galėjo girdėti jos nepatenkintą murmėjimą:

— Jau keli mėnesiai, kaip pasibaigė karas, o 
muilo vis dar nėra. Skalbiniai pilki, kaip maišai, 
net gėda lauke džiovinti. Tokia čia tų amerikiečių 
tvarka: nei miltelių, nei muilo. O kiek kartų sakiau 
ministrantams, kad geriau valytųsi savo klumpes, 
— suknių kraštai vos benuplaujami... — ir pasipik
tinusi draikė žolėse stovinčioje pintinėje sudėliotus 
rankdarbius. Helen kartas nuo karto šūktelėdavo 
jos link:

— Theres, ar galiu tau padėti?
— Ką dar išgalvosite? Ir ką žmonės sakytų, 

pamatę panelę drabužius džiovinančią? Tarytum aš 
pati nebūčiau pakankamai vikri.

Helen nutarė daugiau nebepiršti savo paslau
gumo. Jau daugiau kaip dešimt metų Theresė tar
nauja dėdės klebonijoje: verda, skalbia, tvarko kam
barius, prižiūri gėlių daržą bei sodą ir tik kas treji 
metai pasišaukia iš kaimo kurią merginą padėti ap- 
siruošti. Bet ir tai tik tą vienintelį kartą, kada 
patsai vyskupas atvažiuoja vaikų sutvirtinti, šiaip 
Theresė nemėgsta, kad kas kištųsi į jos darbus. Na, 
tegul sau žinosi!

IRENA JOERG

torės subrendimas. Pati autorė 
yra lietuvaitė, po karo ištekėjusi 
už austro gydytojo ir gyvena šiuo 
metu Austrijoje. Irena Joerg yra 
nuoširdi pasakotoja, savo kūry
boje kelianti kilniuosius žmogaus 
charakterio bruožus.

Helen atlošia galvą į verandos kamieną, gėrisi 
dangaus mėlyne ir dažo erdvę įvairiomis spalvomis: 
lietingu pilkumu, rytmečio gelsvumu arba kalnų 
viršūnių baltumu. Kad tik tos atostogų dienos būtų 
palankios. Mieste lauks paskutinieji egzaminai, o 
paskui dantų ambulatorija, speciali kėdė, instru
mentų spintos, pravertos burnos, baimingi trūkčio
jimai arba išsigandusių vaikų verksmas. Ne, He
len niekada visa tai nenorėjo. Bet ar mama netroš
ko iš jos šitos aukos? Nuolat kalbėjo, aiškino, įti- 
knėjo, patarinėjo. Jos vieninteliam broliui daktarui 
Valteriui žuvus, kas perims jo taip stropiai įrengtą 
kabinetą? Kiek neišsakytų atsižadėjimų guli tose 
stiklo spintose! Jis, atsisakydamas nuo daugelio 
studentiškų pramogų, pirkinėjo vieną daiktelį po 
kito. O paskui, jam išvykus į frontą, mama ištisas 
dienas krovė į dėžes tuos žvilgančius peiliukus, ada
tas, pincetus. Reikėjo viską nuo bombų išsaugoti, 
iki jis sugrįš. Bet —

Helen pagaliau nusileido motinai, žinoma, ta
pyba dar ir dabar tebegundė jos jautrią širdį, ta
čiau klebonas taip pat patarė. Esą, po tokio baisaus 
chaoso kam dar rūpi paveikslai ir spalvos, kas dar 
galvojąs apie muziką ir kompoziciją... Na, gerai, 
tegu sau: bus dantų gydytoja, perims brolio kabi
netą ir patenkins motinos giminių norus.

Godžiai atsikando obuolio ir iš naujo ėmė var
talioti žurnalus. Tuo metu girdėjo atidaromus so
do vartelius ir kažin kieno lėtus žingsnius. Tuo pa
čiu laiku išgirdo ir galingą Theresės balsą:

— Pas mus čia sakoma “Gruess Gott”!
— O mes sakome “Sudievu”. Tai beveik tas 

pats, miela pastoriene!
— Aš nesu jokia pastorienė!

— Tai gal šiaip gyvenate... susidėję... netiesa?
— Nebūkite akiplėša! mes esame katalikai! ar 

nematote kryžiaus?! čia klebonijos kiemas, tuč
tuojau išeikite! — Ir taip treptelėjo koja, kad net 
skalbinių krepšys apvirto į žolę.

— Helen, panele Helen!
Bet ji jau buvo atsstojusi ir smalsiai stebėjo 

sode stovintį įsibrovėlį. Tai buvo kažkoks svetimša
lis. Galėjo būti ir vienas sugrįžusių iš karo, kurie 
dabar kasdien išvargę, vos paeidami, apsirengę do
vanotais skarmalais grįžta pas savuosius. Ne kitaip 
atrodė ir šis jaunas vyras, kurio kalbos akcentas 
liudijo jį esant ne iš kaimyninio krašto. Helen ma
tė to vyro atlapotus senus baltinius, apdriskusias 
pilkas kelnes, per nugarą permestą seną kuprinę ir 
labai dulkinus batus. Atrodė nepaprastai pavargęs, 
o vis dėlto kaip jis šaipėsi iš pykčiu nutviskusios 
Theresės! Ji matė eilę blykstelėjančių dantų ir šel
miškas mėlynas akis.

— Helen, atneškite kelis pfeningius, nes kitaip 
neatsikratysime to akiplėšos!..

Nubėgo, beveik skriste nuskrido į savo kambarį 
ir, suradusi penkių markių pinigą, grįžo į sodą. Jis 
jau buvo nusisukęs eiti nuo besibarančios Theresės.

— Še, imkite! — Helen ištiesė ranką.
Svetimasis stabtelėjo, šypsena sustingo jo dul

kiname veide.
— O, — sumurmėjo jis, — man to nereikia. 

Ačiū; tikrai labai miela iš jūsų. Bet aš norėjau tik 
kleboną pamatyti.

— Klebonas yra pas ligonį, — sušvelbeldžiavo 
susigėdusi Helen.

— Niekis, surasiu kitą kleboniją. O ar bus toli 
r.uo čia?

— Maždaug penkiolika kilometrų.
— Ačiū. Gal dar šiandien pasieksiu.
Helen nuleido vis dar ištiestą ranką. Penkios 

markės staiga, tarsi karštos geležies gabalėlis, ėmė 
deginti jos delną... O svetimasis ramiai uždarė pas
kui save sodo vartelius ir, linktelėjęs abiem mote
rim galvą, pasuko kaimo link.

Kitą dieną į klebonją atbėgo trobelninke Ag
nė, gyvenanti pačiame kaimo gale. Beveik uždusda
ma kalbėjo klebonui: esą, vakar pas ją užsukęs kaž
koks svetimšalis; prašęs nakvynės ir stiklinės pie
no; sakėsi esąs taip pavargęs, kad nebegalįs to
liau eiti. Agnei jo pagailo, nes taipgi ir jos sūnus 
kareivis nelaisvėje, ir tam svetimajam pataisė sū
naus kamaroje guolį. Valgyti jis nieko nevalgęs, tas 
jaunikaitis, bet už pieną tuojau užmokėjęs ir toks 
malonus buvęs, taip dėkojęs ir žadėjęs rytą toliau 
keliauti. Tačiau, kai ir priešpiečiams nieks kama

roje nesijudino, Agnė nutarė pažiūrėti. Taigi, iš
girdo kažkokį keistą lyg ir šniokštimą, lyg ir deja
vimą. Pamažu atidarė duris, ir, Dievulėli 1 tasai sve
timasis blaškosi lovoje, visas prakaitu apsipylęs, 
karščiuoja ir kalba pats su savim kažin kokia dar 
niekada negirdėta kalba. Išsigandusi Agnė atbėgo 
tiesiog klebonijon: taigi, tegul klebonas nueina ir 
pasižiūri. Bet klebonas tik mostelėjo ranka:

— Pirmiausiai šauksime gydytoją. Helen, bėk 
pas daktarą Burhet ir nuvesk jį pas ligonį. Aš vė
liau užeisiu pasižiūrėti.

Nubėgo. Surado daktarą Burhet ir palydėjo jį 
pas trobelninkę į kaimo galą.

Kamaroje gulėjo vakarykštis sodo svetimasis. 
Helen staiga prisiminė savo vakarykštę išmaldą ir 
pati nežinojo, kodėl dabar paraudo... O jis kliedėjo. 
Beveik raudodamas pynė tikrai dar niekada negir
dėtus žodžius — lyg ir rusiškus, lyg ir vengriškus. 
Dr. Burhet, kraustydamas savo instrumentų krepšį, 
spėjo, kad, girdi, toji kalba turinti slavų akcentą, 
bet kas svarbiausia — šis jaunuolis turįs abipusį 
plaučių uždegimą. Helen akimirksnį stebėjo ligo
nio atlapą, saulės nudegintą plačią krūtinę, stebė
jo užmerktų akių rudas blakstienas ir staiga at
siminė, kad už jų slepiasi dvi mėlynos šelmiškos 
akys. “Pastorienė” juokėsi vakar tos dabar nuo 
karščio sukepusios lūpos. Bet jo pasisveikinimas 
vakar atrodė nevisai mandagus. Ir vis dėlto koks 
nuostabiai gražus turi būti to jauno vyro kūnas... 
tarsi gražiam paveikslui ar skulptūrai sutvertas...

Daktaras Burhet dar kartą pakartojo:
— Dabar vandens, rankšluostį ir muilą.
Helen krūptelėjo, tartum vagis, užtiktas besi

grožint svetimais dalykais, ir, dar daugiau nukais
dama, nubėgo siaurais, mediniais laiptais į virtuvę, 
kurioje triūsė'si susirūpinusi trobelninkė Agnė.

— Jūs čia šeimininkė. Daktarui Burhet reikia 
šilto vandens ir rankšluosčio, švaraus... — dar pri
dūrė.

— Vaje, ar rimtai serga?
— Labai.
Helen išėjo į kiemą, atsisėdo ant suolelio po 

langu ir ėmė laukti daktaro. Paskui, grįžtant dulki
na kaimo gatve, jis aiškino:

— Dabar reikia geros priežiūros — gero mais
to ir gailestingos širdies. Bet tai kiekvieno mūsų 
pareiga, ar ne tiesa? Nors nežinia, ar tas gerasis 
ligonis dar vakar nebuvo mūsų priešas, bet dabar 
nesvarbu. Gaila, kad mano namai jau pilni. Toje 
kamaroje per maža saulės, tačiau visame valsčiuje 
nežinau nė vienos trobos, kur būtų laisvas kamba
rys. Sakau — tikra emigrantų invazija. Vargšai

(Nukelta į psl. 4)
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MELBOURNO PRAGIEDRULIAI

Per dešimtmeti mažai pasikei
tęs konservatyvus Melbourne 
veidas žvelgė į mane iš pažįsta
mų gatvių, stočių ir priemiesčių.

šiame pažįstamam mieste jieš- 
kojau lietuvių. Radau ir jie ma
ne painformavo, kad Melbourne 
nėra lietuviškos veiklos, jokių 
pasirodymų, jokių kultūrinių pra
mogų.

Kai priminiau skelbimų “Mūsų 
Pastogėje” apie ruošiamų Mar
gučių vakarą, mano pažįstami su
abejojo. Patikrinimui paprašiau 
lietuviško laikraščio. Deja, lietu
viški laikraščiai neprenumeruoja
mi. nes “neverti skaityti”. O į 
paklausimų iš kur jie tai žino, jei 
neskaito, gavau autoritetingą at
sakymų “lietuviai nesugebą nie
ko, neveikių nieko, neturį savos 
istorijos, savos kultūros! Latviai, 
estai, o!... tai kas kita!

(Savo mintyse nusprendžiau 
siųsti perskaitytus lietuviškus 
laikraščius jų neprenumeruojan
tiems “lietuviškos istorijos ir kul
tūros žinovams”).

• * *
Pesimizmo ii- nežinojimo padan

gę praskaidrino pirmieji pragie
druliai.

Pripuolamai sutiktas p. Cininas 
papasakojo apie dramos ratelio 
pastatytą “Kuprotas Oželis” ope
retę. Labai apgailestauju, kad 
man neteko matyti šio spektaklio 
ir kad nebuvo progos pasikalbėti 
su režisierium, aktoriais bei pub
lika.

Nors (vėl ignoracijos debesys 
uždengė šviesų pragiedrulį) dvi
dešimties žmonių klausiau apie tą 
spektaklį, nei vienas iš jų nieko 
nežinojęs! * • •

Girdėdama autoritetingą ben
druomenės veiklos pamerkimą ir 
lietuviškos kultūros žemumą, pa
klausiau vieno iš tėvų, ar vedė 
savo vaikus į Geelongo lietuvių 
Vaikų Teatro spektaklį, nesenai 
gastroliavusį' Melbourne?

Deja, tokių dalykų niekas ne
girdėjęs! Žinoma, australiškuose 
laikraščiuose apie tai nerašė? O 
be to, vistiek tai per menkas da
lykas australišką mokyklų lankan
čiam vaikui, 

e e e
Pesimizmo jūron nugrimzdę 

mane susirinkusių lietuvių būrys. 
Tik staiga, toj tamsoj nušvito 
šviesus, šviesus pragiedrulys!

P. Zdanavičienė, išgirdusi ma
no pavardę, užkalbino klausimu 
apie mūsų šokius ir pradėjo pasa
koti, kaip ji čia gimusius jaunu
čius lietuviukus moko tautinių 
šokių. Kiek entuzijazmo, kiek 
meilės kultūriniam lietuviškam 
darbui ir mūsų liaudies menui 
patyriau šios jaunos lietuvės pa
sakojime! Apie 50 įvairaus am
žiaus lietuvių vaikų yra jos vado
vaujamam būrely.

♦ ♦ *
Įtikinėjama, kad mūsų lietuviš

koji veikla yra bergždžia, nes 
mes neturime nei savos istorijos, 
nei savos kultūros, nei savo atei
ties, radau šviesų pragiedrulį p.p. 
Stankūnavičių bute.

Seni, autentiški, didelės vertės 
Lietuvos Kunigaikštijos žemėla
piai ir liaudies meno smulkmenos 
puošia jų svetainę, šeimininkai, 
abu mokytojai australiškose mo
kyklose, su pasididžiavimu rodė 
šias brangenybes ir aiškino savo 
bendradarbiams ir kitiems sve
čiams lietuvių praeitį ir kultūrą. 
Savo mokinių klasėse jie taip pat 
išnaudoja kiekvienų progą užkliū
ti už Lietuvos istorijos ir tauto-

AUKSINĖS SAGOS
(Atkelta iš psl. 3) 

velniai!... Na, bet ir išsirinko namus susirgti! — 
kalbėjo daktaras Burhct ir, žiūrėdamas tiesiai į 
Helen, šelmiškai pridūrė: — O tasai jaunikaitis 
ypač simpatiškas... Ar ne tiesa, panele Helen?

■ — Hm... aš nežinau... galimas dalykas... — su
murmėjo ir nuleido akis.

Theresė tylutėliai dejavo: jau kelios savaitės 
vis jai “tasai teatras”. Tačiau pats klebonas liepė 
kas trečią dieną prikrauti pilną krepšį. O panelė 
Helen stirnos vikrumu tik bėgioja kasdien kaimo ga
lan ir atgal, tartum “tasai vyrpalaikis” patsai ka
ralius būtų. Tegul jis ir ligonis, tegu vargšas, te
gu bus ir dešimt kartų pabėgėlis, tačiau jos mais
to atsargos vis tiek tirpsta, kaip pavasario snie
gas. Ir kur tau netirps: ir klebonas turi iš korte
liu gyventi. Nors kaimiečiai šį tą ir dovanoja, bet 
kasdien vis nauji įsakymai: tai tam trupinėlį arba
tos, tai tam keletą obuolių, tai anam stiklą uogie
nės. O patsai klebonas dabar staiga prdėjo nemėg
ti nei uogienės, nei sviesto. Kavai cukraus taip pat 
jam nereikia, žinoma. Sekmadienio pyragas, sako, 
kenkiąs jo viduriams... Ji, Theresė, tegul tai išdali
na pabėgėlių vaikams, kurie gyvena sukišti tuščioje 
kaimo mokykloje. Na, ims kada klebonas ir sukris 
po altoriumi...

— Theres, ar nepamiršai įdėti kelių kaušinių? 
— šūktelėjo į virtuvę įėjusi Helen.

— Kiaušiniai pasibaigė! basta! — atrėžė pasi

RŪTA DARGAS 

sakos, įpindami į pamokos turinį 
pasakų apie gintarų, Eglę — Žal
čių karalienę, apie totorius, kry
žiuočius.

Mums daugiau reikia tokių am
basadorių, kurie ne tik svetimtau
čiams, bet ir lietuviams, kurie 
niekina viską kas lietuviška, paro
dytų tikrą Lietuvos veidą.

*
Pragiedruliai susijungė į didelę 

šviesą ir apšvietė Melbourne pa
dangę.

Sekmadienio mokyklose yra 
virš 150 vaikų. Visi kalba lietu
viškai, dainuoja daineles, šoka, 
mokosi skaityti, rašyti, klausosi 
pasakų.

Velykų pirmų dienų pilnoj baž
nyčioj džiaugsmingai skambėjo 
lietuviškas Aleliuja su viltimi ir 
ateities pažadais —.

Du chorai, kiekvienas turįs 
apie 40 dainininkų, yra Melbour
ne bendruomenės pasididžiavi
mas.

• • »
Seniai veikiantis gerai žinomas 

p. Čelnos vedamas choras kruop
ščiai ruošiasi kultūrinei šventei 
Adelaidėje.

Antrasis choras, nesenai susi-

I TALKA R. S. L.
l

Balandžio 18 d. M.P. Nr. tilpo 
strapsnis “Kovon su komunizmu”, 
kur p. J.P. Kedys rašo: “Čia rei
kia pažymėti, kad R.S.L. yra gau
si, reikšmingą balsą turinti visuo
meninių bei politinių reikalų svars
tyme...” ir toliau: “ši R.S.L. akci
ja yra nepaprastai reikšminga.”

Bendrai p.Kedys teisingai api
būdino R.S.L. tikslą kovoje su ko
munizmu ir siūlo, kad Krašto Val
dyba paragintų visas apylinkes su
šaukti gausius suirinkimus ir pri
imti rezoliucijas. Sveikintinas pa
siūlymas, bet mes patys kaip lie
tuviai neišnaudojame progos. O 
proga yra auksinė.

M.P. Nr. 16 (678) Kultūrinės 
naujienos skyriuje pranešama, kad 
“Voyages Press” išleidža anglų 
kalboje knygų apie Lietuvos parti
zanų kovas pagal Daumanto pa
sakojimą. Kas skaitė tų knygų 
(dalis buvo spausdinama M.P. at
karpoje), ta tikrai tenai parodo
mas tikrasis komunizmas okupuo
toje Lietuvoje, čia visi lietuviai 
turėtų ateiti į talkų R.S.L. pra
šant, kad minėtų knygų Australi
jos karių sųjunga įsigytų savo 
skyrių bibliotekose.

Canberrojc gyveną lietuviai ga
lėtų asmeniškai kreiptis į R.S.L. 
pirmininkų A.J. Lee arba raštu 
nurodant tos knygos svarbų kovo
je su komunizmu.

Esame Australijos piliečiai, o 
tos privilegijos neišnaudojame, tad 
dabartiniu metu rašykime laiškus 
su prašymu į bibliotekas, kad tų 
knygų įsigytų viešosios bibliotekos 
su savo padaliniais priemiesčiuose, 
R.S.L. skyrių bibliotekos ir dides
nių darboviečių bibliotekos. Jeigu 
į tas tris vietas bus pasiųsta šim
tai laiškų, tad ta knyga tikrai pra
skins kelių į Australijos visuome
nę, bus skaitoma ir kartu supa
žindinama su Lietuvos vargais po 
rusiškuoju batu.

Nelaukime, kad Krašto Valdyba 
ar kuri kita organizacija rašytų, 
bet rašykime mes patys. Rašant 
nurodykite knygos pavadinimų, 
leidėjų, adresų ir kainų (žiūr. M. 
P. Nr. 16, psl. 4 Kultūrinės- nau- 

organizavęs vedamas p. Juškos, 
praktikuojasi bažnytinių giesmių 
išpildyme.

Prasidėjus organizuotis naujam 
chorui buvo trynimosi ir nesusi
pratimų. Abu chorai, papildomi 
jaunais dainininkais, turi gerą 
ateitį.

Yra dainininkų kurie priklauso 
abiem chorams. Sekmadieniais 
anksti rytų jie repetuoja bažny
tiniam chore, po to gieda per 
pamaldas, o pavakare dainuoja 
pas p. čelną tris valandas.

Ir taip šie dainos mylėtojai pra
leidžia visų dienų su lietuviška 
daina!

Pesimistų lietuvių jau nebe
klausiau apie lietuvius studentus, 
skautus, sportininkus, žurnalis
tus!

Saulė šviečia Melbourne padan
gėje, bet ne visiems!

* * *
Diena karšta ir sausa, ne kaip 

Melbourne, bet tipiškam subtro- 
pikiniam mieste.

Nuvažiavau į pajūrį. Mane pa
sitiko senai pamirštas, pažįsta
mas kvapas žuvies jūros žolės. 
Phillip Bay lygus pilkas paviršius 
neviliojo akies, nežaidė putojan- 

jienos). Parašę išvardintus laiškus 
viršminėtoms institucijoms, būsime 
maža dalele prisidėję prie Lietu
vos vargų iškėlimo Australijos vi
suomenėje ir kartu patalkininkau
sime R.S.L. kovai su komunizmu.

Aras
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PASIDARYKIME IŠVADAS
Labai dažnai “Mūsų Pastogėje” 

būna iškeliamos įvairios mintys 
su pasiūlymais, o po to viskas vėl 
nutyla. Taip ir lieka neaišku: ar 
buvo svarstomos visuomenininkų, 
ar tik paskaitytos pavienių asme
nų pečių, trūktelėjimu paliįckai- 
mos...

ALB Krašto Valdyba ar netu
rėtų oficialiai atsakyti į juos lie
čiančius klausimus per savo orga
ną? Tuokart ir didesnioji dalis 
visuomenės žinotų mūsų valdžios 
reakcijas. Iškeliamos mintys ne
turėtų būti laikomos kaipo skai
tytojų pasisakymai, bet kaip su
gestijos Valdybai pačių ALB na
rių.

Kitas dalykas, vertas dėmesio, 
yra mūsų organizacinės apyskai
tos. Jos pateikiamos susirinkimų 
metu, perskaitant iždininko pra
nešimų, kurį taip pat patvirtina 
Kontrolės Komisija. Susirinkimai 
tautiečių dalyvavimu nepasižymi. 

piktinusi Theresė, — o naujų dar niekas neatnešė. 
Aš gi ne višta... negaliu jų dėti... — Helen apka
bino jo stūkčiojančius pečius ir kuždėjo į ausį:

— O gaila. Daktaras Burhet sakė, kad jam 
būtų gerai žali kiaušiniai. Tu nežinai, Theres, koks 
tai vargšas žmogus: ištisas savaites keliavo per 
kaimus ir miškus. Žinai, jo tėvynė Lietuva. O ten 
dabar rusai. Taigi, turėjo palikti senų motiną, se
seris ir viską, kas žmogui brangu ir miela. Bėgda
mas badavo, šalo, kryžiavo įvairius kelius, nakvojo 
laukuose, perpalukė Elbę, o dabar norėjo pasiekti 
savo tautiečių stovyklų čia kažin kur Tirolyje. — 
Ir taip kuždėjo jai viską, ką buvo iš paties ligonio 
išklausinėjusi. Pasakojo nepailsdama, beveik neat
gaudama kvapo. Theresė, sujaudinta jos žodžių, ne
galėjo matyti panelės Helen keisto akių žvilgėjimo, 
pakitusios balso gaidos ir susižavėjimo.

— Jo vardas Jonas, girdi, Theres? Jonas, taip 
kaip mūsų Hans, tai tas pats. O ar tu žinai, kur 
yra Lietuva? Prie Baltijos jūros. Ji buvo labai tur
tinga ir darbšti tauta, žinai...

— Nustok, nustok, užteks! — susigraudino 
Theresė, — geriau bėk ir pasiimk skarą, šiandien 
toks vėjas!

Kai Helen pranyko, ji dar stovėjo susimąsčiusi 
ir galvojo. Bet tada sode ją labai įžeidė: “Taip sau 
gal susidėję gyvenate, pastoriene”, sviedė jai į akis 
... — jai, žilaplaukei Theresei... Na, bet laukuose, 
sako, nakvojo, per Elbę, sako, plaukė... Brr... — net 
pasipurtė ir, staiga puolusi prie spintelės, sugrai
bė savo “pačios slėptuvėje” kelis kiaušinius ir mur
mėdama greit įdėjo juos į jau baigtą krauti krepšį.

(Pabaiga sekančiame Nr.)

čių baltų bangų muzika. Tykų 
monotoniškumų ardė tik žuvėdrų 
klyksmas.

Tuščiame pajūry apėmė nostal
gia gyvo pasaulio, Ramiojo Van
denyno bangų, skambančių nesi
baigiančia potvynių rapsodija.

Kaip Sydney tiltas yra miesto 
emblema, taip Music Bowl cha
rakterizuoja Melbournų.

Music Bowl parke ant Jarros 
gražių krantų, dekoruota užnuga
ry augštais miesto pastatais ir 
St. Paul katedros gotiškais bokš
tais, iš trijų pusių apsupta parko, 
šiuo, metu pasipuošusio rudens 
auksinėmis spalvomis.

Music Bowl primena atvirą di
džiulį plieno skliautą, įtemptų ir 
augštų laibų kolonų paremtą.

Milžiniška scena pradžiugins 
kiekvieną režisierių, o puiki akus
tika kiekvieĮno konceytmeistro 
širdį.

Amfiteatre yra virš 2 tūkst. sė
dimų vietų ir pakiliam kalnely 
aiit žolės dar 4 tūkst. žiūrovų tu
ri pilną scenos vaizdą. Išnuoma
vimas šio amfiteatro vienam va
karui kainuoja £150,-

Jos įrengimas kainavo virš £200 
tūkst. Tačiau tam tikrų statybinių 
klaidų pašalinimas ir dabar vis 
reikalauja kapitalo. Didžiausias 
jos minusas tai atdaromas į pie
tus, iš kur ateina pikčiausi, dažni 
Melbourne lietūs. Taip, kad nuo 
balandžio iki lapkričio mėn. Music 
Bowl negali būti naudojama kon
certams.

Apie tai buvau painformuota 
kalbaus senuko sargo, kuris išgir
dęs, kad net iš Sydnėjaus atvy
kau pasižiūrėti šios Melbourne 
pažibos, nesiliovė kalbėjęs, paro
dė po scena įruoštus kambarius, 
sanitarinius įrengimus ir net la
bai kuklų, reprezentacinį kamba
rį, kuriame priimami aukštieji 
svečiai, kaip Mr. Menzies.

Nenuostabu, kad daugumas mūsų 
tautiečių laiko visuomenininkus 
“uždarbiaujančiais”. Laikraščiai 
esą perbrangūs, nes moka kiek
vienam rašančiam. Namams tiek 
kartų rinkta pinigų, ruošta šokių, 
kad jau keliolika už tuos pinigus 
būtų buvę galima įsigyti. Kai 
kam tos mintys yra juokingos, o 
kitam gal ir labai graudingos. 
Deja, panašių priekaištų man ne 
kartų teko girdėti iš musų lietu
vių tarpo, kurie jų nevengia “iš
aiškinti” ir savo prieteliams. To
kie asmenys, esą pasyvesnia
me mūsų gyvenime, neįtikinami, 
kad visuomenininkai dirba vien 
iš pasišventimo ir pareigos. Jų 
įtaka paveikia ir duosnesnį tau
tietį, kuris yra nutolęs nuo lietu
viškų subuvimų, o ypač susirinki
mų.

Ai- nevertėtų metinius finansi
nius pranešimus, ypač kaip: “Mū
sų Pastogės”, Krašto Valdybos, 
ALB Apylinkių Valdybų ir Lietu
vių Namų pateikti raštu, o no
rint pasiekti didesniąją dalį lie
tuvių ir pačioje “Mūsų Pastogė
je” prieš metinius susirinkimus, 
arba finansiniams metams užsi
baigus, — koks atvejis būtų pri- 
einamesnis.

Tuo gal ne vienam tautiečiui 
“atsivertų akys”, kokiomis sąly
gomis yra susiėję dabarties mū
sų visuomenininkai ir ne tiek jie 
“uždirba”, bet prideda iš savo ki- 
šeniaus, eidami nedėkingas parei
gas labui lietuviškos bendruome
nės išlaikyme Australijoje.

Šiuo principu vadovaujasi visos 
kitos svetimtaučių organizacijos 
prieš rinkimus naujų valdybų, ar
ba pabaigoje finansinių metų su
teikiant savo nariams metines 
apyskaitas raštu.

Be to, raštu pateiktų apyskaitų 
galima daugiau įsigilinti ir mūsų 
patiems visuomenininkams, kurie 
galvoja, kad dabartinė mūsų vei
kimo egzistencija yra tinkama. 
Susirinkime skaitomų apyskaitų 
skaičiai ne taip jau kiekvienam 
ir užsiregistruoja, ir kaip pap
rastai užbaigiama, kad kasoje yi'a 
likutis, sakome, gerai. Tačiau li
kučiai būna pagal reikmenas ga
na maži. Pranešimą darančio aiš
kinimai, kad skolos likusios ne
mažos, susilaukia kurčios ausies 
ir paliekama su mintimi, kad jei 
Valdyba prieš tai išvežė, tai kita 
irgi pajėgs atsilaikyti, o tas pajė
gumas su kiekviena diena ma
žėja.

A. Bučinskai, Sydney

SUSIPRASKIME!
Balandžio 25- d. M.P. Nr. 16 p.

KEISTUOLIS EŽERAS
Australijoje, 25 mylios nuo Can

berra yra didžiulis 19 mylių ilgio 
ir 17 mylių pločio Jurgio ežeras 
(Lake George), vienas iš keisčiau
sių ežerų pasaulyje, šiuo metu jis 
kyla ir net darosi grėsmingas. 
Tarp 1920 iki 1950 m. jis buvo 
visai išsekęs: kur dabar ežeras, ten 
prieš keliolika metų buvo vešlios 
ganyklos. Dėl nežinomų priežasčių 
šiuo metu ežeras tvinsta — nuo 
spalio mėn. pereitų metų vandens 
lygis pakilo virš dviejų pėdų ir, 
atrodo, dar kils. Nuo 1820 m. rug
pjūčio mėn., kada žeras buvo at
rastas, ligi šiandie jis buvo jau ke
turis' kartus išsekęs. Šisai Jurgio 
ežeras geologams yra tikra mįslė: 
jo tokio elgesio niekaip negali iš
aiškinti. Vieni tikina, kad po jo 
dugnu tekanti požeminė upė, ir eže
ras atsirandąs, kai žemės drebėji
mai užgriauna upės vagą. Kada 
vanduo prasimuša, ežeras išsenkąs. 
Kiti mokslininkai turi kitokių prie
laidų. Kaip ten bebūtų, šiuo metu 
pats ežeras yra grėsmingas. Kol

■ Atsisėdau tuščiam amfiteatre 
ir sapnavau apie milžinišką sce
ną lietuvių dainininkų užpildytų, 
apie 3-4 ratelius šokėjų spalvin
gais tautiniais rūbais išpildančius 
“Kubilą”, apie mažuosius akto
rius lietuvišku žodžiu vaidinan
čius liaudies pasakų ir amfiteat
re girdėjau tūkstantinę minią, 
plojančių be galo.

Tai buvo sapnas. Sapnas leng
vai įgyvendintinas. Nes nežiūrint 
ignorantų, pasmerkusių mūsų 
laikraščius, knygas ir bendruome
ninę veiklą, nežiūrint “politinių 
partijų” parapijoniškų ginčų, 
Lietuvos saulė šviečia Melbourne 
padangėje.

V. Kikilis straipsnyje “Pasaulio 
sąžinė” teisingai pastebi, kad pa
saulio sąžinės nėra, o yra tik iš
skaičiavimas ir siūlo mūsų politi
kams pagalvoti. Viskas būtų ge
rai, bet... O tas nelaimingas bet. 
Ką mūsų politikai atstovauja? 
Daugiau bendruomenę, bet ir tai 
mažų dalelę to krašto gyventojų, 
kur esame.

Daug politikuojama savoje 
spaudoje, bet iš tos politikos nie
ko apčiuopiamo. Susipraskhne pa
galiau ir pradėkime galvoti rea
liau. Daugumoje esame Australi
jos piliečai, o taip pat ir latviai 
su estais — apytiksliais daviniais 
apie 25.000 pabaltiečių. Tad ką 
gi daryti su tokiu skaičiumi? O 
reikalas visai paprastas: dabarti
nė federalinė vyriausybė labai 
maža persvara laimėjo rinkimus, 
ir manau, kad yra labai jautri pa
traukti rinkėjus į savo pusę.

Siūlyčiau Baltų Tarybai parašy
ti peticijų su 25.000 ar daugiau 
parašų ir prašyti, kad Pabaltijo 
tautų okupacija Australijos vy
riausybės būtų iškelta Jungtinėse 
Tautose. Ne malonės prašyti, o 
reikalauti, kaip piliečiams. Savai
me aišku, kad daug australų šiai 
peticijai pritars. Tad peticija su 
50.000 ar daugiau parašų privers 
vyriausybę pagalvoti, ir gal būt, 
sakau gal būt, mūsų reikalas at
sidurs Jungtinėse Tautose. Prie
mones ir būdus kaip tą atlikti pa
likime Baltų Tarybai. Jau dabar 
pats laikas tuo klausimu susirū
pinti. Kaip Australijos .(piliečiai 
turime pareigas, turime taip pat 
ir privilegijų, bet šių paskutinių
jų neišnaudojame. Demokrati
niuose kraštuose ne politikai 
(ypač egzilai), bet to krašto pi
liečiai yra ramstis, ant kurio vy
riausybė h' laikosi.

Kaip jau minėjau, federalinė 
vyriausybė iš praeitų rinkimų 
pasimokė, kad su piliečiais reikia 
skaitytis, o be to, manau, kad da
bartinė vyriausybė pritars mūsų 
peticijai, ir reikalas atsidurs ten, 
kur reikia. Teisingai p. Kikilis 
užbaigia savo straipsnį: “nuleisti 
rankų kol gyvi esame, neturime 
teisės.”

J. Riauba, Adelaide

NEI ZUIKIAI, NEI 
DEZERTYRAI

P. J.P. Kedys straipsnyje: “Kas 
gi mes esame?” (M.P. Nr. 10) 
apkaltino mūsų tautos dalį, kuri 
antrojo karo metu pasitraukė iš 
tėvynės, dezertyravimu. Gi tuos, 
kurie aktyviai neprisideda prie 
bendruomeninės veiklos jis juos 

ežeras tyvuliuoja, jis yra tikras 
Australijos laukinių paukščių ro
jus: čia veisiasi pelikanai, juodo
sios gulbės, žuvėdros ir daugybė 
kitokių. Važiuojanti iš arba į 
Canberra ne vienas stebėjosi, kodėl 
eilė medžių ir telefono stulpai su
bridę vandeny, o tai tik dėl to, kad 
dar tuo metu vedant telefono lini
jų, ežero pakraštys buvo gerokai 
atitolęs nuo federalinio plento. 
Šiandie vanduo jau beveik pasie
kęs-pati plentų.

•
ŽUVO KAIP ASMENYBĖS 

KULTO AUKA
Gegužės 1 dienos išvkarėse vil

niškė Tiesa atspausdino seno ko
munisto pogrindininko F. Abra- 
mavičiaus straipsnį apie buvusį 
kunigą, vėliau triukšmingų komu
nistų veikėją Praną Vilūnų. Tų 
dienų suėjo 80 metų nuo jo gimi
mo.

Pranas Vilūnas įsišventino ku
nigu 1904 metais, o 1920 metų ba
landžio mėnesį, būdamas vikaru 
Tirkšliuose, metė kunigavęs ir pe
rėjo į komunistų veikimą. Po 
gruodžio 17 d. perversmo, trejetą 
savaičių pasislapstęs Kaune, išvy
ko į Karaliaučių, o po metų — į 
Minską ir gamino tenai komunis
tinę propagandinę literatūrą lie
tuvių kalba. Bet kažkaip nusidėjo 
ir kompartijai, nes, kaip F. Abra- 
mavičius dabar liūdnu balsu pra
neša, “1938 m. P. Vilūnas žuvo 
kaip asmenybės kulto metu įsiga
lėjusių teisėtumo pažeidimų au
ka”... (LNA) 

pavadino “dezertyrais kvadrate”. 
Pasitraukimų iš tėvynės jis pava
dina zuikių pabėgimu.

Pasitraukimo fakto negalimu 
paneigti. Tačiau p. J. Kedys lai
ko netinkama priemone komuniz
mui pasipriešinti, štai kaip jis 
rašo: “Mauragis surado neblogą 
antibolševikinį pagrindą — pabė
gimą, ir dargi viešai randa pro
gos juo didžiuotis. Šiuo pagrin
du daugiausiai naudojasi zuikiai, 
bet jeigu ir mes juo pasinaudojo
me, tai tuo didžiuotis tikrai nėra 
ko, nes bolševikai tebijo tik ko
votojų ir jėgos, bet ne bėglių.”

Visų pirma aš apibrėžiau šią 
tikrovę ne pabėgimu, o tėvynės 
palikimu, tai daug platesnė sąvo
ka. Toliau: ne aš suradau šį anti
bolševikinį pagrindų, o pats gyve
nimas jį iššaukė. Buvo daug mo
tyvų, jų tarpe ir tas, kad būdami 
užsienyje laisvi geriau galėsime 
kovoti su priešu. Negalima, žino
ma, išjungti ir baimės momento, 
komunizmas jau buvo visiems ge
rai žinomas. Nei pasitraukimas, 
nei pabėgimas nėra pralaimėji
mas; daugeliu atvejų yra išven
gimas susinaikinimo, arba pasi- 
ruošiinas naujiems antpuoliams. 
Mes savo pasitraukimu ar pabė
gimu esame gyva žaizda ant tarp
tautinio kūno, kuri laukia užgy- 
dimo; esame problema, kuri lau
kia išsprendimo; esame gyvi liu
dininkai, kurie privalome pasaky
ti visą tiesą apie komunizmą ki
tiems.

Keistokas yra p. J. Kedžio ka
ringumas, kai jis šaukia kovon 
zuikius ir dezertyrus, jo paties 
žodžiais tariant: “bolševikai tebi
jo kovotojų ir jėgos, bet ne bėg
lių”. Niekados nereikia pamiršti, 
kad šių dienų karas yra ideolo
ginis karas, ir kad tam karui esa
me labiausiai kvalifikuoti ir tin
kami kovotojai.

Toliau p. Kedys taip rašo: “p. 
A. Mauragio pareiškime ryškiai 
išlenda labai nemalonus priekaiš
tas pasilikusiai ir kenčiančiai tau
tai. Juk jeigu mes pasitraudami 
iš tėvynės apsisprendėme prieš 
komunizmą, tai lieka viena logiš
ka išvada, kad visi tie, kurie iš 
krašto nesitraukė, pasisakė už 
komunizmą.” Tokia išvada pada
ryta neteisingai.

Kaip yra su pasilikusiųjų apsi
sprendimu? Jis mums nėra žino
mas, tačiau galima prileisti, kad 
visa tauta su maža išimtimi būtų 
pasitraukusi, jei tik būtų turė
jusi galimybės tai padaryti. Vien 
tik apsisprendimo pasitraukimui 
neužteko, o reikėjo turėti gali
mybių jį realizuoti. Apsisprendi
mas žinomas tik tų, kurie jį rea
lizavo pabėgimu arba partizanine 
kova. Visų kitų yra tik jų pačių 
viįaus reikalas, dar nerealizuo
tas; jis pasirodys, kai bus tam pa
lankios sąlygos.

A. Mauragi*, Sydney
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LIETUVIAI KREPŠININKAI 
I EUROPĄ

SYDNEY

Kovas klumpa ir kyla
KREPŠINIS. — Po atostogų 

“Kovo” krepSio komanda įstojo į 
Western Suburbs žiemos turnyrą. 
Pradžia buvo jau sunki, nes dėl 
stokos treniruočių. Trūko gero su- 
sižaidimo. Tad teko pirmas dvi 
rungtynes pralaimėti. Bet dabar 
matosi didelė pažanga ir jau per 
paskutines 3 rungtynes koviečiai 
laimi. Tenka pastebėti geras su
siklausymas tarp žaidėjų ir geras 
trenerio D. Lee vadovavimas. Šis 
turnyras yra gan svarbus, nes bus 
geras pasiruošimas sekančiai spor
to šventei, kaip anksčiau kovie
čiai vykdavo į šventes nedalyva
vę turnyruose, bet tik pasitreni
ravę.

KOVAS — CROWS 60-41 (30-20)
Čia matosi gražus susižaidimas 

ir sparta. Nuo pirmos minutės 
matosi Kovo persvara. Labai gra
žiai pasirodė S. Lukoševičius, šis 
jaunas krepšininkas yra padaręs 
didelę pažangą ir dar pagerės, 
nes turi gerų krepšininko ypaty
bių. Gynimas ir puolimas buvo 
geras, nors sviedinio perdavimai 
galėjo būti ir geresni.

Gynime gerai sužaidė J. Kriau- 
cevičius, kai puolime be Lukoševi
čiaus, gražiai pasirodė jaunis A. 
Andrejūnas. Už Kovą žaidė ir 
taškus pelnė: S. Lukoševičius 28,

A. Vasaris 12, D. Kriaucevičius 
10, A. Andriejūnas 8, D. Lee 2, 
J. Kriaucevičius 0, K. Protas 0.

KOVAS — NEWTOWN
45-54 (24-18)

Pirmame puslaikyje Kovas gra
žiai sužaidžia. Priešas nepraeina 
pro kietą zonos gynimą, ir tuo bū
du puslaikis baigiasi mūsiškių 
naudai. Pradžioje antro puslaikio 
koviečių žaidimas pasimeta, den
gimo kaip tokio beveik nėra, ir 
priešas monotoniškai daro metimą 
po metimo. Prieš pat galą steng
tasi rezultatą išlyginti, bet New
town ilgais metimais laimi. Rung
tynės pralaimėtos, nes blogai 
dengta, puolikai atsilikę, ir be
reikalingai iš toli mėtyta, kai kiti 
žaidėjai nedengti galėjo metimus 
daryti iš po krepšio. Kovo taškai: 
D. Kriaucevičius 18, A. Daniške- 
vičius 12, S. Lukoševičius 10, A. 
Vasaris 5, D. Lee 0, J. Kriaucevi
čius 0.

ORINIS
Orinis populiarėja koviečių tar

pe. I treniruotes susirenka apie 
20 žaidėjų ir žadama sudaryti net 
3 komandas. Adelaidė — sporto 
šventės metu turės pasispausti.

G.

Šiemet minėtina neeilinė spor
tinė sukaktis. Tai 1937 m. Rygo
je įvykusiose Europos krepšinio 
pirmenybėse Lietuvos krep
šininkai laimėjo pirmąją vie
tą. 1962 m. nuo šių garbingų 
krepšinio pergalių sukanka 26-ri 
metai.

Yra sumanymas šiemet pasiųsti 
mūsų krepšinio rinktinę į Euro
pą. Norėtųsi tvirtinti, kad toks 
žygis bene būtų pats prasmin
giausias sukakties paminėjimas.

Apie kalbamą išvyką tikriau
siai susidarys įvairių nuomonių. 
Bus ir už, bet bus ir prieš. Kiek
vieno valia vienaip ar kitaip gal
voti. Vieną nuomonių štai patie
kiame skaitytojams.

Su keliais klausimais buvo 
kreiptasi į Vytautą Grybauską. 
Jam 1947 m. teko dalyvauti trem
ties krepšinio išvykoje į Prancū
ziją. Tąsyk lietuviai krepšininkai, 
iš 16 žaistų rungtynių 15 laimė
jo. Ir tik vienas, žaidžiant Lyon 
mieste prieš Prancūzijos meisterį, 
pralaimėjo vienu tašku.

1949 m. V. Grybauskas apsigy
veno Prancūzijoje ir įsijungė į 
Mulhausen F.C. eiles, kur teko 
treniruoti klubo krepšininkus ir 
kartu žaisti komandoje. 1953 m. 
V. Grybausko vadovaujama ko
manda, žaisdama valstybinėse 
krepšinio taurėj varžybose, iš 
600 komandų užėmė 2-ją vietą. 
Baigminėse rungtynėse, dviejų 
taškų skirtumu, pralaimėta tai 
pačiai Lyon komandai. Išvyks
tant j J.A.V., už nuopelnus spor
tui, V. Grybauskas apdovanotas 
Prancūzijos vyriausybės.

Šioje Atlanto pusėje V. Gry
bauskas žaidė New Yorko ir Ro- 
chesterio lietuvių komandose. 
1959 m. jis vadovavo lietuvių 
krepšinio rinktinėje viešėjusioje 
Pietų Amerikoje.

— Šiemet, kaip žinote, numato
ma mūsų krepšininkų išvyka Eu
ropon. Įdomu, kokia jūsų nuo
monė šiuo reikalu?

— Užsimojimas sveikintinas ir 
remtinas. Ir nėra kalbos, kad to
kia kelionė duotų nemažiau, kaip 
kelionė į Pietų Ameriką. Tik to
kiu būdu ne šiais metais, nežiū
rint 25 m. sukakties nuo perga
lių Rygoje. Ir tai dėl visos eilės 
rimtų priežasčių.

Prancūzijos sportinėje spaudo
je, jūsų dėka, tilpo žinių, skel
biančių išvykos pasekmes. Įdomu, 
ar nebuvo užuominų ir pasiūly
mų mūsų krepšininkams apsilan
kyti tame krašte?

— Taip, mūsų kelionė Pietų 
Amerikoje prancūzų spaudoje bu
vo teigiamai atžymėta. Tuoj ga
vau pasiūlymų panašią kelionę su
organizuoti Prancūzijon, Šveica
rijon, Belgijon, eventualiai Ita
lijon ir Vokietijon.

— Jūs ir dabar palaikote ryšį 
su Prancūzijos ir kitų valstybių 
krepšininkais bei sporto darbuo
tojais ir sekate Europos sportinę 
spaudą. Sakykite, koks dabarti
nis, kad ir tokios Prancūzijos 
krepšinio lygis?

— šiuo metu Prancūzijos krep
šinis yra truputį kritęs. Tačiau 
neužmirškime, kad tiek Europos 
pirmenybėse, tiek Olimpiniuose 
žaidimuose, tiek ir pasaulio pir-

menybėse, Prancūzija visuomet 
klasifikavosi pirmame dešimtuke. 
O be to, gerų komandų skaičius 
yra žymiai didesnis, negu 1947 
m. išvykos metu.

— Na, o koks gi krepšinio po
puliarumas Prancūzijoje? Kiek, 
pavyzdžiui, sutraukia žiūrovų 
rungtynės su užsienio komando
mis ir kaip reaguoja spauda?

— Krepšinis Prancūzijoje yra 
labai populiarus; Geros tarptauti
nės ai- tarpvalstybinės rungtynės 
sutraukia daugiau 10,000 žiūrovų 
Paryžiuje. Kituose miestuose 3000 
— 4000. Kadangi lietuviai krep
šininkai ten labai populiarūs, tai 
lietuvių rinktinei iš Amerikos ten 
žiūrovų netrūktų, daug priklau
so nuo parinkto laiko ir miestų.

— Toks skaičius žiūrovų, atrė- 
do, turėtų atnešti nemažai paja
mų. Kažin, ar iš rengėjų galima 
tikėtis tam tikros dalies pelno?

— Savaime aišku, kad iš ren
gėjų būtų galima gauti nemaža 
dalis pelno. Kiekvienu atveju, žy
miai daugiau, kaip Pietų Ameri
koje.

— Nuo išvykos į Pietų Ameriką 
jau spėjo prabėgti 2i metų. Per 
tą laiką mūsų krepšinio koman
dų sudėtis pakito. Kaip vertintu-

mėt dabartinį mūsų krepšinio ly
gį, palyginus jj su 1959 m?

— Neteko matyti paskutiniųjų 
pirmenybių Toronte, todėl neži
nau, kaip Rytų apygardos ir Ka
nados komandos šiuo metu ątro- 
do. Vidurinių Vakarų komandų 
bendras lygis yra smarkiai kritęs, 
tačiau pavienių žaidėjų turime 
gan geros klasės. Ypač nemaža 
tikėtis galima iš Modestavičiaus, 
Gacio, Brazaičio — Clevelando 
Žaibas, Augiaus, Burkausko — 
Chicagos Aras ir dar keletos jau
nių. Kiek subrendę ir įgavę pa
tyrimo, jie puikiai galėtų atsisto
ti į Skaisgirio (šiuo metu net 
Amerikos krepšinyje pasiekusio 
viršūnės), Varno, Valaičio, Žvi- 
nakio gretas.

— Na, o jei pabandytume spė
lioti. Sakykime, iš pačių pajėgiau
sių krepšininkų sudaroma rinkti
nė ir ji nuvykusi j Prancūziją su
sitinka su tenykščių miestų rink
tinomis bei pavienėmis koman
domis. Ar galima tikėtis laimėji
mų tokiuose susitikimuose?

— Žinoma. Tik parsivežti tiek 
pergalių, kaip iš Pietų Amerikos, 
tai jau reiktų visu 100% pilnos 
rinktinės.

PTR. P. (Dirv.)
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| STOCK į
J GARSŪS VISAME PASAULY, $

| BRANDY, f

I
 VERMOUTH - LIKERIAI f

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. |

Be kitų įvairiausią vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronj £ 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausit* »|.

ir Stock gaminius. J

SPORTO PASAULY

Adelaidės Lietuvių Sporto Klu
bas “Vytis” pradėjo žiemos krep
šinio turnyrą su rekordiniu ko
mandų skaičiumi; keturios vyrų 
ir dvi merginų. Vytis District pir
moji komanda susitiko pirmose 
žaidynėse su West Adelaide ir 
gavo smarkiai pilti 31-53. Vyties 
komandą sudarė Petkūnas kapt., 
kuris pelnė 5 tašk., Visockis 0, 
R. Pocius 1, Gumbys 6, L. Urmo
nas 0, Lapšys 11, Daugalis 8.

VYTIS REZERVAS II — 
UNITED CHURCH 31-46

Rezervas, neparodė didelės pa
žangos ir pralaimėjo labai pana
šiu rezultatu, kaip ir District. 
Taškus pelnė: V. Stankevičius 18, 
Gudelis 8, Morkūnas, Rakauskas, 
Rudzenskas po 2, Kapočiūnas ir 
R. Stankevičius po 0.

JAUNIAI ŽEMIAU 18 METŲ — 
ST. MICHAEL’S 95-11

Jauniai, kurie kėlinį žaidžia po 
šešiolika minučių, padarė puikią

pradžią, pasiekdami gražaus re
zultato prieš silpną priešą.

V. Stankevičius, kuris kaip jau
nius turėdamas teisę žaisti už vi
sas tris komandas, už rezervą, 
pelnė 18 taškų, o jaunių grupėje, 
turėdamas daugiau patyrimo, ne
gu priešininkai pelnė 40. Pirmą 
kartą žaidžiąs už Vytį Levickis, 
puikiai išnaudojo centr. poziciją 
ir pelnė 34 tašk. Komandos ka
pitonas Pocius neturėjo sėkmės 
metimuose, bet sugebėjo surinkti 
11 tašk. Radzevičius, kuris vienas 
iš jaunesnių su gera technika, 
prametė keletą lengvų metimų iš 
po krepšio ir nepelnė nei vieno 
taško. Kirša, komandos seniausias 
žaidėjas ir didžiausias tinginys, 
pelnė 6 taškus. Mikužis, kuriam 
trūksta dar daug patyrimo, savo 
ūgiu daug prisidėjo prie koman
dos laimėjimo ir pelnė 4 taškus. 
Šerdis, kuris, dar naujokas ko
mandoje ir kuriam daugiausiai 
tenka šildyti suolą, daro pamažu 
pažangą, nors ir neturėjo progos

VYTIEČIAI RINKS VALDŽIĄ!
“Vytis” š.m. gegužės mėn. 27 

d. 4 vai. po pietų Lietuvių Na
muose šaukia visuotinį metinį na
rių susirinkimą.

Suiirinkimo Dienotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau 

šiai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Tel. SHO 8734.

.. Pasiunčiamo: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, *»
• • mašinas, akordeonus ir visa kita.•»
:; Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos

’ kiekvienam pareikalavus.
’ ’ Užtikrinam, kad Jū*ų norimųjų prekių pa* mui
. . žemiauiią kainą,e •
;; Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus
«- siuntinius.

siuvamąsias .>

suteikiama

gausite už

Kiekvieno siuntinio pristatymą* garantuota*.

pelnyti taškų. De Groot geras 
žaidėjas, bet, žaisdamas po ilgos 
pertraukos, neparodė savo gabu
mų. Šimkus, naujas komandos 
žaidėjas, kuris dėl mokslo nega
lėjo dalyvauti, dar bus pastipri
nimas komandai. Bernaitis irgi 
komandos dalyvis, kuris ir negalė
jo dalyvauti šiose žaidynėse. Jau
nių komanda, kuri turi dešimt 
žaidėjų, gali išaugti į gerą viene
tą, nes jie daugiausiai treniruo
jasi ir tikisi išbandyti savo jėgas 
jaunių pirmenybių metu su kitais 
lietuviškais vienetais, šventės me
tu Adelaidėje.

JAUNUČIAI, ŽEMIAU 14 M.
— C.Y. DEMONS 21-26

Labai buvo skaudu, kai mūsų 
jauniausia komanda po gražaus 
žaidimo per visas žaidynes pasi
metė paskutinėse lemiamose mi
nutėse ir leido savo priešininkams 
rezultatą išlyginti, kuris buvo po 
19. Pratęsus jie turėjo nusileisti 
savo priešui. Žaidė ir taškus pel
nė: Jaunutis I — 14, Jaunutis II, 
Kohl, Jonavičius, Brazauskas 3, 
Kanas 2, Bernotas, šios komandos 
vadovu ir treneriu sutiko būti 
buvęs sporto klubo sekretorius p. 
J. Jonavičius, kuris jau pradėjo 
darbuotis su jaunučiais.

Klubo valdyba ir krepšinio sek
cija labai džiaugiasi p. Jonavi- 
čiaus talkininkavimu ir linki daug 
sėkmės ateityje.

MERGAITĖS. VYTIS DIV. I
— FALCONS 44-25 (16-17)
Mergaitės, žaisdamos pirmam 

kėliny, nerodė susižaidimo, ir be
veik visi laukė pralaimėjimo, bet 
viskas pamažu pasikeitė, kai D. 
Radzevičiūtė pradėjo mėtyti ir,

4. Pereitų metų visuotinio su
sirinkimo protokolo skaitymas.

5. Valdybos pranešimai, A. pir
mininko, B. iždininko.

6. Revizijos komisijos praneši
mas.

7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Valdybos veikiąs tvirtinimas.
9. Statuto peržiūrėjimas ir tvir

tinimas.
10. Naujos valdybos rinkimai.
11. Einamieji reikalai.
12. Susirinkimo uždarymas.
Visų narių dalyvavimas būtinas 

ir nesusirinkus daugumai, po 30 
minučių, nežiūrint narių skai
čiaus, susirinkimas bus teisėtas.

Balsavimo teisę turės visi su
laukę 18 metų ir susimokėję na
rdo mokestį.

A.L.S.K. “Vyti*”
Valdyba

žengiant į antrą puslaikį, mūsiš
kės dar turėjo vieną tašką savo 
naudai, bet čia A. Andriušytė, 
šiukšterytė ir Kelertą i tė savo 
puikiais metimais gręitai pakėlė 
rezultatą, o Radzevičiūtė vis ge
rino rezultatą, ir komanda lai
mėjo. Taškus pelnė: D. Radzevi
čiūtė 18, M. Kelertaitė 10, R. 
Andriuštyė 10, šiukšterytė 6, Pe
čiulytė ir Baškutė po 0.

VYTIS II — A.S.K. (latvė*) 
17-25 (11-10)

Latvės, kurios perėjo iš pirmos 
div. į antrą, turėjo daugiau pa
tyrimo negu mūsiškės, bet lietu
vaitės kovojo labai puikiai, nors 
ir pralaimėjo.

Taškus pelnė: Šulcaitė 8, L. 
Andriušytė 4, Pociūtė 3, Matiu- 
kaitė 2, Vyšniauskaitė 0, Meine- 
lytė 0.

Adelaidės krepšinio Sekcijos 
valdyba, kurią išsirinko Vyties 
krepšininkai-ės balandžio mėn. 
29 d., pareigomis pasiskirstė: 
Pirm. J. Milaknis, sekr. E. Tapa- 
rauskas, reikalų vedėjas P. And- 
rejaitis, moterų vadovė E. šiukš
terytė.

Edą*

ANTANAS “EAZYr ANDRĮ- 
KONIS, populiarus stalo teniso 
čempionas, lietuvių krepšinio 
rinktinės reprezentantas, Velykų 
metu Adelaidės žaidynėse pareiš
kė, jog stalo tepisą šiemet žai
džia ne “part time”, bet intensy
viai ruošiasi patekti į šių metų 
Tasmanijos rinktinę. Tą patį tiks
lą užsibrėžė sau ir Antanas KAI- 
TINIS, nes Australijos stalo te
niso pirmenybės šiemet įvyks Ho- 
barte.

Jų treniruotes paįvairins dveje
to čempionas Stasys Valaitis, po 
ilgesnių atostogų Geelonge, grį
žęs j Tasmaniją.

Sporto mėgėjų troškimas pa
matyti visus tris šios šakos (stalo 
teniso) reprezentantus kovoje 
prieš čempiono V. Sirjatavičiaus 
k-dą Melbourne “Varpą” XlII-je 
sporto šventėje, Adelaidėje.

ANTANAS VAUPŠAS Lietuvos 
rekordininkas šuolyje į tolį, yra 
ne tik pasaulinio masto atletas, 
bet ir puikus žurnalistas. Laik
raštyje “Sportas” jis aprašo apie 
savo 1961 m. tarptautinius star
tus, bei treniruočių metodus. 
Aprašymas labai įdomus, ir čia 
norėtųsi tik pažymėti jo nuošir
dų priešstartinės karštligės pri
sipažinimą. Prieš tarpvalstybines 
lengvosios atletikos rungtynes 
Sov. Sąjunga — J.A.V. Lenino 
vardo stadione Maskvoje, atletus 
pristatant žiūrovams, jis žengė 
žingsnį į priekį po to kaip buvo 
pakviestas Antoni Watson, 196 
cm ūgio, Amerikos negras. Pir
mą vietą laimėjo R. Boston J.A.V. 
8 m. 28 cm (pasaulio rekordas) 
Il-ra — Terovanesian, 3-čia — A. 
Watson ir A. Vaupšas buvo ket
virtas — 7 m. 74 cm. Sako, abu 
amerikiečiai labai nudžiugo kai 
jis jiems, tą proga, įteikė suve
nyrinius lietuviškus sidabro me
dalius su jų įrašytomis pavardė
mis.

STASYS URNEVIČIUS, AL
FAS V-bos pirmininkas, Adelai
dės “Vytis” krepšinio rinktinės 
treneris, grįžo į aktyvių sporti

ninkų eiles. Po 3 metų pertraukos 
pradėjo žaisti stalo tenisą. I-moje 
“Vytis” k-doje ir, atgavęs formą, 
žymiai sustiprins šio klubo stalo 
teniso žaidėjų gretas.

D. GROŠIČ, įžymus Vengrijos 
futbolo rinktinės vartininkas tre
čią kartą dalyvaus pasaulio pir
menybėse. Jis gynė Vengrijos 
rinktinės vartus Šveicarijoje ir 
Švedijoje, o dabar ruošiasi kovoms 
Čilėje. Tai pavyko nedaugeliui 
pasaulio futbolininkų.

ONA MIKALAINYTĖ stalo te- 
niso čempionė šį sezoną žaidžia 
augščiįausioje (DĄrtzrtc't) klastoje,' 
už West Torrens klubą. Pradžio
je pasirodė gana blankiai ir lai
mėjimai pasiekti tik dvejetuose, 
bet paskutinėse rungtynėse Onu
tė sužaidė labąi gerai ir iškovojo 
dvi puikias pergales prieš Adelai
dės Sturt k-dos žaidėjas.

VILNIAUS “SPARTAKO" fut
bolo komanda kuri šiemet daly
vaus Sov. Sąjungos augščiausios 
(A I-mos grupės) klasės pirme
nybėse, jau kuris laikas, tam rim
tai ruošiasi. Ši neoficiali Lietu
vos rinktinė nuo kovo pradžios, 
jieškodama šiltesnio klimato, tre
niruojasi ir draugiškas rungtynes 
žaidžia Rusijos prietuose. Beje, 
bus pakeistas šios k-dos vardas, 
nes dvi stambiausios Lietuvos 
sporto sąjungos “Žalgiris” ir 
“Spartakas” susijungė ir ateičiai 
parinktas vardas “Žalgiris”.

LIETUVIŲ KREPŠINIO RINK- 
TINĖ nors, neėkmingai, Adelai
dėje pralaimėjo augštaūgiams, 
latviams, bet savo puikiu žaidimu 
gražiai apvainikavo krepšinio ju
biliejų. Rungtynių dieną, balan
džio 23, Lietuvos krepšiniui su
kako 40 metų.

PIRMĄJĄ PERGALĘ pasiekė 
Adelaidės “Vytis” jaunųjų mer
gaičių stalo teniso k-da prieš 
South Adelaidę 6:5. Taškus pel
nė: Rasa Pacevičiūtė 3, Kristina 
Pacevičiūtė 2 ir dvejetas: R. Pa
cevičiūtė — A. Urnevičiūtė 1.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iiiimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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NOSU PASTOGĖ
MELBOURNO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 29 d. įvyko ALB Mel
bourne Apylinkės narių visuotinis 
metinis susirinkimas MU salėje, 
Collingwoode. Susirinkimui pirmi
ninkauti išrinktas J. Antanaitis, 
sekretoriauti pakviestas A. Blad- 
zevičius.

Kad sutaupius laikų, naujos val
dybos, revizijos komisijos ir gar
bės teismo rinkimo punktas buvo 
nukeltas į pirmų dienotvarkės vie
tų. Balsus skaičiuojant buvo svars
toma dienotvarkė. Melbourne Apy
linkės Valdybos pirmininkas J. 
Petrašiūnas padarė išsamų valdy
bos veiklos pranešimų. Praėjusios 
kadencijos apylinkės valdyba buvo 
šios sudėties: J. Petrašiūnas — 
pirmininkas, F. Tamošaitis — vi- 
cepirm., J .Pelenauskas — sekre
torius, K. Baltokas -r— iždininkas 
ir A.Krausas — narys kultūros ir 
švietimo reikalams. Be to, sekreto
riui J. Pelenauskui buvo pavesta 
atstovauti lietuvius kitataučių tar
pe, o vicepirm. F. Tamošaičiui — 
pasireiškusios bedarbės metu ' pa
dėti darbo jieškantiems.

Valdyba savo kadencijos metu 
skyrė didelį dėmesį į dvi pagrindi
nes veikimo sritis: a) Konsolida
vimas apylinkėj gyvenančių lietu
vių po bendruomenės stogu arba 
lietuviški reikalai ir b) santykių 
užmezgimas ir jų palaikymas su 
kitataučių organizacijom ir pavie
niais įtakingais asmenimis arba 
lietuviškų reikalų atstovavimas.

Apylinkės valdyba pašalino vie
nų iš didžausių nesantaikos šalti
nių apylinkėje — tai ginčas tarp 
Apylinkės Valdybos iš vienos pu
sės ir Lietuvių Klubo Melbourne 
iš kitos pusės. Apylinkės Valdyba 
iš savo pusės pasūlė visuotinam 
klubo narių susirinkimui primti 
nutarimų, kad kiekvienas lietuvis 
ar lietuviška organizacija galėtų 
naudotis Lietuvių Namais, nežiū
rint ar jie juos parėmė ar ne. Šis 
Apylinkės Valdybos pasiūlymas bu
vo priimtas balsų dauguma. Dau
gelis lietuviškų organizacijų, ne
išskiriant ir pačios apylinkės val
dybos, naudojasi Lietuvių Namų 
patalpomis.

Apylinkės Valdybos suruošti mi
nėjimai (rugsėjo mėn. 8 d. ir Va
sario 16-sios) praėjo sklandžiai, 
dalyvaujant dideliam skaičiui tau
tiečių. Apylinkės Valdybos petici
ja Amerikos Senato ir Atstovų 
rūmų partijų lyderiams buvo pa
siųsta su skaitlingais parašais. 
Našesnei apylinkėje veiklai išju
dinti valdyba buvo sušaukusi du 
organizacijų atstovų pasitarimus 
ir Kultūros Taryba taip pat du

tokio pat pobūdžio pasitarimus, 
šių pasitarimų pasėkoje bendruo
meninių organizacijų ir instituci
jų pastangomis išleidžiamas padi
dintas "Mūsų Pastogės” Melbour
ne numeris. Apylinkės Valdybos 
santykiai su dauguma mūsų orga
nizacijų buvo kūrybingi ir drau
giški.

Savo pranešimų baigdamas pir
mininkas pastebėjo, kad praėjusio
ji metai buvo pašvęsti daugiausia 
vienybės jieškojimui mūsų apylin
kėje. Dėl visiems žinomų priežasčių 
šis tikslas neatsiektas. Daug tau
rių tautiečių talkino Apylinkės 
Valdybai savo patarimais, darbu 
bei kūrybinga veikla. Tiems ben
druomeniškumo dvasios skatinto- 
jams bei puoselėtojams išreiškė 
nuoširdžių padėkų.

Toliau valdybos iždininkas K. 
Baltokas pranešė apie iždo būklę. 
Pajamų būta 116.18.4, išlaidų — 
79.5.9. Kasoje lieka 37.12.7.

ALB Melbourne Kultūros Tary
bos pirmininkas A. Krausas prane
šė apie kultūrinę veiklų Melbour
ne apylinkėje. Kultūros tarybų 
šiais metais sudarė: L. Vacbergas 
— Melbourne Savaitgalio Mokyk
los atstovas, N. Cininas — Teatro 
Mėgėjų Grupės atstovas, J. Kalpo
kas — “Šviesos” Sambūrio atsto
vas, K. Klupšas — LKF atstovas 
ir VI. Bosikis — Melbourne Dai
nos Sambūrio atstovas. Kultūros 
Tarybai pirmininkavo A. Krausas, 
ALB Melbourne Apylinkės Valdy
bos narys kultūros ir švietimo rei
kalams ex-officio.

Kultūrinei veiklai Melbourne iš
judinti, Kultūros Taryba sušaukė 
du Melbourne organizacijų atsto
vų posėdžius, įvykusius 1961 m. 
liepos mėn. 23 d. ir rugpjūčio mėn. 
13 d.

Savo kadencijoje Kultūros Ta
ryba atliko šiuos darbus:

1. atgaivino teatro mėgėjų gru
pę, kuriai sutiko vadovauti p. N. 
Cininas. Ji pasivadino “Spiečiaus” 
vardu ir šiais metais įvyko tos 
grupės pirmasis spektaklis “Kup
rotas Oželis”.

2. Suruošė Maironio akademiją 
su plačia programa.

3. Paruošė “Mūsų Pastogės” de
šimties puslapių Njelbourno nu
merį.

4. Organizavo vaidinimus plokš
telėmis: a. Baltaragio Malūnas, b. 
B. Sruogos “Milžino Paūnksmė” 
(Montrealio Dramos Teatro).

Spektakliai vyko Lietuvių Na
muose, Thornbury bei privačiuose 
namuose Dandtnonge, Pascoe Vale 
ir kitur. Buvo pakviesta spektak-

Skautų Aušros Tuntas kviečia:
[SI! VISI! VIS

į gegužio 26 d. (šeštadieni) 
įvykstantį 

CABRAMATTA CIVIC HALL

Kaukiu Baliu
• I

Karnavalu
BALIAUS PROGRAMOJE: geriausių kaukių premijavi

mas, loterijos, puiki šokių muzika.

GERAS BUFETAS IR BARAS!

Laukiami visi ir kiekvienas! Mūsų ruošiamais kaukių ba
liais niekas dar neapsivylė, neapsivils ir dabar!

Bilietų kaina 15 šil. Bilietus ir stalus galima užsisakyti 
pas p. M. Osinaitę — Cox YA 9883 arba salėje prie durų.

Pradžia 7 vai. Pabaiga 2 vai. ryto.

RENGĖJAI

Mylimai žmonai, dukrai ir seseriai

A. t A. L. VACBERGIENEI MIRUS,

visiems pareiškusiems užuojautų asmeniškai, raštu ar spaudoje 
bei parėmusiems musliūdėsio valandoje moraliniai ir materia
liniai, nuoširdžiai dėkojame.

L. Vacbergas, P. Savickienė
ir V. Savaiti* su šeima.

WAV.Y.W.,.W.\W/.,.W.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
W.W.VAW.V.VA'.SW.V.

Pranešimai
SYDNEY APYLINKĖS LIETUVIAMS

PRANEŠ IMAS

PRANEŠIMAS
Sydney lietuviai studentai, ge

gužio 5 d. susirinkę Dainavos sa
lėje išsirinko naujų valdybą. Val
dybų sudaro: G. Kišonas — pir
mininkas, J. Kjolakauskaitė — 
sekretorė ir V. Stašionis — iždi-

ALB Sydney Apylinkė* Valdy
ba šaukia visuotinį metinį susi
rinkimą 1962 m. gegužės 27 d. 
2 vai. p.p. 18-20 Botany Rd., 
Alexandria.

Numatytu laiku nesusirinkus 
reikalaujamam narių skaičiui, su
sirinkimas įvyksta po pusės valan
dos ir laikomas teisėtu nežiūrint

£ STUDENTAI KVIEČIA SVEČIAIS

X Visus lietuvius į savo dešimtmečio

1 BALIU
£ ‘
£ SOUTH MELBOURNE TOWN HALL

Gegužės 25 d., penktadienio vakarą.

S Pradžia 8 v. Pabaiga kitos dienos rytų 1.30 v.£
J FRANK GOW KAPELAI
:*! Bufetas Studentų Motinų. Atsigaivinimui pagal Jūsų užsakymus. 
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* ALSS MELBOURNO SKYRIAUS

£ VALDYBA

dalyvių skaičiaus (A.L.B. statuto 
str. 2).

Susirinkimo darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimas.
3. Mandatų Komisijos rinkimas.
4. Apylinkės Valdybos veiklos 

ir kartu iždo pranešimas.
5. Apylinkės Kontrolės Komi

sijos pranešimas.
6. Apylinkės Garbės Teismo 

pranešimas.
7. Apylinkės Valdybos reikalai.
7. Apylinkės Valdybos rinkimai.
8. Kontrolės Komisijos rinkimai.
9. Apylinkės Garbės Teismo 

rinkimai.
10. Pasisakymai dėl pranešimų.
11. Einamieji reikalai.
12. Susirinkimo uždarymas.
Apylinkės valdyba kviečia savo 

apylinkės narius gausingai daly
vauti atliekant bendruomenės pa
reigų.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

ninkas.
Naujoji valdyba, perimdama pa

reigas ta pačia 'proga dėkoja se
najai už sąžiningų ir našų dar
bą.

Valdybos adresas: J. Kolakaus- 
kaitė, 32 Cornwall Rd., Auburn, 
N.S.W.

ALSS Sydney Skyriaus 
Valdyba

PAMALDOS
Gegužio 20 d. pamaldos Ban- 

kstown lietuviams 10 vai. 45 min.
Tų pačių dienų pamaldos Cam

perdown bažnyčioje 12 vai.
PRANEŠIMAS 

SYDNEY SVIESIECIAMS
Pranešame nariams, kad sekan

tis Sambūrio šviesa Sydney sky
riaus parengimas įvyks šeštadie
nį, gegužio 19 d. kol. K. Ankaus 
studijoje Daphnie Avė. Tema 
“Broliai ir seserys” kalbės E. 
Krausienė, R. Dųmšaitė, D. Kai
raitis ir R. Daukus.

šis uždaras parengimas taiko
mas jauniesiems sambūrio na
riams, kuriuos kviečiame visus 
dalyvauti.

Pradžia 7 vai. vak.
Valdyba

SVEIKINAME SAVO MIELĄ VADĘ
SKTN. DANUTĘ ir STASI ČIŽAUSKUS 

SULAUKUS DUKRELĖS

DŽIUGO TUNTO SESĖS

liui plokštelėmis net į Geelongą už 
apylinkės ribų.

5. Įsteigė plokštelių knygyną.
6. Sudarė lituanistikos veikalų 

sąrašą, esančių bibliotekoj “The 
State Library of Victoria.”

7. Aprūpina naujausiais leidi
niais anglų kalba apie Lietuvą 
augščiau minėtą biblioteką.

Buvo užgirta ir LKF veikla ruo
šiant paskaitas, o ypač suorgani
zavus M.K. Čiurlionio akademiją.

Kultūros Tarybos pirmininkas 
pabrėžė, kad šie metai yra Mairo
nio metai, kultūrinės veiklos metai. 
Tenka skirti didžias pastangas jai 
ugdyti, tenka ir ateity stiprinti 
teatro mėgėjų grupę, įgyvendinti 
teatro seminarų, suruošti Mel
bourne dailininkų kūrinių parodą, 
organizuoti literatūrines popietes, 
suruošti didesnio masto koncertus. 
Siūlė neužsidaryti savo kiaute, bet 
veikiant plačiau ir kitataučių tar
pe, ugdyti lietuvių bendruomenės 
kultūrinius polėkius, kuriais ir mū
sų jaunoji karta susižavėtų ir dau
giau pati įsitrauktų. Ignoruojant 
politines aistras ir įvairius ginčus, 
nuoširdžiai pasišvęsti konkrečiais 
darbais kultūrinei veiklai, tik tam 
daugiau pasiaukojimo bei entuzi
azmo !

Susirinkimas vienbalsiai priėmė 
Apylinkės Valdybos, iždininko, Re
vizijos Komisijos bei Kultūros Ta
rybos apyskaitinius pranešimus. 
Kai kurie iš susirinkimo dalyvių

pageidavo, kad būtų ateity sustip
rintas atstovavimas kitataučių 
tarpe.

J. Normantas pasiūlė rezoliuciją 
dėl glaudesnio bendradarbiavimo 
su pabaltiečiais ir K. Šimkus pa
remiančių australų atsargos karių 
pradedamų kovų prieš komuniz
mą.

Antroje K. Šimkaus rezoliucijo
je prašoma Krašto Valdyba, kad 
kreiptųsi Australijos lietuvių var
du į Australijos Federalinę Vy
riausybę su atatinkamu prašymu, 
kad ji suvaržytų komunistinę veik
lą ir komunistų turtų konfiskuotų. 
Tos abi rezoliucijos buvo patiektos 
susirinkimui gerokai aptuštėjus. 
Todėl nebalsuotos ir perduotos nau
jos išrinktos valdybos žiniai.

Į naują Apylinkės Valdybą iš
rinkti ir pasiskirstė pareigomis 
šiaip:

B. Zabiela — prmininku, J. Du
dėnas — vicepirm., J. Normantai- 
tė — narys kultūros ir švietimo 
reikalams, J. Adomavičius — sek
retorius, P. Dargis — iždininkas.

Garbės Teisman išrinkta:
L. Baltrūnas, A. Mikaila, L. 

Barkus, A. Bladzevičius, E. Ži- 
žienė.

Revizijos Komisijon:
V. Lazauskas, B. Vanagas, p. 

'Dagys.
Susirinkimas baigtas Tautos 

Himnu.
(v)

KIEK AS SUŽINOJAU!
Anksčiau lietuviai linkėdavo, kad
vaikai sektų tėvų pėdomis. Syd- 
nejiškių p. Jaselskių šeimoje įvy
ko priešingai: tėvas seka sūnaus 
pėdomis. Prieš kiek laiko, kol ne
turėjo savo krautuvės, jaunasis 
Jaselskis ne vieną šeimą aprūpino 
maisto produktais pristatydamas 
į namus. Dabar Ričardas ponau
ja krautuvėje, o tėvas kiemeliau- 
ja sotindamas alkanuosius.

★

Ar žinote, kodėl A. Valiulis_ iš 
Padstow toks laimingas? Mūsų 
apytikrėmis žiniomis p. A. Valiu
lis yra vienintelis lietuvis Aus
tralijoje, laikąs bites, ir tai pačia
me Sydnėjuje. P. A. Valiulio pri
sirišimą prie bičių labai lengva 
suprasti remiantis lietuvių liau
dies išmintimi: pikti žmonės su 
bitėmis nesibičiuliauja. Jeigu p. 
A. Valiulį pačios bitės susirado, 
aišku, jos žinojo, ko jieškojo.

★

Sydney lietuvių jaunimo organi
zacijos, kaip teko patirti, visuo
menei ruošia didelę staigmenų 
apie liepos pradžią, ši staigmena 
suplanuota ir apsvarstyta Sydney 
lietuvių jaunimo organizacijų ats
tovų posėdyje, įvykusiame gegu
žio 11 d. Staigmenos, tuo tarpu 
griežtai laikomos paslaptyje, ir 
plačiau bus kalbama apie jas vė
liau. O kad tai nėra tuščios kal
bos, liudija tas faktas, kad Syd
ney jaunimo organizacijų komi
teto pirmininku išrinktas inž. D.

Kairaitis, — labai rimta figūra, 
su kuria reikia ir rimtai skaity
tis.

★
Buvęs pereitoj kadencijoj Kraš
to valdybos pirmininkas inž. I. 
Jonaitis pereitą šąstadienį (ge
gužio 12 d.) šventė savo pavėluo
tas vardines, o gal paankstintą 
gimtadienį. Kaip ten bebūtų, ta 
proga jo pasveikinti susirinko be
veik visa Sydney Lietuvių Inži
nierių ir Architektų draugija su 
savo žmonom ir bičiuliais. Ta pro
ga norėtųsi Inžinierių Draugijos 
pirmininkui garsiai sušukti “Il
giausių metų”.

★
Bankstowno sekmadienio tinklinio 
.žaidėjai pereitą sekmadienį .ge
gužio 13 d.) vietoje tinklinio žai
dynių turėjo plaukimo karnavalų 
toje pačioje žaidimų aikštėje. 
Sporto vadovo M. Mauragio tei
gimu, rekordai ligi šiol dar neap
skaičiuoti.

★
Pereitą savaitę Sydney lietuvių 
kapelionas kun. P. Butkus buvo 
sunkokai susirgęs, šiuo metu jis 
jau tiek pasitaisęs, kad net daly
vavo Motinos Dienos minėjime ir 
pats jį sėkmingai pravedė.

★
Lietuvių Rašytojų Draugija pri
pažino rašytojo P. Andriušio kny
gą "Rojaus vartai” vienu iš ge
riausių per paskutinius dvejus 
metus pasirodžiusių lietuvių ori
ginalių veikalų ir jį premijavo. 
Tą patį veikalų dienraščio Drau-

MELBOURNO STUDENTAMS DEŠIMTMETIS
Šventės Balius Geriausioje Salėje

Čia tik ir tekalbama apie stu
dentų dešimtmečio balių, šeimi
ninkai jau viską smulkmeniškai 
paruošę ir suplanavę. Darbas bei 
pareigos baliaus metu pasidalin
tos taip, kad kiekvienas įtrauk
tas.

Valdyba labai patenkinta dėl 
South Melbourne salės. Pirminin
ko A. Kazlausko žodžiai:

— Šventė ruošiama salėj, kuri 
visais atžvilgiais pralenkia Bruns
wick^ ir Richmondą. Ji ir gra
žesnė, ir talpesnė, ir arčiau cent
ro. ' Garsėja savo akustinėmis sa
vybėmis. Stiprintuvai nebūtini: 
balsas lengvai skrieja be pagal
bos. žymus orkestro vadovas pa
reiškė: ’’Tai maloniausiai skam
banti salė Melbourne”.

Svečius šokdins Frank Gow ka-

pelą. Ji paprastai šeštadieniais 
groja St. Kildos Town Hall. Jau
nimas ją pažįsta. Per didelį vargą 
pavyko Franką prisikalbinti. Iš 
anksto paruoštas šokių sąrašas, 
įjungiant polką su ragučiais, no
riu miego ir suktinį.

Progroma pačių studentų. Jau
nas, dar nepasirodęs poetas su- 
kompanavo kupletus. Bus studen
tiškas škicas. Balerina Jūratė Va
lytė pašoks specialiai tai progai 
paruoštą šokį.

Baliuje tikimės susitikti su vi
sais aktyviaisiais kolonijos lietu
viais — ir su jaunimu ir su vy
resniąja karta. Visi būsite mieli 
svečiai, o studentai eis šeiminin
kų pareigas.

K.Z.

PAMINĖJO MOTINOS DIENĄ
Newcastle lietuviai Motinos 

dieną minėjo gegužio 5 d. vakare 
Transport Halėje, Hamiltone. 
Apylinkės pirmininkas P. Brūzga 
pasveikino lietuves motinas visų 
vietos lietuvių vardu ir dėkojo 
joms už jų gyvenimo kelyje rodo
mą meilę ir prisirišimą prie sa
vosios tautos. Dvi jaunutės lietu
vaitės tautiniuose rūbuose įteikė 
motinų atstovėms — M. Levic
kienei ir M. Zakarauskienei — gė
lių puokštes. Minėjimo dalyviai

go romano komisija prieš keletą 
metų dar rankraštyje kategoriš
kai atmetė kaip netinkamą nei 
senimui, nei jaunimui.

★
Paskutinėmis žiniomis iš Lietu
vos patirta, kad Kauno garsioji 
įgulos bažnyčia neseniai uždary
ta. Kaip su ja' bolševikai toliau 
pasielgs, dar tuo tarpu neaišku.

★
Jurgiui Kolakauskui suėjo dvide
šimt vieneri metai. Jurgio pakė
limo į vyrus proga gegužio 12 d. 
tėvų namuose įvyko jaukus pobū
vis, kui- tarp kitų dalyvavo ir R. 
Cibas (be motinos!).

Ku-ka

sugiedojo motinoms “Ilgiausių 
metų”.

M. Rimgaudienės tautinių šokių 
grupė gražiai pašoko “Kalvelį” ir 
“Mikutienę”. šis pastarasis šo
kis buvo pirmą kartą šokamas 
Newcastle’je. Šokiams akordeonu 
grojo Vytas Nekrošius. Progra
mos pranešėja D. Skuodaitė pa
skelbė džiugią žinią, jog Vytas 
įsigijęs didžiulį akordeoną ir vėl 
po keletos metų sutiko būti nuo
latiniu tautinių šokių grupės 
akordeonistu, ši žinia priimta 
stipriais plojimais.

S. Žuko choras padainavo '“Mo- 
tuš, motuše”, “Oi, žiba žiburėlis” 
(solo Z. Zakarauskienė ir J. Bruz- 
gienė), “Verkia mergelė” ir “Šil
tas gražus rudenėlis”. Choras pa
sirodė stipriai ir įspūdingai Da
bartiniu metu choras dažnai re
petuoja, nes, kaip pastebėjo pats 
dirigentas, choras mokosi naujų 
dainų, kurias pirmą kartą dainuos 
trečiajame choro koncerte, įvyks- 
tančiame birželio 16 d. vakare 
Transport Halėje (Hamiltone).

Po minėjimo ir programos šo
kiai. Bufetą laikė Soc. Globos 
Moterų Komitetas (p.p. O. Jazbu- 
tienė, J. Levickienė ir O. Bučie
nė). Kor.

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,
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