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ŽODŽIAI
IR

DARBAI
Tenka tik stebėtis, kiek daug 

energijos ir laiko sugaištame be
siaiškindami savaime supranta
mus ir visai neesminius dalykus. 
Sekant mūsų reiškimosi formds 
ir metodus peršasi liūdna išvada, 
lyg mes nieko neįstengtume pla
nuoti konstruktyvaus ir pozity
vaus, o tenkinamės tik priekabė
mis prie atskirų žodžių, kurie 
atskirai paimti nieko nereiškia ir 
nieko kūrybiško neįneša. Šito
kios apraiškos tik liudija dvasi
nį skurdų tų,, kurie patys būda
mi kūrybiškai impotentiški išei
na demonstruoti savo tuščių am
bicijų. Šitokia “veikla” yra toly
gi pagalių kaišiojimui į ratus, 
kurie jau baigia galutinai nu- 
klimpti į oportunizmo liūną. Jei
gu mes ir toliau taip karštai gin
sime savo gerą vardą ir pusme
čiais aiškinsimės dėl vieno žo
džio, kuris praktiškai mūsų pa
dėties nenulemia, tai mūsų įsi
vaizduotas heroizmas išblės (jo 
niekad ir nebuvo!) ir mūsų taip 
garsiai reklamuojami avangardai 
paliks tik skaudi pašaipa ir mū
sų tuštumo liudijimas. Nes gi iš 
tikrųjų ne vardas kuria istoriją, 
bet darbai. Mes galime segiotis 
kokius norime vardus, bet jeigu 
jų nepateisiname ir negrindžiame 
darbais, tai jie ir lieka bepras
miais šūksniais. Šitoks vien žo
džiais veikimas tik parodo, kiek 
nuoširdžiai mes žiūrime į mūsų 
lietuviškus reikalus. Iš tikrųjų 
tie, kurie dirba, jie nekalba. Im
kime mūsų mokytojus, chorus su 
jų vadovais, dailininkus ir visą 
eilę kitų, kurie tose pačiose są
lygose dirba, aukojasi nesidairy
dami ir neklausdami, kuo jie va
dinasi ir kokią vietą užima nau
joviškų strategų įsivaizduotuose 
frontuose.

Gyvenimas visados kupinai 
problemų ir reikalingas pozity
vaus ir konstruktyvaus darbo. 
Ypač mūsų padėty, kai turime 
tokius didelius tikslus ir uždavi
nius. Kodėl, užuot pusmečiais 
ginčijusis dėl vieno žodžio, neiš
eiti su konkrečiu darbo planu 
arba kūrybinga idėja? Pagaliau 
ir tų pačių minčių ir idėjų pas
kutiniu laiku net ir šiame laik
raštyje netrūko: tik imk ir svars
tyk, kelk aktualiuosius dalykus, 
o jeigu siūlomi projektai pasiro
dys konkretūs ir konstruktyvūs, 
visados atsiras darbininkų, kurie 
juos įgyvendins. Bet nuostabu: 
į keliamus klausimus, kurie tik
rai verti gilesnio išmąstymo arba 
skubaus realizavimo, beveik nie
kas neatsiliepė ir jais nesusido
mėjo, o užkliuvo už niekuo dėto 
vieno žodžio, ir tai pavartoto 
netiesiogine, perkeltine prasme. 
Jau seniai buvo keltas klausi
mas, ką mes svarstysime ben
druomenės atstovų suvažiavime 
ir su kokiais projektais ten pasi
rodysime, į tai niekas neatsiliepė 
nors jau būtų pats augščiausias 
laikas šiandie visa tai kelti ir 
lukštenti. Į problemą, kaip pa
čią bendruomenę sustiprinti eko
nomiškai ir tuo jai garantuoti 
ateitį, atsiliepė vos pora žmonių. 
Argi tai yra nuoširdus atsineši- 
mas į lietuviškus reikalus? Mūsų 
politiniai organai nuolat šaukia
si aukų, mūsų spauda smunka 
neturėdama pakankamai išteklių,

KALBA VLIK’O PIRMININKAS
MINTYS Iš SUSIRAŠINĖJIMO ALB KRAŠTO VALDYBOS P-KO INŽ. B. DAUKAUS SU 

VLIK’o PIRMININKU DR. A. TRIMAKU.

DR. A. TRIMAKAS RAŠO:

‘‘Suprantu, kad ALB susiduria 
su sunkumais, kai turi suderinti 
savo Įvairių pažiūrų žmonių nu
sistatymą kai kuriais veiklos klau
simais. Kas jie tačiau bebūtų, 
Lietuvos laisvinimo reikalas vi
siems turėtų būti tolygiai svar
bus. Vertintina ne tas, kas ką da
ro, bet ką daro. Jei VLIK atlieka 
svarbius Lietuvos laisvinimo dar
bus, jie ir remtini. VLIK pats 
sau jokios paramos neprašo nei 
jos reikalingas. Jo vykdomi ta
čiau Lietuvos laisvinimo darbai 
lėšų reikalingi. Jie ir remtini. 
Mes žmonių, kaip tokių neatlygi
name, bet apmokame jų atliktus 
konkrečius darbus. Taip supras
dami reikalą, mes remiame ir ki
tus, kurie atlieka reikalingus dar
bus.”IDEOLOGINĖS KOVOS FRONTE

SOVIETAI SUSIRŪPINĘ IDEOLOGINIO DARBO 
STIPRINIMU

Sovietai nuo šių metų pradžios 
rimtai susirūpinę kova prieš an
tikomunizmo reiškinius. Dar sau
sio 4-5 d.d. Maskvoje vykusi kon
ferencija ideologinio darbo klau
simais buvo įrodymu, kad Mask
va rengiasi platesnio masto “kon- 
traofenzyvai” ideologinėje ir poli
tinio masto kovoje, vykstančioje 
tarp rytų ir vakarų.

Sovietiniai teoretikai iškėlė to
kio pobūdžio tendencijas: esą, jei 
pažvelgti į kapitalizmų, tai vis 
jame daugėja įvairių priešingu
mų. Vad buržuazinė ideologija 
(taigi, blogybė, su kuria komunis
tinė agitacija visų laikų įniršusiai 
kovoja), jau atsisakanti savo anks
čiau turėtų, daugiau pažangių po
linkių ir šiuo metu esanti atsidū
rusi sunkioje krizėje. Kapitalistų 
teoretikai nesugebu moksliškai at
sakyti į visus gausius bei skubaus 
vykdymo reikalaujančius sociali
nius, ūkinius ar politinius klausi
mus.

šių dienų antikomunizmas — 
teigia Maskvos teoretikai — ne 
tik išreiškia buržuazinę pasaulė
žiūrų, bet ... jis esųs nukreiptas 
ir prieš taikingų sambūvį. Čia bol-

mūsų kultūriniai reikalai dūsta, 
nes trūksta būtiniausios para
mos. O kai keliamas ekonomi
nis klausimas bendruomeniniu 
mastu, tai beviltiškai tylima, 
tarsi bijant sulaužyti- dešimtme
tį trukusią tradiciją — elgetavi
mą. Herojais pasirodyti ir de- 
monstruotis tikrai viliojantis da
lykas, tačiau tą herojizmą laimė
ti bijomasi darbo ir rizikos. Bė- 
gome nuo okupanto tiek patys 
gelbėdamiesi, tiek tikėdamiesi, 
kaip politiniai pabėgėliai, dau
giau padėti okupuotam kraštui 
ir pavergtai tautai. Kiekvienu 
atveju tačiau mūsų moralinė pa
reiga yra savo pabėgimą patei
sinti darbais visos tautos aki
vaizdoje. Kas iš to, kad mes tik 
žodžiais švaistysimės, o neparo
dysime darbų. Ir jeigu mes dar 
nesame tiesiogine prasme dezer
tyrai, tai savo tokiomis pastan
gomis, kaip ligi šiolei, netruksi
me tatai įrodyti. V.K.

Plačiau motyvuodamas ir net 
pakritikuodamas ALB nusistaty
mų Tautos Fondo reikalu, Dr. A. 
Trimakas toliau rašo:

“Manau, kad ra»ite būdų ir 
priemonių nusistatymus modifi
kuoti ta prasme, kad remiate ne 
fondus, bet darbus. Per ką savo 
paramą pasiųsite yra techniškas, 
ne esmės klausimas.”

Rašydamas vieningo darbo klau
simu Dr. A. Trimakas taip pa
reiškia :

“Vieningo darbo klausimas yra 
aktualus ir VLIK visą laiką juo 
sielojasi ir daug kartų bandė vie
nybės pasiekti. Deja, pastangos 
liko be rezultatų. Talkos ir Fron
to žmonės pasilieka nusistatymo, 
kad laisvinimo darbo organizaci
jos vieningumas nėra esminis, kad 
užtenką tikslo vieningumo, kad 
vienybė tėra idealas, praktikoje

ševikai randa ir imperialistinę 
ekspansijų, ir jėgos politikų. Esu, 
tie kapitalistai rengiasi atominiam 
karui prieš socialistinius kraštus 
ir dėl to skatinu ginklavimąsi. 
Taigi, komunistai — ideologai da
ro išvadų, kad antikomunizmas 
reiškiąs drauge ir priešdemokra- 
tinį nusistatymų... čia svarbų 
vaidmenį vaidinanti ir bažnyčia. 
Katalikai pirmoje eilėje esą įpa
reigoti nugalėti komunizmą teore
tinėje plotmėje. O Vatikanas, aiš
ku, šiuo atveju mobilizuojąs viso 
pasaulio religines pajėgas.

Pagal sovietų ideologus, pati 
klastingiausia antikomunizmo for
ma, tai — socialdemokratų refor- 
mizmas. Nors, girdi, šie skelbiasi 
einą demokratijos ir liberalizmo 
keliais, tačiau tikrovėje esą susi
tarę su klerikalais. Šis socialde
mokratų reform izmas, teigia Mas
kvos teoretikai, jau įgavęs tikrų 
buržuazinių bruožų. O jie atsiradę 
dešiniųjų vadovų karinės dvasios 
dėka, tų vadovų, kurie, esą, jau 
vengia save laikyti marksistais.

Kas siūloma kovoje prieš antiko
munizmų? čia turinčios susiburti 
visos antiimperialistinės pajėgos. 

Žinios Trumpai
Alžiro teroristų vadas gen. Sa- 

lan nuteistas kalėjimu iki gyvos 
galvos, kai tuo tarpu gen. Jou- 
haud, žemesnio rango O.Ą.S.’ va
das, pasmerktas nugiljotinuoti. 
Šisai teismo sprendimas kelia di
delių rūpesčių Prancūzijos vy
riausybei. Suėmus gen. Salan ir 
jo teismo metu teroristų akcija 
tik dar labiau paaštrėjo. ■ Galimas 
daiktas, kad už pečių stovi visa 
eilė vadų, kurie toliau vykdo O. 
A.S. veiksmus.

★
NAUJA KINŲ SIENA

Užsitvėrimas sienomis šiais lai
kais įeina į madą. Berlyne raudo
nieji atsitvėrę nuo Vakarų, tuo 
tarpu Hong Konge anglai patys 
pastatė spygliuotų vielų sieną, 
kad sulaikytų kiniečių pabėgėlius 
iš raud. Kinijos. Vykstant Kinijo

vargiai pasiekiamas, už tat nesą 
ko dėl to gaišti laiko ir beviltin- 
gai posėdžiauti ir vieni kitus er
zinti.”

“Man todėl asmeniškai ir atro
do, kad ne tiek turėtume sielo
tis dėl šiuo metu nepasiekiamos 
vieningos vadovybės, kiek dėl pa
ties laisvinimo darbo suintensy- 
vinimo. O tai' pasieksime, kai dau
giau tą darbą paremsime taip me
džiaginiai, taip ir žmonėmis. Mes 
kviečiame į darbą visus, nepai
sydami jų politinių nusistatymų. 
Kartoju: kviečiame remti ne VLI- 
K’ą, kaip organizaciją, bet jo at
liekamus žygius ir darbus, kurių 
svorio ir reikšmės niekas ligi šiol, 
išskyrus komunistus, nėra panei
gęs.”

"Vilkas ne kartą yra kreipęsis 
ir bandęs kalbėti dėl visų politi
nių organizacijų sujungimo lais
vinimo reikalui, tačiau nieko aiš
kaus nepasiekė. Ne geriau sekėsi 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkams.”

“Esu tikras, kad šalia sieloji- 
mosi dėl vieningos laisvinimo va
dovybės sudarymo, turite galybę 
kitų degančių reikalų, o mes lais
vinimo žygių; jiems tinkamiau at
likti ir turime bendradarbiauti ti
kėdami, kad ir vieninga laisvini
mo vadovybė bus pasiekta, gal 
net greičiau, negu spėjame.”

Dabar marksistiniams — leninis- 
tiniams teoretikams siūlomas už
davinys — jiems pavedama įrodyti, 
kad tas antikomunizmas esąs nu
kreiptas ne tik prieš komunizmą 
ar socializmą, bet ir prieš laisvę, 
pažangą, kolonialinį jungą ken
čiančių tautų išlaisvinimo pastan
gas ir t.t. Be to, sovietiniai ideo
logai dar kviečia kovoti prieš kai 
kurias vad. “skandinaviško opor
tunizmo” formas, prieš amerikie
čių prof, sąjungų tariamą dema
gogiją ir pan. Tie teoretikai dar 
turi įrodyti, kad esųs “šlykštus 
melas”, kai vakarai bandą socia
listinės stovyklos kraštus surikiuo
ti su fašistinio pobūdžio valsty
bėmis, ar kad jie vad. laisvojo pa
saulio kraštus — JAV, D. Britani
ją, Prancūziją ir kt. — priešpa
stato vad. totalistinėms valsty
bėms, kaip Sov. Sąjungai ar R. 
Kinijai. Elta 

je ekonominiams sunkumams ir 
pasireiškiant badui kiniečiai ma
sėmis bėga į anglų Hong Kongą, 
o šie negali jų sutalpinti ir išmai
tinti. Iš raudonųjų pusės neda
roma jokių kliūčių sulaikyti bė
gančiuosius. Greičiau dar skati
nama. Anglai dalį pabėgėlių lai
kinai aprūpina ir grąžina atgal į 
Kiniją. Nedaug tėra vilčių, kad 
anglų pastatytoji siena pajėgs su
laikyti alkanų bėglių bangą. Pas
kutinėmis žiniomis amerikiečiai 
sutiko ateiti į talką aprūpinti ir 
globoti bėgančiuosius kiniečius.

★
Iš sugautų O.A.S. teroristų Al- 

žire paaiškėjo, kad rengiamas są
mokslas nužudyti Prancūzijos pre
zidentą gen. de Gaulle. Jau esanti 
sudaryta speciali tam tikslui ko
manda ir išsiųsta į Prancūziją.

SĖKMINGAS SKRIDIMAS
Amerikiečių ketvirtasis astro

nautas Malcolm Scott Carpenter 
sėkmingai atliko savo uždavinį 
apskriedamas aplink žemę Atlas 
raketoje “Aurora T”, šio pasta
rojo nusileidimas buvo gerokai 
dramatiškas, nes prieš nusilei
džiant buvo kuriam laikui nutrū
kęs radio kontaktas. Nutrūkus 
radio kontaktui Atlante išstatyti 
žvalgybiniai laivai jo nusileidimo 
nepastebėjo. Tik karo laivyno 
jautrūs aparatai pagavo astro
nauto kapsulės signalus, kada 
Carpenter jau buvo nusileidęs ir 
plūduriavo specialiam luotely van
deny, ir tik po trijų valandų jis 
buvo surastas ir nugabentas į 
laivą drauge su jo raketos kapsu
le. Carpenter nusileido maždaug 
250 mylių atstume nuo numatytos 
nusileidimo vietos, nes atbulinė

PA VERGTŲJŲ SEIMO
ATSIŠAUKIMAS | EUROPOS PATARIAMĄJĮ SEIMĄ

Gegužės 15-19 Strasburge vyko 
Europos Tarybos Patariamojo 
Seimo sesija. Ta proga Paverg- 
tųjų Seimas Įteikė sesijai savo at
sišaukimą. Jis pabrėžia laisvosios 
ir sovietų pavergtosios Europos 
solidarumą ir neatskiriamumą ir 
ypač kreipia Europos Patariamo
jo Seimo dėmesį j dabartinių Wa- 
shingtono — Kremliaus pasikal
bėjimų galimus rezultatus. Atsi
šaukimas taikliai primena, kad 
tie, kurie kalba apie reikalą su- 
normalinti nenormalią Berlyno 
padėtį, kažkodėl nutyli reikalą 
sunormalinti dar labiau negu Ber
lyne nenormalią padėtį Centro ir 
Rytų Europoje. Pavergtųjų Sei
mas prašo Europos Patariamąjį 
Seimą panaudoti visą savo svorį 
ir įtaką prieš tokius Vakarų po
litinius ėjimus, kurie tik skatin

Olandija stiprina savo karinius 
dalinius N. Gvinėjoje. Dėl kari
nių veiksmų iš kaikurių apylinkių 
gyventojai buvo skubiai evakuoti. 
Iš Indonezijos nuolat vis siunčia
ma parašiutininkų, kurie sudaro 
rimtą pavojų išsiplėsti atviram 
karui tarp Olandijos ir Indonezi
jos.

★
Thailande raudonieji maištinin

kai veržiasi į priekį. Laos pasie
nyje vyriausybės pajėgos turėjo 
pasitraukti ir užleisti Saravane 
miestą komunistams. Į Thailandą 
siunčiami kariniai pastfpr’inimai 
iš visų SEATO paktą pasirašiusių 
kraštų. Neskaitant Amerikos, 
Anglja jau pasiuntė eilę lėktuvų.

★
Ispanijoje gen. Franco valdymu 

nepasitenkinimas vis didėja. Daug 
kur vyko studentų demonstracijų. 
Paskutiniu metu Ispanijos pogrin-

KRAŠTO VALDYBA RAGINA
Jau baigiasi pirma* šių metų 

puimeti*, bet dar ne visos apy
linkės išrinko sau naujas valdy
bas. ALB Krašto Valdyba ragina 
visas apylinkes, kurio* dar ligi 
šiol nėra išrinkusio* naujų val
dybų, galimai greičiau išrinkti. 
Ypač tai svarbu šiais metais, ne* 
netrukus reikė* rinkti bendruo
menės atstovus į šių metų pabai
goje Įvykstantį atstovų suvažiavi
mą Adelaidėje. 

raketa maždaug penkias sekundes 
pavėlavo iššauti. Astronautas iš
buvo erdvėje 4 valandas ir 56 mi
nutes atlikdamas 81.250 mylių ke
lionę. Po šio sėkmingo bandymo 
amerikiečiai greitu laiku numato 
išleisti kitą astronautą 24 valan
dų kelionei. Po šios kelionės ast
ronautas Carpenter jaučiasi la
bai gerai ir susilaukė daugybės 
sveikinimų iš įvairių kraštų. Vos 
pasiekus lėktuvnešį jis buvo tie
siog sujungtas radio telefonu su 
prezidentu Kennedy.

★
Balandžio 7 d. Rusija paleido 

naują satelitų aplink žemę. Spėja
ma, satelitas paleistas grynai 
moksliniais tikslais.

★
Daugiau kaip 20.000 New Yorko 
mokytojų streikavo vieną dieną.

tų Sovietų Sąjungos agresines 
ambicijas ir už Vakarų paramą 
sovietų pavergtoms tautoms kovo
je dėl laisvės ir nepriklausomy
bės.

Europos Patariamojo Seimo se. 
sijoje stebėtojais dalyvavo Pa
vergtųjų Seimo Delegacija.

ŽMOGAUS TEISIŲ LYGA 
SVARSTO SOVIETŲ 

KOLONIZMĄ BALTIJOS V-SE
Tarptautinė Žmogaus Teisių 

Lyga, kurios centras yra New 
Yorke, ir kuri patariamuoju bal
su dalyvauja Jungtinėse Tauto
se, pastaruoju metu pradėjo 
svarstyti sovietinio kolonizmo 
reiškinius Baltijos Valstybėse. Su
rinkusi atitinkamą medžiagą, Ly
ga gali klausimą iškelti Jungti
nėse Tautose.

džio komunistų partija deda pas
tangų sukelti generalinį streiką 
visoje Ispanijoje protesto ženklan 
prieš Franco.

★
LIETUVOS MOKSLININKŲ 

DARBAI

Vilniuje, balandžio mėn. įvyku
sioje Lietuvos Mokslų akademi
jos visuotinio susirinkimo atas
kaitinėje sesijoje iš vyriausiojo 
akademiko — sekretoriaus K. 
Bieliuko pranešimo paaiškėjo, kad 
aukštai vertinami tyrimai tikslių
jų mokslų srityje. Svarbesni už
baigti darbai: tema iš tikimybių 
teorijos srities, kurioje pateikia
mi silpnai priklausomų atsitikti
nių dydžių nauji sumavimo būdai. 
Šis darbas turįs reikšmės atsitik
tinių procesų statistikai ir infor
macijos teorijai. Kitas užbaigtas 
darbas liečia atomų ir molekulų 
spektroskopijos problemą — tyri
mų dėka nustatytas naujas pa
tikslintas kvantinis - mechaninis 
atomų skaičiavimo metodas. Ori
ginalus ir trečias, Fizikos ir ma
tematikos institute užbaigtas dar
bas iš puslaidininkių elektronikos 
srities. Chemijos ir cheminės tech
nologijos institutas užbaigęs 22 
darbus. K. Bieliukas iškėlė ir ki
tų institutų darbus, pasiekimus, 
tyrimus. (E.)

★
Paryžiaus policija užtiko atsiųs

tus du lagaminus su opiumu.

1
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KUN. DR, P. BACINSKUI C" H ■ |*aal"| | pradžią su Vokietija, kurio metur|| I IVI r* I I I t>uvo nužudytas jo klebonas de-O v IVI ta I U kanas M. Lająuskas.
i Vokiečių okupacijos metu vėl

SYDNEY LIETUVIAMS SVARBU!
DIDELĖS NUOLAIDOS

Geelong liet, kapelionas kun. Dr. P. Bačinskas, 
gegužio 18 d. sulaukęs 50 m.

Kun dr. Petras Bačinskas, 
Geclongo lietuvių katalikų kape
lionas šiais metais sulaukia 50 
metų amžiaus. Gimė jis Dzūki
joje, Jiezno valsčiuje, Sokonių 
km. 1912 m. gegužės mėn. 18 d.

Pradžios mokyklą gimtajame 
kaime pradėjo lankyti 1918 m. 
kai dar tebevyko kovos su bol
ševikais už Lietuvos laisvę. 1922 
m. Įstojo Į Prienų “Žiburio” 
gimnaziją, kurią baigė 1930 — 
Vytauto Didžiojo metais. Tų pa
čių metų vasarą įstojo į Kauno 
Metropolijos Kunigų Seminari
ją, kurios rektoriumi tuo metu 
buvo Lietuvos laisvės dainius 
Maironis. Kunigų Seminariją 
— Teologijos Fakultetą baigė 
1935 m. Kunigystės šventimus 
suteikė Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas J. Skvireckas 1935 
m. birželio mėn. 15 d.

vyksta į Kauną teologijos studi
joms baigti. Nesant galimybės 
tęsti teologijos studijas kun. Ba
činskas pradeda studijuoti filoso
fiją ir žurnalistiką Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete, Fi
losofijos fakultete. Vokiečiams 
uždarius universitetą ir bolševi
kams artėjant į Lietuvą, pasi
traukia į Vokietiją ir vėliau į 
Austriją. Austrijoje, Innsbruko 
universitete tęsia toliau pradėtas 
filosofijos studijas ir baigia 1948 
m. gaudamas filosofijos daktaro 
laipsni. Salia studijų kun. Ba
činskas Austrijoje ėjo III-jo Po
piežiaus ^Misijos Tautinio Vice 
— Delegato Austrijai pareigas, 
Austrijos Studentų kapeliono, 
BALFO įgaliotinio, Caritas įga
liotinio, Tnnsbrucko kolonijos 
kapeliono pareigas.

Į Australiją atvyko 1950 
gruodžio mėn. ir buvo paskirtas 
į Canberrą visų tautybių emi-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS
Perkant grynais ar išsimokėji- 

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

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

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

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

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

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

VATIKANAS -
MAŽIAUSIA VALSTYBĖ

Po šventimų jaunasis kunigas 
dar pasilieka Kaune toliau gilin
damas teologijos studijas ir kar
tu dirbdamas Kauno Prisikėlimo 
bažnyčioje kan. F. Kapočiaus 
globoje. 1936 m. išlaikęs egza
minus gauna teologijos licencija- 
to laipsnį ir išvyksta į Kaišiado
rių vyskupiją Molėtų progimna
zijos kapeliono ir parapijos vi
karo pareigoms. Tai buvo pir
moji ir vienintelė darbo vieta 
normaliose laisvosios Lietuvos 
sąlygose. Molėtuose kun. dr. P. 
Bačinskas praleido sovietų pir
mosios okupacijos dienas, karo

grantų kapelionu. 1953 m. buvo 
perkeltas į Hobartą ir 1954 m. 
į Bonegillą visų tautybių katali
kų kapelionu. 1956 m. pakvie
čiamas į Melbourną redaguoti 
“Tėviškės Aidų”. Nuo 1958 m. 
eina Geelongo, Canberros, Al- 
bury — Wodonga. Mornington, 
Beechworth, Sale, Moe ir Tas
manijos lietuvių kolonijų kape
liono pareigas. Salia kapeliono 
pareigų aktyviai dalyvauja spau
doje, jaunimo auklėjime ir ben
druomenės gyvenime. .

(IS Geelong Liet. Bėndr. Biu
letenio 1962 m. bal-geg. mėn.)

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

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

Šių metų pabaigoje įvyksta Vatikane visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas. Ta proga norime skai
tytojus trumpai supažindinti su Vatikanu — ma
žiausia pasaulio valstybe, kuri savo moraline ga
lia viršija galinguosius.

Tiktai 108 akrų dydžio, nedi
desnis už golfo aikštę, Vatikanas 
yra mažiausia nepriklausoma val
stybė pasaulyje. Atvykusiam sve
čiui atrodo tik dalelė didžiosios 
Romos, bet ir Romos gyventojams 
ta dalis — užsienio žemė. Nors 
ir maža valstybėlė, bet įtakų tu
ri visame pasaulyje; šie keli ak
rai yra šventovė milijonams žmo
nių, išsisklaidžiusiems po visus 
kontinentus. Nekatalikams ir ka
talikams ši vietovė prilygsta oa
zei pasaulyje, kuriame siaučia 
grasymai ir kovos. Ta Vatikano 
koncentruota galybė skleidžia 
dvasinį stiprumų, mokslų, tyrinė
jimus ir labdarybę. Pats pagrin
dinis Vatikano užsienio politikos 
uždavinys yra kovoti už taikų pa
saulyje.

Jau iš tolo Šv. Petro Bazilika 
dominuoja mieste, kuriai lygios 
nėra pasaulyje. Tai per kartų 
kartas architektų darbo vaisius, 
o ypač Michelangelo. Tai švento
vė, kurion pakliuvęs jautiesi lyg 
kitame pasaulyje. Keleivis, pa
matęs šių šventovę, negali susi
laikyti jos neaplankęs. Prie bazi
likos esanti aikštė, kuri talpina 
100,000 žmonių, visuomet būna 
pilna, kai Popiežius pasirodo 
Apaštališkų Rūmų balkone ir tei
kia palaiminimų.

Šv. Petro Bazilika, didžiausia 
bažnyčia krikščioniškame pasau
ly, pastatyta ant tos vietos,’ kur 
palaidotas didysis žvejys — apaš
talas Petras; Po jos pamatais yra 
katakombos ir senosios Romos 
griuvėsiai, o nuo žemės pamatų 
iki auksinio kryžiaus viršūnės yra 
463 pėdos. Šv. Petro bazilika to
kia erdvi, kad jos viduje dingsta 
žingsniai tūkstančių lankytoju: 
vienuolių, turistų, jūreivių, mal
dininkų. Jie suplaukia iš įvairių 
kraštų, ir susidarai vaizdų, kad 
esi tikrai pasaulio sostinėje.

Bazilikoje telpa 100,000 žmo
nių ir jų tiek susirenka švenčių 
metu. Tada Bazilikos 800 kolonų 
apvainikuojamos, 44 altoriai su
blizga, o susirinkusi minia tirps
ta maldoje. Pamatai šveicarų 
sargybas, vilkinčias 500 metų se
numo uniforma, o taip pat ir vi
sus prelatus iškilmių rūbuose, 
Popiežiaus rūmininkus ir tarnus.

Tačiau kai minia pamato patį 
Popiežių, nešamų jo kėdėje su 
triguba auksine karūna, tuokart 
visi tikrai sujuda. Jis nešamas 
prie didžiojo altoriaus, o Jo ran
ka visų laikų iškelta laiminimui. 
Žmonių šauksmai “Viva ii Papa!” 
tuokart tikrai užpildo bazilikos 
erdves.

Visa tai atvira kiekvienam, ne
svarbu kokių įsitikinimų esi, ly
giai kaip ir garsioji Vatikano me
no galerija ir bibliotekos, kurių 
turima medžiaga neįkainuojamos 
vertės. Bet jei nori pakliūti ir 
pamatyti likusių Vatikano dalį, 
reikia specialių dokumentų. Tu
ristas sulaikomas prie užtvaros 
šveicarų sargybinio, apsiginklavu

sio alebarda.
Vatikane gyvuoja kartu praei

tis ir dabartis. Čia IV šimtmety 
buvo pastatyta pirmoji Šv. Pet
ro bažnyčia. Po 1000 metų grė
sė pavojus jai sugriūti. Tuomet 
jos vietoje pastatyta dabartinė 
Bazilika, kurios statyba užtruko 
pusantro šimtmečio (1453-1609). 
Tais laikais popiežiaus valstybė 
buvo galinga. Bet kada Italija su
sivienijo, jos pirmasis karalius 
Viktoras Emanuelis II įsiveržė į 
popiežiaus žemes ir okupavo Ro
mų (1870). Popiežius užsidarė 
Vatikano ribose. Tas truko iki 
1929 m., kada Mussolini paskelbė 
Vatikanu nepriklausoma valstybe 
su pilnomis diplomatinėmis vals
tybinėmis teisėmis. Gyventojų 
nesaisto Italijos įstatymai ir mo
kesčiai.

Gyventojų skaičius mažas. Jei 
nesi ten gimęs, turi atnaujinti 
savo registracijos dokumentus 
kas šeši mėnesiai.

Apaštališkieji Rūmai yra 1000 
kambarių labirintas.

Kiti oficialūs pastatai, muzie
jai ir bibliotekos yra antroje Va
tikano dalyje, čia irgi yra trum
piausia geležinkelio sistema pa
saulyje, kelių jardų ilgumo, su
jungta su Italijos geležinkeliais.

Mažojoje valstybėje išeina ke
liolika laikraščių su dienraščiu 
L’ Osservatore Romano, kuriame 
bendradarbiauja Italijos ir dau
gelio kitų kraštų žurnalistai. Taip 
pat turi savo ugniagesius, sunk
vežimius bei automobilius, kurių 
registracijos žymimos SCV (Sta
to Citta Vaticano). O taip pat, 
svarbiausia, veikia ir paštas.

Vatikano leidžiami pašto ženk
lai, pasižymį religine mintim, pa
pildo iždų ir filatelistų brangiai 
vertinami. Vatikano pašto ženklai 
pradėti leisti labai anksti — 1852 
m., antrieji pasaulyje (pirmi bu
vo anglai). Nuo VI šimtmečio Va
tikanas leido savas monetas.

I Vatikanu suplaukia moksli
ninkai iš viso pasaulio, nes Vati
kano bibliotekos turi originalus, 
neatrandamus kitur pasaulyje, 
dar iš viduramžių gadynės.

Daugumai nežinoma, kad Vati
kanas remia mokslų, nes pripažįs
tama, kad tikėjimas ir mokslas 
“vienas kitų papildo”. Vatikano 
Mokslo Akademija, perorganizuo
ta 1936 m., įsteigta 1603. Pagrin
dinės mokslo šakos yra fizika ir 
matematika. Akademijų sudaro 78 
nariai, kurių dalis nekatalikai.

Iš kelių grupių, sudarančių Va
tikano kariuomenę ir policijų, 
garsiausia yra šveicarų gvardija 
iš 80 karių. Kiekvienas gvardijos 
karys turi būti šveicaras, katali
kas, nevedęs 19 — 25 metų am
žiaus, geros sveikatos. Apmokin- 
tas Šveicarijoje jis atvykęs pri
siekia prieš Vatikano (balta, auk
sinė) vėliavų, o po to būna įvel
kamas j uniformų iš Medici lai
kų. Šie rinktiniai vyrai yra po
piežiaus buv. galybės pažiba.

II-SIOS LIETUVIŲ MENO DIENOS 
AUSTRALIJOJE

įvykt ADELAIDĖJE 1962 m. gruodžio mėn. 28-30 dienomit.
MENO DIENAS Adelaidėje organizuoti, ALB Krašto Kul

tūros Taryba įgaliojo Kr. Kult. Tarybos Dainos ir Muzikos 
sekcijos seniūną p. V. ŠIMKŲ (33 Rose T-ce, VVayville, S.A.).

Pagal chorvedžių susitarimą I-sios Dainų Šventės metu, 
Sydney, p. K. Kavaliauskas — Sydney choro “Daina” dirigen

tas, tuoj pradėjo su chorvedžiais tartis dėl būsimos Dainų Šven
tės repertuaro. Paaiškėjus, kad II-sios Meno Dienos vyks Ade
laidėje, p. Kavaliauskas visą susirašinėjimo medžiagą perdavė 
p. V. Šimkui. Ponas V. Šimkus, baigęs susitarti su chorvedžiais 
dėl repertuaro, jį atspausdino ir jau Kalėdų metu išsiuntinėjo 
visiems chorams.

Adelaidės ALB Apylinkės iniciatyva buvo sušauktas visų 
Adelaidėj veikiančių organizacijų atstovų pasitarimas, kuriame 
sudarytas Meno Dienoms ir Sporto Šventei rengti Komitetas 
(20 asmenų). Komitetas iš savo tarpo sudarė Darbo štabą šios 
sudėties: Vadovas — p. V. ŠIMKUS, Pavaduotojas — p. J. BIN- 
KEVIČIUS (Piet. Austr. Liet. Kat. Draugija), Sekretorius — 
p. MARTINKUTĖ (stud.), Chorų skyriaus vadovas — p. L. 
GERULAITIS, Sporto skyriaus vadovas — p. J. JAUNUTIS 
(Sporto Klubas “Vytis”), Finansų skyriaus vadovas — p. J.
MOCKONAS (Apyl. Vald. atstovas), Tautinių šokių skyriaus 
vadovė — p. B. LAPŠIENĖ, Butų skyrius — p. LAUNIKAITIS 
(Apyl. Vald. Atst.), p. V. VOSYLIUS (choro), ir p. DAUGĖLA 
(Sporto Klubo atst.).

Mes prašome, visais Meno Dienų reikalais kreiptis betar
piškai j Kr. Kultūros Tarybos Įgaliotinį ir Darbo Štabo Vadovą 
p. V. ŠIMKŲ, 33 Rose T-ce, Wayville, S.A.

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

LIETUVOS PARTIZANAI 
SULAUKĖ DAUG DĖMESIO

Neseniai Voyages Press išleista 
"Guerilla Warfare on the Amber 
Coast” knyga apie Lietuvos par
tizanus Amerikoje susilaukė pla
taus atgarsio. Jau lietuvių spau
doje cituotas E.A. Mowrer atsi
liepimas ryšium su “Guerilla War
fare...” pasirodymu buvo paskelb
tas 45 laikraščių vedamuoju. Kny
ga buvo paminėta ne tik “New 
York Times” naujų knygų prane
šime, bet ir "Publishers Weekly” 
ir “The Library Journal”. Labai 
gausūs atsiliepimai iš senatorių,

Daug valstybių turi savo atsto
vybes Vatikane, išskyrus tik Ko
munistinę Kiniją, Rusiją ir J.A.V.

Augščiausioje Vatikano vietoje 
yra radijo stotis HVJ, kurios 
programa pradedama anksti rytą 
Šv. Petro Bazilikos varpų trans
liacija ir tęsiasi iki vėlyvos nak
ties, duodama transliacijas įvai
riausiomis kalbomis. Stotis buvo 
įrengta paties Marconi prieš 26 
metus.

Neperseniausiai HVJ stoty 
įrengta trumpų bangų transliavi
mo aparatūra. Pati stotis pastaty
ta 15 mylių atstume nuo Vatika
no, kuri simboliškai įrengta kry
žiaus forma, bet pačios translia
cijos vyksta iš Vatikano, šalia 
kitų Vatikano radijas duoda ir lie
tuvišką valandėlę.

Paruošė A. Bučinskas

kongresmanų, gubernatorių. Illi
nois gubernatorius O. Kerner, dė
kodamas už knygą, rašo, kad kny
ga “yra indomi ir žininga”. Te
xas gubernatorius P. Daniel pagi
ria, kad knygos “faktai yra pa
tiekti patraukliu būdu”. Senato
rius P.A. Hart priduria, neabejo
jąs, kad herojiška lietuvių kova 
dėl laisvės yra įsidėmėtina pamo
ka laisvajam pasauliui.” Senato
rius B. Keating leidinio įvadą ir 
savo gražų įvertinimą įrašė į Con
gressional Record”. Kai kurie ra
dio komentatoriai leidinio ištrau
kas yra panaudoję savo praneši
mams. Būdinga kad leidinys at
kreipė ir Amerikos komunistų dė
mesį, ir New World Review pasi
rūpino jį įsigyti.

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, ras. 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 WIDET T ■ fcr k. VISŲ NAMŲ APYVOKOS 

INDUSTRIES^ 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)

Tel. YL0401

Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971

Dar apie Talka
Šiųmetiniame ALB Melbourne: 

Apylinkės susirinkime girdėjome 
Lietuvių Kooperatinės Kredito 
Draugijos “Talka” informaciją, 
kurioje buvo suminėta ekonomiš
kai lietuviams naudingi šios drau
gijos patarnavimai. Pavyzdžiais 
buvo pavaizduota kiek materia
liai nustojama skolinantis ne sa
voje draugijoje “Talka”, bet ki
tose kredito organizacijose. Kitur 
paėmus £100.- paskolą vieniems 
metams iš 8% ir ją grąžinant kas 
mėnesį lygiomis dalimis tenka su
mokėti £8.- palūkanų. Tomis pats 
sąlygomis paėmus £100.- paskolą 
draugijoje “Talka” tektų mokėti 
tik £5.- palūkanų. Šis skirtumas 
pasidaro todėl, kad kitos kredito 
organizacijos procentus skaičiuo
ja nuo pagrindinės paskolos su
mos už visus metus, o draugija 
“Talka” kas trys mėnesiai nuo 
pagrindinės paskolos atima jau 
įmokėtąją jos dalį ir procentus 
kas metų ketvitrį skaičiuoja tik 
už paskolos likutį. Dėl to ne tik 
bendruomeniniu bet ir asmeniniu 
požiūriu yra naudinga remti Lie
tuvių Kooperatinę Kredito Drau
giją “Talka” ir naudotis jos pa
tarnavimais. Tai patyrus, vertė
tų tautiečiams peržiūrėti turimas

kitose kredito organizacijose bei 
krautuvėse savas skolas už ku
rias mokama dideli (nuo 10 iki 
12%) procentai. Vengiant daro
mos sau materialės skriaudos, to
kias skolas vertėtų tuojaus apmo
kėti, skolinantis tam reikalui pi
nigų savoje kredito draugijoje 
“Talka”. Kad draugija “Talka” 
turėtų apyvartai reikalingą kapi
talą, reikėtų nedelsiant visiems 
lietuviams stoti jos nariais, o taip 
pat dalį savo sutaupų perkelti į 
draugijos “Talka” indėlių sąskai
tą. Už “Talka” indėlių sąskaito
je laikomas sutaupąs mokamas 
didesnis procentas negu kituose 
bankuose. Be to, 'mūsų sutaupo- 
mis neuždarbiautų mūsų pačių ne
naudai mums svetimos finansavi
mo bizniu besiverčiančios organi
zacijos. Mūsų sutaupos būtų pa
naudotos saviems reikalams.

Susirinkime buvęs

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

SOVIETŲ POVAND. LAIVAI 
ŠVEDIJOJE

Švedija ir Sovietų S-ga susita
rė pasikeisti karo laivų vizitais. 
Birželio viduryje Stokholme lan
kysis sovietų povandeniniai lai
vai, vadovaujami kontradmirolo 
Rybalko. įgulos narių skaičius 
sieks 480. Prieš tai Leningradą 
aplankys trys švedų naikintojai 
su 685 vyrų įgyla. Jiems vadovaus 
kontradmirolas Blidberg. Paskuti
nį kartą Švedijos ir Sovietų Są
jungos karo laivynai pasikeitė vi
zitais 1958 m. Pokaryje tokie vi
zitai dar įvyko 1954 ir 1956 m. Da
bar pirmą kartą Švedijoj lanky
sis sovietu povandeniniai laivai.

(E.)

2



1962 m. gegužio 30 d.

Vieni kalba, kiti dirba
KUR MŪSŲ DAILININKAI?

Žvelgiant į Australijos lietu
vių gyvenimą 
kad čia vyksta Dievas žino kaž
kokie nepaprasti darbai: posė
džiai, ginčai, rinkimai, suvažiavi
mai ir t.t. Iš viso to erzelio ir 
keliamo triukšmo apčiuopiamų 
rezultatų beveik nesimato. Ir 
keista: visame mūsų visuomeni
niame judėjime sutiksi visokio 
plauko žmonių, bet nė vieno dai
lininko. Ar jų mes neturime, ar 
jie nusisuko nuo mūsų bendruo
meninių ir lietuviškų reikalų? Ar 
jie pagaliau taip toli išplaukė į 
plačiuosius, anot to šabloniško 
posakio, vandenis, kad nepasie
kiami ir neprisišaukiami?

Iš tikrųjų reikalai atrodo daug 
paprasčiau, negu kitam atrodo: 
mes daugiau veikėjaunamc žo
džiais, o jie darbais, ir būtent, 
tokiais darbais, su kuriais ne tik 
jie patys kyla, bet ir mus pačius 
kelia. Jų darbai liudija ne vien 
tik jų pastangas, bet drauge ir 
mus pačius, visą lietuvių tautą. 
Jie yra tikrieji lietuvybės apaš
talai ne tik čia, bet ir plačiame 
pasaulyje. Mūsų vidinis erzelis 
užgęs be pėdsako, kaip užsilieps
nojęs šiaudų kūlys, gi jais ir jų 
darbais turės pagrindo didžiuotis 
ir mūsų vaikai.

Sustokime valandėlei tik ties 
mūsų didžiuoju trejetu Sydnėju- 
je, visus kitus palikdami apkal
bėti kitam kartui. Tai Eva Kub- 
bos, Vaclovas Ratas ir Henrikas 
Šalkauskas. Čia nesigilinsime j 
jų praeitį ir nenagrinėsime jų 
biografijų, bet daugiau kalbėda
mi remsimės jų šios dienos dar
bais.

kitam atrodytų, Sydnėjuje.

Jeigu šiandie Australijoje eg
zistuoja ir plačiai užsirekomen
davo Sydnėjaus Grafikų Drau
gija (Sydney Printmakers Socie
ty), tai jos steigėjai yra ne kas 
kita, kaip tik tie trys suminėtieji 
lietuviai, kurie tais pačiais me
tais (1960) ir surengė pirmąją 

Australijoje grafikos parodą 
Tiesa, tai parodai 

gražią paspirtį davė čia gyveną 
lietuviai ir organizacijos: ge- 
riausiems tos parodos darbams 
premijos buvo skiriamos pačių 
lietuvių — 100 gvinėjų pirmąją 
premiją davė Dr. S. Ambroza ir 
antrąją — 50 gvin. ALB Kraš
to Kultūros Taryba. Pati grafi
kų draugija įnešė daug naujo
vių ir įtakos visame Australijos 
gyvenime, ir Sydney yra šiuo 
metu Australijos grafikos cent
ras.

Šiuo metu po visą pietryčių 
Aziją keliauja reprezentacinė 
Australijos meno paroda, kurio
je su savo darbais iš įvairių dai
lės šakų dalyvauja 85 dailinin
kai. Jų tarpe Eva Kubbos (vie
nas darbas), Vaclovas Ratas 
(vienas darbas) ir Henrikas Šal

HENRIKAS RADAUSKAS

ČIURLIONIS

Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis, 
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj, 
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis 
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.

Čia amžiai baigėsi, čionai sustojo laikas. 
Pražydo pasakoj karališki pelėsiai. ;
l sieną miegančią vos gimęs žydras vaikas 
Rankas užsnūdusias per žalsvą miglą tiesia.

Žvaigždynų soduose, kur sidabrinės lingės 
beveik nesisupa, kur pumpurai nesprogsta, 
Ant svyrančių šakų linguoja žvaigždės tingios 
Ir mėnesio šviesoj numirusioj prinoksta.

Tylus švytėjimas pražydusios nirvanos 
Sutirpsta rūbuose medūzos krištolinės, 
Ir ūžiančiom gelmėm kartoja okeanas 
Galingą ilgesį dainuojančios undinės.

MŪSŲ PASTOGĖ

kauskas (su dviem darbais). 
Australijos valdžios viršūnės šiai 
parodai duoda didelės reikšmės, 
ir net pats ministeris pirminin
kas Mr. R.G. Menzies šios pa
rodos katalogui asmeniškai pa
rašęs įvadą. Parodą globoja Aus
tralijos federalinė vyriausybė.

•
Pernai metais rugsėjo — gruo

džio mėn. vyko Brazilijoje, Sao 
Paulo Biennale — antroji savo 
apimtimi ir svarba pasaulyje po 
Venecijos Biennalės. Šioje pa
rodoje iš 56 valstybių dalyvavo 
1500 dailininkų ir buvo išstaty
ta apie 5000 darbų. Australiją 
šioje parodoje atstovavo 23 dai
lininkai su 46 darbais, jų tarpe 
Henrikas Šalkauskas su savo 
dviem kūriniais. Tai vienintelis 
lietuvis, praskynęs sau kelią į to
kio masto parodą, į kurią patekti 
laiko didele garbe ir nepapras

tos reikšmės dalyku net patys 
pasaulio didieji dailininkai.•

Lygiai panašaus masto pasau
linė paroda šių metų pabaigoje 
rengiama Japonijoje, Tokio 
mieste. Kas joje daugiau daly
vaus iš lietuvių, šiuo metu sun
ku pasakyti, nes dar neišleisti 
katalogai, tačiau jau prieš pora 
mėnesių pakvietimus dalyvauli 
gavo ir darbus išsiuntė sydnė- 
jiškiai Eva Kubbos ir Henrikas 
Šalkauskas. Šiai pasaulinei paro
dai ruošti sudaryta internacio
nalinė komisija, kuri kviečia as
meniškai kiekvieną parodos da
lyvį-

Melbourne Pan American oro 
linija pastatė didžiulį Southern 
Cross viešbutį, kurio visus kam
barius dekoruoja žinomų daili
ninkų darbais. Šio viešbučio sie
nas puoš Henriko Šalkausko 184 
darbai, Eva Kubbos 101 darbas 
ir Vaclovo Rato 24 darbai. Pro 
tą viešbutį prakeliaus ir jų dar
bais gėrėsis tūkstančiai visokių 
profesijų ir rasių keleivių. Tai 
yra ne tik didžiulė reklama mū
sų dailininkams, bet ir nemažes
nė garbė mums lietuviams.•

Newcastle Meno galerija ren
gia parodą — “Naujos įtakos”. 
Šioje parodoje kviečiami tik tie 
dailininkai, kurių darbus turi 
įsigijusi bet kuri Australijos vals
tybinė meno galerija, šioje rink
tinėje parodoje savo darbus pa
kviesti išstątyti Eva Kubbos, 
Henrikas Šalkauskas ir Vaclovas 
Ratas.

•
Liepos 4-14 d. įvyksta Syd

ney Avangardo paroda “Survey 
2” Farmer’s Balxland galerijo
je. Į ją pakviestas ir dalyvaus 
H. Šalkauskas. •

Rugpjūčio pradžioje Eva Kub
bos ruošia savo individualią pa
rodą Barry Stern galerijoje. Tai 
bus pirmoji dailininkės indivi
duali paroda. Mpno pasaulyje 
tai retas reiškinys, kada daili
ninkas jau pasiekęs internacio
nalinio garso ir dar neturėjęs 
.savo individualinės parodos.
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RŪPINASI LITERATŪRA

Savaitraščio “Literatūra ir Me
nas” (17 nr.) pokalbyje apie atei
ties literatūrą Vilniaus universi
teto medicinos fakulteto asisten
tas Em. Andriulis savo atsakyme 
patiekė keletą įdomesnių minčiųr 
Jo nuomone, ateities literatūroje 
nebus ypatingo perversmo. Gero 
ir blogo, naujo ir seno konfliktai 
vyrausią ir ateities literatūroje ir 
žmogus ir toliau liks žmogumi. 
Jei šiandien įpielai skaitome So
foklio tragedijas, Homero ar 
Šekspyro kūrinius, tai tikriausiai 
dėl to, kad mumyse — teigia An
driulis — žmogiškosios aistros, 
troškimai nėra ypatingai pasikei
tę. Jos išliks ir ateityje, nors jų 
pasireiškimo būdas bus kitoks.

Andriulio nuomone, jei pažvelg
ti į kapitalistinį pasaulį, tai pa
stebėsime pilną žmonių, kurie su 
panieka žiūri į žemesniuosius pa
gal materialinę padėtį, bet... net 
ir socializmo sąlygomis, jis tei
gia, daugeliu atvejų vis dirgina 
materialiniai faktoriai, kitaip ta
riant, ir komunizmo sąlygose žmo
gus saistomas materialinių aistrų 
... Vis dėlto, anot mediko Andriu
lio, ateityje materialines aistras 
žmoguje pakeisiančios kitos ais
tros — tai žmogaus visuomeninė 
veikla, jo indėlis visuomeniniame

Eva Kubbos yra viena iš tokių.
Tai tik paskubom paduoti 

trumpo laiko faktai, iš kurių 
matyti, kaip jie dirba ir reiškia
si. Greičiausiai nemažiau būtų 
galima pakalbėti ir apie kitus 
mūsų dailininkus, nors kai ku
rie iš jų dar neturi tokio inter
nacionalinio pripažinimo, kaip 
kad čia suminėtieji. Čia ir glūdi 
atsakymas, kodėl mūsų dailinin
kų nesigirdi mūsų kasdienybėje 
ir erzelyje: jie dirba. Tai yra vis
kas, ką galime jų garbei pasa
kyti. Jeigu ir mes patys sugebė
tume bent iš jų pasimokyti, ga
limas daiktas ir jie sugebėtų 
mūsų darbais pasidžiaugti, kaip 
kad mes gėrimės jųjų.

L. Dovas 

darbe, protiniai-sugebėjimai ir kt. 
Todėl ir literatūra ateityje turė
sianti puoselėti tuos daigus, kurie 
jau yra gyvenime.

Andriulis iškėlė tai, kad mūsų 
dienų, taigi, komunistų leidžia
moje, literatūroje dar daug “pi
gių, saldžių šeimos istorijėlių”. 
Tik kai kurie lietuviai poetai, 
kaip Mieželaitis, Marcinkevičius, 
Maldonis sugebą “giliau apmas
tyti” gyvenimą, o su prozaikais 
jau blogesnė padėtis (tai jau ne 
pirmas nusiskundimas menku Lie
tuvoje rašančių prozaikų darbu 
— E.). Jis, be to, puolė ir reika
lavimą, kad gyvenimo ar mokslo 
pasiekimai tuojau pat “giliai me
niškai” atsispindėtų literatūroje. 
Esą, į visuomeninius reiškinius 
reikėtų geriau žiūrėti istoriko 
akimis.

šiandien menu domisi, grožinę 
literatūrą skaito didelės žmonių 
masės, tačiau medikas Andriulis 
čia pat pareiškia nuomonę, kad 
ateityje žmogus ypatingai daug 
laiko negalės skirti skaitybai, 
tad literatūros kūrinius teks 
rašyti trumpai, lakoniškai, 
su giliomis ir apibendrinan
čiomis mintimis. Jau tokio po
būdžio eksperimentus lietuviškoje 
prozoje atliekąs rašytojas R. Lan
kauskas. Pagaliau pareikšta nuo
monė, kad plačių interesų, inte
lektualiam žmogui privalo būti 
skirta ir gili, protinga literatūra. 
Tokiu keliu turėtų eiti ir rašyto
jas ir skaitytojas (ir, pridurtina, 
partiniai reikalavimai... — E.).

KAUNUI ŽADAMOS DUJOS

Nors Vilniaus m. dalis jau turi 
iš Ukrainos atvestas dujas, bet 
Kaunas jų tesulauks rudenį. Prieš 
tai numatoma tas gamtines dujas 
nuvesti į Rygą. Pirmiausia priimti 
dujas pai-uoštas naujasis gyvena
masis kvartalas Kauno gatvėje. 
Panašiai kaip ir Vilniuje, ir Kaune 
dujomis pirmoje eilėje žadama ap
rūpinti pramonės įmones. .(E.)

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR. PALUKAITIS

MARŠALAS ŽLUNGA
1938 vasaris Maskvoje! Ištisais metais siautė

jo GPU ranka. Žmonės dingo it musės. Jie būdavo 
naktimis išplėšiami iš lovų, nenurodant net prie
žasties, šautuvų buožių smūgių pagalba sugrūdami 
j tamsiai žalią, aklinai uždarą automobilį, tampomi- 
po garsiuosius Lubiankos arba Butirkų kalėjimus, 
tardomi, kankinami, žudomi. Nedaugelis iš jų su
grįždavo. Milijonai dingdavo. Kraštą sukaustė pa- 
raližuojąs siaubas. Gatvėmis slinko nebylė minia. 
Žmonės vengė kalbęti vienas su kitu. Tačiau jų iš
kamuotuose veiduose bylojo bežodė kalba. Mergaičių 
lūpuose nežaidė šypsena, jaunuolių akyse neatsis
pindėjo jokie siekimai. Visus buvo apėmus baimė, ir 
jie dažniausiai nuleisdavo akių vokus kad nieko ne
matytų ir nebūtų pastebimi. Senieji žmonės kentė 
gyvenimą tokiu neveiklumą reiškiančiu pasyvumu, 
koks europiečiui visiškai nesuprantamas. Visur ne
aiški nežinomybė: kas atsitiko su tavo broliu, sese
rimi, draugu, kada tai atsitiks tau? GPU savo siau
bingais metodais buvo pasiekusi tiek, jog niekas ne
sivylė galėsiąs išlikti.

Nepraėjus nei metams, staiga vieną dieną Mask
vos valstybinėje senų daiktų parduotuvėje buvo iš
statytas parduoti baltai lakuotas maršalo Tucha- 
čevskio miegamasis.

— Pirk, dukrele, — šnibždėjo man žilabarzdis 
pardavėjas. — Joje miegojo didysis maršalas. Da
bar jis ilsisi žemėje motinėlėje. — Senelis ašaroto
mis akimis atsargiai apsidairė aplinkui ir pridū
rė: — Bolševikiniai bonzos jį sušaudė. Jis jiems 
atrodė perdaug galingas, nes jį mylėjo liaudis.

Niekas negali atspėti maršalo Tuchačevskio pas
lapties. Kaip žinoma, užsieny buvo spėliojama, kad 
sovietų armijoje, ypač karininkų tarpe, pastebėta 
priešingų Stalino režimui ženklų. Ko kariuomenė 
siekė? Naujo sąjūdžio prieš internacionalinę mark
sistinę galvoseną? — tai atrodo beveik įtikėtina — 
ir kitas gandas: Tuchačevskis ruošė rūmų revoliu
ciją? Tačiau niekas nežinojo nieko tikra. O Stali
nas rado pagrindą paimti kruviną pieštuką ir pra
dėti milžinišką "valymo bangą”.

Nelaimė pirmiausia pasiekė partijos ir vald
žios sluoksnius ir daugybę civilių asmenų. Iki 1937 
gegužės neliesta liko tik armija. Visa atrodydavo 
kuo puikiausiai, kai Raudonojoje aikštėje prieš 
Kremlių vykdavo kasmetiniai kariuomenės paradai. 
Šalia Stalino • ir draugų, greta tuometinio krašto 
gynybos komisaro Vorošilovo, ant marmurinio Le
nino mauzoliejaus, visiškai nieko-nenujausdamas, 
stovėdavo maršalas Tuchačevskis. Gal būt, jo, kaip 
Kremliaus galingųjų valdinio, laikysena buvo tru
putį per išdidi. Gal būt jis, kaip bolševikas, trupu
tį peraukštai buvo pakėlęs galvą. Jo lūpose žaidė 
vos pastebimas šypsnis. Bet ar ne per drąsu buvo 
tirono akivaizdoje šypsotis? Tačiau jis, atrodė, pas
tarojo lyg ir nejaučia, Jis nežiūrėjo savęs, jis buvo 
išklydęs j kitą pasaulį, svajojo. Ar jis galvojo apie 
savo kelionę Londonan? Jis buvo tik užsisakęs pas 
geriausią Maskvos siuvėją uniformą Londone įvyk
siančioms vainikavimo iškilmėms. Tikėjosi ją užsi
dėti. Nebuvo nieko baisesnio, kaip kad Anglijos kil
mingųjų sluoksniuose jau iš tolo atkreipdavo dėme
sį į bolševikus, į jų apdarą. Ne, jis plačiajame pa
saulyje norėjo dalyvauti kaip lygiateisis. Tas, ku
ris savo karjerą pradėjo išdavimu, — nes kas gi 
kita, jei ne išdavimas, galėjo būti, jei karininkas 
perėjo į bolševikų pusę, — jis buvo dvigubai netik
ras senajame pasaulyje. Ir’dabar, šį momentą, kada 
ta jaudinanti kelionė užsienin buvo taip arti, jame 
kilo vidinė audra, kuri, tarytum spalvingą masi
nantį sapną, išryškino praeitį, vaikystę, jaunystę. 
Jo lagaminai buvo jau paruošti------

Kai jis tą popietę grįžo į savo vasarnamį netoli 
Maskvos, tikrai turėjo būti giliai paskendęs savo 
svajonėse — tik tuo tegalima išaiškinti, kad jis ne
pastebėjo trigubai sustiprintos asmeninės GPU sar
gybos, kuri buvo apstatyta apie visus žalios, aukštos, 
namą supančios gardinęs tvoros kampus ir išėji
mus.

Kai jo automobilis įvažiavo į kiemą, prie jo 
džiaugsmingai prišoko du paaugliai:

— Papa, papočka, padovanok mums jojamą 
arklį!

— Ir man, ir man! Iš kitos sodo kertės atsku
bėjo dukrelė.

Maršalas pakėlė mažąją mergytę, pabučiavo ir 
nusijuokė.

“Permaža bolševikinės dvasios turite, ponai sū
nūs”, galvojo jis “Iš kur aš parvesiu?”

Tačiau kai jis prabilo, jo balsas skambėjo tru
putį griežčiau:

—Na, — tarė jis, — Petia ir Vania jūs turite 
palaukti, kol suaugsite ir tapsite tikrais kavaleris
tais.

— Matai, Vania, — tarė didesnysis, Petras, — 
ir aš sakiau, kad tik kavaleristas gali turėti arklį.

Vaikai įsikibo į jo švarką. Maršalas dengta 
veranda pasuko į butą. Ten ramiai virė virdulis. 
Mažoji dukrytė tėvui paruošė puodelį arbatos. Tu
chačevskis patogiai atsisėdo šiaudinėn kėdėn.
* — Papasakok mums apie paradą, — prašė vai

kai.
— Kodėl tu nepaėmei mūsų? — murmėjo Pet

ras. — Kiti draugai visada eina.
— Kitąmet tikrai paimsiu, — prižadėjo tėvas.

— Tada tu būsi didesnis ir galėsi geriau matyti.
— Tu gi žinai, — šaukė Vania, kad tėvas ne

gali tavęs laikyti. Jam reikia stovėti aukštai, ant 
Lenino mauzoliejaus, šalia draugo Stalino.

Staiga prasivėrė verandos durys. Vidun įpuolė 
maršalo žmona Lina Petrovna. Ji buvo visiškai iš
balusi.

— Dieve, — sušuko ji, — kodėl taip vėlai grį
žai? Aš taip bijojau.

Maršalas nusijuokė, jo akyse dar tebebuvo lai
mingas ryto sapnas.

— Ko bijoti? — paklausė tyliai, priėjęs ir glos
tydamas jos plaukus. — Tu žinai, kad paradas vi
sada nusitęsia, o po jo prasideda masių demonstra
cijos. Aš tikiu, kad šį kartą su plakatais ir trans
parantais, su milžiniškomis Stalino ir Lenino gip
sinėmis statulomis žygiavo visa Maskva. Daug įmo
nių nešė ir mano atvaizdą. Tačiau kalbėkime apie 
ką kita. Man liūdna, kad tu negauni vizos į Lon
doną. Būtų labai puiku, jei tu nors kartą pamaty
tum kitą pasaulį.

— Aš mieliau liksiu čia, — šnibždėjo žmona.
— Aš taip bijau.

— Ko gi bijai, balandėle? Bijaisi dėl tolimos 
kelionės?

— Ach, ne, — jos juodos akys, pilnos ašarų, 
nukrypo į jį, — ne, ne tai, žmonės taip kalba... .

— Tegu kalba, — nekantriai sušuko Tuchačev
skis. — Jei rusas negali kalbėti, jis darosi nelai
mingas.

— Ne, — sušuko ji, beveik verkdama, —- ne tai, 
aš pati nežinau, kaip pasakyti, aš tik jaučiu. Gresia 
kažkas pikta. Lik gerjau čia, nevažiuok į Londoną.

— Nevažiuoti į Londoną! Ar tu pamišai?
Dabar Lina Petrova garsiai pravirko. Vaikai 

stovėjo šalia ir smalsiai žiūrėjo. Tuchačevskis paė
mė jos ranką:

— Ar tu gali man nurodyti priežastis? — pa
klausė.

— Ne, — verkė ji, — ne, aš nieko nežinau ir 
negaliu pasakyti.

Žiūrėk, — tarė jis ramiai, — Tu esi pavargusi. 
Eik pamiegoti ir pasapnuoti, ką aš parvešiu tau iš 
Londono. Gražų šilkinį drabužį juodą, auksiniais 
taškais, ir plačiabrylę skrybėlę su nusvirusia bal
ta plunksna, žmonės gatvėje sustos ir stebėsis, o 
tavo draugės pavydės tau.

— O ką parveši man? — sušuko mažoji dūk* 
relė.

— Ružavus marškinėlius su mezginukais ir di
delį margą guminį sviedinį.

— Kaip puiku! — sušuko ji džiaugsmingai. —• 
Prašau dar ir lėlę, kuri gali užsimerkti.

— O vaikams po eilutę ir batelius, — sušuko 
Lina Petrovna, užmiršdama skausmą. — Visoje 
Maskvoje nėra kuo aprengti vaikų .

Tuchačevskis linktelėjo. Jo žvilgsnis nuskrido 
ant vaikų apdaro. Platūs raudoni kaklaraščiai vais
kiai atsispindėjo ant skurdžių baltų marškinėlių. 
Jų švarkeliai ir kelnaitės buvo neskoningo mėlyno 
satino. Tai buvo pionierių, bolševikinės vaikų orga
nizacijos, apranga.

Tą 1937 gegužės 1 d. vakarą susimąstęs Sovie
tų Sąjungos maršalas ilgai stovėjo medinio namo 
terasoje. Jo žvilgsnis skrido į rytus, jis matė prieš 
save beribes lygumas, akys skendo plačioje it jūra 
begalybėje. Horizontas jo tiriančiam žvilgsniui ne
davė jokio atsako. Vienodas be ženklis kraštas sken
do jame. Daug kilometrų atstu, viduryje, kaip akims 
atrodė, lygumos stovėjo kaimelis. Monotoniška na
melių, prišlietų vienas prie kito, eilė. Visoje lygu
moje nematyti jokio medelio. Kitoje pusėje, vaka
ruose, kraštas buvo kiek kalnuotas. Lyguma ban
guota. Slėneliuose augo mažos medžių grupelės, 
krūmai, eglaitės, sidabriniai berželiai, virš kurių 
juodais būriais skraidė krankdami varnai, tikras 
rytų pažymys, nelaimės pranašai. Maršalas nepas
tebėjo, kaip užslinko naktis. Jis nejautė tų šiurpių 
įvykių, kurių šešėliai jau siekė jo gyvenimo kelią.

Pirmykščiai gandai pagausėjo, kai vieną dieną 
prieš kelionę Londonan oficialiai pranešta, kad Tu
chačevskis staiga susirgęs gripu ir išvykti negalįs. 
Iš tikro, šiai ligai niekas pasaulyje netikėjo. Dabar 
atsiminta, kad maršalas buvo nemaloniai paliestas 
vienoje* parodinėje byloje. Jo globotinis Putna, so
vietų karinis attachė Londone, šioje byloje buvo tie
siog net apkaltintas. O kai į GPU rankas pateko 
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“RYTAI BE VAKARU - NULIS”
Tokia antrašte pasirodė vokie- metu pastatė rusų laivynų. Pra- generolam: “Už mano genialius

Gyvenimas Lietuvoje
čių istoriko Werner Keller knyga: 
“East minus West — zero.” Ta
me veikale išnagrinėta visa Rusi
jos istorija ir prieita išvados, kad 
visa, ką šiandien Vakarai kultū
ros, mokslo ir technikos srityje 
pasiekę, yra padaryta be mažiau
sios rusų pagalbos. Pasak W. Kel- 
lerio, jeigu Rusija būtų visiškai 
neegzistavusi, Vakarai neturėtų 
jokio nuostolio. Kaikurie istori
kai tokį tvirtinimą laiko pergriež- 
tu, tačiau visi sutinka, kad Rusi
ja pasauliui labai mažai ką yra 
davusi.

AMŽINA VERGIJA
Šiandieninis Maskvos valdovų 

skatinimas suveržti diržus ir dirb
ti, kad užkariautų pasaulį, ne
randa perdidelio pritarimo Rusi
jos masėse. Tos masės jau virš 
1000 metų gyvena be laisvės ir 
šiandien jom svarbiau geriau pa
valgyti, geresnį butą turėti, ne
gu užkariauti pasaulį. Per šimt
mečius rusiškoji masė, valdoma 
despotų ir carų, nerodė daug ini
ciatyvos ir atsakingumo. 1861 m. 
taigi prieš 100 metų, net 80% 
visų Rusijos gyventojų buvo bau
džiauninkai, kurie buvo perkami 
ir parduodami kartu su žeme.

VALSTYBĖS ĮKŪRIMAS
Pagal vienuolio Nestoro užra

šus, 862 m. slavų delegacija, nu
vykusi Švedijon, paprašė: “Mūsų 
kraštas yra didelis ir turtingas, 
bet mes neturime nei įstatymų, 
nei tvarkos. Atvykite ir valdyki
te mus”, švedai, nuvykę Rusijon, 
sukūrė valstybę, suorganizavo sla
vus; vėliau mongolai pradėjo juos 
valdyti. Laikui bėgant, adminis
traciniai metodai buvo pasiimti iš 
Vakarų.

PRAMONĖ IR PREKYBA
Susibūrę valstybėn, rusai pra

dėjo prekybą su Vakarų pasauliu. 
Prekyba buvo suorganizuota olan
dų, šveicarų, vokiečių ir švedų 
kurie atidarė Rusijai kelius į pa
saulį. Visi Rusijos geležinkeliai 
buvo vakariečių nutiesti. Olandai 
ir anglai caro Petro D. valdymo

monės centrai, kaip geležies ir 
plieno Magnitorske ir kituose 
miestuose, buvo pastatyti ameri
kiečių. Carai atsiveždavo iš V. 
Europos visus fabrikų įrengimus. 
Po II D. karo rusai iš V. Vokie
tijos įsivežė bilionų dol. vertės 
įvairių mašinų.

Švedai pradėjo pirmus žibalo 
gręžimus. Graikai — pirmąsias 
sidabro kasyklas, o vokiečių, ang
lų, prancūzų ir amerikiečių geolo
gai ir inžinieriai įrengė Rusijos 
kasyklas.

STATYBA IR 
ARCHITEKTŪRA
Su Bizantijos krikščionybe, ku

ri tapo rusų tautine religija, pra
sidėjo Rusijoje ir bizantiškas sti
lius. Graikai pradėjo statyti pir
muosius akmeninius pastatus, 
nors rusų kunigaikščiai dai- po to 
šimtmečiais gyveno mediniuose 
pastatuose. Taigi architektūra 
buvo bizantiška, bronzos ir med
žio darbai — vokiečių. Italų ir 
anglų architektai buvo pakviesti 
statyti garsiąją Uspenskio kated
rą. Petrapilis — caro Petro D. 
sostinė, buvo vakariečių pastaty
ta.

MOKSLAS IR KULTŪRA
Graikai ir vokiečiai įkūrė pir

muosius Rusijos un-tus ir sukūrė 
mokyklų sistemą. Caras Petras 
D. parsigabeno Rusijon iš V. Eu
ropos ištisas bibliotekas.

Petro D. našlė Katerina 1 1725 
m. atidarė pirmąją mokslo aka
demiją Petrapilyje, kurios visi 
mokomojo personalo nariai buvtf 
užsieniečiai.

1775 m. buvo atidarytas pirma
sis universitetas Rusijoje, įkurtas 
užsieniečių. Pirmoji rusų biblio
teka, muzika ir ikonos buvo su
kurtos graikų.

KARINĖ JĖGA
Rusų armijos per šimtmečius 

buvo vadovaujamos vakariečių 
generolų. Kai Petras D. nugalėjo 
švedus su savo armija, vadovau
jama vakarų karininkų, jis pakėlė 
tostą į nelaisvę paimtiem švedų

karo meno mokytojus”. Amerikie
tis John Paul Jones vadovavo 
Juodosios jūros laivynui. Aviacija 
buvo įsteigta prancūzų ir vokie
čių.

Dabartiniai rusų pasisekimai 
atominėje srityje yra pasiekti tik 
pavogtų iš JAV, Anglijos ir Ka
nados paslapčių dėka. Raketos 
buvo pagamintos vokiečių moks
lininkų, atgabentų Rusijon po II 
D. karo.

KOMUNIZMAS
Marksas, Engelsas ir Hėgelis, 

davę komunizmui ideologiją, visi 
buvo žydai ir vokiečiai. 1917 m. 
Vokietija finansavo Lenino ir jo 
padėjėjų veiklą, kol nusikratė ca- 
ristine priespauda. Raudona vė
liava, pasisveikinimas kumšties 
iškėlimu ir internacionalas yra 
paimti iš prancūzų.

Knygos gale vakarai perspėja
mi suprasti, kad rusai naudojasi 
tik “kopijavimo technika” ir pas
kui didžiuojasi laimėjimais, lyg 
jie būtų jų pačių.

K. Marksas dar 1813 m. pasakė, 
kad, “vienintelė priemonė laimė
ti derybom su Rusija yra drąsa”.

Tokio kelio Vakarai ir turėtų 
laikytis, nes tik tvirtas savų po
zicijų laikymas, be jokių nuolai
dų, padės laisvajam pasauliui at
silaikyti prieš jėgą, kuri buvo 
pačių vakariečių sukurta.

V.K. (T.ž.)
•

KAIP ŽYDAI GYVENA 
SOVIETUOSE?

Nors sovietiniais šaltiniais nesą 
jokio žydų klausimo Sovietų Sąjun
goje, tačiau tikrovėje, nors tai ir 
nežymu iš paviršiaus, tačiau žydų 
tautinis, kultūrinis savistovumas 
nuolat slopinamas. Pagal sovietų 
enciklopediją “žydai ir čigonai” 
esą išsisklaidę po visą Sovietų Są
jungą. Pagal gyventojų surašymo 
duomenis (1959m.) iš viso gyvento
jų, pažymėjusių išpažįstu žydų ti
kėjimą, buvo 2.268.000. Jų tarpe 
472.000 kalbą “žydų” (jiddisch) 
kalba — jiems du kart per mėnesį 
leidžiamas 25.000 egz. žurnalas 
“Sovietinė tėvynė”. Organizaciniu

NUOSPRENDIS — 
TAMAŠAUSKĄ SUŠAUDYTI, 

KITIEMS — PATAISOS 
DARBAI

Balandžio 18 d. Kaune buvo 
baigta svarstyti “stambių valsty
bės lėšų grobstytojų” (iš Kauno 
mėsos kombinato) byla. Esą, buvę

požiūriu tie žydai neturi nei savo 
atstovybės, nei mokyklų ar teatro. 
Pagal Chruščiovą, sovietai laukią 
iniciatyvos iš pačių žydų — girdi, 
tik nuo jų pačių priklauso, ar jie 
panorėtų turėti savo atskirą vals
tybę, kaip Biro — Bidžanc ar pan. 
Tačiau žydai, bijodami pasėkų, ini
ciatyvos nerodo.

Iš 2,2 mil. žydų tikėjimo sovie
tinių piliečių, pagal JAV žydų duo
menis, 300.000 žydų gyvena Mas
kvoje ir ketvirtis miliono — Lenin
grade. Jie turį savo sinagogas, ta
čiau jų skaičus krentąs. 1961 m. 
Sovietijoje buvo uždaryta 12 sina
gogų — jas per mažai lankę, ar jų 
rabinai buvo išmirę. Nespausdina
mi šventraščiai hebrajų kalba, ne
są mokyklų rabinams paruošti. So
vietuose esama ir žymių asmenų, 
kaip smuikininkai Oistrachai, ra
šytojas Erenburgas, medikai, fizi
kai, šachmatų meisteriai — jie esą 
gerbiami, nors jie ir nesigėdi savo 
žydiškos kilmės. (E.)

_____ _________________

Tai buvo MASKVA
* ■ (Atkelta iš psl. 3)

Tuchačevskio ryšio karininkas Smutni, galima buvo 
spėti, -kad į kvotų bylas pateks daug kas ir iš in
tymaus bolševikų maršalo gyvenimo.

Gegužės 11 d. paaiškėjo, kad Sovietų Sąjun
gos maršalas ir antrasis karo ministerio pavaduo
tojas Tuchačevskis jau perkeltas į nereikšmingų 
vieno pavolgio garnizono postų. Tuo pačiu metu 
nuslydo į kitų vietų ir pirmasis Vorošilovo pavaduo
tojas Gamarnikas, buvęs sovietų armijos politinio 
skyriaus viršininkas. Buvo skelbiama, kad Gamar
nikas, Tuchačevskio verčiamas, ruošė "nepolitinę” 
kariuomenę, tai yra, buvo nepakankamas kariuome
nės auklėjimas pasaulinės revoliucijos ir kominterno 
dvasioje. Pirmoji priemonė, kurios sovietų vadovy
bė griebėsi, buvo įsteigimas visose sovietų armijos 
dalyse vadinamųjų “karo tarybų”. Joms buvo už
dėta atsakomybė už kariuomenės “politinę moralę” 
ir paruošimų kovai, šios naujos kontrolės instan
cijos uždaviniams pirmoje eilęje priklausė sovietų 
kareivių ir karininkų auklėjimas “begalinio atsida
vimo sovietų armijai ir budrios kovos su liaudies 
priešais, šnipais, diversantais ir kenkėjais dvasio
je”. Trimis savaitėmis vėliau sovietų spauda galėjo 
pranešti kad Gamarnikas baigė gyvenimų savižu
dybe. “Pravda” ta proga jį išvadino pavojingiausia 
ir niekšingiausiu trockininku. Tai buvo gegužės 31 d.

DU VAIKAI BALSUOJA Už SAVO TĖVO MIRTĮ
Birželio 1 d. rytų virš sovietų sostinės pakilo 

svilinanti saulė. Gorkio gatvės asfaltas tiek ištir
po, kad batai su kiekvienu žingsniu prilipdavo prie 
grindinio. Miestas drebėjo nuo griaunamųjų įran
kių triukšmo. Šimtai bažnyčių ir katedrų buvo jau 
sulyginta su žeme. Keletas likusiųjų buvo paversta 
malkų ir javų sandėliais ar kinais ir bolševikiniais 
klubais. Šiomis dienomis turėjo būti pradedamas 
griauti Puškino aikštėje senas gražus vienuolynas.

Jėga nuplėšti žemyn auksiniai kryžiai ir žėrį, 
panašūs į svogūnus, bokštai. Bolševikiniai darbi
ninkai pasigėrėdami daužė puikios stiklo tapybos 
langų rūtus, ir langai tapo panašūs į bejausmes ne
gyvas akis, čia menas ir grožis, tradicijos ir kultū
ra nieko nereiškė. Griovimas ir sprogdinimai kėlė 
dulkių ir nešvarumų stulpus, kurie, lėtai supdamie
si, lyg tamsi uždanga, gulė gatvėse ir aikštėse. 
Sankryžose, kaip ir visada, stovėjo nuskurę popie
rinių gėlių pardavėjai. Tikros šviežios gėlės sovie
tų rojuje buvo retenybė. Gėlių įsivežti ir auginti

bolševikai nesuprato. Gorkio gatve vargingai tarš
kėjo perkrautas troleibusas. J Puškino aikštę įbėgo 
trejetas mažųjų Tuchačevskių ir nuskubėjo į vienų 
šalutinę gatvę. Tet stovėjo medinis barakas — mo
kykla.

Kai jie įėjo, Vania tarė:
— Gal būt, papočka nepamirš parvežti mums 

drabužių.
— Ir man marškinėlių su mezginiais, — suk

rykštė mažoji mergytė.
— Ak, kai grįš, bus puiku, — kalbėjo Petras.
Vaikai nieko nejautė. Jie nepastebėjo, kai kiti 

pasitraukė nuo jų ir šnibždėdamiesi stovėjo kam
puose. Mažieji nevalyvi valkatos, tie, kurie nebuvo 
bolševikinių bonzų vaikai, atrodė pasibaisėtinai al
kani ir apdriskę. Klasės langas išėjo į tamsų kie
mų, iš kurio kilo įvairūs garai. Vaikai ankštai susi
spaudę, sėdėjo už suirusių stalų. Nuo vieno ant ki
to gyvai šokinėjo blusos. Ir jei vienas turėdavo utė
lių, tuojau jomis apsikrėsdavo visa klasė. Sienoje, 
už mokytojos stalelio, kabojo milžiniškas plakatas, 
vaizduojąs Staliną, laikantį ant rankų mongoliuką, 
kurio rankutės buvo uždėtos ant jo kaklo. “Drau
ge Stalinai”, buvo parašas, “mes dėkojame tau už 
laimingą jaunystę”. Šio gaminio kraštai buvo api
pinti raudonomis šnerančiomis popierinėmis gėlė
mis.

Audringais žingsniais kambarin įėjo mokytoja. 
Jos liesas platus veidas nežadėjo nieko gera. Vul- 
gariškos praviros lūpos, ilgos pėdos, apmautos pilkai 
žalio brezento batais. Jos blauzdos buvo trumpos, 
kaip ir beveik visų čionykščių moterų, jos švarkas 
ir suknelė sudėvėti ir apskurę.

— Draugai, — sušuko Anna Jegorova, — šian
dien aš nemokysiu, šiandieną mes vėl susipažinsime 
su šlovinguoju mūsų draugu Stalinu, o tuo pačia 
ir su mūsų didžiojo pavyzdžio Lenino mokslu. Bai
lūs šnipai vėl norėjo išduoti mūsų kraštą. Jie nau
dojosi tamsiausiais metodais, norėdami mūsų nuos
tabiąją proletarišką tėvynę parduoti kapitalistams 
ir sunaikinti. Juk kas gi kita, jei ne išdavimas ir 
pardavimas, jeigu sovietų piliečio ir proletaro sme
genyse vaidenasi pakto su nacionaline valstybe min
tis. Mes, bolševikai, gyvensime ir mirsime už inter
nacionalą, mūsų šūkis kaip buvo, taip ir bus: “Visų 
šalių proletarai, vienykitės!” Kas šį šūkį išduoda 
ir susijungia su kapitalistais ir agresoriais, turi 
žūti. Nesvarbu, kas jis bebūtų — paprastas kareivis 
ar maršalas. Taip, daug blogiau, kad toks, kuriuo 
taip pasitikima — maršalas, yra toks niekšas, jog 
savo žinias parduoda svetimai valstybei. Šiandien, 
1937 m. birželio 1 d., aukščiausiame karo teisme 
vyksta aštuonių generolų byla, aštuonių išdavikų, 
kurių vadovas yra pilietis, taip, draugai, pilietis 
Tuchačevskis. (Bus daugiau)

pagrobta daugiau kaip pusantro 
milijono rublių valstybės lėšų (se
nais pinigais). Nusikaltėliai supir- 
k i nėję auksines monetas, dolerius 
ir kitas vertybes. Augščiausias 
Teismas Kaune nusprendė buv. 
Kauno mėsos kombinato vyr. pre
kių žinovų Juozų Tamašauskų su
šaudyti, konfiskuojant visų turtų. 
Jo bendrininkas “grobstymuose ir 
valiutinėse operacijose” Juozas 
Liutkus nuteistas 15 m. pataisos 
darbų ir Kazs Vanagas — 13 m. 
pataisos darbų, konfiskuojant vie
no ir kito turtų. Kiti jų bendrinin
kai nuteisti pataisos darbams 
įvairiam laikui. Kaip ir kitose pa
našiose bylose, nuosprendis galuti
nis ir kasacine tvarka neapskun
džiamas. (E)

PRAMONĖS, PREKYBOS 
DARBUOTOJŲ PASITARIMAS
Vilniuje susirūpino tokiu klausi

mu: kaip pasiekti, kad žmogus at
ėjęs į parduotuvę, rastų pakanka
mai geros kokybės ir plataus asor
timento prekių? Kaip pakelti ap
tarnavimo kultūrų? Balandžio 18 
d. buvusiame pasitarime dalyvavo 
kom. partijos ck sekr. J. Maniušis, 
min. tarybos pirmininko pav. K. 
Kairys ir eilė kitų ūkinių, parti
nių ir kt. darbuotojų. Prekybos 
ministras A. Mikutis pasitarime 
pranešė, kad per ketverius metus 
prekių apyvarta Lietuvoje padidė
jusi 58%. Buvo ir diskusijos. (E) 

★
žemės ūkio produktų gamybos 

ir paruošų ministras R. Songaila 
pranešė, kad galvijų ir kiaušinių 
supirkimo pirmojo metų ketvirčio 
užduotis Lietuvoje neįvykdyta. Ei
lėje kolchozų, sovchozų blogai or
ganizuotas galvijų penėjimas ir jų 
priežiūra. Reikštas nepasitenkini
mas ir tuo, kad reikiamai nesųs 
organizuotas surinkėjų darbas su
perkant iš gyventojų kiaušinius. O 
tuo, girdi, naudojasi spekuliantai, 
kurie superka iš gyventojų atlie
kamus produktus.

Remkime savą 
spaudą

ELEKTRĖNAI — KOMUNISTI
NIO TIPO MIESTAS

Lietuvos A. Tarybos įsaku 
VRES (šiluminės stoties ties Vie
viu) gyvenvietei suteiktas nau
jas, Elektrėnų pavadinimas. Vil
niaus radijas paskelbė, kad per 
porų metų toji gyvenvietė išau
gusi į moderniškų “miestų” — 
dabar jame gyvena apie 3.000 gy
ventojų. Greitu laiku tikimasi 
gyventojų Elektrėnuose sulaukti 
ligi 5.000.

Ryšium su numatoma Nemuno 
Dniepro vandens kelio statyba, 
per Vilniaus radijų energetikos 
ūkio valdybos viršininko pavad. 
Stumbras pastebėjo, kad būsiu 
išnaudoti visi Nemuno energeti
niai galimumai. Ant Nemuno 
pradės darbų net šešios HES, jų 
tarpe keturios Lietuvoje. Esu, 
Druskininkų HES būsianti tokio 
pat galingumo, kaip dabar vei
kianti Kauno HES, Jurbarko bū
sianti du kartus galingesnė, o 
Alytaus HES net šešis kartus di
desnė už Kauno HES. Anot 
Stumbro, elektros energijos Lie
tuvai niekada nepakaks, nes, pa
gal planus, 1980 m. numatyta, 
kad Lietuvoje elektros reikėsių 
17 kartų daugiau, negu jos buvo 
sunaudota 1960 m. (E)

BALETO ANT LEDO 
SPEKTAKLIAI

Balandžio 29 d. Kauno sporto 
halėje buvo pradėti Maskvos ba
leto ant ledo spektakliai, pava
dinti “Sniego fantazija”. Mask
viečiai šokėjai buvo supažindinti 
su Kauno miestu, o jų direkto
rius nurodė, kad Lietuvos darbo 
žmonės, esu, labai domisi to ba
leto ant ledo pasirodymais. Pa
žymėtina, kad tie spektakliai ant 
ledo, su šokėjomis, spalvingais 
kostiumais, šviesomis ir pan. so
vietų pradėti statyti, palyginti, 
neseniai, nusižiūrėjus į JAV to
kio pobūdžio reviu ant ledo spek
taklius. Amerikiečiai su savo ba
letu yra pasirodę Maskvoje ir kt. 
sovietų bei satelitų miestuose ir 
savo augštu lygiu sukėlę tikrų 
entuziazmų žiūrovų masėse. (E)

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A. C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

SKAITYTOJAI SIŪLO
MEDŽIOTOJŲ IR ŽUVININKŲ DRAUGIJA

Nemažas skaičius mūsų ben
druomenės narių laisvalaikį ir 
atostogas praleidžia medžioklėje 
ar žūklėje. Tai yra neabejotinos 
vertės sportas sveikatai, ypač ner
vams pataisyti ir pailsėti. Kolkas 
tai daroma pavieniui arba mažom 
pažįstamų grupėm privačiai susita 
rus. Atsirastų daugiau ir įvaires
nių galimybių, jei medžiokle ir 
žūkle suinteresuoti asmenys susi
burtų į draugiją.

Iš pirmo žvilgsnio būtų galima 
prikišti, kad draugijų ir taip jau 
turim perdaug, kad tai mus dar 
labiau suskaldytų ir neįneštų nie
ko pozityvaus į tautinę veiklą. 
Giliau gi pažvelgus pasvarstę pri
eitume išvados, kad tokie prie
kaištai neturi pagrindo. Draugijos 
egzistencija nepateisinama, kai

LAFITTE
REIKALAUKITE

VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 
BRANDY

Kaina visur 24/- 
Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams

M. PETRONIS
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. 

Tel. UJ 5727

esamose sąlygose veikla neišvys
toma ir nesiekiama jokio tikslo. 
Tokia draugija merdi arba prak
tiškai išnyksta. Pavyzdžiu gali bū
ti kad ir teisininkų arba miškinin
kų draugijos. Australijoje prakti
kuojančių lietuvių teisininkų ar 
miškininkų beveik nėra, todėl , ir 
nenuostabu, kad tos draugijos 
egzistuoja tik steigimo protoko
le. Medžiotojai ir žuvininkai prak
tiškai jau veiki a, jie tik 
nesusiorganizavę. Draugija tą 
veiklą dar pagyvintų ir duotų pla
tesnių galimybių.

Gali dar kilti klausimas, ar to
kia draugija turėtų kokį nors 
pozityvų tikslą. Dalinai į tai jau 
atsakyta — laisvalaikio praleidi
mas sveikoje aplinkoje ir poilsis. 
Kas priklausė panašioms organi
zacijoms Lietuvoje ar čia pat 
Australijoje, gali paliudyti, kad 
retas žmonių susibūrimas išvysto 
tokį draugiškumą ir sugyvenimą, 
kokį randame tarp medžiotojų ir 
žuvininkų, neskaitant savaime iš
sivysiančių gražių tradicijų.

Kiekvienas pasakys, kad viena 
iš mūsų visuomeninio gyvenimo 
didžiausių ydų yra blogas tarpu
savio sugyvenimas, kuris pasie
kia tokios įtampos, kad netiesio
giniai nukenčia tautiniai reikalai. 
Medžiotojų ir žuvininkų draugi
joje susiburtų visų pažiūrų Žmo
nės, rastų bendrą kalbą ir netie
sioginiai sustiprintų lietuvių vie
nybę tautinei veiklai.

Tokios draugijos steigimo min
tį jau entuziastingai remia ne 
vienas tautietis, kiek teko patir
ti iš privačių pasikalbėjimų, šio 
laiško tikslas yra ją paskleisti 
plačiau, kad iniciatoriams sušau
kus steigiamąjį susirinkimą būtų 
užtikrintas pasisekimas.

H. Keraitis, Panania, N.S.W.
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40 METU LIETUVOS
I

KREPŠINIUI
šiais metais sukako 40-ties me

tų sukaktis nuo pirmųjų oficialių 
krepšinio varžybų Lietuvoje. 

- Krepšinio žaidimas buvo sugal
votas Amerikoje 1891 metais. Ja
mes Naismith (gim. 1861 m.), no- 
rėdomas užpildyti tarpą tarp fut
bolo ir beisbolo, išrado šį žaidi
mą. Pats žaidimas iki šių dienų 
daug pasikeitė, nors pagrindinės 
taisyklės liko panašios į James 
Naismith sugalvotas. Pradžioje 
buvo žaista be lentų, naudojant 
futbolo kamuolius ir metant į už
rištus krepšius. Tobulėjant žaidi
mo taisyklėms, pats žaidimas nuo
stabiu greičiu plito Amerikoje. 
Europiečius su krepšiniu supažin
dino amerikiečiai emigrantai (ki
lę iš Europos) ir amerikiečiai ka
riai per I-mą pasaulinį karą. Po 
I-mo pasaulinio karo šis žaidimas, 
nors ir iš lėto, įsipilietino Euro
pos kontinente.

Amerikos lietuviai šio žaidimo 
daigus 1921 m. pasodino ir Lietu
voje. Pirmąją knygutę apie krep
šinio žaidimą 1922 m. išleido K. 
Dineika, kai vėliau išėjo S. Da
riaus knygutė apie krepšinio tech
niką ir žaidimo taisykles. Pirmos 
draugiškos krepšinio rungtynės 
įvyko tarp LFLS ir Kauno rink
tinės 1922 m. balandžio mėn. 23 
d. Tais pačiais metais įvyko pir
mos oficialios Lietuvos pirmeny
bės, dalyvaujant dviems moterų 
komandoms. Pradžia buvo labai 
sunki, turėta viena aikštelė ir 35 
žaidėjai. 1923 m. krepšinis daro 
gerą šuolį pirmyn. Pravedamos 
pirmenybės jau ir moksleivių tar
pe. Tais metais 18 vyrų ir 24 mo
terų komandos sužaidė apie 70 
rungtynių. 1924 m., surengiami 
pirmi teisėjų kursai išleidžiant 12 
teisėjų. 1925 m. jau žaidžiama 
apygardose, nugalėtojai dėl Lie
tuvos čempiono vardo susitinka 
finalams Kaune. Pirmas tarpvals
tybinis susitikimas įvyko su Lat
vija 1925 m. Rygoje. Žaisdami 
pirmu sykiu salėje, lietuviai skau
džiai pralaimėjo, Lietuva — Lat
vija 20 — 41 ir Kauna — Ryga 
net 6 — 57. Nors latviai ir estai 
su krepšiniu susipažino anksčiau 
(1918 m.), bet Lietuvoje didžiau
sia kliūtis sėkmingam šio žaidimo 
progresui buvo neturėjimas salių. 
Pirmenybės vykdavo rudens me
tu ir užsibaigdavo žaidžiant ant 
sniego. Kadangi krepšinį daugiau
siai žaidė kitų sporto šakų spor» 
tininkai, tai ir krepšinio sezonas 
teprasidėdavo jiems baigus savas 
varžybas (futbolą, lengvąją atle
tiką). Žiūrovams šis naujas spor
tas labai patiko, visgi valstybė 
nieko nedarė krepšinio populiari
nimui. Tokioms sąlygoms esant, 
krepšinis pradėjo smukti, ir tik 
1933 m. tepradedama vėl atsigau
ti. Pergyvenus krizę, greitai ant 
kojų atsistoti nepajėgiama. 1934 
m. Kaune latviai atskaito 26 — 
48 ir 21 — 51 rezultatais, o se
kančiais metais latviai laimėję 
Europos čempiono vardą, lietu

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
I USSR PER ŠVEDIJĄ

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
B 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

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

BOSE
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SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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net 10 — 123 ir 11

Kūno Kultūros Ru
in. atvykus Amerikos

vius nugali 
— 60.

Pastačius 
mus ir 1936 
lietuviams K. Savickui, J. Knasu), 
vėliau P. Lubinui ii- kitiems, krep
šinis daro staigų posūkį į gerąją 
pusę. 1937 m. Rygoje, daugelio 
nustebimui, Lietuva laimi Euro
pos čempiono vardą. Sekančiais 
metais pirmu sykiu nugalimi lat
viai Kaune, 24 — 19 rezultatu. 
Tais pačiais metais pirmosiose 
tarpvalstybinėse moterų rungty
nėse laimėta prieš Estiją 15 — 7 
ir Latviją 14 — 5. Romoje vyku
siose Europos moterų krepšinio 
pirmenybėse laimima II-ji vieta. 
1939 m. Kaune įvykusių III-jų Eu
ropos pirmenybių nugalėtojais, po 
įtemptų rungtynių su Latvija, 
tampa Lietuva, šie visi laimėji
mai labai išpopuliarino krepšinį, 
pritraukė daugumą jaunimo. 
Krepšinis Lietuvoje tapo tautiniu 
sportu. 1941 m. Pabaltijo pirme
nybėse moterys užima I-mą vie
tą. Vyrų komandoms turint po 
vienodai laimėjimų ir pralaimėji-

Sportinės įvairenybės
NĖRA BLOGO, KAS 
NEIŠEITŲ J GERA

Amerikos boksiiiinkas Džimas 
Fleberdžestas ilgą laiką kovojo 
profesionalų ringe ir negalėjo pa
sigirti dideliais laimėjimais. Iš 
56 įvykusių kovų Džimas pralai
mėjo 42, be to 36 kartus jis bu
vo nokautuotas. Fleberžestas nu
tarė atsisveikinti su boksu ir pra
dėti darbuotis kitoje srityje. Po 
ilgai trukusių ieškojimų jaųi pa
vyko gauti darbą vieno fabriko 
gaminančio lovas, reklamos sky
riuje. Nemažą vaidmenį įdarbi
nant buvusįjį “odinės pirštinės 
riterį” suvaidino kaip tik jo ne
sėkmės, kurias išradingi skyriaus 
darbuotojai nutarė panaudoti fir
mos gaminių paklausai plėsti. 
Dabar reklaminiuose plakatuose 
galima matyti po eilinio nokauto 
bedrybsantį Džimą, o apačioje 
tekstą: “Aš mielai leidausi nokau
tuojamas, kadangi žinojau, kad 
manęs laukia šios firmos lova”.

“VAIDILUTĖ” 
futbolo asociacijai

FUTBOLO
Australijos 

teko nagrinėti nepaprastą atsiti
kimą. Praėjusių metų pabaigoje 
komanda “Berington junaited” 
pakvietė į savo sudėtį naują puo
lėją. Atletiško sudėjimo naujo
kas debiutavo sėkmingai, pasiun
tęs į varžovo vartus du kamuo
lius. Per sekančias rungtynes 
vienas jo smūgis taip pat baigėsi 
įvarčiu. Tačiau atsitiktinai paaiš
kėjo, kad šis puolėjas — mote
riškosios giminės atstovas. De
maskuota jaunoji dama pareiškė, 
kad ji nemačiusi kitos galimybės, 
kaip tik “maskarado” pagalba 
dalyvauti jos mėgstamiausios 
sporto šakos rungtynėse. Jai už
draudė toliau žaisti vyrų futbolo 
rungtynėse. Bet štai keblus klau
simas: atimti ar neatimti koman
dai taškus, pasiektus futbolo 
amazonės pagalba, kol kas taip 
ir liko neišspręstas. 

mų, laimėtojas paliko neišaiškin
tas.

II-ras pasaulinis karas, kaip vi
same gyvenime taip ir krepšinyje, 
atnešė daug pasikeitimų ir nuos
tolių. Daugelis gerų krepšininkų 
įvairių karo pasėkų įtakoje išsi
blaško po visų pasaulį. Karui pra
ūžus, krepšinis Lietuvoje vėl pra
dedamas žaisti 1945 m. Lietuvos 
krepšininkai iškyla j. pirmaujan
čius Tarybų Sąjungoje. Dalyvau
jama visose T.S.R.S. pirmenybė
se 4-rius kart laimint žiemos var
žybas ir daug kitų įvairių turny
rų — pirmenybių. Lietuvos krep
šininkai turėjo daug tarptautinių 
bei tarpklubinių su kitų valstybių 
klubais varžybų. Keturiolika Lie
tuvos krepšin i nkų-kių yra žaidę 
įvairiuose tarptautiniuose turny
ruose už T.S.R.S. J. Lagunavi- 
čius, V. Kulakauskas, S. Butau
tas, K. Petkevičius, S. Stonkus ir 
A. Lauritėnas dalyvavo Olimpia
dose, J. Daktaraitė pasaulio mo
terų krepšinio pirmenybėse. Viso 
dabar Lietuvoje turima 5 nusi
pelnę sporto (krepšinio) meistrai 
ir 36 Sporto (krepšinio) meistrai. 
Iš šių garsių krepšininkų-kių tar
po turima labai puikių trenerių, 
kurie savo patyrimą ir žinias sten
giasi perduoti jauniems žaidė
jams. Labai daug ir sėkmingai 
dirba su jaunais žaidėjais G. Svi- 
derskaitė, A. Vijimas, S. Micke
vičius bei daug kitų. Paskutiniais 
metais Lietuvos vyresnieji krep
šininkai truputį apsnūdo bet, už 
tat džiugina prieauglis — jauniai. 
Jauniai yra laimėję 7 kartus T.S. 
R.S. pirmenybes (šiais, metais 
taip pat). Krepšinio ateitį Lietu
voje- užtikrina jo populiarumas 
jaunimo tarpe ir turimos 99 Vaikų

VĖL NEPATENKINTAS
Žinomas prancūzų vidutinių 

nuotolių bėgikas Pjeras-Ivonas 
Lenuaras, gyvenąs Nansyje, įpra
tęs treniruotis vakarais mažai 
lankomomis parko alėjomis. Be
je, jam dažnai, tenka susidurti su 
policija, kadangi praeiviai at
kreipia “įstatymo saugotojų” dė
mesį į bėgantį žmogų, palaikyda
mi jį pasislėpti bandančiu nusi
kaltėliu. Po to, kai Lenuaras po
licijos buvo sulaikytai peiktąjį 
kartą, jo kantrybė išseko. Jis nu
ėjo pas miesto prefektą ir papra
šė išduoti jam dokumentą, pa
tvirtinantį, kad jis yra sportinin
kas, o ne nusikaltėlis. Prašymas 
buvo patenkintas, ir Lenuaras 
galėjo vakarais nekliudomas tre
niruotis. Bet Pjeras vėl pareiškė 
savo nepasitenkinimą: “Tiesa pa
sakius, gaila, kad dabar policija 
nebelipa man ant kulnų. Tai tu
rėdavo geros įtakos mano bėgi
mo rezultatams”.rezultatams”.

SEIMO DEPUTATAI — 
SPORTININKAI !

Prieš dešimt metų Silva Saimo 
buvo kone pati populiariausia 
Suomijos sportininkė. Helsinkio 
olimpiadoje ji iškovojo baidarių 
lenktynių aukso medalį. Suomijos 
sporto mėgėjai nepamiršo išgar
sėjusios čempionės. Pagerbdami 
sportininkę, jie išrinko ją seimo 
atstove. Nemažai kitų žinomų 
Suomijos sportininkų išrenkama į 
šalies valdymo organus. Suomi
jos seimo ir municipaliteto narių 
sąrašuose galima rasti Europos 
bokso eksčempioną Olio Miakio, 
olimpinių prizininkų lengvaatle
čių Voito Helstono ir Sliso Lands- 
tremo vardus. įdomu prisiminti,

Bostonas laimėjo ,N. Yorke. 
Balondžio 7 d. Brooklyno Lietu
vių Atletų klubo patąlpose įvyko 
Rytų apygardos šachmatų pirme
nybės, kuriose susitiko aršieji 
Rytų apygardos varžovai: Brook
lyno LAK su So. Bostono Lietu
vių Pil. D-jos šachmatininkais. 
Laimėjo bostoniškiai santykiu 3-2. 
Gediminas Šveikauskas įveikė E. 
Staknį, Merkis suklupo prieš A. 
Šukį, Algis Makaitis sudorojo 
Adomaitį, Leopoldas Šveikauskas 
pralaimėjo V. Kulpavičiui ir Al
girdas Leonavičius įveikė A. Sa
kalą. Dar rungėsi jaunuolis Ra
mūnas Girnius su J. Vilpišausku, 
laimėjo pastarasis. Laimėjimas 
atiteko Bostonui. Rungtynės 
drauge vyko dėl N.Y. inžinierių 

grupės, kurioms vadovauja kva
lifikuoti prityrę treneriai.

Apie mūsų krepšininkus ir jų 
atsiektus laimėjimus išeivijoje 
daugumai skaitytojų yra žinoma. 
Gyvenant Europoje, turėta daug 
pajėgių komandų, daug buvo lai
mėta įvairių svarbių susitikimų 
— varžybų.

Amerikoje, kaip anksčiau taip 
ir dabar, turima gerų žaidėjų. 
Amerikos (šiaurės) lietuvių krep
šinio vyrų rinktinė gerai pasiro
dė išvykoje į Pietų Ameriką ir 
galvojama, esant galimybėms, pa
siųsti ją kur nors kitur. Reikia 
apgailestauti, jog dėl blogų sąly
gų išeivijoje, eilė labai gabių ir 
daug žadėjusių krepšininkų netu
rėjo progos ir galimybių pilnai 
išvystyti savo gabumus šiame 
sporte. Prie tinkamų sąlygų ke
letas iš jų galėjo būti pasaulinio 
masto žaidėjais.

Australijoje krepšinis yra taip 
pat pirmaujantis lietuvių sportas. 
Savo metu lietuviai daug čia pri
sidėjo prie krepšinio išpopuliari
nimo ir jų komandos daug sykių 
nešiojo čempionų vardus. Dabar
tiniu metu, buvę mokiniai aus
tralai, aplenkė savo mokytojus 
lietuvius. Galima pasidžiaugti, 
kad pagal nedidelį lietuvių skai
čių Australijoje, turime gausų 
jaunųjų krepšininkų-kių prieaug
lį. Jaunimas, kaip tėvynėje taip 
ir čia Australijoje, krepšinį mėgs
ta nors čia neturi gerų sąlygų ja
me progresuoti. Visai Australijos 
lietuviškai bendruomenei nuošir
džiai (ne tik žodžiu) remiant, šis 
tautinis mūsų sportas čia Austra
lijoje dar ilgokai galėtų neužgęs- 
ti ir susilaukti 50-io lietuviškam 
krepšiniui. B.N.

kad šalies prezidentas Urho Ke- 
konenas savo laiku buvo Suomi
jos šuolių į augštį čempionas.

NETIKĖTAS ALIARMAS
Kolumbijos mieste Trabučo per 

vienas bokso varžybas vietiniam 
boksininkui Pedro Karerai pasi
taikė labai stiprus varžovas. Mies
to sporto mėgėjai jau nusiminę 
laukė neišvengiamos liūdnos ato
mazgos, kai staiga pasigirdo tri
mito garsai ir ėmė skambėti var
pai. Gaisras! Mačas buvo tučtuo
jau nutrauktas. Sunerimę žiūro
vei, teisėjai ir boksininkai puolė 
į garsiavietę. Jie ilgai ieškojo, 
tačiau niekur nebuvo matyti 
liepsnos pėdsaku. Aliarmas buvo 
netikras. Paaiškėjo, jog jį sukėlė 
Karepos šalininkai, siekdami iš
gelbėti savo favoritą nuo neišven
giamo nokauto.

“DĖMESIO! FOTOGRAFUOJU!"
Buvęs anglų nacionalinės rink

tinės žaidėjas, kurį ne taip seniai 
“nusipirko” italų klubas “FK 
Turin”. Džo Beikeris primušė fo
tokorespondentą. Tai atsitiko 
Venecijoje. Nukentėjusis buvo 
Vieno anglų laikraščio reporte
ris.

Pasirodo, laikraščio redakcija 
savo skaitytojams pamokyti nu
sprendė paruošti reportažą apie 
tai, kaip bloga gyventi anglų fut
bolininkams, kuriuos “nuperka” 
užsienio klubai. Reportažui pri
reikė Beikerio * nuotraukos nepa
tenkintu veidu. Laikraščio foto
grafas susekė Beikerį Venecijoje, 
ilgai jį persekiojo ir visaip pra
vardžiavo. Tačiau Beikeris nepa
darė pageidaujamos nepatenkin
tos fizionomijos, o tiesiog pasi
vijo fotoreporterį ir jį apkūlė.

pereinamosios dovanos, kuri buvo 
Bostono jau dukart laimėta: 1958 
m. santykiu 3i — Ii, 1961 m. 
4 — i. Bostonas 1960 m. laimėjo 
prieš Brooklyno LAK; tuokart 
Bostonui atiteko B-vės Neris 
taurė.

Boston S. Globe, balandžio S 
d. mini Algį Makaitį, pasidalinusį 
antrą vietą Massachusetts mėgė
jų p-bėse su 4 — 1 tš. Laimėjo 
C. Wagner sukoręs pustaškiu dau
giau. Paminėta buvo. So. Bostono 
Lietuvių £Pil. d-jos’ skirta, Bos
tono miesto p-bėm, didžioji perei
namoji dovana. Ateinančio Bos
tono p-bės įvyks L. P. Dr-jos na
muose. Kitas Bostono laikraštis 
“Sunday Herald” įdėjo nuotrau
ką Kazio Merkio, tarpt, rungty-

Pinigai gali būti siunčiami į gimtąjį kraštą neatidėliojant paštu ar 
telegrafu arba Jūs pats galite pinigus pasiusti. Prityrę banko 
tarnautojai patars apie skubiausią ir tinkamiausią metodą pinigus 
persiunčiant.

Šis patarnavimas prieinamas kiekviename banko skyriuje, 
nežiūrint ar Jūs turite einamąją sąskaitą ar ne.

Jūsų pasiteiravimas mielai laukiamas.
Pilnas bankinis aptarnavimas
yra prieinamas Jums imamai:

Taupmenų sąskaita
čekių sąskaita
Procentus nešantys indėliai

Laisva kelioninė tarnyba bet kurioje pasaulio dalyje.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(INC0RPORATFD IN M.W SOUTH WALIM WITH UMIIII) LIABII1IY)

Bendri ir taupmenų indeliai
-------------- xKffltr

JAUNIMO FESTIVALIS
Šią vasarą, nuo liepos 25 d. ligi 

rugpjūčio 5 d. Suomijoje, Helsin
kyje rengiamas “8-sis Pasaulinis 
jaunimo ir studentų taikos ir 
draugystės festivalis” — toks yra 
oficialus šio festivalio pavadini
mas. Tikrovėje šį komunistinį 
festivalį organizuoja dvi žinomos 
komunistų organizacijos— “Tarp
tautinė Studentų Sąjunga” (IUS, 
International Union of Students) 
su būstine Prahoje ir “Pasaulinė 
demokratinio jaunimo sąjunga” 
(FMJD, Federation Mondiale de 
la Jeunesse Democratique), ku
rios centras yra Budapešte. Tai 
jau antras kartas, kai komunisti
nis festivalis rengiamas šiapus 
geležinės uždangos. Pradedant 
1947 m. buvusieji festivaliai buvo 
rengiami kas dveji metai Praho
je, Budapešte, R. Berlyne, Bu
karešte, Maskvoje ir, pagaliau, 
1959 m. — Vienoje, šiame festi
valyje nutarta ateityje juos reng
ti kas treti metai.

Komunistinio festivalių pobū
džio jau niekas nepaneigia. Jie 
organizuojami komunistų, jais no
rima pasiekti komunistinių tikslų. 
Nieko nereiškia, kad tuose -festi
valiuose iš Europos ir užjūrių 
kraštų kviečiamas dalyvauti ir ne
komunistinis jaunimas. Tuos jau
nuolius paprastai parenka tarp
tautinis parengiamasis komitetas 
(jam vadovauja komunistai) arba 
komunistų įtakoje esą tautiniai 
komitetai. (E)

“PRAVDAI” 50 METŲ
Gegužės 5 d. Maskvoje leidžia

mas “Pravdos” dienraštis atšven
tė 50 m. sukaktį. Pirmą kartą jis 
pasirodė, pagal senąjį rusų kalen

| CABRAMATTA HOTEL |
❖ Tel. UB 1619 |

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilte. * •
£ Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — IJ 
j; gera muzika. ’

nių laimėtojo, prie šachmatų len
tos, drauge su L. Pil. D-jos pirm. 
E. Ketvirčiu ir dr. A. Kapočium.

Fernschach, Vokietijoj leidžia
mas, kovo nr. paskelbė oficialias 
lenteles iš IV pasaulio korespond. 
pirmenybių. įvardintos dalyvavu
sių komandų sudėtis ir pavienių 
žaidikų pasekmės kiekvienoj len
toj. JAV komanda (I. Kandel, 
Gottesman) Heap, Kazys Merkis, 
C. E. Braun, Gladney (Ware ir 
J. Donato) atsistojo 6 v. su 11 tš. 
seka Kanada su 9i tš. Trečios 
lentos lentelėj pirmuoju K. Mer
kis su 4i tš., 3J, toliau Vokieti
jos, Ispanijos ir kt. valstybių žai- 
dikai.

Ten pat paskelbtos naujai pra
sidėjusių V pasaulio p-bių sudė
tis. JAV komanda šiuokart geros 
sudėties: H. Berliner, S. Bern

dorių, 1912 m. balandžio 22 d. 
Pirmuoju “Pravdos” redaktorium 
buvo Leninas. Po spalio revoliu
cijos “Pravda” iš Petrapilio buvo 
perkelta į Maskvą.* šiuo metu 
“Pravdos” tiražas siekia 6,3 mil. 
egz. — ji neturi vietinių laidų, 
tad dienraštis vienodai atrodo ir 
Maskvoje ir Chabarovske ir Vil
niuje ar Rygoje, tik skirtingai 
paskelbiamos teatrų, radijos ir te
levizijos programos paskutiniame 
puslapy.

Laikraštis yra ne tik partijos, 
valdžios garsiakalbis bei jų pro
pagandos reiškėjas, bet skelbia ir 
įvairius įsakus, potvarkius, ilgas 
Chruščiovo ir kt. pareigūnų kal
bas. Redaktorium jau šešeri metai 
yra P. A. Satjukovas. Pagal 
“Pravda” vienodai sukerpami ir 
paskirų respublikų partiniai orga
nai, kaip “Tiesa” Vilniuje ir kt. 
Dienraščio vedamieji straipsniai 
yra Sovietijos gyventojams kas
dieninis kelrodis, kaip ir kokią 
nuomonę jie turi reikšti ir kokios 
linijos laikytis. Iš tikrųjų “Prav
da” buvo L. Trockio išleista Vie
noje 1908 m„ prieš -54 m. (E.)

MIRTIES BAUSMĖS UŽ
PRIEVARTAVIMĄ

Šalia kitų, labai padažnėjusių 
nusikaltimų Sovietijoje, vis labiau 
kyla ir moterų prievartavimų 
skaičius miestuose. Greičiausiai, 
ryšium su tuo nusikaltimų padi
dėjimu patvirtintas vasario 15 d. 
įsakas, kuriuo už tuos nusikalti
mus baudžiama nuo 8 iki 15 m. 
laisvės atėmimu ištremiant nuo 2 
iki 5 metų arba neištremiant; ar
ba mirties bausme. (E.) 

stein, C. Tears, J. Westbrock, R. 
Potter, N. Preo.

Argentinos komandoj randame 
lietuvį Y. Nastopką (trečioj len
toj) ; jis komandos kapitonas.

Pasaulio kandidatų p-bės prasi
dės gegužės 1 d. Curacao, Vak. 
Indijoj. Dalyvauja 5 Sovietų did- 
meisteriai Tai, Keres, Petrosian, 
Geller ir Korčnoj. Iš JAV — Bob
by Fischer, vengras P. Benko, ir 
Filip iš Čekoslovakijos.

Sovietų — Švedijos korespond. 
šachmatų rungtynės (jas laimėjo 
Sovietai) 20 lentoj žaidė I. Vis- 
taneckis (Vilnius); jis pirmąją 
partiją laimėjo, o antroji buvo 
priteista lygiomis. Edvardas Stak- 
nys iš N.Y. įeina į ŠALFASS 
šachmatų komitetą, kaip Rytų 
apygardos atstovas.

K.M.
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HŪSŲ PASTOGĖ
BRISBANE

Pranešimai

MOTINOS DIENA
Motinos Dieną suruošė Bris

banės skautų Ventos vietininkija, 
vadovaujama Vardo Stankūno. 
Programoje buvo net 12 pasiro
dymų, kuriuos atliko vietos skau
tai ir jų talkininkai. Paskaitų 
skaitė p. K. Sak*lau«ka», kurioje 
iškėlė lietuvės motinos reikšmę, 
ir įtakų jaunimo auklėjime. Po 
to sekė meninė programa, užtru
kusi apie dvi valandas. Tenka pa
sidžiaugti, kad ir mažoje koloni
joje vis tik galima sudaryti gau
sių ir įvairių programų, kada su
buriamos visos galimos pajėgos. 
Jiems už tai didelė padėka.

Iš programoje dalyvavusių pa
žymėtini: p. R. Platkau»kienė» pa
ruošti šokiai "Už jūrų marių” ir 
"Voveraitė”, kuriuos pašoko jau
nesniosios skautės Br. Butkutė, 
sesutės Laurinaitytės ir sesutės 
Žiuklytės. Vyr. skautės, dalyvau
jant p. Platkauikienei ir p. O. Ka
činskienei, pašoko “Kubilų” ir 
“Jonkelį”. Vyr. skautai A. Gu
daitis, J. Platkauskas, E. Rudžius 
ir J. Žiukelis- vykusiai pašoko 
"Oželį”.

Po to sekė p. Powel (svetys) ir 
p-lės Stankūnaitės duetas (smui
ko ir piano), p.p. Platkau*kų due
tas ir p.p. Powel — motina solo, 
akomponuojant sūnui. Ivona Luc
ku t ė pianinu maloniai paskambi
no du valsus. Pabaigai p-lės A. 
Kviecinskaitė ir N. Mališau«kai- 
tė, akomponuojant Daliui Saga- 
čiui pašoko “Meksikiečių meilę”.

Šia proga norisi pareikšti gilių 
padėkų jaunosioms pajėgoms ir jų 
talkininkams — vadovams už tokį

gražų motinos garbei ' suruoštų 
paminėjimų.

Po programos sekė motinoms 
kavutė, o vėliau šokiai jaunimui 
ii- vyresniesiems.

PIRMASIS LIETUVIS 
GOLD COAST KURORTE

Vyt. šteinarta* įsigijo kurorti
nius butus garsiajame Southport'e 
netoli Surfers Paradise ant Ra
miojo Vandenyno kranto, kuriuos 
pavadino “Ocean view”. Norėjęs 
lietuviškai pavadinti, bet daugu
mai vasarotojų australų būti labai

sunkus ištarimas. P. Vytas Štei- 
nartas yra aktyvus Brisbanės apy
linkės narys ir kiekvienu kartu 
atvyksta į pobūvius bei minėji
mus, nors nuotolis apie 40 mylių. 
Linkime Vyt. šteinartui geriau
sios sėkmės.

DAR VIENA ŠEIMA IŠ 
ANGLIJOS

Prieš keletu savaičių iš Angli
jos atvyko p.p. Jurkšaičių šeima 
ir apsigyveno Brisbanėje. Nors 
p. Jurkšaitis gimęs Anglijoje, bet 
savosios kalbos ir lietuvių neuž
miršęs ir džiaugiasi būrelį sura
dęs ir šičia.

P. Indry*

ADELAIDIŠKIŲ DĖMESIUI
Pranešame Adelaidėje gyvenan

tiem* “Mū»ų Paitogė*” tkaityto- 
jami, kad p. A. Kubilių* ii “M. 
P.” platintojo pareigų at*i*taty- 
dino ir jokių piniginių operacijų 
M.P. vardu neatlieka.

M.P. Administracija

PRANEŠIMAS
ALB Krašto Kultūros Taryba 

gavo Stepo Vykinto paruoštą tri
jų paveikslų vaidinimą “Pušelė* 
•užieduotuvė*”. Veikalėlis scenai 
parašytas pagal Daumanto knygą 
“Partizanai”. Kreiptis 135 Mimo
sa Rd., Greenacre, N.S.W.

Sambūrio “Švie»a’' 
Sydnėjau* Skyrių*

Veiklią Sambūrio narę
PAJAUTĄ DAUKUTĘ — PULLINEN 

ir vyrą JUHANNI
sulaukus sūnaus, nuoširdžiai sveikina

BROLIAI IR SESERYS

DĖMESIO! DĖMESIO!
Sekmadienį, birželio 3 d., 7 vai. vak.
REDFERN LIETUVIŲ NAMUOSE

DAINOS CHORAS RENGIA

D. A INU IB ŠOKIŲ

VAKARI
VAKARO METU TURTINGA PROGRAMA IR CHORO 

DAINOS.
Užkandžiai ir gėrimai vietoje.

Vakaro pelną* ikiriama* choro kelionė* išlaidom* pa. 
dengti vykatant į DAINŲ ŠVENTĘ Adelaidėje.

Šitokiu vardu gegužės 19 d. 
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus sky
rius pravedė uždaras jaunimo dis
kusijas. Jau kelinti metai Sydnė
jaus studijuojantis jaunimas ret
karčiais pasikalbėdavo apie susi
draugavimo sunkumus ir neretai 
prasitardavo, kad draugavimo 
forma primenanti 'brolius ir sese
ris’, nes visi laikomi vienoje gru
pėje ir artimesnio susipažinimo 
rimtesniais tikslais nesą daug. To
kių nelengvų temų ryžosi lukšten
ti keturi prelegentai, paruošę .10 
min. referatus: Regina Dumšaitė, 
Elvyra Krausienė, Ridas Daukus 
ir Danius Kairaitis. Referatuose 
buvo gausu minčių ir gilesnių 
įžvalgų bei psichologinių analizių, 
bet išvadoje visi kalbėtojai dau
giau ar mažiau sutiko, kad susi
draugavimo sunkumai pirmoje ei
lėje kyla iš mažo lietuvių skai
čiaus. Sunku tada yra rasti nori
mų partnerį, nes kiekvienas turi

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTI SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JI 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NESI SKOLINGAS UŽ 

“MŪSŲ PASTOGĘ?”
KIEK AS SUŽINOJAU!

GEELONG
MOTINOS DIENĄ...

Iš R. Giedriaus piešto “Močiu
tei sengalvėlei” skelbimo, tilpu- 
sio Geelong lietuvių ’ b-nės “Biu
letenyje” sužinome, kad tų dienų 
švęsime gegužės 20 d.

Nors ir nelabai skaitlingai da
lyvavome pamaldose, kurias atlai
kė kun. D r. P. Bašinskas, o jų 
metu giedojo Geelong lietuvių 
choras. Tų dienų kunigas pasakė 
ypatingai jautrų pamokslų, jame 
išryškindamas Motinos meilę šei
mai ir vaikučiams. Sekant pamo
kslo mintis, daugelis motinų no
ri išlaikyti šeimų ir vaikus tik 
sau, rūpinasi tik savo vaikų ma
terialine gerove ir materialine 
ateitimi. Bet yra motinų, kurios 
supranta savo ir savo šeimos pa
skirtį, išryškina tokių motinų 
kaip lietuvę, tęsiančių senų laikų 
Motinos prie ratelio tradicijas, 
šalia gerbūvio dar įkvepia savo 
vaikams ir tėvynės meilės. Kuni
gas pabrėžė, kad šiandien mums 
reikia motinų, kurios būtų aksti
nas, stumiamoji jėga savai šeimai 
į lietuvybę. Jos turi raginti savo 
vaikus ir jaunimų rūpintis ne tik 
savo, bet ir lietuviškais reikalais.

Po pietų Lietuvių b-nės salė 
prigūžėjo pilna vaikučių, mamy
čių ir tėvelių. Mamytėms buvo 
prisegamos rūtelės su trispalve, ir 
jos buvo sodinamos pirmose vie
tose. Darbštusis mokyklos tėvų 
komitetas gražiai sutvarkė salę, 
o mamytės paruošė kavutę ir 
daug pyragų.

Programų išpildė savaitgalio 
mokyklos mokiniai, kuriuos pa
ruošė mokytojai: dainų išmokė 
kun. Dr. P. Bašinskas, tautinių 
šokių mok. Karpavičius ir eilių 
mok. Janulis.

Programa pradėta mokyklos tė- 
S komiteto p-ko J. Gailiaus žo- 

u, kuris pakvietė susirinkusius

atsistojant pagerbti visas motinas. 
Tcdiau sekė paskaita, kurių skai
tė p. J. Rindzevičienė iš kaimyni
nio Ballarat miestelio. Paskaiti
ninke nuoširdžiai pasidžiaugė vi
somis mūsų jaunimo organizacijo
mis ir mokyklomis, ir ragino mo
tinas, kad jų vaikučiai burtųsi 
jas ir taip išliktų lietuviais.

Programos eigoje A. Bungar- 
daitė gražiai padeklamavo K. Gri- 
gaitytės eilėraštį “Mamytei”. To
liau sekė vyresnių mokinių “Kal
velis”. Mūsų jaunoji akordeonis
tė M. Manikauskaitė su viešnia 
Nade Sir išpildė akordeonų du
etų. Sesutės Marija ir Veronika 
Manikauskaitė* padainavo harmo
nizuotų Brazdžionio eilėraštį "Ma
mytei”, pritariant akordeonu. K. 
Žvirblytė nuotaikingai deklamuo
ja A. Karpavičiaus eilėraštį “Ma
myte”.

Mokyklos jaunimas — o jų apie 
50, diriguojami kun. Dr. Bašins
ko padainuoja choru vaikiškas 
liaudies daineles. Seka akordeo
nistės ir nuotaikingas “Lenciū
gėlis”, Birutė* Gailiūtė* dekla
muojamas eilėraštis “Aš mergy
tė”, dar pačios mažiausios pašo
ka “Kepurinę” ir minėjimas bai
giamas Tautos Himnu. Mamytės 
pavaišinamos kavute ir pyragais, 
vaikučiai saldumynais, o vyrai pa
sivaišina alučiu. Malonu pasigė
rėti, kiek daug vilčių auga mažy
tėje Geelong kolonijoje.

Yla

NAUJA VALDYBA
Balandžio mėn. 1 d. buvo su

šauktas Geelong Lietuvių Ben
druomenės metinis susirinkimas, 
kuriame buvo padaryti praneši
mai iš bendruomenės organizaci
jų veiklos bei jų piniginė atskai
tomybė. Taip pat buvo aptarta 
leidžiamojo Geelong Lietuvių Biu-

Ponia B. Lapšienė, Adelaidės 
tautinių šokių vadovė jau grįžo 
iš ligoninės po operacijos. P. Lap
šienė yra sutikusi vadovauti tau
tiniams šokiams Il-se Lietuvių 
Meno Dienose.

★
Jonas ir Aldona Gaigalai savo 

povestuvinėje kelionėje lankėsi 
Snieguotuose Kalnuose, Brisbanė
je, o gegužio 18 d. lėktuvu iš 
Sydney išskrido namo — į N. Ze- 
landijų.

★
Brisbaniečių dar neužmiršti 

p.p. Stelmokai, prieš keletą metų 
išvykę į Ameriką ir ten atidarę 
specialių taupomųjų kasą, po po
ros metų žada aplankyti brisba- 
niečius lietuvius.

★
Tiek maži, tiek dideli žavėjosi 

ir džiaugėsi Margučių popiete

Bankstowne (balandžio 29 d.) bet 
nedaug kas žino, kad šios vaikų 
popietės surengimo didžiausių 
naštų nešė Sydney Soc. Globos 
Liet. Moterų Draugija.

*
Bankstowno apylinkės valdybos 

nariai pasiryžę kiekvienų sekma
dienį savaitgalio mokyklos moky
tojus, neturinčius savų susisieki
mo priemonių, atvežti į mokyklų 
ir po pamokij vėl parvežti namo. 
Tai gražus žestas ir respektas 
mokyklai ir jos mokytojams. Pe
reitų sekmadienį šių garbingų pa
reigą atliko v-bos narys A. Le
lešius.

★

Brisbaniškiai Jūratė ir Algis 
Ivinskiai atostogų metu aplankė 
gimines ir pažįstamus Sydnėjuje. 
Paviešėję keletą dienų, savo ve-

susidaręs savitų idealaus partne
rio vaizdų, kurį atmesti arba pri
slopinti nesą taip lengva. Dėl ši
tokios padėties, laikui bėgant ne
mažai draugysčių suirsta ir ben
drai jaunimo tarpe susidaro savo
tiškas nepasitenkinimo jausmas, 
nustojama vilties ar pradedama 
plaukti į svetimus vandenis. Kai- 
kurie prelegentai pabrėžė, kad 
dėl esančių sunkumų negalima 
kaltinti nei berniukų, nei mer
gaičių, nors tokia kaltė neretai 
vieniems ar antriems metama. 
Sunkumus verčiau sukuria pati 
nenormali aplinka, nesuteikianti 
lietuviškam jaunimui pakankamo 
pasirinkimo.

šitokia tema Australijos lietu
vių tarpe buvo nagrinėta, berods, 
pirmą kalią. Nors ji ir neįprasta 
(kai kas sakytų, kad apie tokius 
dalykus iš viso nevertėtų viešai 
kalbėti), tačiau jos aktualumą ir 
svarbą parodė nemažas susirinku
sio jaunimo skaičius bei apskritai 
labai gyvos ir intensyvios disku
sijos. Reikia tikėtis, kad vienas ar 
kitas referatas ar bent ištraukos 
ras kelią ir j mūsų spaudos skil
tis. Vakaras įvyko aktyvaus Sam
būrio nario Kęsto Ankaus studi
joje. šeimininkas, didelis muzikos 
bei filmavimo mėgėjas, į juoste
les įrašė beveik ištisą referatų ir 
Po jų vykusių diskusijų eigą.

vdn.

■» Sydnėjaus Jaunimo Organizacijų ruošiamas

ŠIUPINYS
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letenio klausimas ir prieita išva
dos, jį ir toliau leisti pagal iš
gales.

Senajai apylinkės valdybai at
sistatydinus buvo išrinkta nauja, 
į kurių įeina: p. V. Bindokas — 
pirmininkas, p. V. Stagis — iždi
ninkas, p. V. Mačiulis — sekreto
rius, p. A. Miliauskas — narys 
kultūros reikalams ir p. Jančiaus
kas — vicepirmininkas. Susirin
kime dalyvavo 33 asmenys.

V.M.

Gražiai paminėta Geelong ka
peliono kun. Dr. P. Bašinsko 50 
metų sukaktis. Tų dienų įvyko iš
kilmingos pamaldos, o vėliau Lie
tuvių namuose sujungtas ^kil
mingas jubiliato pagerbimas su 
sveikinimais, vaišėmis ir meni
niais pasirodymais. Minėjimų su
rengė Geelong Bažnytinis Komi
tetas.

Mūsų bendradarbiui
JONUI VERBYLAI MIRUS,

jo žmonų Marijų, sūnus Jonų ir Arūnų, 
brolius Antanų ir Bronių giliai užjaučiame.

Bendradarbiai

IŠNUOMUOJAMI KAMBARIAI
ved. porai ir viengungiui su ats
kirom virtuvėm. Kreiptis: Janė 
Jasinskaitė, 23 Lachlan Ave., 
Ruschutters Bay.

PAMOKOS LIETUVIŠKAI 
NEKALBANTIEMS VAIKAMS 

ADELAIDĖJE
A.L.B. Savaitgalio mokyklos 

vadovybė jau anksčiau buvo su
sirūpinusi priimti mokyklon ir 
tuos vaikus, kurie namuose ne
kalba lietuviškai. Dabar tas rei
kalas, atrodo, jau sutvarkytas.

Mokykloje sudaryta atskira 
grupė mokyti lietuvių kalbos lie
tuviškai nekalbančius lietuvių 
vaikus. Grupei vadovauja moky
tojas Ivoška. Jam laikinai talki
ninkauja Tėvų Komiteto pirmi
ninkas p. Gylys. Pamokos vyksta 
normaliu mokyklos laiku, būtent, 
šeštadieniais tarp 10 ir 12 vai.

(ALŽ)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Bronius Čė*iu*. 

Jieško sesuo Grajauskienė. Rašy
ti: 118 Fairleigh Ave., S. Hamil
ton, Ont. Canada.

• • *
Pajieškoma Bronė Jutkutė 

(greičiausiai dabar ponia Šopie- 
nė), Vokietijoje gyvenusi Hanau 
mieste ir 1948 m. emigravusi į 
Australiją. Jieško jos sesuo Elena 
Staigvilienė, gyvenanti Lietuvo
je, Telšiuose, Luokės gatvė 
Nr. 5b.

dybinę 10 metų sukaktį šventė 
kelionėje į namus.

★
Dainų šventė Sydnėjuje įvyks 

anksčiau, negu Adelaidėje. Bir
želio pabaigoje atvyksta New
castle* lietuvių choras ir koncer
tuos drauge su Sydney Dainos 
choru greičiausia Danavoje.

★
Viena ausimi teko nugirsti, kad 

bendromis studentų ir Šviesos 
Sambūrio jėgomis kasmet ruošia
mas boheminis vakaras įvyks bir
želio mėn. pabaigoje. Kaip ir vi
suomet, vakaras turės aktualią 
programą. Antra ausis nugirdo, 
kad Newcastly jau gimsta specia
liai tam vakarui opera be muzi
kos, tautiniais motyvais.*

★
Sydnėjiškiai p.p. Ramanauskai 

ir jų sūnus Rimantas atostogavo 
Queenslande aplankydami taip 
pat senus bičiulius p.p. Kranns 
— Kraniauskus, p.p. Vilkinus ir 
kitus pažįstamus.

★
Inž. A. Alekna iš “Fairfield 

Electronics” su ponia ir dukrelė
mis Almyra ir Birute trumpas 
atostogas praleido Brisbanėje ap
lankydami žymesnes vietas ir pa-

PAMALDOS 
SYDNEY LIETUVIAMS

Birželio 3 d. 10 vai. 45 min. pa
maldos bus laikomos Bankstowne. 
Tą pačią dieną pamaldos Cam- 
perdowne įprastine tvarka.

PRANEŠIMAS
“VILNIUS LIETUVIŲ GY

VENIME” knygos prenumerato
riams.

Daug virš minimos knygos, 
anglų kalba, prenumeratorių, po 
jos užsisakymo, 1955 mt., yra pa
keitę savo gyvenamas vietas. Ven
giant siuntinėjimo nesklandumų, 
knygos leidėjai — VKLS-gos To
ronto skyrius, prašo gerbiamus 
prenumeratorius nedelsiant pra
nešti savo dabartinius adresus.

Rašyti — J. Cicėnui, 21 Alham
bra Ave., Toronto 3, Ont., Cana
da.

Prenumeratoriais skaitomi tie, 
kurie yra aukoję ne mažiau 12-os 
šilingų ir pageidauja knygų gauti.

A. Munčeli*, 
Už VLKS-go» Toronto Skyrių

PRANEŠIMAS
A. Procutienė š.m. birželio 7 d. 

išplaukia iš Aucklando, N. Zelan
dijos į J.A.V. “Oronsay” laivu, 
pas savo sūnų ir seserį. Jos kaju
tė yra turistų klasėje, B216. Tuo 
laivu plaukiantieji lietuviai yra 
maloniai kviečiami apsilankyti 
pas jų.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Birželio mėn. 10 d. 12 vai. 30 

min. Sekminių proga bus laikomos 
pamaldos lietuviams Sydney evan
gelikų bažnyčioje 90 Goulburne 
Str., City.

MELBOURNO LIETUVIAMS
Visi gerai atsimename 1940- 

sius metus, kada įsibrovę į Lietu
vą rytų vandalai pradėjo mūsų 
tėvynę niokoti. Po metų tie patys 
įsibrovėliai, atskyrę tėvus nuo 
vaikų, vyrus nuo žmonų, brolius 
nuo seserų brutaliai suvarė į gy
vulinius vagonus ir vežė į toli
mas Sibiro stepes nežinomam li
kimui. Dalis suimtųjų žuvo ne
žmoniškose sąlygose, kiti suvežti 
į vergų stovyklas arba mirė, arba 
kai kurie iš jų dai- ir dabar neša 
sunkų vergo jungą.

šiais kaip ir kiekvienais metais 
Baltų Taryba rengia tragiškų bir
želio įvykių minėjimų — protes
tą. Minėjimas įvyks birželio 15 d. 
(penktadienį) 8 vai. vak. Assemb
ly Hall 156 Collins Str., kur va
dovaus ir kalbas sakys žymūs 
Australijos visuomenininkai ir po
litikai.

Birželio 17 d. (sekmadienį) 4 
vai. 30 min. Lietuvių Klubo na
muose 12 Francis Grove, Thorn- 
bury, vėliavos nuleidimo iškilmės 
ir paskaita.

Melbourne lietuviai prašomi pa
švęsti kelias valandas ir dalyvau
ti taip svarbiuose minėjimuose.

Melbourne Lietuvių Apylinkė* 
Valdyba

žįstamus p.p. Mališauskus, Račiū
nus ir kitus.

★
Brisbanės Mėgėjų būrelis, va

dovaujamas p. Vyto Laurinaičio, 
ruošiasi pastatyti "Sekminių vai
niką”. Nors su artistais ir yra 
sunkumų, bet tikimasi, kad entu
ziastingasis branduolys išsilaikys 
ir mes greit turėsime savų spek
taklį;

★
Tautietis, užėjęs į vieną bat
siuvio dirbtuvę San Souci (Syd
ney) buvo maloniai nustebintas, 
išgirdęs savininkus kalbančius lie
tuviškai. Paaiškėjo, kad šiame 
priemiestyje yra dvi batų taisy
mo dirbtuvės, o jų savininkai 
J. ir A. Kataržiai. Ku-ka

A. A.
BRONIUI OBELAVIČIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną p. A. Obelavičienę, 
p.p. Jurkšaičius ir p.p. Dirginčius giliai užjaučia 
ir kartu liūdi

Jagučiauakienė, Rutkauika* ir šeima

A. A.
BRONIUI OBELAVIČIUI

tragiškai žuvus, 
žmonai ir uošviams nuoširdžių užuojautų reiškia

R. ir V. Geniai

Melbourno Lietuvių Klubo nariui
JONUI VERBYLAI MIRUS,

jo žmonų Marijų, sūnus Jonų ir Arūnų, 
brolius Antanų ir Bronių giliai užjaučiame.

M.L.K. Taryba

PADĖKA
Visiems, lankiusiems mane po operocijos esantį ligoninėje, 

mano bičiuliams:
p. A. Bladzevičiui su Ponia, p. P, Dranginiui, p. J. Kemė- 

siui au Ponia, p. A. Kraujui, p. A. Mikailai su Ponia, p. A. Ra
manauskui su Ponia, p. E. šeženiui, p. V. šukevičiui su Ponia, 
p. J. Vabalui, p. P. Vaičaičiui ir p, V. Vaseriui 

reiškiu tikrai nuoširdžių padėkų.
Iz. Geitarta*

A. A.
BRONIUI OBELAVIČIUI

, susisiekimo nelaimėje žuvus, 
nuoširdžiai užjaučiu jo žmonų, mamytę, seserį ir gimines.

M. Vaida
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