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BIRŽELIO
DIENOS

Birželis, gražiausias Lietuvos 
pavasario mėnuo, pastaraisiais 
metais prisimenamas ir kaip 
skaudžiausias lietuvių tautos ir 
valstybės pergyvenimų mėnuo. 
Prieš 22 metus Sov. Sąjunga 
ginklu okupavo mūsų tėvynę, su
griovė Lietuvos valstybinį, kul
tūrinį, ūkiniį gyvenimą. Insce
nizuodama rinkimus, atsieit, tau
tos valios pareiškimą, neva tei
sinėj priedangoj prisijungė kraš
tą politiškai. Pavertusi Lietuvą 
savo imperijos provincija ji pra
dėjo jame įvesti, savo išbandy
tais metodais, teroro, neteisės ir 
sauvaliavimo santvarką. Išnyko 
asmens laisvė, asmeninis saugu
mas, panaikinta organizacinė 
veikla, išniekinta spauda, viską 
apgaubė, kaip didžiulis voratink
lis, sekimo, persekiojimo, nieki
nimo tinklas. Niekinama ir nai
kinama kas iki šiol buvo kiekvie
nam brangu ir šventa, o vietoje 
to — prievarta brukama svetima 
pasaulėžiūra, verčiama garbinti 
tiek fiziniai, tiek dvasiniai prie
vartautojai. Teršiama ir niekina
ma Lietuvos praeitis, ypač ne- 
prikl. laikotarpis. Kiekvienam, 
kas drįstų nesutikti su okupanto 
nustatytu naikinimo planu, grę- 
sia kalėjimas, kankinimas, iš
trėmimas, net fizinis sunaikini
mas. Taigi, čia nepaliekama pa
sirinkimo — taip ar ne.

Drauge su visokeriopo Lietu
vos gyvenimo naikinimu per 
pirmosios okupacijos metą prisi
pildo kalėjimai ir kankinimo rū
siai žmonių, kurių vienintelė kal
tė — noras būti žmogumi, lietu
viu ir gyventi savo krašte. Trau
kiniai rieda į tolimą šiaurę ga
bendami žmones, atplėštus nuo 
savo žemės, į šalčio, bado, ka
torginio darbo ir mirties glėbį. 
Taip diena po dienos slenka iš
tisi metai — iki naujo birželio, 
kada sustiprintos naikinimo 
bangos ritasi per kraštą. Dabar 
jau vienu metu dešimtys tūks
tančių žmonių — nuo kūdikių 
iki senelių, nuo darbininkų iki 
politinėse, mokslinėse, religinėse 
viršūnėse dirbančių žmonių kaip 
nereikalingos atmatos prekiniais 
vagonais vežamos į kankini
mo ir naikinimo vietas. Prieš 
mūsų akis ir dabar slenka va
gonai trokštančių mūsų brolių 
ir seserų šešėliai, mes juos 
matome ašarotomis akimis žvel
giant į tolstančios tėvynės lau
kus. Jų žvilgsnis krypsta į mus 
ir lyg perverianti strėlė sminga 
į širdį. Tas žvilgsnis, gal pasku
tinį kartą matęs tėvynės laukus, 
mums byloja: mes gal žūsime, 
bet Lietuva turi būti gyva. Jūs 
dar gyvenate — tebūna šventa 
pareiga kovoti už jos laisvę.

Laisvės kovotojų kraujas nu
plovė teroro viešpatavimą nuo 
Lietuvos žemės. Tačiau naujoji 
okupacija neleido sužydėti lais
vės daigeliui. Praėjo keli metai 
naujoje okupacijoje ir vėl grįžo į 
Lietuvą senoji naikinimo banga. 
Lietuvių tautos branduolys te- 
bekenčia savo tėvynėje, o mes, 
nuotrupa, esame radę prieglau
dą svetur.

Būdami taip vad. laisvojo pa
saulio prieglobsty mes nerims
tame dėl savo tėvynės likimo. 
Mes turime kovoti už laisvę ir 
teisingumą, mes turime budinti 
nejautrią pasaulio sąžinę. Laisvė 

visiems yra brangi ir kova už 
ją negali būti paliekama tik 
tiems, iš kurių ji jau išplėšta.

Mes pavieniai asmens kartais 
esame abejingi savo pajėgumu 
kovoti už Lietuvos interesus. 
Tačiau prisiminkime — sujung
tos jėgos atlieka didelius darbus 
ir mūsų mažas įnašas į bendrą 
kovą padidins mūsų jėgas. Meilė 
ir aukos nebijojimas savajai tė
vynei, vieningumas savo tarpe, 
savo tautinių vertybių saugoji
mas ir išlaikymas savyje ir per
teikimas jaunimui — tai mūsų 
kovos už tėvynės laisvę tęstinu
mo garantija. Tačiau būdami 
šiame fronte neišskiriami kovo
tojai, mes negalime būti tuo pa
tenkinti. Reikia kovos plačioje 
plotmėje — politinėje, reikia at
remti klaidingą priešų propogan- 
dą, reikia patiekti faktus, pare
miančius mūsų teisingus ir tei
sėtus reikalavimus. Reikia bu
dinti pasaulio sąžinę. Šį darbą 
atlieka mūsų politiniai veiksniai, 
kurie budi Lietuvos interesų sar
gyboje plačioje plotmėje. Jų dar
bo sąlygos yra sunkios, nes pa
saulis arba yra kurčias mūsų 
reikalui arba vien užuojautą te
reiškia. Reikia nuolatinio budė
jimo ir nenuilstamo ryžtingu
mo.

I s
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SAVAITĖ JAV
JAV-se jau keli metai liepos 

mėn. trečiąją savaitę minima Pa
vergtųjų Tautų Savaitė, šiemet 
ji turėtų būti paskelbta liepos 
15-21 d.d. Lietuvių ir kt. spauda 
JAV kviečia sudaryti bendrus ko
mitetus įvairiuose miestuose ir 
vieningomis pastangomis sureng
ti įspūdingus tos savaitės minė
jimus. PT Savaitę savo nutarimu 
-rezoliucija yra autorizavęs JAV 
Kongresas ir kasmet JAV Pre
zidentas, kaip ir pernai, tokią sa
vaitę paskelbs oficialiai. (E)

KAIP PASIELGS ANGLIJA?
BENDROSIOS RINKOS VILTYS IR PAVOJAI

Atrodo, Anglijos įstojimas • į 
bendrą Europos rinką tėra tik 
laiko klausimas. Brussely posė
džiauja bendrosios Europos rin
kos kraštų atstovai su Anglijos 
įgaliotiniu lordu E. Heath svars
tydami principinius ir galutinius 
Anglijos priėmimo klausimus. Ta
čiau Anglijos įstojimas į bendrą 
Europos kraštų rinką nėra jau 
toks paprastas dalykas. Ekono
miškai Anglija, būdama šio orga-

Mes, būdami neišskiriami ko
vos už tėvynę nariai, turime ir 
morališkai ir materiališkai remti 
mūsų veiksnius. Ir jų ir mūsų ga
lutini darbo vaisiai toki pat, tik 
plotmė skirtinga.

Lietuvių tautos kančios ir au
kos, laisvės troškulys ir teisės 
atstatymo reikalavimas tesuveda 
mus drauge susikaupimo, pasi
ryžimo sustiprinimo, darbo ir 
aukos vienybėn. Kenčiančių, žu
vusių kovotojų — kankinių au
kos mus įpareigoja.

J. Slavėnas

VISUR
PASAULINIS JAUNŲJŲ 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
KONGRESAS

Gegužės 8-15 d.d. Caracas mies
te, Venezueloje, įvyko pirmasis 
pasaulinis jaunųjų krikšč. demo
kratų kongresas. Šį kongresą or
ganizavo Tarptautinė Jaunųjų 
Krikšč. Demokratų Unija (UIJ- 
DC), kuriai lietuviai krikšč. de
mokratai priklauso nuo pat or-jos 
įsikūrimo pradžios (1947 m.). 
Kongrese dalyvavo 18-kos Euro
pos kraštų, penkių P. Amerikos 
kraštų ir Afrikos jaunųjų krikšč. 
demokratų atstovai. Jaun. lietu- 

no nariu, gal lengviau išspręstų 
daug savo vidaus ekonominių 
problemų, tačiau nuo to nukentė
tų kiti Commonwealth kraštai, 
ypač Kanada, Australija ir N. 
Zelandija. Ne veltui Australijos 
min. pirm. R.G. Menzies ir N. Ze
landijos min. pirm, pavaduotojas 
J.R. Marshall skubiai atsidūrė 
Londone su griežtais protestais. 
Prekybos ministerio McEwen ke
lionės rezultatai po pasaulį Aus
tralijos ekonominiais reikalais 
pasirodo labai pesimistiški. Ang
lijai įstojus į Europos bendrąją 
rinką Australijos ekonominiai 
reikalai atsidursią katastrofiško
je padėtyje. Dėl galimų ryšių nu
trūkimo su kitais Commonwealth 
kraštais ir pačioje Anglijoje dau
gelis, ypač opozicija, šiam Britų 
vyriausybės nutarimui šiaušiasi, 
tačiau vargu ar tas pastos kelią, 
žiūrint iš Australijos pusės, Ang
lijai įstojus į bendrąją rinką 
Australijoje gali ir įvykti ekono
minių sukrėtimų, bet vargu ar 
bus tokių tragiškų pasekmių, kaip 

vius krikščionius demokratus ats
tovavo A. Venskus (iš Paryžiaus) 
ir L. Pabedinskas (iš Čikagos).

Vykdama į kongresą Europos 
18-kos kraštų jaunųjų krikšč. de
mokratų delegacija Wgshington’e 
buvo priimta JAV prezidento J. 
Kennedy specialioje audiencijoje. 
Pačiame kongreso atidaryme da
lyvavo Venezuelos valstybės pre
zidentas R. Bethancourt, Venezu
elos žemės ūkio min. V. Jimenez 
Landinez, prekybos min. G. Gon
zalez ir kiti aukšti valstybės pa
reigūnai. — Kongreso tema: 
“Jaunieji krikščionys demokratai 
už laisvę, taiką ir teisingumą”.

NEPAVYKO PABĖGTI
Du jauni vyrai pasmerkti ir 

sušaudyti Rusijoje už tai, kad no

kai kurie šio krašto ekonomistai 
piešia. Bendrosios rinkos vado
vai, siūlo Anglijai palaipsniui nu
traukti iki šiol galiojusius ekono
minius ryšius su kitais Common
wealth kraštais, duodami tam apie 
aštuonerius metus (iki 1970). 
Jungdamasi į bendrąją rinką Ang
lija taip pat iš savo pusės stato 
atitinkamų sąlygų, nenorėdama 
palikti kitų šalių desperatiškoj 
padėty. Kaip ten bebūtų, Austra
lija jau šiandie turėtų dairytis 
naujų rinkų ypač rytinėje hemis
feroje, kad išlaikytų savo ekono
minę lygsvarą ir įvykių nebūtų 
staigiai užklupta.

IZRAELIS NEDELSIA
Pereitą savaitę Izraelio vyriau

sybė įvykdė mirties sprendimą 
Adolfui Eichmann, kurio pasigai
lėjimo prašymą krašto preziden
tui atmetus, jis buvo paskubomis 
pakartas. Eichmano byla užtruko 
apie devynias savaites, ir buvo 
prieita išvados, kad už jo nusikal- 

rėję pasigrobti lėktuvą ir pabėgti 
į Vakarus. “Komjaunimo Prav- 
dos” teigimu trys vyrai (studen
tai) skrendant lėktuvo pilotą pei
liu sužeidę ir patys bandę vai
ruoti, bet jiems nepajėgiant su
kontroliuoti lėktuvas nukritęs į 
vienas iš sąmokslininkų užsimu
šęs, o kiti du, nors sužeisti, suim
ti ir teismo pasmerkti.

PASAULINIS MOTINŲ 
SĄJŪDIS

Paryžiuje gegužės 16-19 d.d. 
turėjo savo posėdžius. Sis Sąjūdis 
veikia nuo 1947 m. Lietuves mo
teris Sąjūdyje atstovauja Lietu
vių Moterų Komitetas Paryžiuje, 
kuriam ilgus metus pirmininkavo 
O. Bačkienė, o dabar pirminin
kauja Jokubauskaitė-Pagnier. Da-

KRAŠTO VALDYBA
nuoširdžiai dėkoja Adelaidei Apy* 
linkėa Valdybai už išleistą Mūsų 
Pastogės numerį pereitų metų 
lapkričio mėnesį ir Melbourne 
Apylinkės Valdybai už išleistą 
M.P. numerį š.m. gegužės pra
džioje.

timus žydų tautai net mirtis ne
santi pakankama bausmė. Net ve
damas karti Eichmannas kartojo 
savo pagrindinius gynybos punk
tus: jis turėjęs pasiduoti karo 
įstatymams Jau turėdamas užner
tą kilpą ant kaklo, pasmerktasis 
dar suspėjo pasakyti: “Ponai, ne
trukus mes visi vėl pasimatysime. 
Toksai visų žmonių likimas. Aš 
gyvenau tikėdamas į Dievą, tikė
damas į jį ir mirštu”. Pakartojo 
kūnas tuoj pat buvo sudegintas, 
o jo pelenai, kad nesutei-štų Iz
raelio žemės, buvo išvežti 18 my
lių į jūrą ir paleisti vėjuje.

L. RAUD. KRYŽIUS
VLIK’o Vykdomosios Tarybos 

pirmininko p. J. Glemžos laiške 
ALB Krašto Valdybos pirminin
kui rašoma:

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
dabar veikia gana siaurai, bet Vo
kietijos lietuviams reikšmingas. 
Pakol veikia BALFAS ir gali veik
ti plačiai, gaudamas paramą iš 
JAV vyriausybės, tai LRK veikia 
tokiuose rėmuose, kiek gauna pa
šalpų pinigais ar daiktais iš kitų 
kraštų. Pav., buvo gauta daug 
medikamentų, ir jų daug buvo 
išsiųsta į Lietuvą ir Sibirą. Dabar 
tokios sunkios sąlygos Sovietų 
nustatytos, kad vaistai nepaten
ka didesniu kiekiu į okupuotus 
kraštus. Bet Vokietijoje paramos 
reikalingų lietuvių daug ir LRK 
reikia jieškoti daugiau paramos, 
ypač kad BALFO veikimas gali 
siaurėti. Australijoje veikia daug 
šalpos komitetų, ir LRK norėtų 
ryšių su jais. Norint padėti LRK 
-žiui sustiprėti, VLIK’o Vykdom. 
Taryba, pagal išgales prisideda. 
Dabai* LRK raštinė perkelta į VT 
patalpas ir atliekamas raštinės 
darbas, atskaitomybė ir pan., nes 
LRK Valdyba negali išlaikyti jo
kio apmokamo personalo. Tai ir 
šitame reikale prašau Tamstos, 
Pone Pirmininke, paramos. Svar
bu LRK Vald. susirišti su Aus
tralijos šalpos orgartizacijomis ir 
bendruomenės institucijomis. Pir
moje eilėje pageidautina turėti 
tų institucijų adresus.

Krašto Valdyba siūlo šalpos or
ganizacijoms, ypač Sydney, Mel
bourne ir Adelaidės Moterų So
cialinės Globos Draugijoms atsi
liepti į VLIK’o vykdomosios Ta
rybos pirmininko kvietimą ir su
eiti į kontaktą su L.R. Kryžium 
Vokietijoje. Adresas: Gratianus- 
strasse 11, Reutlingen, West Ger
many.

Kr. V-ba

bar išrinkta Sąjūdžio nauja 15 
narių taryba ir joje atstovaujama 
ir Lietuvos moterų organizacija. 
Sąjūdžio tarpt, sekretore išrink
ta Elena Turauskienė. Sąjūdžio 
tikslas yra veikti tarpt, ir tauti
nėje plotmėje ir ginti motinos 
vaidmenį auklėjimo srityje. (E)

ARGENTINA
Lietuvis — Argentinos univer

siteto profesorius. “Argentinos 
L.B.“ žiniomis, lietuvis Hector 
Varneckas, chemikas — inžinie
rius, neseniai pakviestas profeso
riauti į Santa Fe universitetą Ar
gentinoje.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. birželio 13 d.

BALTU KULTŪROS
I

(LUEBECKE, VOKIETIJOJE)

DIENOS

Gegužės 17-20 d.d. senoje Han
zos sostinėje — Luebeck'e — 
Baltų Draugija Vokietijoje su
rengė Baltų Kultūros Dienas. Jas 
globojo burmistras M. Watemann 
ir miesto senatas. Gamtos Muzie
jaus patalpose gegužės 17 d. buvo 
atidarytos Baltų kultūros paro
dos. Atidarymo kalboje muzikas 
dr. H. J. Dahmen iš Stuttgarto 
pabrėžė, kad Baltų Draugijos Vo
kietijoje tikslas yra puoselėti 
draugystę tarp vokiečių ir lietu
vių, latvių ir estų tautų. Paaiškin
damas atidaromos parodos sky
rius dr. Dahmen pareiškė, kad šie 
eksponatai žiūrovams primins Pa
baltijį ir jo tragiškąjį likimą da
bartyje. Po atidarymo svečiai bu
vo pakviesti į muziejaus paskaitų 
salę, kurioje Otto Bong iš Muen- 
cheno pademonstravo šviesos pa
veikslus spalvose, parodydamas, 
kaip dabartiniai menininkai oku
puotose Pabaltijo šalyse savo pa
veikslų spalva, kompozicija ir for
ma priešinasi rusifikacijai ir par
tinei doktrinai.

Baltų kultūros paroda apėmė 
tris skyrius: senosios kartografi
jos, liaudies meno ir moderniojo 
meno. Lietuviai parodoje buvo 
atstovaujami stipriai. Senosios 
kartografijos skyriaus pusė eks
ponatų sudarė senovės žemėla
piai, Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės ir jos miestų vaizdai, 
liaudies meno skyriuje lietuvių 
eksponatai užėmė du stalus. Lie
tuvių liaudies meno eksponatus 
surinkę iš įvairių asmenų atvežė 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas kun. Br. Liubinas, 
Lietuvių Sielovados direktorius 
Tėvas kun. A. Bernatonis ir kun. 
V. šarka iš Hamburgo. Be to, pa
rodą parėmė Leubeck’e gyvenan
čioji juostų audėja Bartusevičie- 
nė, vietos apylinkės pirm. Pr. Lie- 
gus, BALFo atstovas J. Parygas, 
Medeliai ir kt. Prie liaudies me
no skyriaus buvo prijungta lietu
vių senovės ikonografinė serija.

Baltų muzikos koncertas Lue- 
beck’e įvyko gegužės 18 d. Pro

gramą išpildė latvių choras iš 
Hamburgo ir estų solistai bei vo
kalistai iš Švedijos. Paskambinta 
ir du Čiurlionio preliudai.

Priėmimas Baltų Draugijos ats
tovų Luebeck’o miesto rotušėje 
įvyko gegužės 19 d. Luebeck’o 
miesto burmistras M. Watemann 
priminė tradicinius taikingus san
tykius tarp Hanzos sostinės ir 
Pabaltijo kraštų ir tautų. Jis pri
minė, kad po 1945 metų katastro
fos Luebėck’as buvo priglaudęs 
daug tūkstančių pabaltiečių. Bur
mistrui atsakė Baltų Draugijos 
vardu buv. ministeris Kraft. Jis 
priminė, kad vokiečiai neturėtų 
užmiršti pareigą padėti pabaltie- 
čiams, ypatingai nevokiškos kil
mės pabaltiečiams, užsienyje ug
dyti jų tautinę kultūrą. Baltų 
kultūrinės tradicijos išlaikymas 
turi didelę politinę reikšmę. Tau
tos, kurios liko už geležinės už
dangos, šiandien, lygiai kaip pra
eityje, jaučiasi solidarios su Eu
ropa ir Vakarais. Mums reikia 
ruoštis, pažymėjo ministeris W. 
Kraft, tam metui, kada geležinė 
uždanga nukris: anksčiau ar vė
liau įvyks visų E'uropos tautų ir 
vergaujančių susijungimas suvie
nytoje Europoje.

Tą pačią dieną vakare įvyko 
Baltų Kultūros Dienų iškilmin
gas aktas. Mokslinio pobūdžio pa
skaitoje prof. dr. G. von Raueh 
iš Kiel-io temai “Baltijos vals
tybių užsienio politikos padėtis 
antrojo pasaulinio karo išvakarė
se” rėmėsi estų medžiaga. 1936 
m. Ždanovo pasakytoji Leningra
de kalba buvo atvirai grąsinanti 
ir reikalaujanti “lango” į Balti
jos jūrą per Pabaltijo kraštus. 
Tuo pačiu metu savo ekspansijos 
planus į Rytus paskelbęs Hitleris 
savo aneksijos žygius kreipė į 
vidurio Europą. Hitlerio nesido- 
mėjimu Pabaltijo problemomis 
1939 m. buvo pasibaisėję suomiai. 
Tuo būdu Pabaltijo tautos liko 
svetimų interesų kombinacijų au
komis. Vokiečių iš Pabaltijo kraš
tų repatriacija 1939, 1941 metais 

ir pabėgėlių priglaudimas 1944 m. 
buvo vienintelė reali Vokietijos 
Pabaltijo kraštų gyventojams su
teikta pagalba. Nors sunku, esą, 
pranašauti, kad pasikartosiančios 
panašios 1918 m. Pabaltijo tau
toms palankios aplinkybės, bet 
Pabaltijo tautų likimas ir toliau 
priklausys nuo Vakarų ir bendrai 
laisvojo pasaulio tautų solidaru
mo ir atsakomingumo.

Iškilmingas aktas buvo baigtas 
simfoniniu koncertu ir baltų poe
zijos vertimų skaitiniais. Akto
rius Erik von Loewis paskaitė ke
letą Maironio, Brazdžionio ir 
Fausto Kiršos eilėraščių vokiečių 
kalboje.

Pamaldas lietuviams katalikams 
kartu su vietos klebonu laikė 
kun. Liubinas su kun. šarka. Po 
pamaldų įvyko bendras visų lietu
vių susirinkimas.

Baltų Kultūros Dienos Luebec- 
k’e turėjo platų atgarsį. Kasdien 
apie Baltų Kultūros Dienų paren
gimus plačiai rašė vietos dienraš
čiai. Kai kurie straipsniai buvo 
užvardinti: “Pabaltijo kraštai pri
klauso Europai”, “Luebeck’as 
tampriai siejasi su Pabaltijo kraš
tais”, “Neužmirškit mūsų, mes 
taip pat esame Europa”.

inuuniv y vrti- v no:
< . Šiais metais, Meno Dienų Adelaidėje metu, numatoma L

įvesti Tautinių Šokių Grupių pasirodymą. ►
< Visas Australijoj veikiančias Tautinių Šokių grupes ►
< kviečiame dalyvauti. £
4 Prašau visus Tautinių Šokių grupių vadovus-ves, kurie >
< sutinka dalyvauti, galimai greičiau suteikti Šias žinias: ►
< 1. Vadoyo-vės vardas, pavardė ir adresas, £
< 2. Kiek grupėje šokėjų (porų), >
< 3. Kuriuos šokius grupė moka šokti, ►
< 4. Nurodyti tris šokius, kuriuos norėtų Meno Dienų f
J metu šokti, L
< 5. Ar sutiktų bent vieną šokį šokti bendrai, sujungiant ►
< visas grupes, turint galvoj, kad gali prisieiti suvienodinti ju- r
< dėslus, jei buvo šokama skirtingai. t
< Dalyvauti sutinkančių grupių vadovai-vės, malonėkite ►
< galimai greičiau šias žinias siųsti Meno Dienoms Rengti Dar- ►
Ą bo Štabui šiuo adresu: V. Šimkus, 33 Rose Tee, Wayville, L 
J S.A. ►

Meno Dienoms Rengti Darbo Štabas

J.P. KEDYSBIRŽELIO IŠVEŽIMŲ PRASMĖ
Ką reiškia šie baisūs išvežimai 

miims, lietuvių tautai ir pasau
liui? Toks masinis žmonių išve
žimas per vieną naktį ir tokiose 
gyvuliškose suėmimo ir keletos 
savaičių vežimo sąlygose nieko 
daugiau negali reikšti, kaip tik 
žmonių sunaikinimą ir dargi bai
siausiose kančiose, be maisto, van
dens ir net oro (viename gyvuli
niame vagone buvo po 40-60 as
menų vidurvasario metu užkaltais 
langais). Taigi, netenka stebėtis, 
kad didelė dalis vežamųjų “pa
skyrimo” tikslo nepasiekė ir mirė 
pakely. Vadinasi, su šiais įvykiais 
prasidėjo viešas masinis lietuvių 
tautos naikinimas, kuris nėra su
stojęs ir iki šiai dienai, prisiden
giant “savanorišku dirvonų plė
šimu, susipažinimu su broliškų 
respublikų gamybiniais metodais” 
ir kt.

Kai visa mūsų tauta jau arti 
20 metų yra anksčiau minėtose 
sąlygose, tai vien paminėjimas 
metai iš metų paties fakto ir dau
giau nieko, mūsų keliasdešimt 
tūkstančių laisvėj gyvenančių lie
tuvių taptų daugiau mechanišku 
rutinos įvykiu, o ne idėjiniu, dva
sią stiprinančiu, naujiems dar

bams pažadus duodančiu momen
tu. Siekiant birželio minėjimus 
paversti ne vien ašarojimu už 
praeity žuvusius, bet kartu išreiš
kiant naujus žygius ir metodus 
kovoje su klastingu priešu, yra 
būtina ir neatidėliotina, kad kiek
vienas iš mūsų individualiai tap
tų kovotoju, bet ne stebėtoju, ak
tyvistu, bet ne pozityvistu. Ne 
vien komitetų ar valdybų parei
ga ruošti ar • planuoti, bet kiek
vieno mūsų yra šaukianti parei-

KULTŪRINIAM BARE
Džiaugsmu pasitinkame pionie

rius, užsibrėžusius tautinės kul
tūros bare tvirtas gaires. Kada 
vis taip pasigestojo nusipelniusių
jų atžymėjimui įstoja ir naujų 
pajėgų, nebeteks baimintis nei 
“dūmais išnykus, nei svetimybių 
tendencingoms kerpėmis apau
gant... To svarbaus uždavinio tą
sa dar gyviau sustiprinama, kai 
dėka mūsų kultūrininkų, kaip ži- 
žienės, Zubro, Mikailos, Krauso, 
Vaičaičio bei kitų įtraukiama ir 
energingasai dinaminis jaunimas.

Suruoštosios akademijos proga, 
neveltui p. Mikailos sielotasi dėl 
“nusavinimų” bei tendencingų nu
vertinimų mūsų mokslo vyrų, li
teratų ir genijų. Ir ištiesų, anot 
jo, ir tie visi dostojevskiai ne
skambėtų pasauly taip grynais ru
sais, ar mickevičiai lenkais, jei 
būtų laiku susigriebta. Ko gera, 
pagaliau, net toks Kopernikas bū
tų likęs nebetoks jau lenko-vo- 
kiškas, o bylotų savo tikrąja prū
so kilme. Sakoma, kad jo kilmė 
grynai prūsiška, ir tik po maro 
metų nusikėlęs į Sileziją, vario 
(koper) kasyklų sritį iš to gavęs 
ir Kopernikų pavardę. Nebūdami 
nei rasistais, nei šovinistais, kada 
jis pats pasisakęs lenku, nepre- 
tenduojam, tik stebimės, kai len
kai su vokiečiais ir už plaukų dėl 
jo kilmės amžiais tąsosi, gal neži
nodami, kad jo gyslomis tekėjęs 
nei germaniškas, nei mėlynasai, o 
grynas aisčių genties kraujas.

Nemažiau gėrimės, kuomet lite
rato Kazoko spiečiamam darbui 
įtraukiamos ir svetimųjų meninin
kų pajėgos — tapytojo Čiurlionio

ga šioje garbingoje kovoje tapti 
aktyviu kovotoju prieš mūsų tau
tos ir visos žmonijos tironiją.

Įsijungti į augščiau minėtą ko
vą yra daugybė galimybių, kurias 
galima sugrupuoti į tris kategori
jas: žodžiu, raštu ir ginklu. Ši 
kova prasidėjo 1917 m. ir nepa
liaujamai vyksta toliau. Kaip il
gai ji užtruks, šiandien būtų sun
ku tiksliai nuspėti, bet kas bus 
jos laimėtojas, tai visai nereikia 
pranašauti, nes tie, kurie »to* ir 
kovo* už savo kankinamų tautų 
laisvę, už žmonijos tvarkymąsi 
demokratiniais pagrindais, už tie
są, susilauks momento, kada bol
ševikinė pabaisa paprašys besąly
ginės kapituliacijos.

vardo ir jo genijaus kūrinių gar
sui ir įvertinimui. Tereikia be to 
tik dėkoti M. Pastogės leidėjui ir 
redaktoriui už taip gausingą ei
lučių vieta kilniojo tikslo proga, 
bei gausių straipsnių autoriams, 
kai p. Vaičaičiui ir kitiems.

O jei kaikada ir smulkmena 
svarbu, tai gal to genijaus atžy- 
mėjimo proga bene bus vertinga 
ir šito nepraleidus:

Juk Čiurlionis 1903 metais tu
rėjęs progos dažnai lankytis Nau
garduko apskrity Tuchanovų so
dybose, A. Mickevic. mėgiamiau
sioj kūrimo vietovėj. Dar būdin- 
giau brangus mums faktas, kad 
Čiurlioniui teko pasigėrėti lietu
vių poeto Ad. Mickevičiaus ran
komis pasodintu berželiu. Taigi 
berželiu, bet ne kokia slaviškų 
tautų populiaru olcha, buku ar 
dubu. Jau vien ir tuo Mickevi
čius parodo prisirišimą savo lie
tuviškai kilmei ir pabrėžia pa
garbą tam lietuvių liaudies myli
mam berželiui svyrų-svyruonėliui, 
jo simbolinei reikšmei. Čiurlionis 
džiaugdavęsis ir tuo suoliuku, ant 
kurio po liepų alėjom sėdėjęs po
etas su savo Marile, ir įbedę žvil
gsnius į Nemuno bangas, pro tan
kiai apžėlusį peisažą semdavos 
savo kūrybinei poezijai įsijaustinų 
šaltinių. Čiurlionis buvojo ir ta
rne flygely, kur poetas kūrė ir 
kurio sienose byloja tūkstančiai 
vizitatorių parašų, o jų tarpe 
įspaustas simbolis ir šio didžiojo 
kūrėjo, kurs pasirinko jau nebe 
muziką ar žodį bet aliejų ir dro
bę.

St. Čė.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR. PALUKAITIS

Galutinai sužinojus, kur areštuotasis yra, kalė- 
jiman būdavo galima įmokėti truputį pinigų. Tačiau 
ateidavo ir tokia diena, kad pinigai kalėjiman bū
davo jau nebepriimami. Prasidėdavo nauja, baisi 
nežinomybė: ar tėvas, vyras, brolis, sūnus jau su
šaudytas, ar, gal, “tik” išsiųstas į priverčiamųjų 
darbų lagerius?

Ar teks jį kada nors vėl pamatyti?
Ar giminaitis be žinios dingo tik savaitėms, ar 

visam laikui?
Timojevierft sūnaus daugiau jau nebematė.
Nelaimingojo baldai beveik ketveris metus, kol 

mes gyvenome Maskvoje, stovėjo prieš mūsų langus, 
kol liko knygų lentyna, skrynia ir dar keletą smulk
menų. Stalus, lovas ir kėdes sovietai iš kiemo išvogė.

Tą pati lapkričio rytą Narkomindelo, sovietų 
užsienių reikalų komisariato, pasiuntinys atnešė 
užsienių reikalų komisaro Litvinovo pakvietimą į 
kasmetinį lapkričio soirėe. Ir kaip išauklėtam žmo
gui ten eiti, kalbėtis su sovietais ir juoktis? Kaip 
europiečiui ištiesti ranką bolševikui — bolševikui, 
kurio rankos buvo tokios kruvinos, kaip jokio žmo
gaus viso pasaulio istorijoje? Maskvos užsieniečių 
tarpe buvo daug taip galvojančių, tačiau ėjo visi. 
Žmoniškumo virpėjimai turėjo nusilenkti pareigos 
būtinybei.

“POKYLIS” PAS LITVINOVĄ
Raudonoje Aikštėje griaudė patrankos. Ausis 

kurtinančiu triukšmu paradan vyko tankai. Neju
drūs lėktuvai ties Lenino mauzoliejumi susirikiavo 
į netvarkingą sovietų žvaigždę. Organizuotas minios 
džiaugsmas uždegė ir sovietų vyriausybės narius, 
atvykusius į kasmetinį karinį lapkričio paradą, skir
tą spalio revoliucijai paminėti. Diplomatų ir spau
dos atstovų tribūnos buvo pilnutėlės. Elegantiškos 
anglės ir amerikietės straipėsi, norėdamos nuste
binti proletarinę diviziją. Vaikams labiau patiko 
arklių šuoliai, o žurnalistai uoliai skaičiavo ilga
vamzdes priešlėktuvines patrankas, kurių čia buvo 
visas miškas. Uniformuoti didžiųjų ir mažų valsty
bių kariniai attachė ramiai stovėjo pirmosiose ei

lėse, ii' joks jų veido judesys neišdavė, kokį įspūdį 
daro ši ginklų paroda. Paradas tęsėsi daug valandų 
ir baigėsi bolševikinių masių demonstracija. Įspū
dis, kurį darė šis suirutės sambūris, buvo neaprašo
mas. Savotiškai atsigaivinti leido įvairių rasių bei 
tautų tipai, kurie čia buvo atvykę iš tolimų pak
raščių. Buvo matyti čerkesų, mongolų, kalmukų, uz
bekų ir armėnų.

Vakare visi diplomatai ir žurnalistai atvyko į 
užsienių reikalų komisaro suruoštą sovietų revoliu
cijos šventei paminėti priėmimą. Jie ruošė priėmi
mus. Tai buvo vienas naujųjų bolševizmo sąmoksli
ninkų maskavimosi būdų. Savo tikrąjį veidą jie slė
pė po fraku ir mandagia šypsena. Tarytum, norė
jo užsieniečiams parodyti: “žiūrėkit, kokie civili
zuoti ir pilietiški mes jau esame. Mes žinome, kaip 
elgtis. Nebijokite ir nesivaržykite”. Tuo metu, kai 
liaudis skurdo, jie gausiai dengė stalus, norėdami 
suimponuoti kapitalistinį pasaulį.

Prieš dešimtą valandą gatvėmis šliaužė limuzi
nai su'diplomatų numeriais i Spiridonovo gatvėje 
esančius rūmus, kame įvykdavo visi iškilmingi už
sienių komisariato pokyliai. Tyliai važiavo mašinos 
į joms skirtą sustojimo vietą. Iš dangaus nemažais 
kąsniais krito sniegas, ir sniegulės besiliejančioje 
prie įėjimo senų kandelabrų šviesoje blizgėjo it kris
talai. Prie kiekvieno atvykstančio automobilio pri
puldavo truputį nerangus galionuotas tarnas ir sku
biai atidarydavo duris. Aštrus vėjas sviedė sniegą 
vidun, ir moterys, skubiai išlipusios, susisupdavo į 
kailinius. Drebėti nustodavo salėje žvakių šviesoje. 
Jos numesdavo apsiaustą į tarnų rankas ir, vyrų ly
dimos, kopė aukštyn plačiais, kruvinai raudonu ki
limu dengtais, laiptais, kurių viršuje stovėjo liau
dies komisaras, sveikindamas savo svečius.

Maksimas Maksimovičius Litvinovas, atrodė, 
nevisiškai jaučiasi prastai gulinčiame frake. Jo bal
ti plaukai buvo truputį pasišiaušę. Į atvykstančius 
žvelgė rūsčiu žvilgsniu. Jo veide matyti ciniška šyp
sena, o jo akys švitėjo aštriu nepasitikėjimu. Tačiau 
no tuo nepasitikėjimu, kurį kartais jaučia oficialus 
šeimininkas dėl savo svečių, nežinodamas, ar jie 

ateis iš mandagumo, ar nuoširdumo, iš smalsumo ar 
draugiškumo, ar jie ateis savęs parodyti, ar jie ateis 
pasižiūrėti trečiojo ir pasiplepėti. Kas gi pagaliau 
skatina žmones bendrauti? Tarp bičiulių ir meni
ninkų, žinoma, linksmas draugiškumas. Tačiau dip
lomatų draugija turi aiškią ir nesugriaunamą tvar
ką, nustatytą ritmą, kuriuo kviečiama ir išleidžia
ma, ir nevaidina jokio vaidmens. Todėl grynai žmo
niškas nepasitikėjimas yra visiškai pateisinamas ir 
suprantamas. Tačiau Litvinovo nepasitikėjimas bu
vo kitos rūšies, žinoma, Maksimas Maksimovičius 
draugijoje nebuvo rambus, tačiau senam bankų plė
šikui trūko savaime suprantamo įgimto pasitikėji
mo savimi. Prie to prisidėjo ii- jo rasės dvilypumas. 
Nors jis savo menkavertiškumo jausmą bandydavo 
paslėpti po cinizmu ir arogancija, tačiau akylus ste
bėtojas vis tiek jame pastebėdavo nerimo kibirkštis. 
Tačiau buvo damų, ypač iš anglosaksiškojo pasau
lio, — dėl komisaro žmonos, anglės, jos jautėsi jam 
artimesnės, — kurios sėlinimo jo akyse nepastebė
davo, tai raudonuodamos tatai priskirdavo kiton 
sąskaitom Joms bolševikai buvo very smart, ir jos 
buvo keistai sujaudintos, nes komisarą supo paslap
tingos galybės kvapas, nuo kurio gnybiančio grožio 
jos negalėdavo pasitraukti.

Europiečių moterų pasirodymas bolševikų drau
gijoje veikė kaip pasakiška šviesa juodą naktį. Jas 
supąs susižavėjimas atsispindėdavo net jų pačių 
akyse. Į šnerantį šilką įsivilkusios, jos švelniai šliau
žė sale. Jų laikysena buvo išdidi ir pasitikinti sa
vimi, o jų natūralus linksmumas praskraidino kiek
vieną pokalbį. Dėl savo suprantamo sugebėjimo pa
sirodyti jos net nepastebėdavo, kokiomis žėrinčio
mis akimis jas persekiodavo sovietų moterys. Bolše
vikinių pareigūnų žmonos su savo juodomis vėduok
lėmis atrodė tikrai pasigailėtinai. Tarytum visų 
grožių ir senojo gero skonio pajuokai, jos dėvėjo 
dirbtinės odos batelius, — tai buvo pastarųjų metų 
serijinė gamyba, pastebėtina, tik sovietinės “drau
gijos” moterims.

Sovietai, kaip ir. visada, stovėjo atsiskyrę. Il
gamečiai persekiojimai buvo juos padarę baimingus. 
Jų nuomone, su užsieniečiais geriau nekalbėti. Su
sidaro įspūdis, kad jie vengė draugijos, kurion bu
vo pakviesti. Dėl priverstinio užsidarymo jie buvo 
tiek svetimi tai draugijai, kad nerado į ją jokių til
tų.. Tik sovietų protokolo šefas, ponas Barkovas, 
smaila barzdele, primerktu žvilgsniu akyse, “buvu
siųjų” atstovas, kurio pareiga buvo užimti draugi
ją, po pilietiško žmogaus kauke zvimbė nuo vieno 
prie kito. Bet ir jo pareigingas meilumas negalėjo 
užtušuoti to šaltiškumo, kuris savaime kildavo, susi
tikus dviems taip skirtingiems pasauliams — užsie
niečių kolonijai ir sovietams.

Nepermatoma paslaptis, kuri gaubė sovietų pa

saulį žadino moterų ir žurnalistų vaizduotę. Jie žiū
rėjo į bolševikus tokiu smalsumu, kokiu žiūrima į 
pavojingus plėšriuosius žvėris zoologijos sode. Pri
ėmime viešpatavo įtemptas santūrumas, kurį ret
karčiais šiek tiek atpalaiduodavo mažučiai nereikš
mingi įvykėliai ir litriniais kiekiais geriama degtinė. 
Pagaliau moterims, dėl jų gyvesnio meilumo ir ga
lėjimo prisitaikyti dvasios, pavyko paimti šventa- 
dieniškesnį toną, prie kurio įsakymu iš aukščiau ir 
GPU leidimu prisidėjo ir keletas sovietų. Ir, kaip 
jau minėta, po keliolikos stiklelių degtinės bei dva
sinio užsieniečių prisivertimo — kaip gi galėjo už
sieniečiai akivaizdoje šių bolševikinių žmogaus lie
kanų, kurie savo prastais drabužiais kėlė neviliojan- 
tį įspūdį, neprisiversti — vakaro nuotaika pasitai
sė. Vyrai šią nuotaiką maloniai priėmė nes jiems 
visada patogiau maloniai jaustis. Suprantama, į šio 
nuotaikingumo priežstis, dėl kurios moterys nedarė 
jokios apyskaitos, jie žiūrėjo nešališkiau ir blaiviau, 
todėl jų laikysena buvo šaltesnė ir ramesnė. Pa
galiau ir juos pagavo alkoholio ritmas, ir jie buvo 
geroje nuotaikoje. Pradėjo įsigilinti į švelnius poli
tinius pokalbius, plepėjo su damomis ii' flirtavo su 
jaunomis mergaitėmis.

Svečių ir šeimininkų tarpe maišėsi nemaža gan 
laukiniais atrodančių jaunų vyrų, kurie paprastais 
juodais kostiumais frakuotųjų tarpe ryškiai krito 
akysna. Tai buvo GPU agentai, kurie čia turėjo da
lyvauti užsieniečių “apsaugai” ir saviesiems šnipi
nėti. Vos tik užsienietis kuriam nors sovietų parei
gūnui arba artistui — ir šie kartą į metus gaudavo 
leidimą — pradėdavo pasakoti apie tolimą užsienio 
pasaulį, tuoj pat prisėlindavo du ar trys juodadra- 
bužiai ir klausydavosi. Iš jų veidų nebūdavo matyt, 
kad jie bent žodį suprastų. Man visada atrodė, kad 
GPU, vienintelė Sovietų-Sąjungos organizacija, juos 
pastatė tam, kad jie bolševikui baugiai grasintų ir 
nuolat primintų galimą netolimą galą.

BUDIONNYJ ŠOKA
Salės gale kilo mažas sujudimas. Raudonai 

dengtuose laiptuose matyti, truputį įsigėrę, pasipuo
šę Lenino ordinais, kurie atrodė lyg skardiniai dra
bužinės numeriai, svirdinėjo du sovietų karininkai: 
maršalas Budionnyj ir maršalas Jegorovas. Nekreip
dami dėmesio į užsienių reikalų komisarą, jie nus
vyravo į mažąjį bufetą.

— Duok degtinės, balandėle, — mėlynų akučių Bu
dionnyj reikšmingai mirktelėjo sovietiškai storų lū
pų ir didelių krūtų grožybei, kairiąja ranka aukštyn 
sukdamas savo juoduosius ūsus, dešiniąja imdamas 
aukštą stiklinę alaus. — Įpilk, Anuška, golubčik.

(Bus daugiau)
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KALBA IR DVASIA

Šiuo metu dar mūsų jaunoji 
karta didele dalimi yra tikrai lie
tuviška ir net kaikur aiškiai per
imanti vadovavimą. Bent Mel
burne tas gana ryšku, ypač stu
dentijos tarpe. Paskutinysis sky
riaus dešimtmečio šventės ba
lius buvo lietuviškiausias savo 
programa ir pačia dvasia.

Tačiau yra ir kitokių reiški
nių. Net patys aktyvieji mūsų 
jaunosios kartos atstovai su tau
tiečiais draugais, net šeimos ra
telyje su broliais ir seserimis vis 
dažniau ima griebtis anglų kal
bos. Galima sakyti, kad kalba 
yra tik formalus reikalas, kad 
svarbu yra mūsų minčių ir jaus
mų turinys. Iki tam tikro laips
nio tai tiesa. Kai išmokstame 
svetimą kalbą ir ją naudojame 
viešojo krašto gyvenimo reika
lui, tai ji tėra formali komunika
cijos (susižinojimo) priemonė. 
Kitaip tačiau tenka vertinti, kad 
tėvų kalba išstumiama iš ben
dravimo su savais tautiečiais, net

su savo šeimos nariais. Čia jau 
kalba atspindi pačią dvasią. Jei 
savųjų ratelyje jaunimas griebia
si išmoktinės kalbos, tai jų dva
sia kinta. Tada ir privačios min
tys ir tylūs samprotavimai nėra 
lietuviški. Net pasąmonė, kuri 
pasireiškia per sapnus, ir toji 
yra jau nutautėjimo kelyje. Tai 
liūdnas reiškinys. Tuo keliu ei
nantieji gali greitu laiku pasida
ryti lietuvių tautai visai svetimi 
ir lietuviškumui abejingi. Jie, pa
prastai, ir dėl vedybų partnerio 
abejingi; ką įsimylėsią, tą ir ve
sią. Lietuvaitės ar lietuviukai esą 
netikę. Nejaučia, kad taip saky
dami ir save į netikusių katego
riją priskiria.

Yra, žinoma, ir linksmesnių 
pavyzdžių. Visi pažįstame vieną 
kitą šeimą, kur lietuviškoji dva
sia išlikusi gryna ir net nuolat 
puoselėjama ir ugdoma, kur jau
nimas net uolesnis už senuosius. 
Bet tai retenybės jau.

A. Zubras
M.K. ČIURLIONIS PASAKA

Po kvieslio dangum
Atjaunėja mūsų bendruomenės reprezentacija. Melbourno apy

linkės valdyba paskyrė Viktorų Adomavičių lietuvių atstovu Melbour
no pavergtųjų tautų komitetam

★
I paskutinįjį Melburno lietuvių studentų balių atsilankė daug ne

matytų veidų. Vienas, vardu Bernardas Jarašius, pasirodo, jau ketvir
tus metus studijuoja medicinų. Keista, iki šiol studentai jo nepaste
bėjo. Kol kas laikosi labai nuošaliai. Tikimės jį ateityje sutikti lie
tuvių studentų susirinkimuose ir pobūviuose. Tarp lietuvių jam lai
mės netruks. Ir per balių, tik vienų loterijos bilietų nusipirkus, lai
mėjo ponios Paragienės keptų tortų ir bonkų likerio. Pastebėtas šo
kant su gražia lietuvaite.

★
Karolis Kazlauskas su Arūnu žižiu šiuo metu sprendžia proble

mų, koks skirtumas tarp planavimo ir rezultatų. Suplanavę tai jie 
seniai buvo padainuoti apie pijokus ir smakus, bet prisiminė tik ba
liaus dienų. Žinoma, vienos repeticijos pakanka žvaigždėms, kurios 
ar kurie savo patrijas ar dainas yra dainavę šimtais kartų. Paskutiniu 
momentu berepetuojant, jiems ir gerklės užkimo. Nenuostabu todėl, 
kad garsiojo dueto mažai tesigirdėjo.

★
Po baliaus Melburno studentai dar buvo susimetę privačiam po

būviui. Ten buvo ir vienas barzdotas tikras australas studentas. Jis 
visus tikino, kad esųs Kalėdų senis. Mūsų studentės jam gerokai pa
pešiojo barzdų. Kitų dienų buvo sutiktas universiteto kavinėje jau 
be barzdos. Štai kokia lietuvaičių įtaka!

★
Tai jau taisyklė, kad Algis Kazlauskas neperka loterijos bilietų: 

neturįs laimės. Visdėlto per studentų balių nusipirko kelis. Kai Jieva 
Didžytė ištraukė pirmąjį prizų ir niekas neatskubėjo jo pasiimti, tai 
Algis greitomis užbėgo ant scenos ir liepė traukti iš naujo. Dabar jau 
viena ponia nusinešė p. Irenos Kaunaitės padovanotų tortų ir p. J. 
Petraitienės bonkų šampano. Kitų dienų, bekraustydamas kišenes, 
Algis surado tų bilietų, kuris pirmu traukimu buvo pagarsintas.

★
Martynui Didžiu: teko nemaloni pareiga: pardavinėti gėrimus. 

Šitame darbe jis ne naujokas, nes ir pernai tų patį darė. Prekybinin
ko gyslelės, atrodo, jam visdėlto trūksta. Liko, mat, daug gėrimų. 
Kaip seksis vaistininkauti, nes ir ten juk biznis!

★
Vytui Kuncevičiui teko atsigulti į ligoninę. Jam padaryta apen

dicito operacija. Liga buvo susikomplikavusi, nes gydytojai iš karto 
neatpažino ligos priežasties.

ROMEO IR JULIJA
(KOLEKTY.VJNĖ DRAMA, STATYTA STUDENTŲ BALIUJE, MELBOURNE)

Maršo muzika baigiasi. Po 
kiek laiko viduramžiškai apsi
rengęs scholastas skaito įžangą. 
Scholastas:

Jau nuo senų laikų žinome, 
kad čia tarp mūsų dvi galingos 
kilmingųjų šeimos kovoja. Dėl 
tos kovos šios šeimos darosi vis 
didesni ir didesni priešai. Ar 
dviejų jaunų žmonių širdys ga
lėtų tą kovą užbaigti? Jei ne, tai 
ar baisioji nesantaikos hidra pra
rys juos pačius ir jų vaikus?

(Vėl trimitas. Įeina heraldas 
su rutulėliu popierio. Atvyniojęs 
popierių skaito.)
Heraldas:

Dėmesio, dėmesio! Jų šviesy
bės grafai Thombury ir Kensing
ton šiuo praneša, kad po trijų 
savaičių nuo šios dienos įvyks 
grafo Thombury sūnaus Romeo 
ir grafo Kensington dukters Ju
lijos vestuvės. Tą dieną visi 
kaimiečiai mes darbus, puotaus 
ir šoks gatvėse. Toks yra jų 
šviesybių grafų Thombury ir 
Kensington įsakymas. (Heraldas 
palengva susuka deklaraciją. Vėl 
trimitas. Įbėga Romeo ir Juli
ja.) 
Romeo:

Julija!
Julija:

Romeo!
(Vėl trimitas.) 

Heraldas:
Grafas ir grafienė Thornbu- 

New York yra didžiausiai miestas Amerikoje ir trečias savo didumu pasaulyje (didesni 
Londonas Anglijoje ir Tokyo Japonijoje). Nei vikingai, šių vietų pasiekę prieš 1000 me
tų, nei italų keliautojas da Verrazano nesidomėjo ta uolota sala ir pakraščiu, kur šiandie 
yra New York.

ry!
Grafas ir grafienė Kensing

ton!
(Heraldas pasišalina.)

Grafas Kensington:
Tai gal jau laikas planuoti 

vedybas?
Grafienė Kensington:

Taip, taip! Trys savaitės ne
daug laiko suknelei ir kitiems 
tualeto reikmenims pasiūdinti. 
Grafas Thombury:

Ne suknelė, grafiene, svarbu, 
bet kur sutuoktuves kelsim?, 
Julija:

Tarkitės, kaip norite, tik ne- 
susipykit.
Grafas Kensington:

Ša, dukra, nesikišk! (Atsigrę
žia į grafus Thombury.)

Mielas grafe Thombury! Aš 
siūlau mūsų rūmuose: ir švieses
ni, ir naujesni. O be to, turime 
spaustuvę.
Grafas Thombury:

Bet pas mus linksmiau išdažy 
ta. Modernus ir naujai įrengtas 
tualetas.
Grafas ir grafienė Kensington:

Cha, cha, cha!
Grafienė Kensington:

Tai Jūs norit, kad mūsų Julytė 
už tualeto tekėtų?

(Kyla ginčas, kur viena ir ki
ta pusė giria savo rūmus. Gin
čams vykstant, Julija prieina prie 
tėvų.)
Julija:

Tai gal leisite mums nutarti?
(Ginčai nutyla. )

Romeo:
Tėvai, leiskite mums nutarti! 

Grafas Kensington:
Užčiaupkit burnas! Vaikai tu

ri būti matomi, o negirdimi. 
Daugiau nė žodžio! (Pasisuka į 
gr. Thombury.) Grafe Thornbu- 
ry! Tradiciškai pas jaunosios 
tėvus sutuoktuvinė puota ruo
šiama. Reikalauju tat, kad būtų 
mano rūmuose.
Grafienė Kensington:

Be to, pas jus tokia abejoti
na publika lankosi.
Grafas Thombury:

Nesąmonė! Tai jūs galvojate, 
kad pas jus visi šventieji? 
Grafas Kensington:

(Apstulbęs). Kaip tamsta drįs
ti dar abejoti!

(Kyla didžiausias sąmyšis. 
Girdisi tik žodžiai: bedieviai, 
velnio agentai, hipokritai, fana
tikai ir panašiai.)

Jieva Didžytė

PO ATVIRU DANGUM
Vasaros mėnulio spinduliuose 

mirguliuoja upelis. Patylom sro
vena man po kojom. Naktis ra
mi, o šviesi kaip diena. Tik imk 
knygą ir skaityk.

Romeo ir Julija:
(Tėvams besiginčijant ir be

veik besistumdant, puola moti-
nai rankas bučiuoti.) 

Mama, tėti!
Grafas Kensington:

Savaime aišku, kad mūsų dva
ras ir rūmai padoresni.
Grafas Thombury:

Na, dabar jau užteks!
Grafienė Kensington:

Gerai, kad kaip tik šiuo lai
ku tas jūsų netolerantiškumas 
taip aiškiai pasirodė. Aš už
drausim savo dukrai už jūsų sū
naus tekėti.
Romeo:

Tai liksim nevedę?
Julija:

O aš liksiu senmerge, bet už 
kito netekėsiu.
Grafas Thombury:

Aš netolerantiškas! Tamstos 
dukra neverta mano dvare kiau
lių šerti. Savo sūnaus už tams
tos dukros už jokius pinigus ne
leisiu. Jau seniai taip galovjau, 
kad iš tų šiaudų nebus grūdų.

(Vėl kyla baisiausias ginčas. 
Girdėti: niekšai, apgavikai, lie
tuvio vardo neverti ir panašiai.)

Tikrai ir reikėtų taip daryli, 
nes sąžinė man primena, kad 
dar nepasiruošiau rytdienos dar
bui. Reikės kalbėti laisva pačios 
pasirinkta tema. Čia ir glūdi vi
sas sunkumas. Duotų tau kon
krečią temą, sakysime: “Kaip 
auginti viščiukus?“ arba “Tele-
vizijos įtaka jaunimo nusikalti
mui“. Galėčiau tada imti ir 
drožti kokį pusvalandį, net ne
pasiruošusi. Bet dabar tu pasi
rink sau laisvą temą! Apie ką 
gi šnekėsi?

Norėtųsi kalbėti apie tuos pa
slaptingus medžių šešėlius, apie 
mėnulio sidabrinės šviesos reflek
sus sruvenančiame upelyje, apie 
platų žvaigždėtą dangų... Bet 
kaip gi pradėsi prieš kitus stu
dentus romantizuoti apie mėnu
lį ir žvaigždes. Manys, kad pa
kvaišusi.

Tyras nakties oras gaivina 
kūną ir protą, kaip šaltinis po 
dienos tvankios šilimos. Tik nė 
kiek nepadeda sugalvoti tinka
mos temos rytdienai. Jaučiu tik 
šios žavingos valandos grožį.

MELBOURNO STUDENTŲ DEŠIMTMETIS
PASISEKĘS BALIUS IR PROGRAMA

Palyginus mažas čia studentų 
būrelis, bet svarbus veiksnys lie-
tuviškam gyvenime. Per 10 metų 
sustiprėjo, surado savo reiškimosi 
kelius ir, reikia pripažinti, susi
kūrė šiokias tokias tradicijas. 
Kasmet suruošia įvadinį pobūvį 
(initium semestri), savaitgalinę 
išvyką su programa ir metinį ba-

Grafienė Kensington:
Mes jūsų nepažįstam.

Grafienė Thombury:
Ir mes jūsų nepažįstam.
(Abi nusisuka nugaromis)

Grafas Kensington:
(Į žmoną) Imam Julytę ir ei

nam iš čia. Julyte! Kur Julytė, 
kur mūsų vienturtis vaikas?

(Scenos gilumoje pasirodo Ro
meo ir Julia su vedybiniais rū
bais ir Julija su gėlių puokšte 
rankose. Seniai apstulbę žiūri.) 
Grafas eKnsington:

Gal aš tikrai buvau netoleran
tiškas ir neteisus!
Grafas Thombury:

Gal ir aš.
(Uždanga)

Galiu tik svajoti, kaip gal mili
jonai žmonių prieš mane yra 
svajoję, apie erdvės begalybę, 
apie amžinybę, apie mūsų žemės 
mažybę tų begalinių žvaigždžių 
sistemų akivaizdoje...

Kai buvau maža, šventai tikė
jau, kad žydrai apsirengę ange
liukai dienos metu plauna, šiu
rena ir blizgina žvaigždeles, kad 
jos naktį juo gražiau mirguliuo
tų, apšviestų žemę. Bandydavau 
žvaigždes skaičiuoti. Bet kur
tau — juo daugiau žiūri, juo jų 
daugiau matai. Supratau, kad 
tik Dievulis jas visas suskaito.

Kaip lengva jaunam vaikui su
prasti pasaulio paslaptis! Tėve
liai pasakoja, ir tau viskas aiš
ku, kaip ant delno. Net paveiks
lėliai rodo, kaip angeliukai laks
to virš debesėlių... Ir kaip sun
ku viskas vėliau pasidaro, kai 
pradedi daugiau žinoti, kol pri
eini ano graiko filosofo išvados 
“Žinau, kad nieko nežinau”.

Dvelkia vėsus vėjelis, sušnab
žda žolelės, švelniai sušlama 
medžių lapai. Mėnulis lieja si
dabrinę viešą. Užmigo žemė...

Kam laužti galvą tokią naktį! 
Tik pasiduok nuotaikai, pajausk 
akimirkos grožį...

Rytoj žinosiu apie ką kalbėti.

Hų. Girdėtis ir platesnių Užsimo
jimų.

Dešimtmečio šventės balius pra
ėjo tikrai iškilmingai. Salė buvo 
gera, pasiruošimas apgalvotas iki 
smulkmenų, nors vykdant ir ne
išvengta sušlubavimų. Bet tai vis 
patirtis. Neužmirština, kad šeimi
ninkai buvo vos tik į gyvenimą 
žengią jaunuoliai ir jaunuolės, vos 
tik pirmuosius savarankiškus 
žingsnius bebandą.

Svečių prisirinko virš 300 ir 
daug tokių, kurių kituose lietu
vių pobūviuose, paprastai, nesi
mato. Studentai tat turi savo šir
dingus rėmėjus ir iš vyresniosios 
kartos. Dominavo, kaip ir turi bū
ti, jaunimas, jų giminės ir drau- 
gai.

Sklandų sveikinamąjį žodį tarė 
skyriaus pirmininkas inž. Algis 
Kazlauskas. Matei, kad scenoje 
reprezentantas. Sekė trumpa pro
gramėlė, kuriai pravesti pirminin
kas pakvietė Arūną Staugaitį. 
Tam reikalui jis tikrai tiko. Su
dėtinis darbas “Lietuviškas Ro
meo ir Julija". Intriga — ken- 
singtoniečių ir thornburiečių ne
santaika. Grafo Thombury (klu- 
bininko) sūnus Romeo nenusižu
do kaip pas Šekspyrą, bet ir prieš 
tėvų valią veda grafo Kensington 
(parapininko) dukterį Juliją. Vai
dino: Algis Bulokas, Raimundas 
Kazlauskas, Algis Klimas, Vytau
tas Klimas, Jūratė Normantaitė, 
Rūta Švambarytė ir Rasa žižy- 
tė. Režisavo Jūras Kovalskis ir 
Stasys Grincevičius.

Dar skicas “Batų valytojas”. 
Esmė čia turėjo būti be žodžių 
pavaizduoti skirtingus visuomeni
nių sluogsnių tipus, kaip jie at
pažįstami iš judėsiu. Parafrazuo
tas liaudies dainas sudainavo Ka
rolis Kazlauskas ir Arūnas žižys. 
Gaila, kad nesirodė Jūratė Valy
tė.

Bufetas studentų motinų buvo 
gausus ir skanus. Neliko nė tru
pinėlio. Suruošti balių jaunoms ir 
nepatyrusioms jėgoms tai didelis 
darbas, reikalingas planavimo ir 
įvykdymo. Rengėjams naudinga. 
Patirta, kiek pažadai ir įsiparei
gojimai tęsėta, pažinta kolegos ir 
kolegės ne tik mokslo suole ar 
draugų būrelyje, bet dirbant su
dėtingą organizacinį darbą. Tik 
tokiomis progomis sužinai, kiek 
kas sugeba, kiek kuriuo galima 
pasikliauti ir pasitikėti.

N.N.
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Milda Malakūnaitė

KIRVUKAS IŠ LIETUVOS
TAIP GIMSTA ŠEDEVRAI

(STUDENTŲ VAIDINIMAS IR KITA 
PROGRAMA)

“Reikia parašyti vaidinimą”—su
tarė Melburno galvočiai, “šįkart 
reikia padaryti iškilmingai” —ta
rė pats lietuvių studentų prezi
dentas Algimantas: “Studentų 
skyriaus dešimtmetį reikia rim
čiau atšvęsti”. Ir pradėjo jieško- 
ti autoriaus. Klimų Vytas iš tei
sininkų ir auto mechanikų pakry
po į meną. “Taigi, Vyre, rašyk 
dramą!” Galvoja Vytas dieną, gal
voja kitą — nieko nesugalvoja. 
Nėra įkvėpimo. Važiuoja į Ade
laidę, bet ir ten įkvėpimai nesi
mėto. O čia ir laikraščiai ėmė gar
sinti, kad jis prakaituojąs dėl 
studentų baliaus programos. Pas
kaičius Vytą tikrai prakaitas iš
pylė. Vieną sekmadienio popietę 
važiuoja vyras pas prezidentą: 
tegu duoda įkvėpimą, arba te at
siima užsakymą. Blogai. Ėmė tat 
abu jieškoti įkvėpimo. Staiga gal
voj švystelėjo: be namų negerai, 
du namai— pragarai. Tėma yra! 
Grafas Kensington pykstasi ir 
pjaunasi su grafu Thornbury, o 
per tą ir vaikus praranda. Lieka 
tik įkvėpimą menišku rūbeliu ap
vilkti ir pakrikštyti. Bet taip tą 
istorini vakarą nieko daugiau ir 
nepadarė. Vytas tačiau grįžo na
mo su įkvėpimu ir su juo atsigulė 
į lovą. Kitą dieną darbe švystelė
jo Vytui vėl idėja. Reikia taip 
padaryti, kad abiejų grafų vaikai 
nusižudytų, kaip Šekspyro Romeo 
ir Julija. Kad savižudybė būtų 
tvirčiau pagrįsta, padarys, kad 
grafaitė liks suvedžiota, o tėvai 
tekėti neleis, žodžiu, padėtis be 
išeities.

Ir taip prie boso stalo gimė 
“Begining of the End of Romeo 
and Julia”. Gimė angliškas kūdi
kis (Visi žinom, kad Vytui lietu
viškas raštas sunkiai įkertamas). 
Pradėjo jieškoti lietuviško kūmo
— vertėjo. Bet šis pasipiktino dėl 
suvedžiojimo ar kaip ten kitaip 
tą faktą pavadinti. “Kas gi bus”,
— sako jis, — “kai mūsų* parapi
joj toks negandas pasklis! Gali ir 
muštynės kilti jau šiek tiek apri
musiam Melburne”. Vertimas au
toriui atrodė jau apgadintas, nors 
Julija ir išliko suvedžiota. Ver
tėjas nusiplovė rankas.

Vytas pradėjo jieškoti Romeo 
ir Julijos ir jos tėvų. Bet dabar 
jau pačiam prezidentui ėmė pa
dai niežėti. “Kam klius, kad ne
klius, o katinui beuodegiui klius”
— galvoja sau vienas. Ir ėmė vėl 
tartis inelburniškė studentų vy

t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE ■ 
« » ”1

:: A.C.T. Builders Pty. Ltd. :j
’> Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia . > 

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

Telef. J 4094.

KULTŪRINIS GYVENIMAS 
LIETUVOJE

Vilniaus konservatorijos stu
dentai, dėstytojai gegužės 12 d. 
iškilmingai paminėjo komp. St. 
Šimkaus 75 m. gimimo metines. 
Prisiminimus apie St. Šimkaus 
gyvenimą, kūrybą papasakojo jo 
buvę mokiniai profesoriai A. Bud- 
riūnas, J. švedas, J. Karosas, K. 
Kaveckas ir kt. Chorinio dainavi
mo katedros studentai atliko 
komp. St. Šimkaus dainas. , 

it
Gegužės 22 d. j Maskvą, su ge

riausiais pastatymais išvyko Kau
ne veikiąs lėlių teatro kolektyvas. 
Jis buvęs vienas iŠ nedaugelio 
“išrinktųjų”, pakviestų pasirody
ti Maskvoje, šalia kauniškio, Mas
kvos apžiūroje dar dalyvavo pen
ki kitų Sovietijos miestų teatrai. 

*
Lietuvos mokyklose jau prasi

dėjo vasaros atostogos. Vilniaus 
radijo pranešimu, tas atostogas 
pradėjo beveik pusė’ miliono ben

dro lavinimosi mokyklų mokslei
vių, o rugsėjo 1-ją mokyklose ti
kimasi 27.900 mokinių daugiau, 
negu mokslo metus pradėjo per
nai. Vis plečiamas aštuoniamečių 
mokyklų tinklas, dabar jų skai
čius Lietuvoje siekiąs iki 1.000. 
Nuo naujų mokslo metų beveik 
35.000 jaunuolių ir merginų, besi
mokančių bendrojo lavinimo mo
kyklose, įsigys profesijas — vyk
dant vad. prailgintą darbo dieną 
jie drauge gausią ir gamybinį ap
mokymą.

*
Apie lietuvių biochemikų dar

bus informacijų per Vilniaus ra
diją suteikęs Alg. Maluchovskis 
papasakojo, kad Lietuvoje vei
kianti biochemikų draugija tu
rinti apie 50 mokslinių darbuoto
jų ir kitų specialistų. Vilniaus 
universitete esanti organizuojama 
biochemijos katedra, šiuo metu 
daugumas Lietuvos biochemikų 
užsiima vitaminų tyrimu.

rija ir mergija. Teatro meną 
griaužia kaip riešutą prezidento 
brolis Raimundas. Padės. Prisi
dėjo dar trijulė reformatorių. Ir 
taip atsirado jau kita versija Ro
meo ir Julijos, pakrikštyta “Lie
tuviška Romeo ir Julijos trage
dija”. Pradininkas Vytas numo
jo ranka: “čia jau ne mano kūdi
kis. Žinokitės”. Tie reformatoriai 
tai buvo sidnėjiškis Stasys Grin- 
cevičius ir kanberiškis Jūras Ko
valskis. Prie jų prisidėjo ir tikras 
melburniškis Algis Bulokas, bet 
šiaip jau gerokai Sydnėjum pa
kvipęs. (Visi žinom, kur jis atos
togas ir . metines šventes pralei
džia). Jie ir nuėjo dar toliau: šo
ko gelbėti Romeo ir Julijos mei
lės. “Nevalia žudytis!” — trenkė 
vyriausias iš Sidnėjaus. Susvyra
vo ir prezidento brolis Raimun
das. Ir taip visi keturi ėmėsi ga
dinti Vytauto sunkiai įkvėptą 
įkvėpimą. Tegu, sako, bus taip: 
grafai nesutars dėl vedybų vie
tos, bet Romeo tačiau pabėgs su 
Julija ir ateis jau vedę. Pagal 
Šekspyrą juk viskas galima. O 
kad taip tikrai įvyktų, tai pats 
vienas reformatorių imsis Romeo 
vaidmens. Ir taip scenoje per stu
dentų balių sveteliai išvydo Juli
ją skaisčią mergelę (nesuvedžio
tų), o abiejų gyvybės dėl refor
macijos liko išgelbėtos. Pats pra
dininkas Vytas, norom nenorom, 
turėjo pabūti šaukliu-heraldu ir 
pagarsinti grafų Thornbury ir 
Kensington šeimų atžalų laimin
gas vedybas.

Ir taip iš šekspyriško masto 
tragedijos pasidarė lietuviška Ro
meo ir Julijos drama. Tiesa, be
veik be repeticijos, bet išvesta 
iki galui neblogai.

Buvo dar ir studentiškas ški
cas, kuris iki baliaus buvo laiko
mas didžiausioj paslapty. Tai tvo
ra ir pro ją praeiną kažkokie ti
pai. Iš karto žiūrovai net nesusi
orientavo, kas ten scenoje dedasi. 
Paskiau švelnioji lytis net pasi
piktino: lyg tai kažkas viešai ne
daromo daroma už tvoros. Net 
pats profesorius su stora knyga 
kažkur graibosi. Tik visų nuste
bimui pasirodė, kad už tvoros ba
tų valytojas valė praeiviams ba
tus.

Tiesa, dar prezidento brolio 
Karolio su žižių Arūnu duetas. 
Tai Arūnas įtraukė Karolį į tą 
balą. Jam, mat, reikėjo sueiliuoti 
kupletus. Eiliavo savaitę, eiliavo

SAVAITGALIS MT. BUFFALO 
KALNYNE

Melbourne studentų tradicinis 
savaitgalis šįmet įvyks žiemą Mt. 
Buffalo kalnyne. Prasidės rug
pjūčio 3 d. vakare ir baigsis 6 d. 
Tuo metu studentai turės tarpse- 
mestrines atostogas, o kalnuose 
tebebus sniego. Organizuojama 
slidinėjimas. Mūsų "poetai” para
šė specialų Mt. Buffalo valsą.

Savaitgalio diskusijoms tema: 
”Ar konkurencija skatina pažan
gą?" Galės savo mintis pareikšti 
ir kapitalistinio ir socialistinio 
ūkio šalininkai. Bus pažiūrėta ir 
iš lietuviško požiūrio: rungtynia
vimas pav., tarp studentų skyrių, 
skautų vienetų, sporto klubų ir 
panašiai.

Už nakvynę nakčiai £1, už mais
tą £1 savaitgaliui.

Užsirašoma pas kol. sekretorę 
Jūratę Normantaitę (66 Heller st. 
Brunswick) ar pas pirmininką 
col. Algį Kazlauską (98 Lygon 
st., Carlton, tel. FY 9597). Trans
portą organizuoja patys dalyviai.

ALSS Melbourne Skyriaus 
Valdyba

kitą, bet taip nieko ir nepavyko. 
Ir jis vieną vakarą atėjo pas pre
zidentą ir sako: “Arba, brolau, 
statyk ant stalo įkvėpimą, arba 
aš atsisakau parašyti kupletus”. 
Prezidentas ištraukė iš palovės 
įkvėpimo (liudininkas buvo Stau
gaičių Arūnas), bet iš kupletų 
visdėlto nieko neišėjo. Sumanyta 
tapo liaudies dainas padainuoti. O 
tai taip Karolis ir įsivėlė, čia 
Arūnui vėl kaip tyčia jau baliuje 
kažkas su gerkle sušlubavo. Ir 
tempk tu, žmogau, dainą. Tiesa, 
jie abu dabar choristai, bet raa- 
jestro Čelnos operacijos negi grei
tomis prisiprašysi. Repeticijoj jų 
balsai visai gerai skambėjo, bet 
prie svetelių kiek priduso. Nėra 
jau ir taip paprasta, kai tavęs 
klauso 300 su viršum burnų su 
600 ausų. O ir tas mikrofonas 
taip toli nuo dainorių atsistojo. Į 
Negi tu dabar scenoje solistas ar 
duetistas eisi viešai, visiems ma
tant prie stiprintuvo, jei jis prie 
tavęs neeina.

Turėjo dar pasirodyti balerina, 
į ją tai visas viltis buvo sudėjęs 
prezidentas. Jau prieš kelias sa
vaites meiliai kalbino, nusivedęs 
į kažkurią miesto kavinę. Draugą 
priprašk pavežioti Jūratę. Jis tai 
ir prieš balių atvežė ją į salę, kur 
prasidėjo paskutinis pasiruošimas. 
Pats prezidentas apie dvi valan
das tupėjo ant scenos ir taikė sa
vo inžinieriškus sugebėjimus mu
zikos mašinai reguliuoti. O Jūra
tė tik plasnoja po sceną, tik plas
noja. Bet vis skundžiasi, kad ne
išeina. Kad taip kur mažesniam 
rately? Guodžia ją prezidentas. 
Pagaliau laikas ir prezidentui jau 
namo balinėm kelnėm pasikeisti. 
Draugas nuvežė Jūratę. Prieš pat 
programą, baliuje Jūratė pasakė 
kategoriškai ne, nešoksianti. Nu
siminė prezidentas. Gal net drau
gą sąmokslu pakaltino (kas į šir
dį įlįs). Pats jau nedrįso svečiam 
šio savo smūgio pranešti, o pave
dė įgaliotiniui. Nuo to laiko pre
zidentas pasikeitė: moterims ne
tiki nė už peną. Jos visos esan
čios nepastovios, kaip Melburno 
oras.

Rykštelė

IEŠKAU PIRKTI 
(ar keistis)

Liet, perspausdintų (1941 m.) ru
siškų ir geresnių lietuviškų pašto 
ženklų. E. Martinas, 11 Bank St., 
Nth. Sydney, N.S.W.

★
Lietuvoje šiuo metu veikia 11 

teatrų. Jų repertuare esama per 
150 sovietinių autorių, rusų ir va
karų klasikų, užsienio kraštų 
“pažangių autorių” (pvz., JAV A. 
Miller) ir lietuvių dramaturgų 
veikalai. Pagal Vilniaus radijo 
paskelbtus duomenis, pernai Vil
niaus akademinio dramos teatro 
pastatymus žiūrėjo apie 150.000 
žiūrovų. Klaipėdos teatre jų bu
vo apie 120.000, Šiaulių — per 
110.000 ir t.t.

Patenkinta kraunu į čemoda
ną viską, ką tik man sunešė: 
megstinius ir patalus nuo šal
čio, uniformos pakaitalus, kre
mus nuo saulės ir uodų. Mat pa
vyko išsiprašyti, kad leistų su 
skautais prie Yarros paštovyk- 
lauti. Žinote, buvo dar tik pir
mas kartas, tai jau mama pri- 
mokino ir pripasakojo, ką dary
ti ir kaip daryti, ko nedaryti. 
Kaip ir visos mamos, you know. 
Turėjau dar pasižadėti iš Yar
ros vandens negerti, gyvačių po 
žoles negainioti, angliškai nekal
bėti. Iškilmingąi pasižadėjau 
nesirgti ir nenumirti, tai tada jau 
visai nurimusi mama išlydėjo Į 
kiemą. Tėvelis su savo old bomb 
jau laukė. Tik vėl mama: “Vai
ke tu mano, gi pamiršai švilpu
ką, peiliuką ir kirvuką!” Buvo 
tat ir jie įdėti į kuprinę. Apie 
tą tat kirvuką ir noriu papasa
koti, nes per jį aš ir patyrusi 
skautė pasidariau.

O buvo taip. “Tas kirvukas 
nepaprastas”, sakė mama išleis
dama: “Jis ne tik paskutinį ka
rą Lietuvoje ir badą Vokietijo
je yra matęs. Jis net medelius 
yra genėjęs ir akeles kapojęs pa
puošti stovyklai Palangoj, kai 
pats lordas Baden-Powel lankė
si Lietuvoje. Tai buvo seniai, 
kai mes patys buvome jauni 
skautai. Todėl saugok!” (Žino
te, kas tik iš Lietuvos, tą reikia 
saugoti ir branginti, kaip savo 
akį!) “Kotas, tiesa, jau kliba”, 
pridėjo brolis, “bet tikėkim, kad 
išlaikys, jei perdaug angliškai 
nekalbėsi. Girdėjau, kad už 
kiekvieną nelietuvišką žodį rei
kės malkas virtuvėje kapoti”.

NAUJAS INŽINIERIUS

POPULIARIAUSIAS ŽURNALAS 
PASAULYJE

Plačiausiai JA Valstybėse bei 
daugelio kitų pasaulio kraštų gy
ventojų skaitomas žurnalas — 
“Reader’s Digest” 1962 m. vasa
rio mėn. išleido savo sukaktuvinį 
numerį, paminėdamas 40 metų 
gyvavimo jubilėjų. šis sukaktuvi
nis žurnalo numeris su 300 kny
gos formato puslapių turi tiek 
daug medžiagos, jog eiliniam skai
tytojui jos užteks mažiausiai sa
vaitei laiko. Žinant, kad žurnalas 
JAV kainuoja tik 35 et., jo skai
tytojai ir piniginiu atžvilgiu gali 
būti patenkinti šia preke.

Žurnalo leidėjas — De Witt Wa- 
lace savo užsimojimą vykdyti 
pradėjo su 4,000 skolintų dolerių, 
šiandien jis turi kasmet virš 100 
mil. dolerių siekiantį verslą. 
“Reader’s Digest” tiražas yra im
pozantiškas: beveik 23 milionai 
egz. pasirodančių 13-je kalbų ir 
40-je laidų, žurnalas skaitomas 
virš 100 šalių gyventojų, žinoma, 
daugiausia JAV, kur išplatina 
13,5 mil. egz.

Negana to, Italijoje, Kanadoje, 
Argentinoje, Belgijoje, Suomijo
je, Kolumbijoje, Meksikoje, Ispa
nijoje, Švedijoje, Urugvajuje ir 
kitur šis žurnalas yra populiares
nis negu kitas kuris mėnesinis 
leidinys.

i PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
Į USSR PER ŠVEDIJĄ >;

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY §
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

“Nu, pamatysim” — atsa
kiau. Apsiginklavus tokiu kirvu
ku, jaučiausi kaip tikras indė
nas. Palapines statysiu, ir me
džius kirsiu, ir naktį priešus sar
gyboje išvaikysiu. Vis su tuo 
lietuvišku kirvuku!

Atvažiavom. Tuoj visi kaip 
skruzdės pradėjo lakstyti. Žino
ma, tik tie ir tos, kurios patyri
mo turėjo. O mes naujokės su- 
tūpėm prie savo čemodanų ir 
kuprinių. Dabojam. Seni ir jau
ni broliai skautai tik tempia pa
lapines, tik dirba ir ginčijasi: 
čia ar ne čia. Mums belieka tik 
pagalėlius ir akeles į žemę su
smaigstyti, virveles ištiesti. Tai
gi išsiėmiau ir aš savo kirvuką 
ir į talką broliams ir sesėms. Bet 
dar pirmos dienos saulutė ne
buvo nusileidusi, o jau dingo 
mano kirvelis! Čia buvo, čia ne
bėr. Sukinėjosi aplink darbštūs 
broliai vanagai, ir šikšnospar
niai, ir liūtai, ir visi kiti žvėrys. 
Pasiskolino, t matyt! Vaikščioju 
po savo užtvertą rajono gardeli 
vieną dieną, vaikščioju antrą ir 
vis į žemę žiūriu. Peržengti per 
rajono virtuvę be leidimo negali
ma, sako viršininkai. Bet kai 
tik pamatau skubant pro šalį se
sę ar brolį, tuoj klausiu:

— Ei, ar nematei mano kir
vuko?

— Kame kirvis, ten ir kotas, 
— atsiliepia toks smart boy anoj 
pusėj virvutės.

— Kame kotas, ten jieškok ir 
kirvio! — atkirto kitas.

Taigi matau, kad reikės jieš
koti ne tik kirvio, bet ir koto, 
o dienų tik dešimt stovyklausim. 
Be eilės ir neliepiama pasisiū-

Rimas Volkovickas, sėkmingai 
baigęs Gordon Institute Geelong 
ir atlikęs reikalaujamą praktiką 
balandžio mėn. gavo mechanikos 
inžinieriaus diplomą.

Rimas gimė 1939 m. Kaune. Vo
kietijoje baigė lietuvių pradžios 
mokyklą. Australijoje su tėveliais 
ir jaunesniu broliu apsigyveno 
Geelonge, kur baigęs žemesniąją 
technikos mokyklą vėliau įstojo į 
institutą ir jį šiais metais baigė.

Tiek studijų metu, tiek ir dabar 
Rimas aktyviai reiškiasi sporte. 
Už krepšinį ir plaukimą Rimas 
laimėjo visą eilę taurių ir meda
lių. Ir šiuo metu tebežaidžia krep
šinį stipriausioje Geelong ko
mandoje ir yra Life Saving klubo 
narys, šalia to treniruoja jau
nuosius Vyties klubo krepšinin
kus. šia proga linkime jaunajam 
inžinieriui daug sėkmės.

(va)

Reikia paminėti, kad žurnalas 
leidžia specialias laidas mokyklų 
vaikams ir akliesiems. Akliesiems 
laida išeina 5 kalbomis “Braille’ 
metodu ir plokštelėmis (vienas 
numeris įrašomas į 12 ilgio gro
jimo plokštelių).

Kai gana didelė JAV išeinan
čios spaudos dalis merdi, negau
na reikiamai prenumeratorių ir 
skelbimų, “Reader’s Digest” to 
rūpesčio neturi. Vien tik kalėdi
nėm dovanom šio žurnalo užsisa
koma daugiau negu kitų leidinių. 
Taip pat nemaža skelbimų šis 
žurnalas'atmeta — visai nepriima 
tabako ir svaigalų skelbimų JA 
Valstybių laidai.

Įdomu yra tai, kad ilgą laiką 
“Reader’s Digest” nedėjo jokių 
skelbimų. Tik nuo 1954 m., prieš 
tai atsiklausęs skaitytojus, pa
skelbė apie reklamų įvedimą JAV 
skirtoje laidoje. Per dvi savaites 
nuo paskelbimo buvo gauta rek
lamų virš 1000 puslapių ir, žino
ma, maža dalis tegalėjo būti pa
naudota. Praėjusiais metais už 
skelbimus žurnalas gavo 65 mil. 
dol. Virš 60 mil. dol. buvo gauta 
už išplatintus egz. ir apie 20 mil. 
dol. už leidžiamas knygas per 
Condensed Book Club ir populia
rios ar klasikinės muzikos plokš- 

liau į virtuvę darbams. Ten, 
sakau, suneša visus kirvius mal
koms kapoti, gal surasiu ir sa
vąjį-

— Kirvių pas mus kiek tik 
nori. Išsirink, koks patogesnis!
— sako virtuvės ir puodų val
dovas. Ir tuoj iš visų pakrūmių 
juos surinkęs, išrykiuoja pagal 
ūgį ant stalo.

— Ale ponas, kad jie visi 
australiški: didelės galvos, krei
vi kotai. Mano tai toks mažutis, 
lietuviškas — tikras kirvukas. 
Tik biškį kotas judėjo, ir pra
žuvo jau pirmą dieną! — Mėgi
nau aiškinti, bet niekas nesiklau
sė, nes dėžės su slyvom atva
žiavo.

Savaitė bėgo, o aš vis savo 
kirvuko jieškojau. Kai kiti mau
dėsi, aš pakrantėliais pagal Yar- 
rą slankiojau; kai prie altoriaus 
melstis ėjom, neužmiršau aš 
tarp gervuogių pažiūrėti. Gal 
čia kas nors kryžių statydamas 
mano kirvuką numetė. Vakare, 
kai prie laužo visi linksmai dai
navome tą garsią dainą apie neg-, 
rą Jim “Upėje plaukioja lavo
nai su paleistais viduriais”, man 
atrodė, kad mano kirvukas bū
tų galėjęs juos išgelbėti.

Taigi nebuvo laiko nei sirgti, 
nei gyvačių bijotis, nei musių 
gaudyti. Visas laikas sukosi apie 
mano mažą kirvuką ir kaip jį 
surasti. Kaip aš parvažiuosiu na
mo be kirvuko, jei prižadėjau 
jį daboti ir sveiką grąžinti!

■ Nutariau pasiskųsti sesei sa
nitarei, kuri gelbėjo visus iš vi
sokių bėdų. Abidvi sutarėm, kad 
nei paukštytės, nei vilkiukai ne
rodė didelio noro medžių kapoti. 
Jie slyvas valgė, vandenį gėrė 
ir paskui sirgo visi iš eilės. Liko 
tik tie didieji paukščiai ir žvėrys
— kitoj pastovyklėj, kurie pala
pines ne tik ant žemės, bet ir 
medžių viršūnėse statėsi.

Nukeliavom ir radom. Varg
šas kotas buvo iš senatvės ir 
sunkaus darbo galą gavęs, ir bro
liai buvo jį žalia, australiško 
medžio šaka pakeitę. Taigi — 
Kame kotas, tten ir kirvukas. 
Mano kirvukas ir brolių žvėrin- 
čių rengė.

Nušvito mano akys, ir visi rū
pesčiai kaip Yarros vandeniu 
nuplaukė. Kiek daug išmokau. 
Ir gamtą pažinau per tą trum
pą laiką. Linksma grįžau namo 
ir jau iš tolo šaukiau: “Mama, 
aš čia! Ir kirvukas čia!” Nepri
dėjau, kad jau kotas australiš
kas, bet mama suprato.

Viduramžiai baigiasi, kada Ko
lumbas su savo 86 jūrininkais 
atrado Ameriką. Čia matome 
vieną iš retų Kolumbo portretų.

teles. Pastarasis verslas buvo pra
dėtas tik praėjusiais metais.

šiuo metu šalia iš kitų leidinių 
imamos medžiagos, “Reader’s Di
gest” vis daugiau deda originalių 
rašinių, ypatingai trumpų dalykų. 
Savo bendradarbiams žurnalas, 
nėra šykštus ir moka gerą šiame 
krašte honorarą — 1 dol už žodį.

(T.Ž.)

CHRUŠČIOVAS AMERIKOJE
Chruščiovo vizito metu JAV 

vienai bažnytinei delegacijai pasi
sekė įteikti memorandumą apie . 
įvairių bažnyčių padėtį R. Euro
poje. Chruščiovas paėmė raštą ir 
tarė:

— Įsivaizduokite, jei mes Sov. 
Sąjungoje turėtume tokią galin
gą Bažnyčią, kuri visuose diev- 
namiuose taip karštai melstųsi už 
kapitalizmo žlugimą, kaip jūs čia 
už komunizmo pražūtį meldžiatės, 
į kokią padėtį pastatytume Dievą?
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LIETUVIAI ŠACHMATU PASAULY
(žiūr. pradžią M.P. Nr. 22)

SPORTO KRONIKA
VILNIAUS “ŽALGIRIO” futbolo komanda atidarė Sov. Sąjun

gos 1962 m. A klasės futbolo sezoną Rostove prieš vietos A. S.K. Ste
bint 40.000 žiūrovų, vilniečiai pasirodė blankiai ir pralaimėjo 0:3. 
Visai kitaip lietuviai pasirodė sekančiose rungtynėse Ukrainos sosti
nėje prieš rusų meisterį Kijevo “DINAMO”. Vienintėlj ukrainiečių 
įvartį pasiekė vidurio puolikas A. Baibai 31-je minutėje, ir nors ant
rame kėlinyje vilniečiai įgijo persvarų, rezultatas pasiliko 0:1.

NEMALONIŲ KLAIDŲ tilpo Sporto kronikoje Mūsų Pastogės 
Nr. 20. Pagrindines klaidas atitaisius būtų: 1. Romas Zenkevičius, lie
tuvių krepšinio rinktinės vidurio puolėjas, sėkmingai uždengė Aus
tralijos rinktinės (dviejų pasaulio olimpiadų dalyvį) centrų G. Dancį 
rungtynėse su latviais Adelaidėje ir pelnė 13 taškų. 2. Algis Ignata
vičiui gąsdino latvius pelnydamas 10 taškų pirmame ketvirtyje. Vė
liau matėsi kondicijos trūkumas ir minėtose rungtynėse pelnė 13 
taškų.

•
KAUNO “BANGA” futbolo komanda Rusijos B klasės pirmeny

bėse iš penkių rungtynių dvejas sužaidė lygiomis ir tris kartus pralai
mėjo 0:1. Kadangi Visos rungtynės iki šiol žaistos svetur, tai reikia 
tikėtis geresnės sėkmės Kaune sekančiose rungtynėse prieš Liepojos 
“Zvelniek”.

3) 5. . . g6 įvestų į partiją pa
našią Senai indiškai gynybai.

4) geriau buvo 6. . . Žb8 ir to
liau Re7, Žbd7 arba g6.

5) Po šio ėjimo baltieji bevil
tiškoj padėty.

2. 1936 m. Muencheno šachma
tų olimpiadoj. Mikėnas panaudo
jo "Lietuviškąjį debiutų” prieš 
garsųjį švedą štahlbergą. Netikė
tai užkluptas keisto ėjimo, štahl- 
bergas nevisai tiksliai sužaidė 
pradžių ir Mikėnas, įgavęs per
svaros, aukojo valdovę, negailes
tingai sudorodamas švedų meis
terį. Knygoje “Schach Olympia 
Muenchen 1936” toji partija pa
vadinta “Unregelknaessig”. Bal
tieji — štahlberg, juodieji — Mi
kėnas. Pastabos meisterio Heinz 
von Hennig. 1. d4 Žc6 2. c41 e5 
3. e.32 e:d4 4. e:d4 d5 5. Žf3 Rg4 
6. Re2 d:c4 7. 0-0 Rd6 8. R:c4 
Vf6 9. Vėl plus 3Kf8! 10. Žgo 
Ž:d4 11. Žc3 h6 12. Že44 h:g5 13. 
f45 Vh6 14. h3 Žf3 plus 15. B:f3 
R:f3 16. f:g5 Vh5 17. Ž:d6 c:d6 
18. Rf4 Be8 19. Rd6 plus Že7 20. 
Vfl Vh4 21. Bdl Rh5 22. Kh2 
V:g5 23. Bei Vf6?6 24. V:f6 g:V 
25. Rb5 Bc8 26. B:e7 Kg7 27. 
B:b7 Bhd8 28. Rf4 Bc2 29. Ra4? 
Bc4 ir štahlbergas pasidavė.

1) geriau buvo e4 ar d5.

2) ir dabar geriau buvo d5.
3) vos devintas ėjimas, o bal

tieji jau turi eškoti išlyginimo.
4) Į žirgo atrodantį stiprų ėji

mą, seka nuostabi valdovės auka!
5) švedų meisteris per vėlai pa

stebėjo, jog aukos negali priim
ti. Jei 13. Ž:f6 R:h2 plus 14. Khl 
Ž:f6 ir baltųjų karalius atsidur
tų matiniam tinkle.

6) Bh6! lėmė greitų laimėjimą.
3. 1937 m. Kamerio tarptauti

niam turnyre, kuriame Mikėnas 
įveikė Aliochiną, Tartakoverį ir 
kitus žymūnus, pralaimėjo “Lie
tuviškąją” partiją vengrui A. 
Šteineriui, žaidusiam baltais. Su
žaista buvo taip: 1. d4 Žc6 2. e4 
e5 3. d:e Ž:e5 4. f4 Žg6 5. Žf3 
Rc5 6. Rc4 d6 7. Žg5 Žh6 8. Žc3 
0-0? Mikėnas sakosi čia buvusi 
klaida. Reikėjo pirmiau sužaisti 
8. . . a6 ir tada' padėtis būtų visai 
gera. Dabar sekė: 9. Ža4!' Vf6 10. 
Vd2! Vd4 ir baltieji įgavo per
svaros.

4. Ryškiausias “Lietuviškosios 
partijos" pralaimėjimas buvo 
Stockholmo šachmatų olimpiadoj 
prieš amerikietį Reshevskį. (Lie
tuvos komanda tuokart iškovojo 
7-8 v.v., o individualiai Mikėnas 
buvo penktas, priešaky Reshevs- 
kio, Tartakoverio, štahlbergo ir

LIETUVOS TINKLINIO meisteriais tapo Kauno komandos. Mo
terų grupėje laimėjo “Politechnika” ir vyrų V.I.D. (Valstybinių Įstai
gų darbuotojai).

•
VLADAS DAUKŠAS, lietuvių kilmės Uragvajaus futbolo rinkti

nės pusiau kairys puolėjas, gastroliuoja Europoje, ši rinktinė ruo
šiasi pasaulio pirmenybėms Čilėje, ir po eilės nesėkmingų rungtynių 
laimėjo prieš Škotijos rinktinę 3:2.

VILNIAUS “KIBIRKŠTIS” vyrų ir moterų krepšinio komandos 
rungsis dėl teisės žaisti Rusijos A klasės varžybose. Taline mergai
tės užėmė I-mų vietą be pralaimėjimų, ir vyrai pralaimėję Talino 
“Kalevo” komandai užėmė Il-rą vietą su teise dalyvauti finaluose.

•
KAUNO “MEDIKAS” stalo teniso komanda tapo 1962 m. Lietu

vos čempionais. II-ji vieta teko Vilniaus “Žalgirio” komandai, kurios 
sudėtyje yra tokie pajėgūs žaidėjai kaip A. Saunoris ir L. Balaišytė. 
“Mediko” sąstatas: E. Pauras, A. Marcinkevičius, D. Jasiukevičius, 
E. Čepulis, A. Kondrotaitė ir A. Mickevičienė.

R. Sidabras

BRANGI LAISVE
Kai kurių Anglijos futbolinin

kų profesionalų klubų nuostatai 
draudžia sportininkams slidinėti, 
žaisti ledo rutulį, vairuoti maši- *■
nas ir netgi šokti, šeimininkai

BALDAI
VISŲ RŪŠIŲ, KAIP BERRYMAN, C.R.O., NATIONAL 
MANHATTAN, WRIGHTBILT, NEW STYLE, DON, FORD

FLER, NAMCO, ELITE, DAVID DOWN IR KT.

VISADOS SĖKMINGIAU NUPIRKSITE 
MAŽOJE KRAUTUVĖJE

MŪSŲ 20 METŲ PATIRTIS EUROPOJE IR 11 METŲ
BANKSTOWNE UŽTIKRINA JUS, KAD UŽ SAVO 

PINIGUS GAUSITE TIKRĄ VERTYBĘ.

Parduodame grynais (cash) arba išsimokėjimui 
be palūkanų.

PRIIMAMA TRADE-INS

Perfect Furniture Co.
25-27 MARION STR., BANKSTOWN.

UY 3128, UY 4895

kt.).
Iš "Chess Review” komplektų 

randame tą partiją 1937 m. rug
sėjo mėnesio nr., pateiktą kaip 
"Queen’s Pawn opening”. Baltie
ji — Reshevskis, juodieji — Mi
kėnas. 1. d4 Žc6 2. c4 e5 3. d5 
Že7 4. e4 Žgū 5. g3 Rc5 6. h4 d6
7. h5 Žf8 8. ŽcS Vf6 9. Žf3 Rg4
10. Re2 h6 11. Bh4 Rd7 12. Vd3 
g5? 13. h:g ep Ž:g6 14. Bh2 Rg4 
15. Rd2 Vg7 16. 0-0-0 Že7 17. 
Bahl h5 18. Žg5 Rd7 19. R:h5 
0-0-0 20. f4 f5 21. Že6! R:Ž 22. 
d.R e:f4 23. g:f4 f:e4 24. V:e4 
c6 25. R:Ž B:B 26. B:B d5 27. 
c:d5 c:d5 28. Vg2 V:R 29. V:V 
Ž:V 30. f5 Že5 31. Rg5 Bg8 32. 
Ž:d5! Žf3 33. Bc2 ir juodieji pasi
duoda.

Šioj partijoj Reshevskis, atro
do, sugriovė Mikėno aštrųjį va
riantą, žirgui atsidūrus laukely 
g6. (Palyginkite Mikėno komen
tarus prie ėjimo 2. Žf3 čechove- 
rio partijoj).

Muencheno olimpiadoj kitą stip
rią naujovę įkėlė antras Lietuvos 
komandos dalyvis — Povilas Vai
tonis, įspūdingai įveikdamas is
landą Thonvaldssoną. Partija (ir 
vėl pavadinta “Unregelmaessig”) 
yra “Schach Olympia” knygoje. 
Vaitonis žaidė juodais. 1. d4 Žf6 
2. c4 c5 3. d5 b5!? 4. c:b5 e6 5. 
Žc3 e:d5 6. Ž:d5 Rb7 7. Ždc3 d5
8. e3 d4! 9. Žcbl Rd6 10. Žf3 R:Ž
11. V:R Žbd7 12. e:d4 0-0! 13. d:c5 
R:c5 14. Vdl Ve7 plus 15. Re2 
Že5 16. 0-0 Bad8 17. Vb3 Žg4 18. 
R:g4 Ž:g4 19. Rd2 Ve2 20. Vf3 
V:fl plus ir baltieji pasidavė.

Šios partijos debiutu prieš ke
lerius metus susidomėjo suomis 
Esmo Ridala, kuris pats naudoja 
šį debiutą turnyruose.

Vaitonis šį debiutą yra žaidęs 
daug kartų su Mikėnu, Feiginu 
ir kitais, be to, 1933 m. Folke
stone su Enevoldsenu. Pachmano 
teorijos knygoje šis debiutas va
dinamas “Volgos gambitu”. Suo
mis Ridala pradėjo kovą už šito 
gambito pakrikštijimą Vaitonio 
vardu, nes iš Rusijos visų turny
rų, kiek jis galėjo aptikti, šis de
biutas buvęs pavartotas tik 1947 
m. Ridala yra parašęs keletą 
straipsnių šio debiuto reikalu, va
dindamas jį “Vaitonio gambitu”.

Latvių žurnale “šacha Pasau- 
le”, 1961 m. sausio nr. randame 
iš Suomijos partiją, žaistą 1961 
m. Helsinkyje, kaip tik su “Vai-I

tonio gambitu”. Baltieji: I. Kari
ko, juodieji E. Ridala. žurnale 
pabrėžta, kad E. Ridala yra au
torius knygos “Die Laufbahn dės 
Grossmeisters Paul Keres”. Par
tijos pastabos Ridalos. 1. d4 Žf6 
2. c4 c5 3. d5 b51 4. f32 e6 5. c4 
e:d5 6. c:d5 c4!' 7. Re3 Rb4 plus 8. 
Žc3 0-0 9. Že2 Be8 10. Vd2 Rb7 11. 
Žd4?3 R:d5! 12. e:d5 Ž:dtf 13. Žc2 
Ž:e3 14. Ž:e3 Vb6 15. Ke24 Že6 
16. Bei d5 17. Kdl d4 18. Žed5 
Vc5 19. Ž:b4 d:c3 20. Ža6 B:el 
plus 21. V:el Bd8 plus 22. 7c2 
Vb6 23. V:c3 V:a6 24. a3 Va4 plus 
ir baltieji pasiduoda, nes jei 25. 
Kbl Bdl plus 26. Ka2 Žd4!

1 Gynyba, kuria trisdešimtai
siais metais sėkmingai naudojo 
Lietuvos meisteris P. Vaitonis, o 
dabar šių eilučių autorius.

2 čia paprastai žaidžiama 4. 
c:b e6! 5. Žc3 e:d5 6. Ž:d5 Rb7, 
o toliau 7. Ž:f6 plus arba 7. e4, 
kaip pataria didmeisteris Pach- 
man.

3. Geriau buvo 0-0 ar g3 ar 2f4.
4. Baltieji mato, kad žaisti ne

gali Kf2 dėl B:e3!
Dar vieną naujovę įkelia mums 

1961 m. Š.A. lietuvių p-bių lai
mėtojas Povilas Tautvaišas, kuris 
Clevelande sėkmingai pavartojo 
Reti debiute ėjimą 2. . .Rg4! par
tijoj su buv. Bostono meisteriu 
Gediminu Šveikausku, žaidusiu 
baltais. Pasirodo, Tautvaišas šį 
ėjimą naudoja nuo 1946 m., o jo 
nerasime nė vienoj partijų debiu
tų knygoj, todėl mūsiškis pilnai 
gali pretenduoti į pavadinimą 
“Tautvaišos varijantas Reti par
tijoje.” Norėtumėm daugiau iš
girsti šio varianto reikalu iš pa
ties autoriaus Povilo Tautvaišo. 
Šveikausko partija su Tautvaišu, 
žaidusiu juodais, vyko itaip:

1. Žf3 d5 2. g3 Rg4 3. Rg2 Žd7 
4. c4 e6 5. Va4 c6 6. c:d R:2 7. 
R:R e:d5 8. d4 Žf6 9. Vb3 Vb6 
10. Ve3 plus Re7 11. 0-0 Vd8 12. 
b3 0-0 13. Žc3 Be8 14. Vd3 Rd6 
15. a3 a6 16. b4 b5 17. Ždl Žb6 
18. Rg5 Žc4 19. Bei h6 20. R:Ž 
V:R 21. e4 Vg6 22. Be2 a5 23. 
b:a5 B:a5 24. Vc3 Bea8 25. Vėl 
B:a3 26..B:B B:B 27. Rg2 Bal 28. 
f4 d:e4 29. R:e4 Vf6 30. Rc2 V:d4 
plus ir baltieji pasidavė.

ši partija su Tautvaišo komen
tarais įdėta į šacha Pasaule žur
nalą, 1962 m. sausio mėn. nr.

“Sportas”

SYDNEY LIETUVIAMS SVARBU!
DIDELES NUOLAIDOS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS

nenori rizikuoti Jie moka pini
gus už sveikas futbolininkų ko
jas, o slidės, ledo ritulys ir kiti 
pavojingi užsiėmimai gali suža
loti brangias žaidėjų galūnes ir 
padaryti nuostolių bizniui.

Skirtingai nuo rūsčių anglų bo
sų, laisvamaniški prancūzų fut
bolininkų savininkai suteikia sa
vo žaidėjams neribotą laisvę. 
Jiems leidžiama karstytis į kal
nus, lenktyniauti motociklais, 
žaisti rugby. Tiesa, kad nekiltų 
pavojus kasai, daugelis sporto 
verteivų sudarė gudrią sistemą: 
kiekvienas futbolininkas, gavęs 
traumą, ne futbolo aikštėje, mo
ka pabaudą. Pavyzdžiui, už iš
suktą ranką — 100 frankų, už 
sulaužytą koją — 500. Nieko ne
padarysi, prancūzų futbolinin
kams gana brangiai kainuoja lais
vė laužyti savo kojas ...

DARBINGUMAS
Prižiūrėtojas: Kodėl tu neši 

vieną lentą, o kiti po dvi?
Darbininkas: Matote, jie — 

tinginiai; nenori du kartus eiti, 
kaip aš darau.

LENKTYNĖS SU KENGŪROM...

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

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

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

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

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

Patarnavimas bendruomenės nariams

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

XX

CASH or
TERMS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
LIKERIAI

t.t 
t.t
V 8 I

I 
§

NUOSAVUS NAMUS, 1: 
įmokėjus mažą depozitą, H 

8 
GREITAI, TVARKINGAI 

IR GRAŽIAI g
PASTATO JUMS ::

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

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

VERMOUTH
DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

I 
g

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminius.
8

8

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KūNTRAKTORIAI

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

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.

8 i

SYDNEY WIDEI TT ,WUVISŲ NAMŲ APYVOKOS 

INDUSTRIES^ REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulbum 
gatvių)
Kingsford: 
rade.

Tel.: BM2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YL 0401
Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF5971

5



DALYVAUKIME BIRŽELIO MINĖJIME
minėjimą

šiurpas, gi jo vei-

HUSU PASTOGE
Birželis — pirmasis lietuviškos vasaros mėnuo, gražiausias 

metų laikas, kada pražydusi gamta brandina ir žada žmogui 
būsimo derliaus vlisių. Mėnuo pilnas šilumos, gyvybės ir džiau
gsmo. Tačiau prisiminus raudonojo bolševizmo marų ir jo oku
pacijų, birželis nublunka — lietuvį nupurto 
das paskęsta skausme ir liūdesy.

Pro gedulu apgaubtų Lietuvos padangę 
nuvainikuoto ir išniekinto Stalino saulė, nuo
ga į Hong Kongu, vokietis kasasi urvų po Berlynu skiriančia 
gėdos siena, norėdamas patekti į Vakarų pasaulį, gi pietų Azi
jos gyventojai šaukiasi pasaulio pagalbos prieš slenkantį į jų 
kraštus komunistinį siaubų.

Tuo tarpu Baltijos kraštai kenčia jiems primestų bolševiki
nio raudonojo teroro jungų.

Lietuviui, latviui ir estui nevalia šauktis pagalbos. Jie en
kavedistų verčiami ne tik tikėti, bet net reikšti pasitenkinimų 
ir garbinti raudonųjj okupantų. Jie tik vogčiom, kad niekas ne
išgirstų, gali prisiminti ir savo vaikams papasakoti 1941 m. bir
želio mėn, įvykius.

Būdami įpareigoti savoms tautoms kiekvienas lietuvis, lat
vis ir estas lenkia galvas žuvusių kankinių atminimui pagerbti, 
gi Baltų Tautybių Komitetas Sydnėjuje, naudodamasis šio kraš
to teikiama laisve, turėdamas tikslų iškelti raudonojo teroro 
baisumų, prisiminti 1941 metų birželio mėn. įvykius, o taip pat 
nukankintųjų bei žuvusiųjų kovoje prieš bolševizmų atminimui 
pagerbti rengia gedulingų akademijų — koncertų.

MINĖJIMAS ĮVYKS BIRŽELIO 16 D. (ŠEŠTADIENI) 
PUNKTUALIAI 4 VAL. PO PIETŲ LATVI Ų BENDRUOME
NĖS NAMUOSE 32 PARNELL STR., STRATHFIELD.

Po trumpos dienai pritaikintos paskaitos meninę dalį atliks 
lietuvių, latvių ir estų bendruomenių meninės pajėgos.

(ėjimas ir koncerto programa nemokamai.
Pageidaujama nedidelė auka rengimo išlaidoms padengti.
Nuoširdžiai kviečiami visi lietuviai minėjime dalyvauti.

BALTŲ TAUTYBIŲ KOMITETO SYDNĖJUJE 
LIETUVIŲ TAUTYBĖS ATSTOVAI

Lietuviai Australijoje
PERTH SYDNEY

ALB Perth Apylinkės Valdyba, 
nors ir prie savo kadencijos pa
baigos, rūpinasi įvykdyti savo už
simojimus ir nutarimus. Be to, 
nemažai gauta Krašto Valdybos 
potvarkių, kurie irgi dar ne visai 
įvykdyti. Labai daug apylinkės 
valdyba rūpinasi dėl lietuvio mo
kesčio, kuris jau ilgas laikas nėra 
mokamas ir renkamas, šį klausi
mą valdyba palieka svarstyti bū
rimam visuotiniam susirinkimui. 
Nors pavėluotai apylinkės valdy
ba įsigijo savo pastovų adresą, 
būtent: ALB Perth Apylinkės 
Valdyba, Box SI445, G.P.O. Perth. 
Neatrodo, kad bus sunkumų su
daryti sekančią apylinkės valdy
bą, nes paskutiniu metu pasireiš
kė daugiau aktyvių asmenų, be
sidominčių bendruomeninio gyve
nimo reikalais.

A.K.

WOLLONGONG
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Birželio 2 d. įvyko Antano Si
monaičio ir Aldono* Černiauskai
tė* vestuvės. Sutuoktuvių apeigas 
atliko kun. P. Butkus Wollongong 
katedroje. Vargonais griausmin
gai grojo A. Plukas.

Vestuvių puotoje palinkėti jau
niesiems ilgiausių metų ir sėkmės 
gyvenime susirinko virš šimto 
svečių, jų tarpe p.p. Meikšiai iš 
Canberros ir didelis sydnėjiškių 
ir vietos lietuvių būrys. Vestuvės 
vyko gražioje Life Saving Klubo 
salėje prie pat jūros kranto. Pirš
liu pabuvo p. Jankauskas, o svo
čia p. Jurevičienė. Vietos apylin
kės pirmininkas p. M. Gailiūnas 
palinkėjo jauniesiems gražaus gy
venimo iškeldamas lietuviškos šei
mos reikšmę mūsų sąlygose. Ben
druomenės vardu jaunoji Sigita 
Gailiūnaitė įteikė jauniesiems 
dovaną — knygą “Lietuva mano 
tėvų žemė”. Sekančią dieną ves
tuvės buvo tęsiamos jaunojo na
muose. Didelė padėka buvo pa
reikšta jaunojo ir jaunosios ma
mytėms už taip šauniai suruoštas 
vestuves.

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

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

Rackdale stotis. Tel.: LW 1220
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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šviečia dabar jau 
kurios kinietis bė-

DAINOS KONCERTAS 
REDFERNE

Sekmadienį, birželio 3 d. Red
fern kukli saliukė buvo sausakim
ša — Dainos choras, vadovauja
mas p. K. Kavaliausko, kaskart 
vis daugiau ir daugiau įgyja po
puliarumo sydnėjiškių tarpe. Po 
gerai pavykusio koncerto Banks- 
towne šių metų pradžioje, šis kon
certas, nors ir neruoštas koncer
tiniu mastu, bet buvo daugiau 
pobūvinio pobūdžio, vis tik susi
rinkusiųjų buvo labai maloniai su
tiktas ir įvertintas. Koncertinėje 
dalyje choras sudainavo Naujalio 
“Jaunimo giesmę” (žodžiai Mai
ronio), Čiurlionio "šėriau žirge
lį”, J. švedo “Linelį raunu ne 
viena”, Miko Petrausko “Motus, 
motuše”, J. Neimonto “Pasisėjau 
žalią rūtą”, J. Gruodžio “šiltas 
gražus rudenėlis” ir pagaliau J. 
Gudavičiaus “Kur giria žaliuoja”. 
Sveikintinas naujas elementas: 
pranešėjas prieš kiekvieną dainą 
klausytojams pristatė ii- tos dai
nos autorių, trumpai jį apibūdin
damas. Pranešėjas V. Lašaitis.

GRAŽUOLĖS RINKIMAI 
DAINAVOJE

Visame pasaulyje kiekviena val
stybė ir tauta renka gražiausią 
merginą kiekvienais metais ir ski
ria jai net dideles- dvanas. Mes, 
lietuviai, gyvendami svetimuose 
kraštuose ir būdami emigrantais, 
išrinktai savo tautybės gražuolei 
negalim duoti to, ką duoda kitos 
tautos žmonės, būdami laisvi ir 
nepriklausomi. Mes tik galime pa
laikyti tos rūšies tradiciją, paro
dyti jai lietuvių visuomenės šilu
mą ir propaguoti ją kaip gražiau
sią lietuvaitę Sydney ribose.

Birželio 23 d. 7 vai. vakare Ban
kstown Apylinkės Valdyba, norė
dama pagerbti savo gražias lie
tuvaites ir turėti bei tęsti šią 
gražią tradiciją ir papročius atei
tyje, grožiu apdovanotoms mer
gaitėms rengia gražuolės rinkimo 
(Miss Lietuva Sydney) šokių — 

MELBURNIšKIŲ DĖMESIUI!
Primename Melbourne lietu

viams, kad Baltų Taryba rengia 
birželio išvežimų
protestų birželio 15 d. (penkta
dienį) 8 vai. vak. Assembly Hall 
156 Collins Str. .Birželio 17 d. 
(sekmadienį) 4 vai. 30 min. Lietu
vių namuose (12 Francis Grove, 
Thornbury) vėliavos nuleidimo 
iškilmės * ir paskaita. Melbourno 
lietuviai prašomi šiuose paminė
jimuose gausiai atsilankyti.

PRANEŠIMAS
šviesieji australai suprasdami, 

kad alkoholio ir nikotino nuodai 
yra daugel blogybių priežastim 
ir stabdo pažangą, jau nuo praei
tų metų suaktyvino kovą prieš 
girtavimą ir rūkymą. Girtavimas 
ir rūkymas yra ir mūsų tautos 
vienas iš pavojingųjų priešų, tad 
ir mes privalome kovoti. Tam 
birželio 17 d. tuoj po birželio 15 
d. minėjimo Melburno Lietuvių 
Namuose šaukiamas L.B. Melbur
no Apylinkės blaivininkų sekci
jos steigiamasis susirinkimas. 
Pritariantieji pasilikite po minė
jimo būti steigėjais.

Iniciatoriai

BIRŽELIO 23 D. BANKSTOWN LIETUVIŲ SALĖJE, 
EAST TERRACE ST., BANKSTOWN APYLINKĖS 

VALDYBA RENGIA

Šokiu vakara
KURIO METU BUS RENKAMA GRAŽUOLĖ 

— MISS LIETUVA SYDNĖJUJE

Konkurse dalyvauja visos netekėjusios lietuvaitės.

I’ Programoje numatyta baleto šokiai, “Miss Lietuva Sydnė- 
. ■ juje” rinkimo ceremonijos ir, po to, vainikavimas ir dovanos 
■ ► įteikimas.

Pradžia: 7 vai. vakaro.

Veiks bufetas, turtinga loterija ir gros 4 asmenų kapela, 
{ėjimas; Suaugusiems — 10 šilingų, moksleiviams — 5 šil.

A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS
VALDYBA

KIEK AS SUŽINOJAU!
Bankstown apylinkės Kultūros 

Taryba plačiu mastu rengiasi pa
minėti mūsų poetų Maironį. Mi
nėjimo data ir vieta bus paskelbta 
vėliau. Minėjimo programai pa
ruošti ir pravesti pakviestas At
žalos teatro vadovas p. St. Sko- 
rulis.

Pereitų savaitę sušlubavus svei
katai į ligoninę kelioms dienoms 
turėjo atsigulti p. Milašienė. Po 
operacijos ji išėjo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose.

Pasirodo, ilgojo savaitgalio me- 
Sydney sportininkai buvo išvykę 
į Canberra draugiškam vizitui. 
Kanberiškiai juos priėmė sostinės 
mastu, o šie jiems atsidėkodami 
apdovanojo krepšiais virš normos.

vakarų Bankstown Lietuvių salė
je, East Terrace St.

Gražuolės rinkimo konkurse da
lyvauti kviečiamos visos netekė
jusios lietuvaitės. Minimi rinki
mai bus pravesti teisingi ir neša
liški. Teisėjai bus parinkti iš rim
tų asmenų, ta vakarų, dalyvau
jančių pobūvyje.

Išrinkus Miss Lietuva Sydnėju- 
je tuojau ji bus papuošta per pe
tį juosta su atitinkamu užrašu, 
karūna ir gaus gražių ir vei-tingų 
dovanų su specialiu pažymėjimu. 
Po to, jeigu ji sutiks, bus įdėta 
“Mūsų Pastogėje” jos nuotrauka 
su interview.

Kviečiame į šį pobūvį ir iškil
mes jaunus ir senus.

PAMALDOS
Birželio 17 d. pamaldos Banks- 

towne 10 vai. 45 min. Tą pačią 
dieną Camperdowne pamaldos 12 
vai. J šias pamaldas ypač kvie
čiami studentai.

MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. birželio 13 d.

PRANEŠIMAS CABRAMATTA 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Birželio 24 d. (sekmadienį) 2 
vai. 30 min. p.p. Cabra-Vale Fur
nishers (p.p. Žygienė* ir K. But
kaus baldų krautuvė) patalpose 
šaukiamas visuotinis susirinkimas. 
Programoje numatyta: apylinkės 
valdybos parnešimas, (kontrolės 
komisijos parnešimas, valdybos 
atsistatydinimas ir naujos valdy
bos bei kontrolės komisijos rin
kimai naujai kadencijai, einamie
ji reikalai bei sumanymai.

Pagal statutų reikalaujamam 
narių skaičiui laiku nesusirinkus, 
po pusės valandos šaukiamas su
sirinkimas bet kuriam skaičiui da
lyvaujant bus laikomas teisėtu.

ALB Cabramatta Apylinkės 
Valdyba

MŪSŲ PASTOGEI AUKOS
Buvusiam Mūsų Pastogės redak

toriui p. A. Mauragiui viešai pa
reiškus toliau šio laikraščio ne
prenumeruoti, siunčiu Mūsų Pas
togei £ 1-10-0 aukų.

P. Alekna, Cabramatta

šešis svarus už 1963 met. 
Pastogės” prenumeratų.

Siunčiu
“Mūsų

Tris svarus prašoma užskaityti 
mano prenumeratai už 1963 met. 
Kitus tris svarus pasilaikykite

Teko išgirsti, kad studentų ir 
Šviesos bendromis jėgomis ruo
šiamas boheminis vakaras įvyks 
šeštadienį, birželio 30 d., toje pa
čioje tradicinėje salėje, Surry 
Hills. Programa ir dekoracijos jau 
stipriai pažengusios į priekį.

Viešėjusi Amerikoje ir Kanado
je p. K. Garbaliauskienė į Ade
laidę grįžo ratuota: ir ten būda
ma nepamiršo Adelaidės lietuvių 
namų. Iš buvusių adelaidiškių ir 
jos pažįstamų surinko namams 72 
dolerius, kas sudaro 32 svarus.

Adelaidės Tautinių šokių gru
pė, vadovaujama p. B. Lapšienės, 
buvo pakviesta ir pasirodė televi
zijoje (Chanel 9) birželio 3 d. 4 
vai. p.p. Toji pati grupė pakviesta 
dalyvauti australų koncerte Burn
side Town Hall birželio 27 d. Ta
me koncerte dalyvaus ir lietuvių 
bičiulė pianistė Miss D. Oldham.

Lituanistinio kiosko ir bendruo
menės bibliotekos vedėjas B. 
Straukas (jis yra drauge ir Mūsų 
Pastogės atstovas Adelaidėje) 
persikėlė gyventi į naują vietą. 
Dabartinis jo adresas: 16 Church 
Str., Highgate, S.A.

Adelaidės 
Laurinaičiai 
dio aparatų.

Moterų Sekcijai p.p. 
padovanojo gražų ra-

Adelaidėje Spaudos balius ruo
šiamas liepos 7 d. Jau dabar reda- 
gujamas specialus baliaus leidi
nys. Su šiuo leidiniu mielai norė
tų susipažinti ir Ku-ka.

Naujiena! Naujiena! šalia Ro
žyčių ansamblio, kurį sudaro as
tuoni vyrai kaip ąžuolai, plius jų 
vadovas A. Plukas, neseniai įsi
steigė Bijūnėliai — mote
riškas sekstetas. Jiems vadovauja

PERTHAS W.A. 
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS

Pertho Apyl. Valdyba šaukia 
metinį visuotinį susirinkimų lie
pos mėn 1 d. 12 vai. tuoj po pa
maldų bažnyčios salėje šia dieno- 
tvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo perzidiumo su

darymas.
3. Valdybos pranešimas ir pra

eito visuot. susirinkimo protokolo 
skaitymas.

4. Revizijos Komisijos praneši
mas.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Naujos Valdybos rinkimas.
7. Revizijos Komisijos rinkimas.
8. Klausimai bei sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas. 
Susirinkimas numatoma vykdy-

“Mūsų Pastogės'

vietoje išstojusio skaitytojo p. 
A. Mauragio.

P.S. Jeigu 
metus prenumerata būtų 
sumos

už 1963 
pakelta, 
vėliau.

skirtumų pasiųsiu

Reiškiu pagarbų
J. Dočkus, Wollongong

M.P. ADMINISTRACIJA 
prisiuntusiems aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

PADĖKOS
Valdybos narei p. V. Jablons

kienei, pasitraukusiai iš pareigų 
dėl mamytės ligos, nuoširdžiai dė
kojame už bendradarbiavimą ir 
linkime jos mamytei greito page
rėjimo.

Sydney Liet. Mot. Soc.
Globos D-jos V-ba

PADĖKA PADĖJUSIEMS 
SURUOŠTI STUDENTŲ BALIŲ

Melburno studentų dešimtme
čio balius praėjo, ir tik atsimini
mai beliko. Daug draugų ir pažįs
tamų sutikta, pašokta ir žodžiu 
pasikeista. Malonu buvo studen
tams, kad tiek daug bičiulių atsi
lankė. Tikimės, kad ir svečiai ma
loniai ir jaukiai laikų praleido. 
Dėkui, sveteliai! Atleiskit, kad ne- 
viskų ištesėjom, kaip garsinomės. 
Ii- mus kaikas apvylė, o ir mes 
klaidų pridarėm.

Studentų vardu dėkoju po
nioms, prisidėjusioms prie bufeto 
savo darbu ir dovanomis: Bufeto 

taip pat A. Plukas. Šiuo metu Bi
jūnėliai intensyviai repetuoja ir 
netrukus žada viešai pasirodyti 
Sydnėjaus scenoje.

Susirgo ir turėjo atsigulti į li
goninę taip pat p. A. Pauliuko- 
nienė iš Cabramattos. Z. Pauliu- 
konis, apylinkėje žinomas kaip 
statybininkas ir puikus stalius, 
turės kurį laikų vienas rūpintis 
šeima.

Violeta Bitinaitė, Cabramattos 
apylinkės pirmininko dukra ir ak
tyvi skautė, neseniai nusilaužė 
koją. Gydytojo teigimu, Violetos 
kojytė gipse įmūryta turės išbūti 
apie aštuonetą savaičių. Ku-ka 

Mielam prieteliui
JONUI VERBYLAI MIRUS,

jo žmoną Marytę, sūnus Joną ir Arūną, brolius
Antaną ir Bronių nuoširdžiai užjaučiame

J. ir A. Kataržiai

Gilaus liūdesio valandoje tragiškai mirus
BRONIUI OBELAVIČIUI,

jo žmonai Albinai, uošviams p.p. Jurkšaičiams ir p.p. 
A.P. Dirginčiams gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

Juraičių, Braželių ir Lašaičių šeimos

Pranešame mūsų draugams ir pažįstamiems, 
kad birželio 6 d. mirė mūsų miela bobutė ir uošvė

PAULINA ŽALINKEVIČIENĖ — DAMIJONAITIENĖ.
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ti priailaikant A.L.B. statuto ir 
bendruomenės nariams paskelbia
ma visu tikslumu.

Apyl. V-ba

PRANEŠIMAS
Sąryšyje su Geelong meninių 

jėgų — Geelong Lietuvių Choro 
ir tautinių šokių grupių dalyva
vimu Melbourno bažnytinio choro 
ruošiamame koncerte 1962 m. bir
želio mėnesio 9 d. vai. 30 min. 
vakare Karmelitų salėje Middle 
Park, Melbourne, Geelongo meni
nių vienetų vadovybės pareiškia.

Nuo susitarimo tarp Melbourno 
Bažnytinio Choro vadovybės (to 
choro vadovams kviečiant) ir Gee
longo meninių vienetų jungtom 
jėgom duoti meninį dainų ir šo
kių koncertą Melbourne praėjo 
maždaug 3 mėnesiai, ir .koncerto 
datai visai jau priartėjus išaiškė
ja, kad tuo choro administracija 
dėl nežinomų priežasčių paskelbė 
šį koncertą tik “Tėviškės Aidų” 
laikraštyje, aplenkdama mūsų 
bendruomenės laikraštį “Mūsų 
Pastogę”.

Kadangi Geelongo Lietuvių 
Bendruomenė įstengė iki šiol gra
žiai sugyventi ir netoleruoja su
siskaldymo todėl, kad nesusidary
tų vaizdas Melbourno ir kitur gy
venantiems lietuviams, jog Gee
longo meninės jėgos savo atsilan
kymu toleruoja lankomą pusę, 
pranešame, kad Geelongo meni
nių jėgų pasirodymas skiriamas 
ne vien tik “Tėviškės Aidų” skai
tytojams, bet ir “Mūsų Pastogės” 
ir kitų laikraščių skaitytojams.

Šis pranešimas pasiųsta “Mūsų 
Pastogei” ir “Tėviškės Aidams”.

Pasirašė K.‘ Šimkevičiui, Gee
longo Lietuvių Choro Valdybos 
pirmininkas, M. Davalga, Mišrios 
Tautinių Šokių Grupės vadovas 
ir L. Bungarda, Vyrų Tautinių 
Šokių grupės vadovas.

1962 m. 5 mėn. 30 d.

vadovei Grigaitienei, švambarie- 
nei, Adomavičienei, Raudienei, 
Petkevičienei, ( Aranauskienei, 
Stvopienei, Butkienei, Malakūnie- 
nei, žižienei, Didžienei, Vingie
nei, šalkūnienei, Žitkevičienei ir 
pagaliau, savo mielai motinai 
Kazlauskienei.

Dėkoju ponioms, padovanoju
sioms fantus loterijai: Paragie- 
nei ir Tamošaitienei — iškepu
sioms po didžiulį tortą, Petraitie- 
nei už šampano bonką, Medžiau- 
skienei už pačios keptą lietuviškos 
duonos bakaną ir brolių latvių 
atstovei Sternbergs, suslėgusiai 
lietuvišką sūrį, širdingas ačiū 
kun. Vaseriui už papigintai kvie
timų atspausdinimą, p. Baltokui 
už lietuviškų šokių gaidų pasko
linimą, p. Zubrui už bendrai įvai
rų talkavimą baliaus sekmei, ir 
abiejų lietuviškų laikraščių po
nams redaktoriams ir leidėjams, 
taip gražiai rėmusiems šia proga 
lietuvio studento Australijoje 
vardui iškelti ir baliui — šventei 
išgarsinti.

Valdybos vardu dėkoju visoms 
kolegėms ii* visiems kolegoms, 
kurie labai rimtai suprato pasi
imto darbo svarbą, bet ir tiems, 
kurie buvo lengvabūdiškesni.

ALSS Melbourne Skyriau* 
Pirmininką*

ATITAISYMAS
ALB Krašto Kultūros Tarybos 

pranešime (žiūr. M.P. Nr. 21) įsi
vėlė nemaloni klaida. Adelaidėje 
Meno Dienoms ir Sporto šventei 
rengti komitetą sudaro 30 asme
nų, ne 20, kaip kad buvo atspaus
dinta. Už šią klaidą ALB Krašto 
Kultūros Tarybą ir minimą komi
tetą nuoširdžiai atsiprašome.

M.P. Red.

Liūdinti šeima

$
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