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SPAUDA

AUKA
Visas mūsų lietuviškasis gyve

nimas išeivijoje grindliamas ir 
palaikomas tik susipratusių lietu
vių gera valia ir ..pasiaukojimu. 
Jeigu kas padaryta ar daroma, 
viskas atliekama Šituo idea
listiškuoju principu — ne ti
kintis,, kad bus atlyginama, 
bet kad būtų įvykdytas ul- 
simojimas. Šiuo pagrindu reiš
kiasi mūsų visi parengimai, me
niniai vienetai ir pati spauda. Iš 
kitos gi pusės visa, kas daroma 
tai daroma ne vieno kurio nors 
asmens naudai, bet visos mūsų 
bendruomenės gerovei.

Visi mūsų pozityvieji pasireiS- 
kimai Salia asmeninio pasišventi
mo reikalingi visados ir konkre
čių aukų. Pinigas mūsų kultūri
nės epochos sistemoje yra varo
moji jėga, kuri įgalina visuomeni
nį arba kultūrinį judėjimą vysty
ti ir plėsti. Salia įvairių lokalinio 
pobūdlio kultūrinių pasireiškimų 
mūsų spauda ulima ypatingą po
ziciją, nes ji pasiekia net ir toli
miausius pakraSčius ir po didiiu- 
les erdves pasklidusius mūsų 
įmones jungia ir vienija. Sten
giantis, kad tas lietuviškas spaus
dintas lodis kiekvienam lengviau 
būtų prieinamas, jo kaina bando
ma išlaikyti kaip galima lemesnė. 
Palyginus su visais kitais kultū
riniais parengimais, Mūsų Pas
togė yra pati pigiausia: pagal da
bartinę jos kainą skaitytojas ui 
jos vieną puslapį moka maldaug 
du penus. UI tuos pačius pinigus, 
kuriuos skaitytojas sumoka ui sa
vo laikraStį, į kitus parengimus 
jis gali nueiti tris — penkis kar
tus, tuo tarpu laikraštis jus lanko 
ištisus metus reguliariai kas savai
tę. Turint minty šias leidėjų 
pastangas, tas dar nereiškia, kad 
laikraštis labai lengvai verčiasi. 
Neliūrint, kad paskutiniu metu 
visi kasdieniškieji reikmenys pa- 

. brangę, konsekventiškai turėtų ir 
pakilti pati laikraščio prenumera
ta. Nuo to susilaikyta 
sitikint pačių skaitytojų 
ra valia ir susipratimu, 
kant prenumeratą būtų 
kilnu iš skaitytojų pusės, 
primestų po vieną kitą svarą laik
raščio stiprinimui ir gerinimui. 
Su dėkingumu priimame skaity
tojų aukas, nes kiekvienas šilin
gas remia mūsų lietuvišką tvirto
vę — spaudą. Tiesa, ne tik pas 
mus aukų įprasta prašyti. Jų dar 
daugiau prašo net tokie Šiaurės 
Amerikos lietuvių laikraščiai, 
kur, kaip sako, žmonės turtingiau 
gyvena ir pačių skaitytojų laik
raščiai turi nepalyginamai dau
giau. O vistiek kiekvienu atveju 
tų aukų prašoma ir beveik kiek
viename numery skelbiami auko
tojai. Einant A menkos pavyzdiiu 
net ir atskiros lietuvių organiza
cijos, kurių veikimo aprašymai 
(skelbimai, aišku, savaime apmo
kestinami) dainiau spaudoje pasi
rodo, net ir jos jaučia moralinę 
pareigą skirti metinę ar pusmeti
nę auką spaudos reikalams iš sa
vo ildų. Mūsų gyvenime šiuo gra
liu pavyzdiiu seka pati bendruo
menė, kaip organizacija arba jos 
padaliniai, savo lėšomis išleisda
mi vieną kitą Mūsų Pastogės nu
merį. O galėtų panašiai paremti 
savo spaudą ir kitos organizaci
jos, kurios turi savo atskirus sky
rius arba periodinius puslapius.
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NEIŠNAUDOTOS PROGOS
AR BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAI PILNAI 

IŠNAUDOJAMI MŪSŲ TIKSLAMS SIEKTI?
Tuo tarpu sunku pasakyti, kaip 

buvo pravesti birželio trėmimų mi
nėjimai kitose lietuvių kolonijose, 
tačiau, man, dalyvavusiam Pabal- 
tiečių komiteto suruoštame birže
lio trėmimų minėjime, Sydnėjuje, 
kilo visa eilė abejonių, kurias tu
riu čia atvirai iškelti. Tiesa, rei
kia atvirai pasidžiaugti, kad minė
jimas praėjo tikrai sklandžiai ir 
net pasigėrėtinai, — minėjimo 
programa buvo labai gražiai su
komponuota ir įvairi, minėjimo da
lyvių skaičius irgi pagirtinai dide
lis (šį kartą dalyvavo lietuvių dau
giau, nei anksčiau), vis tik norė
tųsi iškelti vieną kitą pastabą, ku
rią gal būtų galima ateityje iš
naudoti ir pritaikinti.

Mano supratimu, tokio pobūdžio 
minėjimai netaikintini mums pa
tiems, kurie minimus įvykius ge
rai žinome ir daugumoje patys per
gyvenę, bet greičiau tokio pobū
džio minėjimai turėtų būti daugiau 
mitinginio — demonstratyvinio po
būdžio, kurie susilauktų vienokio 
ar kitokio atgarsio ir to krašto ar

vietovės visuomenėje. Sakyčiau, 
toks gausus susirinkimas (virš 
600 dalyvių) palyginamai praėjo 
tuščiai ir neišnaudotai. Australiš
kame visuomeniniame gyvenime 
jeigu įvyksta mitingas su puse tiek 
dalyvių, kiek buvo šiame minėjime, 
skaitoma jau daug ir daromos ati
tinkamos išvados. Tuo tarpu šiame 
minėjime bent neteko girdėti, kad 
būtų dalyvavę bent vienas kitas žy-

mesnis australų politikas ar žur
nalistas (nežinau, gal buvo kviesti 
ir neatvyko), nebuvo išnaudotas 
toks gausus susirinkimas ir neiš
neštos atitinkamos rezoliucijos, ku
rios tos dienos minėjimui labai ti
ko ir jas atitinkamoms instituci
joms patiekus galėtij turėti įtakos. 
Mano supratimu, tokie minėjimai 
daugiau skirtini kitiems, bet ne 
mums.

MIRĖ
MINISTERIS DR. K.

GRAUŽINIS URUGVAJUJE
Birželio 5 d. Montevideo mies

te, Urugvajuje, mirė Lietuvos ne
paprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas 
Ministeris dr. Kazys Graužinis. 
Jis buvo gimęs Marciniškiuose, 
Ukmergės apskr., mokėsi Vilniu
je ir Voroneže. Savanoriu kūrė
ju įstojęs į Lietuvos kariuomenę, 
tarnavo Gen. štabe. Aukštąjį 
mokslą baigė Paryžiaus univesi- 
teto teisių fak., kur 1927 m. ap
gynė disertaciją “Vilnaus klausi
mas” ir įgijo teisių daktaro laips
nį. Paryžiuje baigė ir Politinių 
mokslų mokyklos diplomatinę sek
ciją. Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos tarnyboje buvo nuo 
1922 m., dirbo Pasiuntinybių sek
retorium Kopenhagoje, Berlyne, 
Paryžiuje ir Rygoje, 1932-39 m. 
ėjo Lietuvos charge d’affaires 
pareigas prie Šv. Sosto, 1939 m. 
buvo paskirtas nepaprastu pa
siuntiniu ir įg. ministeriu Pietų 
Amerikai, su rezidencija Buenos 
Aires, 1947 m. pasiuntinybę per
kėlus į Montevideo, Urugvajų, dr. 
K. Graužinis ten dirbo ligšiol.

X

Jeigu neįmanoma patraukti įtakin
gos spaudos atstovų gera valia, 
reiktų juos samdyti, kad tik dau
giau rašytų ir iškeltų tuos faktus, 
dėl kurių mes renkamės ir gedime. 
Prieš minėjimą galėjo įvykti spau
dos konferencija, kurioje kviestieji 
žurnalistai būtų supažindinti su 
dienos apeigomis ir minimais fak
tais. Net buvo galima tą pačią die
ną padaryti atitinkamą demonstra
ciją uždedant gėlių ar vainikų prie 
žuvusiųjų paminklo Martin Place. 
Jeigu anksčiau tokios viešos de
monstracijos galėjo daryti neigia
mos įtakos vietos gyventojams, tai 
šiandie, kada esame daugumoje 
krašto piliečiai, mes tam turime 
pilnas teises. Panašiai pasielgė 
Newcastle pabaltiečiai, ir jų cere
monijos prie žuvusiųjų paminklo 
ne tik buvo aprašytos vietos dien
raštyje, bet net ir nuotraukomis 
paskelbtos. Niekas mūsų šauksmo 
ir skundo negirdės, jeigu mes vieni 
užsidarę dejuosime. Tuo tarpu mū
sų uždavinys kovoti su priešu, ku
ris ne tik mūsų kraštus pavergęs, 
bet spendžia spąstus ir kitiems. 
Šiuo mes atliktume dvigubą dar
bą — paskleistume pasauliui oku
panto darbus ir vykdomą genicidą 
pavergtuose kraštuose ir drauge 
perspėtume laisvuosius, kas jų lau
kia. Juk esame tiesioginiai liudi
ninkai, kurie galime ir turime apie 
tokius dalykus daugiau teisės ir 
pareigos kalbėti pasauliui, negu 
kas kitas. O šitai rišasi tiesioginiai 
su mūsų kraštų laisvinimo akcija.

K-lis 
patirti, kad 
pusės buvę 
rezoliucijos, 
pasipriešinę.

Red. pastaba: teko 
šia proga iš lietuvių 
pasiūlyta atitinkamos 
tačiau latviai tam 
Ta proga tektų kelti klausimą, ar 
tokiuose parengimuose visi pabal- 
tiečių atstovai lygiomis teisėmis 
turi savo balsus, ar pasiduoda vie
nos tautybės (šiuo atveju latvių) 
sprendimui?

at-

ATVYKO
KUN. PR. DAUKNYS 

MIC
Į Adelaidę laivu Strathmore 

plaukė iš Anglijos kun» Pr. Dauk
nys MIC. Jis padės Adelaidės lie
tuvių kapelionui kun. A. Kaz
lauskui vykdyti ganytojišką dar
bą adelaidiškių tarpe. Kaip žino
ma, abu šie kunigai-marijonai ilgą 
laiką rūpinosi Anglijos lietuvių 
dvasiniais reikalais ir aktyviai 
veikė visuomeninėje srityje.

MŪSŲ PASTOGEI

AUKOJO:

J. Makarovas £ 0.10.0, Banks- 
towno Apyl. Valdyba £ 22.14.2, 
V. čižauskas £ 0.10.0, A. žemai
tis £ 0.10.0, V. Brilingas £ 0.10.0,
A. Bislys £ 0.10.0,, P. Dranginis 
£ 1.0.0, P. Šurna £ 0.10.0, J. Ama- 
stauskas £ 0.10.0, B. Leitonas £ 
1.0.0, J. Umber £ 1.0.0. J. Tinteris 
£ 0.10.0, J. Storpirštis £ 0.10.0, 
M. Gaivaliauskienė £ 0.10.0. A. 
Grikepelis £ 0.10.6, L. Chmieliaus- 
kas £ 0.10.0, P. Bartašius £ 1.0.0,
B. Gasparonis £ 1.0.0, V. Dailydė 
£ 2.0.0, Sydnėjaus Apyl. Valdyba 
£ 1.0.0, Z. Budrikis £ 1.10.0, V. 
Linkus £ 0.10.0, A. Kalpokas £ 
1.0.0, E. Eskirtas £ 0.10.0, B. Sa
dauskas £ 2.0.0, A. Krausas £ 
2.10.0, J. Adomavičius £ 1.0.0, T. 
Kašauskas £ 0.10.0, L. Gasiūnienė 
£ 1.0.0, J. Kiveris £ 1.0.0, A. Mali
nauskas £ 1.0.0, P. Doniela £ 1.5.0, 
KJ Adickas £ 2.0.0, J. Dočkus £ 
3.0.0, E. Migevičius £ 0.10.0, A. 
Leveris £ 0.10.0, V. Povilaitis £ 
2.0.0, A. Statkus £ 1.0.0, P. Alek
na £ 1.10.0.

Visiems aukojusiems tariame 
nuoširdų ačiū.

M.P. Administracija

NAUJAS
VLIK’o IR ELTOS 
ADRESAS JAV-se

Naujas Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir ELTOS 
adresas JAV-se yra toks:
33 West 42 St., Room 1830
New York.36, N.Y. USA
(Tel. LA-4-6484).

EUROPINIO SĄJŪDŽIO

KONGRESAS

ŠOKĖJA VIJA VĖTRA 
(žiūr. apie ją psl. 2)

Žinios trumpai
Siame numery skelbiame Šių 

metų aukotojų Mūsų Pastogei są
rašą ir skelbsime kiekvieną aukų 
ateity, kuri bus tam tikslui pri
siųsta. Yra du skirtingi dalykai 
tarp eilinio prenumeratoriaus ir 
aukotojo: prenumeratorius pri
lygsta dangau ar maliau pirkėjui, 
kuris perkasi sau patinkamą pre
kę nustatyta kaina, tuo tarpu au
kotojas tuo pačiu savo auka iš
reiškia savo sąmoningumą ir mei
lę. savai spaudai ir lietuviškąjam 
lodliui, ui kurį savu laiku mū
sų tėvai krauju ir kančiomis mo
kėjo. Mes labai dainai nejučio
mis išęlidtiame vieną kitą Šilin
gą ar net svarų pro Salį, gi tas sva
ras, skirtas savam laikraščiui yra 
labai didelė ir prasminga auka, 
kuri sugrįsta mums patiems tik 
kita jorma. Kiekvienu atveju dai
niau prisiminkime ir savo laikraš
tį. L. D. ,

Ir Afrikoje organizuojama ben
droji rinka Europos pavyzdžiu. Jų 
sudarytų pradžioje šios valstybės: 
Alžiras, Ghana, Guinea, Mali, Mo
rocco ir Jungtinė Arabų Respub
lika.

sienio valiuta. Visi keturi kalti
namieji: Litvinovski, Čanin, Bla
zer ir Fuchs teismo nuospren
džiu nuteisti sušaudyti ir nuo
sprendis buvo įvykdytas. (E)

Atrodo, kad Ispanijoje diktato
riškoji gen. Franco era baigiasi. 
69 metų gen. Franco vargu ar iš
laikys Ispaniją kietam režime, 
kaip kad jis išlaikė per ketvirtį 
šimtmečio. Ispanijos laukia didelis 
bandymas ir bijomasi, kad jis ne
pasibaigtų kruvinai. Rimčiausias 
kandidatas po Franco yra princas 
don Juanas, kuris iš tiesų nėra ko
kia marionetė, bet kietas politikas, 
kuris intensyviai dirba norėdamas 
ne tik atgauti sostą, bet ir pačios 
ispanų tautos gerovei.

★

Britai statys įmonę Lietuvoje? 
“Daily Telegraph” paskelbė kad 
britų Prinex firma gavusi užsa
kymą įrengti ir pristatyti mašinas 
Lietuvoje statomai dirbtinos teks
tilės įmonei. Sutarties objektas 
siekiąs 6 mik britų svarų. Prista
tymai įmonei numatomi pradėti 
1963 m. Sutartį su britais pasira
šiusi Maskvos Techmašimport 
taiga. E.

SUŠAUDYTI KETURI 
SPEKULIANTAI

Birželio pirmomis dienomis 
Maskvos teismas teisė keturis pi
liečius, juos apkaltinus spekulia
vimu brangiais akmenimis ir už-

is-

LENKIJOS VYSKUPAI 
SMERKIA ATEISTUS

Birželio 3 d. visose Lenkijos 
bažnyčiose perskaitytame gany
tojiškame laiške, Lenkijos vysku
pai smarkiai puolė ateistus, jų 
propagandą. Vyskupai kritikavo 
kai kurių katalikų sluogsnių per 
menkai teikiamą dėmesį ateizmui, 
nes, girdi, pagal apklausinėjimų 
duomenis, tik 4,4% jaunimo ir 
dar mažiau suaugusiųjų yra aiš
kiai pasisakę netikį. Vyskupai pa
reiškė: “Ateizmas yra nepapras
tai kenksmingas žmonių bendra
vimui. Mes nepritariame bet ku
riai netolerantiškumo ar neapy
kantos formai”; (E)

Nežiūrint didelių Australijos 
ministerio pirmininko Mr. Men
zies pastangų, Anglija, atrodo tik
rai įstos į Europos bendrąją rinką. 
Mr. Menzies po karštų debatų Ang
lijoje ir po derybų Amerikoje šio
mis dienomis grįžo j Austrailją 
pilnas vilčių, bet tuščiomis ranko
mis.

★

Alžire teroras vis dar tebetrun
ka. Slaptoji armija yra viešai pas
kelbusi, kad jeigu prancūzai turį 
atitraukti rankas, tai O.A.S. paliks 
Alžirą savam likimui tokį, kokį 
prancūzai rado prieš 150 metų — 
visa prancūzų ir europiečių atneš
toji kultūra ir techniniai įrengi
mai turį būti sunaikinti.

Birželio 6-7 d.d. įvyko Fed. Vo
kietijoje, Miunchene. Dalyvavo 
700 atstovų iš 15 kraštų, o su ste
bėtojais iš įvairių Europos lais
vųjų kraštų ir egzilyje gyvenan
čių buvo per 1.000 dalyvių. Kon
grese dalyvavo visa eilė plačiai 
žinomų valstybininkų, politikų, 
visuomenininkų, mokslininkų, jų 
tarpe buv. Vokietijos užsienio 
reik, ministeris H. von Brentano, 
Europos Ūkinės Bendruomenės 
pirm. Hallstein, buv. Ispanijos pa
siuntinys, filosofas ir rašytojas 
de Madariaga ir kt. Posėdžiams 
vadovavo Maurice Faure. Iš lietu
vių delegatais buvo dr. P. Karve
lis ir J. Kairys. Radio Free Eu
rope atstovavo V. Banaitis. Tai 
buvo ketvirtasis Europos Sąjū
džio kongresas. Jam pirmoje eilė
je rūpėjo apsvarstyti galimybes 
Europai susijungti politiniai. Ke
lią Europos Tarnybai atsirasti 
parengė pirmasis ES kongre
sas, įvykęs 1948 m. Hagoje. Kon
greso dalyviai, kalbėtojai įtiki
nančiai įrodinėjo reikalą sudary
ti Jungtines Europos Valstybes. 
Reikalavimas išdėstytas rezoliu
cijoje, kuri laikytina atsišaukimu 
į Europos gyventojus. Tiek me
morandume, tiek rezoliucijoje iš 
dėstytas europėjinio judėjimo 
tikslas, pagrindai, sąlygos ir rei
kalavimai Europai politiniai susi
vienyti. Rytų ir Vidurio Europos 
egzilų pastangų dėka memoran
dume paliktas kelias įstoti į Eu
ropos Sąjungą ir jų kraštams, kai 
tik jie atgaus savo laisvę. Kon
grese dar buvo pasisakyta už tai, 
kad esą būtina ir toliau bendra
darbiauti su JAV-mis ir kad NA
TO turinti ir toliau likti Europos 
gynybos svarbiausia grandimi. 
Briuselio miestas bus ir ateityje 
visų Europos apjungimo žygių 
centrinę būstinė. E.
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:i Planuokime dabar, kad M U S IĮ P 3 S t O 0 C S kuris įvyks rugpjūčio ::

;; nebūt, kliūči, patekti į SPAUDOS BALIU 32 Parnell St., Strathfield::

Mūsų organizacijos Sydnėjaus 
riboke, ypač ALB, dažnai skun
džiasi, kad - darbas esųs sunkus ir 
atlikti kų nors esu dar sunkiau. 
I tų grupę nenorėtųsi įskaityti 
ALB Bankstowno Kultūros Tary
bos, kuri dažnai tyli, bet kai jau 
sukalba —tai ne vienas iš mūsų 
visuomenininkų nustemba jų pa
rodomu ryžtingumu.

Pažvelgime į praeitį. 1959 m. 
balandžio 19 d. Bankstowno Lie
tuvių Namuose įvyko ALB Banks
towno Apylinkės metinis susirin
kimas. Skaitydami senų “M.P.” 
Nr. 18 (5241 randame susirinki
mo pipnininkų išsireiškiant: “L. 
Karvelis pasidžiaugė, kad vis dau
giau į Apyl. darbų įsitraukia jau
nimo, kuris, manoma, įneš dau
giau judrumo į apylinkės gyve
nimų ir savo jaunatviška energi
ja paskatins įsitraukti į lietuviš
kų veiklų ir kitus jaunuolius.” Tie 
jaunosios kartos atstovai buvo: 
R. Hornas — sekretorius; A. Ged
minas — iždininkas ir G. Homie- 
nė — Atstovė Kultūros Reika
lams. Jei tiems jauniesiems trūko 
žinių ir patyrimo oficialiose pro
cedūrose, jie buvo pranašesni sa
vo tiesioginiuose darbuose už 
“senus vilkus”.

G. Hornienė, būdama apylinkės 
V-boje, tuoj pat imasi organizuo
ti Tautinių šokių Grupę. Pade
dama T. Reizgienės (ALB Krašto 
Kult. Tarybos Pirmininkės), kuri 
taip pat gyvena Bankstowne, su
šaukia ir įsteigia, prie Bankstow
no Apylinkės, Kultūros Tarybų.

★
Sov. Sųjungoje apie 30 proc. pa
brangsta maistas — mėsa, svies
tas, pienas.

Jaučiamas maisto trūkumas. Mė
sos jau keleri metai nepakanka.

SUVERZKITE DIRŽUS, 
DRAUGAI!

Birželio 1-ja diena pradedant 
sovietų vyriausybė pasiryžo dras
tišku būdu padidinti kainas mė
sai, jos gaminiams ir sviestui. Mė
sa vidutiniai pabrango 35%, svies
tas — 25%. Kad pateisinus šį la
bai nepopuliarų Chruščiovo žygį, 
sovietų partija ir valdžia naktį į 
birželio 1 d. ir tos dienos rytų 
(pvz., Lietuvoje) visomis ryšių 
priemonėmis kreipėsi į “visus dar
bininkus ir darbininkes, kolūkie
čius ir kolūkietes, tarybinių ūkių 
darbininkus, inteligentijų ir visa 
tarybinę liaudį”, plačiai aiškinda- 
mos, kodėl teko pakelti kainas.

Savo kreipimesi komunistinis 
režimas aiškino, kad kitos išei
ties nebuvę. Netiesioginiai buvo 
pripažinta, kad sovietų žemės ūkis 
nesųs pajėgus patenkinti varto
tojų. Valstybė turinti kelti žem
dirbių tarpe vad. materialinį suin
teresuotumų, leisti papildomas lė
šas ūkiams modernizuoti, juos in
tensyvinti. Paskelbta, kad už su
perkamus žemės ūkio produktus 
kainos padidintos nuo 20-35% 
(Kaip oficialiai paskelbta, maž
meninėje prekyboje kainos mėsai 
ir mėsos gaminiams pakeltos vi
dutiniai 30%, dešros išdirbiniams 
ir jautienai — 31%, avienai — 
net 34%, tuo tarpu kiaulienai pa
kėlimas kiek žemesnis — 19%. 
Gyvuliniams riebalams kainos pa
keltos vidutiniai 25%. Paskirai 
imant, kai ligšiol už sviesto kilo
gramų sovietinis pilietis mokėjo 
2,90 rubl. 25 šil., tai dabar šioji 
kaina pakelta iki 3,62 rb. 32 šil., 
o dabar kaštuos 1,95 rb. 18 šil. 
Tačiau išlaidos kariuomenei su
mažintos, nes, girdi, tai daroma 
dėl via įsitempusios tarptautinės 
padėties ir ypatingai ryšium su 
prez. Kennedžio karine politiku. 
Taigi,pakėlus kainas už superka
mus produktus, pasiryžta tuo pa
čiu metu pakelti kainas ir varto
tojams.

šios Kremliaus priemonės dar 
liudija, kad Chruščiovas, prieš

ĮVERTINANT jų DARBĄ
(APIE BANKSTOWNO APYLINKĖS KULTŪROS TARYBĄ)

1959 m. rugpjūčio 23 d. lauke ant 
suolelių susėdę prie Bankstowno 
Lietuvių Namų (salėje tuo metu 
vyko Tautinių Šokių repeticija) 
pirmajame posėdyje pasiskirsto 
pareigomis: G. Hornienė — pir
mininkė; J. Zinkus — vice-pirmi- 
ninkas; B. Žalys — sekretorius; 
M. Šumskas — pramogų vadovas; 
A. Bučinskas — bibliotekos reika
lams. Visi dar iš taip vadinamų 
“jaunųjų”, o jei kitas ir vyres
nis, tai vis tiek laikė save jaunu.

Darbo Apylinkės ribose daug — 
tik dirbk. Pirmiausia padedama 

Savaitgalio Mokyklai, su įnirši

mu renkamos knygos bibliotekai 
ir globojama Tautinių Šokių Gru
pė.

Nors oficialiai Kultūros Taryba 
yra tiesioginėje Apyl. Valdybos 
žinioje, bet nejaugi kiekvienų 
kartų eisi jų prašyti pinigo, o iš
leisti yra daug kur. žiūrėk: Mo
kyklos Vedėjas prašo žemėlapio, 
sako, juoda lenta pavirto į baltų, 
kreida greit išsirašo ir kt. Nu
tarta surengti Sydnėjuje pajėgų 
jungtinį koncertų. Pasakyta ir 
pradėta dirbti: Viskas įvyko, kaip 
skelbta, tik gerokai prieš kon
certų p. Hornienės globojama

Patarnavimai bendruomenei nariam.! CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, ras. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,
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Krautuvei: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingiford: 
radę.

Tel.s BM2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

penkerius metus paskelbęs prog
ramų už kelių metų pralenkti 
JAV-bes mėsos ir pieno gamybo
je, dabar susilaukė galutino visų 
planų žlugimo. Pasirodo, buvo tei
sūs tie sovietų specialistai, kurie 
Chruščiovų buvo įspėję ir jam pa
aiškinę, kad Sovietų Sųjunga 
Amerikos gamybų mėsoje galės 
pavyti anksčiausiai 1975 m. 
Chruščiovo paskelbti ir gyventojų 
rūgščiai, niūriai sutikti žygiai 
(kainų pakėlimo išvakarėse mi- 
lionai sovietinių šeimininkių bu
vo apgulę mėsos, pieno krautu
ves miestuose) dar turi ryšio su 
katastrofiniu ūkio nusmukimu 
Rytų Vokietijoje ir iš dalies Če
koslovakijoje.

Kaip į tas priemones reaguos 
eilinis sovietinis vartotojas? Kiek
vienu atveju, Vakarai teigia, kad 
Chruščiovo populiarumui čia grę- 
sia pavojus. Vis daugiau didės 
praraja tarp pažadų greitai pa
siekti komunistinį rojų ii’ tarp 
pilkosios tikrovės.

Prieštaravimai seka prieštaravi
mų. Net pats Chruščiovas birželio 
pirmomis dienomis aiškino reika
lų kelti kainas, guodė klausytojus, 
kad kapitalistiniuose kraštuose 
esą... dar blogiau. Tačiau dar ne 
taip seniai tas pats Chruščiovas 
buvo atmetęs visas užuominas 
apie kainų kėlimų. Dar š.m. kovo 
mėn. “Komunist” rašė: “Kainų- 
pakėlimas žemės ūkio gaminiams 
galiausiai nusilpnins kolektyvinį 
ūkį”. Tuo tarpu dabar paskelb
tame kreipimesi nurodyta: “Rei
kalinga pakelti kainas mėsai ir 
pienui, nes norima stiprinti kol
chozus”. Kaip sovietinis pilietis 
galės vertinti savo valdžios-parti- 
jos tokius žygius ir taip ryškius 
prieštaravimus? Oficialiai, žino
ma, visi pritars... Kai “Izvestijos” 
birželio 1 d. prapliupo su šūkiu 
“Sovietų tauta pritaria ir remia 
partijos ir vyriausybės nutari
mų...”, kitomis dienomis panašūs 
šūkiai pasirodė “Tiesoje”, kitoje 

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

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

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

spaudoje, kasdien juos skelbė Vil
niaus radijas, praneša apie dar
bininkų, kolchozininkų “krašto 
pritarimo” žodžius...

Kainų pakėlimai, Europoi ben
droji rinka ir Didi. Britanija — 
visa tai, pasak “Die Welt” (127 
nr.) turį bendrų ryšį. Kainų pa
kėlimas Sovietuose sutapo su 
Chruščiovo puolimais prieš Euro
pos bendrųjų rinkų ir su britų 
priėmimo į bendrų rinkų klausi
mu. Esu, Vakaruose esama žmo
nių, kurie vis stebėdavo tarptau
tinio komunizmo “sėkmę” ir ma
nydavo, kad Vakarai nebegalėsiu 
sustabdyti raudonojo antplūdžio. 
Gi palyginus su komunistinio pa
saulio silpnybėmis, ypač ūkio sri
ty, Vakarų negalavimai gali būti 
pavadinti nebent sloga. Pakanka 
pažvelgti į Kini jų su jos komunų 
katastrofa, į apleistų Albanijų, į 
Rytų Vokietijų, prašančių miliar- 
dų markių dydžio paramos iš sa
vo mirtinojo priešo — Fed. Vo
kietijos (nors 1958 m. žadėjo šių 
pasivyti), pagaliau, pakanka mes
ti žvilgsnį ir į dabar kainas mė
sai, sviestui pakėlusių Sovietijų. 
Tad ai- nuostabu, kad Chruščiovas 
siunta, kai prieš jį atsistoja stip
rios europinės ūkio bendruodme- 
nės ateities vaizdas? Tas pats 
dienraštis kita proga (128 nr. 
birželio 4 d.) pastebi, kad tos 
bendruomenės bangos jau prade
da skalauti ir sovietinės imperi
jos pakraščius. Jei sovietai ir ne
būtų jų paliesti, tačiau rytinės 
Europos satelitiniai kraštai jau 
pradeda justi tų bangų skalavimų. 
Dabar jau beveik visa nekomunis
tinė Europa siekia būti tos ūkio 
bendruomenės nariais. Tai bū
sianti 300 milionų vartotojų rin
ka, ir ji jau šiandien kasmet pa
gamina 3 mil. tonų plieno dau
giau kaip sovietai. O jei Chruščio
vas birželio 6 d. Maskvoje sukvie
tė COMECON’ų (komunistinis 
Bendr. Europos rinkos atitik
muo), tai rodo, kad jis jaučia pa
vojus jo tikslams pasiekti. Tačiau 
Kremliaus kampanija prieš ūkinį 
Europos apjungimų — aiškiai pa
vėluota. Visi jo puolimai laisvuo
sius europiečius dar labiau paska
tins eiti pasirinktuoju keliu. (E) 

Tautinių šokių Grupė išsisklaiflė. 
Vadovas A. Alčiauskas prižadėjo 
koncertui juos surankioti, bet, 
matyt, nepavyko: koncerte taip 
ir neteko jų matyti. Koncertas 
įvyko Bankstowno Lietuvių Na
muose gruodžio 5 d., o “M.P.” re
cenzija užbaigiama: “Kažkada 
girdėjau sakant, kad į lietuvio 
širdį reikia eiti su daina, nes dai
noje glūdi tautos siela. Jaunieji 
mūsų Bankstowno kultūrininkai 
pasirinko teisingų savo veiklai 
kelių. Dieve, padėk jiems taip to
liau, tebūna jie gražiu pavyzdžiu 
visiems kitiems musų jaunuo
liams”. (“M.P.” Nr. 50 (556).

Taip užsibaigė 1959 m. Nauji 
metai atėjo su naujomis proble
momis. Ypatingai rūpėjo atgaivin
ti Tautinių šokių Grupę, nes Syd
nėjuje jau kuris laikas jos netu
rėta. štai į vienų posėdį A. Bu
činskas atsineša nudėvėtų senų 
kopijų “Pabaigtuvių”. Norim tau
tinius šokius turėti — duokim 
tiesioginę progų kaip ir kur pasi
rodyti. “Pabaigtuvės” tapo realy
be rugsėjo 10 d. Į salę žmonės 
netilpo. Antrų kartų pakartojus 
veikalų “Dainava” vėl beveik pil
na.

Patenkinti organizatoriai, pa
tenkinti ir veikalo aktoriai, kurie 
susirenka ir pasivadina “švytu
rio” ansambliu. Išrenkamas se
niūnas J. Jarmalavičius, kuris ir
gi įeina į Kultūros Tarybų. Ima
masi visokių priemonių ieškoti ki
to panašaus veikalo. Pasipila na
rių, bei pažįstamų laiškai į užjū
rius ii’ Australijos vietoves su 
klausimais iš ko nors gauti pana
šų vaidinimų, nes tokių esu. Kiek 
teko girdėti iki šiai dienai iš nie
kur nepasisekė gauti. Dar ir šian
dien jei kur kas kų nugirsta iš 
Tarybos narių, tuoj sėda laiško 
rašyti, ir vienų dienų, tikėkimės, 
gaus. Nusiminę švyturiečiai “su
seno”, dalis jų išsiskirstė, bet jų 
vietoj stojo nauji ir jauni. Sekma
dienių vakarais užsukęs į “Daina- 
vų” rasi repetuojančius šokėjus 
M. Cox ir V. Šuto priežiūroje.

1961 m. irgi neliko be atsimi
nimų. Kultūros Tarybos globoj 
vėl visi džiaugėmės scenoje “Ba
tuotu Katinu”. Nors pasaka vai
kams, bet visi, kas matė, džiaugė
si puikiai paruoštu vaidinimu, ku
rį globojo, rėmė ir pravedė Ban
kstowno Kultūros Taryba.

Nors Taryba sudaroma penke- 
rių metų kadencijai, deja, visi 
darbuotojai taip ilgai neišsilaikė. 
Pirmasis pasitraukė J. Zinkus, nes 
buvo išrinktas į Krašto Valdybų. 
G. Hornienė, išbuvusi dvejus me
tus ALB Bankstowno Valdyboje 
su kadencijos pabaiga išstojo ir 
iš Tarybos. B. Žalys, didėjant ant 
jo pečių skautų veiklos naštai, ir
gi pasitraukė. A. Bučinskas taip 
pat pasekė pirmūnų keliais. Vie
nas tik M. Šumskas ištikimai te
bedirba iš pirmojo penketuko.

FILMU
I

HOLLYWOOD FOREIGN PRESS 
ASSOCIATION

nariai nusimano filminiuose rei
kaluose. Stebi įvairių valstybių 
pagamintus filmus, gilinasi filmo 
mene, bendrauja su kitų valstybių 
filmų atstovais, pažįsta filmų ra
šytojų, artistų, režisierių. Nema
ža jų yra patys rašytojai.

Spaudos atstovai irgi skirtingi 
“geriausių filmų” tema. Nemaža 
dalykų lemia “už” ar “prieš”, sa
kysime: tematika (arabui patiks 
vienokia, žydui kitokia), artistai, 
garsų efektai, kalba, atskiras po
žiūris j "universalinį” arba vi
suotinį menų. Kur vieni juokia
si, kitiems atrodė pigiu balastu, 
neleistinu pataikavimu, nusikalti
mu menui; vieniems patinka gi
lioji senovė (sakysime Šekspy
ras), kiti tai laiko nejudančiu su- 
rūdijimu, progreso baime, nelygi
nant plaukiojimų per didžiuosius 
vandenynus vien buriniais ar irk
liniais laivais; kur, esu, yra mo
dernioji technika, modernusis 
žmogus naujos, gal kai kam ir 
kvailomis atrodančios mintys, idė
jos, šokiai, spalvų žaidimai, neuž- 
baigtinumai ir t.t.

HFPA paskelbtieji geriausieji 
1961 metų filmai tėra daugumos 
nuomonė.

Praeitų metų pasaulio filmų po
puliariausiu artistu pripažintas 
Charlton He&ton, populiariausia 
atriste Marlyn Monroe.

“The Guns of Navarone” — 
geriausias 1961 metų dramatinis 
filmas. “West Side Story” — ge
riausias muzikinis filmas. “A Ma
jority of One” — geriausia ko
medija. Geriausiai režisuotas — 
“Judgment at Nuremberg”. Ge
riausiu užsienietišku filmu pripa
žintas anglų gamybos “The Mark”.

Filmas su geriausia daina —

VIJA VĖTRA
Žinoma latvių šokėja, choreo

grafė ir mokytoja Vija Vėtra ge
gužės mėn. 31 d. ir birželio 1-2 
dienomis Melbourne Universiteto 
Union Teatre turėjo tris pasiro
dymus su moderniojo baleto, in
dų klasiniais bei ispanų šokiais. 
Jos šokių rečitalį globojo vyriau
sias Indijos valstybės atstovas 
Australijai Shri Samar Sen. Pro
gramoj ji pašoko 14 šokių. Iš jų 
buvo septyni indų šokiai, kuriuos 
ji su nepaprastu įsijautimu išpil
dė. Kostiumai ir apšvietimas be 
priekaištų. Visus šokius išpildė ji 
viena, išskyrus ’ australų aboridži- 
nų šokį. Jame dalyvavo jos pačios 
vadovaujamos Šokio Akademijos 
auklėtinės. Pertraukos buvo už
pildytos indų muzika arba poezi
jos ištraukomis iš Dylan Thomas, 
Walt Whitman, T.S. Eliot, Rabin
dranath Tagorės ir Geraldo Die
go, kurias paskaitė Raida Cun
ningham ir Len Wintour.

Savo paskutiniuoju rečitaliu ji 
žiūrovams įrodė, kad ji yra neei
linė šokėja, bet tinkamai pasiruo
šusi augšto lygio, ypač indų šokių 
išpildytoja. Vija Vėtra šauniai 
yra apvaldžiusi pirštų, rankų, vi
so kūno bei akių judesius. Ir sun
ku būtų atskirti jų iš tikrų indžiu 
šokėjų tarpo, kas Vakarų šokė
jams sunkiai pasisavinama.

Vija Vėtra yra daugeliui žino
ma iš televizijos, kur daug kartų

Dabartiniai Kultūros Tarybos 
nariai yra p.p. Laurinaitis, Rama
nauskienė, Grinienė, Jarmalavi
čius, Genys ir Šumskas.

Nors visi jų jau tų pačių jau
nųjų kartos, bet pasiryžę išlikti 
taip pat tokiais darbščiais, kaip ir 
jų pirmūnai. Jų didysis darbas 
šiais metais yra pasišovimas su
ruošti Maironio minėjimų. Kaip 
teko nugirsti, minėjimas bus vie
nas iš pačių pavyzdingiausių ir 
geriausiai suorganizuotų Sydne- 
juje. Stiprios jėgos jau seniai tel
kiamos į vienų grupę. Minėjimas 
nebus.vienas iš skubotai suruoštų, 
bet planuotas ir paruoštas iš 
anksto.

Taigi, paėmus Kultūros Tary
bos darbus, kurių mažieji čia ne
minėti, matome, kad kiekvienais 
metais į Sydnėjaus gyvenimo pra
turtinimų Taryba įnešė po vienų 
labai didelę duoklę. Su ta minti

A. GUSTAITIS

MENAS
“Town Without Pity”. Geriausiai 
pagamintu — “EI Cid”.

Judy Garland — geriausia pa
saulio linksmintoja.

Glebiausiais užsieniečių filmais 
paskelbti: “Šaunusis kareivis
Šveikas” (Vokietija). “Animas 
Trujano” ■— Meksika. “Two Wo
men” — Italija.

Geriausiu aktoriumi — Glenn 
Ford filme "Pocketful of Mirac-. 
les”. Geriausia artiste — Rosal- 
lind Russell filme “A Majority 
of One”. Geriausiu dramatiniu 
filmų artistu — Maximilian 
Schell filme “Judgment of Nu
remberg”. Geriausia artiste dra
matiniams filmams — Geraldine 
Page filme “Summer and Smoke”.

ACADEMY OF MOTION 
PICTURE ARTS AND SCIENCES 
pasisako kiek' kitaip.

Ar tik pasaulyje ne įtakingiau
sia filmų organizacija, pagrindi
nę būstinę turinti Hollywoode, 
USA, geriausius 1961 metų filmus 
skirstė į daugiau rūšių, todėl ga
vosi daugiau premijų. HFPA do
vanos vadinasi “Golden Globes”, 
Academy of Motion Picture Arts 
vadinasi “Oscar”.

Ši akademija pabrėžia šiuos 
filmus: The Absent Minden Pro

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE “

ii A.C.T. Builders Pty. Ltd. ::
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" planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
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yra pasirodžiusi. Savo solo šokiais 
dalyvavo karalienės ir Edinb. 
kun-čio sutikime 1954 m. Sydnė- 
juje. Ji šauniai reprezentuoja sa
vo tautų kultūrinėje srityje. Vija 
Vėtra neseniai grįžo iš keturioli
ka mėnesių trukusios studijų ir 
pasirodymų kelionės. Ji ilgėliau 
pabuvojo Indijoje, pastudijavo in
diškus šokius pas žymų mokytojų 
Chockalingam Piliai Madrase, da
lyvavo televizijoje New Delhi bei 
kitose vietovėse ir buvo priimta 
Indijos ministro pirmininko Neh
ru. Iš Indijos ji keliavo Europon 
ir turėjo pasirodymų Paryžiuje, 
Madride ir Ženevoje bei Anglijoje. 
Taip pat turėjo sėkmingų pasi
rodymų drauge su žinomu indų 
šokėju Ram Gopal. Savo ilgai tru
kusiai kelionei ji iš anksto taupė, 
o taip pat užsidirbo organizuoda
ma pavyzdines pamokas, šokių re
čitalius bei pasirodymus televizi
joje. Ji puikiai pasisavino įvairių 
Indijos provincijų šokius ir jų 
charakterius bei šventyklų šokius, 
kuriuos jai teko šokti nekartų ir 
šventnamiuose.

Vija Vėtra gyvena Melbourne 
priemiestyje, 97 Bay str., Brigh
ton, kur vadovauja savo įkurtai 
Šokių Akademijai.

Mes linkime Vijai Vėtrai ge
riausios sėkmės taip gražiai ats
tovaujančiai savo tautų ir augstų 
šokių lygį. A. Krautai 

mi pasiliekame laukių šių metų 
duoklės — minėjimo, kurin nenu
ėjus tikrai kiekvienas pasijušime 
daug praradę.

Visi Bankstowno Kultūros Ta
rybos darbai yra sveikintintini ir 
gali būti laikytini pavyzdžiu ki
tiems. Glaudus bendradarbiavi
mas su kultūrinėmis organizaci
jomis Bankstowno ribose yra ma
lonu stebėti: Savaitgalio Mokyk
los globa, graži auka “Dainavai” 
su “Atžalos teatru susidėjus ir 
įtaisius juodas draperijas. O kų 
bekalbėti apie nuolatinę moralinę 
paramų ALB Bankstowno Apyl. 
Valdybai.

Tikrai laukiam Maironio minė
jimo ir su smalsumu spėliojam — 
kų naujo Kultūros Taryba šiais 
metais įdės į mūsų atsiminimų 
lobynus.

Geros sėkmės Jūsų darbuose!
A. Bukai

fessor, Babes in Toyland, Bache
lor in Paradise, Ballad of a Sol
dier, Breakfast at Tiffany’s, The 
Children's Hour, Claudelie Ing- 
losh, Fanny, Flowee Drum Song, 
General Della Povere, Hary and 
the Butler, The Hustler, Immor
tal Love, Khovanchichina, La 
Dolce Vita, Lover Come Back, 
One-Eyed Jacvks, One-Two-Three, 
The Parent Trap, Paris Blues, 
Placido, The Roman Spring of 
Mrs. Stone, Through a Glass Dar
kly, Yojimbo.

LIETUVIŠKIEJI ĮNAŠAI I 
GERIAUSIUS 1961 METŲ 

PASAULIO FILMUS
Trijuose Academy of Motion 

Pictures Arts and Scientes “Os
carais” apdovanotuose filmuose 
nuopelnų turi lietuviškos kilmės, 
Lietuvoje gimę artistai: “Babes 
in Toyland” filmas pagerbtas 
dviem oscarais; už spalvuotus kos
tiumus ir kaip muzikinis filmas. 
Jame vienų pagrindinių vaidme
nų turėjo 12 metų lietuvaitė Onu
tė Jūratė Nausėdaitė — Ann 
Jillian. Apie jų neseniai mūsų 
spaudoje spausdinta rašinių.

Filmas“ Summer and Smoke” 
apdovanotas keturiais oscarais. 
Jame vienų svarbiųjų partijų turi 
Laurence Harvey — Laurynas 
Skiknė. Jis yra išskirtinai augštų 
gabumų aktorius, savo kūrybine 
jėga į augštybes iškeliantis su juo 
vaidinančius.

2



1962 m. birželio 27 d. MŪSŲ PASTOGĖ 3

LIETUVISKASIS MENTALITETAS
(SANTRAUKA DR. V. DONIELOS PASKAITOS SKAITYTOS ŠIAIS METAIS 

SYDNEY IR CANBERRA ŠVIESOS PARENGIMUOSE)

LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS

nauja valdyba

Kalbėti apie tautos mentalite
tą yra slidus dalykas. Jau laiko 
atžvilgiu tasai mentalitetas yra 
nepastovus, nes tauta, gyvendama 
tarp kitų tautų ii' kultūrų, yra 
dažnai įtakojama, o kartais ir vi
daus įvykiai pakeičia jo veidų. Iš 
kitos pusės tautoje nėra vienodu
mo, nes ją sudaro atskiri indivi
dai. Tačiau ir su šiais rezervais 
visvien galima kalbėti apie tauto
je vyraujantį mentalitetą, nes 
bendruomeninis sugyvenimas rei
kalauja, kad bent didelė tautos 
dalis vadovautųsi tomis pačiomis 
normomis ir vertintų dalykus iš
to paties taško. Tautos mentali
tetas tegali reikšti tik tautos dau
gumos būdą. Kiekvienas žmogus 
yra individualistas ir kolektyvis- 
tas, bet visvien vienas bus dau
giau linkęs į vieną skalės galą, ki
tas į kitą.

Lietuviai jau nuo apytikriai 
1000 m.p.K. yra žemdirbių tauta. 
Tai svarbu pabrėžti, nes ekono
minis gyvenimo būdas jau daug 
pasako apie galvojimo formas. 
Visoms žemdirbių tautoms būdin
gas ūkinį sėslumą atitinkąs ir 
minties sėslumas, kuris savo ruož
tu gimdo konservatyvizmą ir ko
lektyvizmą. Konservatyvumą su
prantame kaip naujovių nepaken- 
timą, gi kolektyvizmą kaip neno
rą toleruoti išsiskiriančių indivi
dų. Žemdirbio dvasia nepasižymi 
judrumu, nes jo aplinka, palygin
ti, monotoniška, jo darbas nerei
kalauja gilesnės protinės įtampos 
ar ypatingo planavimo. Kartu ge
ografinis nejudrumas, prisiriši
mas prie savo žemės neleidžia 
žemdirbiui plačiau pažinti toli
mesnių apylinkių. Nesusidurda- 
mas su skirtingais gyvenimo bū
dais ir galvojimu, žemdirbys turi 
tendenciją savąjį gyvenimo būdą 
laikyti absoliučiu. Iš čia ir minė
tas konservatyvumas, kuris prin
cipiniai veikia kaip pažangos 
stabdis. Bet koks progresas kyla 
iš nepasitenkinimo dabartimi, gi 
tai, ką konservatyvusis mentali-

tetas vertina, yra kaip tik esama 
padėtis, status quo.

Kas kita, jei lietuvių protėviai 
būtų išvystę laivininkystę. Pajū
rio gyventojai neišvengiamai 
krypsta link prekybos, gi pirklio 
mentalitetas yra esmiškai skir
tingas nuo žemdirbio. Kiek žem
dirbys yra sėslus, tiek pirklys 
judrus; kiek žemdrbys mažai su
siduria su kitokiais gyvenimo bū
dais, ir mintijimu, tiek pirklys 
juos nuolat stebi ir retkarčiais 
apmąsto (senovės pirkliai buvo 
keliaujantieji pirkliai); kiek žem
dirbys yra konservatyvus ir neto-
lerantiškas, tiek pirklys nuolat 
galvoja apie naujas galimybes ir 
stengiasi nepapiktinti savų klijen- 
tų. Jei lietuviai būtų daugiau dė
mesio kreipę į jūrą, jie būtų ta
pę avantiūriškesni, pirma geogra
fiškai, paskui ir dvasiškai.

SVETIMOS ĮTAKOS
Dabar žvelkime į svetimas įta

kas, kai lietuviai arčiau susidūrė 
su vakarų pasauliu. Svarbusis lie
tuviškojo mentaliteto keitimas 
prasideda su krikščionybės priė
mimu 15 amž. Kokia buvo krikš
čionybės įtaka lietuviškajam men
talitetui? Pagrindinėms galvojimo 
prielaidoms religija turi ypatingos 
reikšmės, nes ji persunkia visą 
žmogaus mintijimą. Apskritai vi
sos religijos skatina konservaty
vumą ir kolektyvizmą. Krikščio
nybės dogmatiškasis charakteris 
pritiko primityviam žemdirbio 
mentalitetui, kartu jį sustiprino. 
Skirtumas tarp konservatyvumo 
ir dogmatiškumo aiškus, nes jei 
konservatyvus žmogus dar gali 
būti neblogas tolerantas, tai dog
matikui tolerancija nepakeliui. 
Kaip lietuviai iš konservatyvių 
žemdirbių tapo netolerantiškais 
dogmatikais, matome iš pasikeiti
mų Lietuvos politikoje 16 ir 17 
šimtmečiais. Didieji Lietuvos ku
nigaikščiai, nors ir būdami kon
servatyvūs, niekada nesikišo į už
kariautų tautų gyvenimo būdą,

papročius, religiją. Po krikščiony
bės priėmimo, Lietuvos — Lenki
jos karaliai pradėjo apriboti ne- 
katalikų teises, draudė statyti 
naujas ir taisyti senas stačiatikių 
bažnyčias. Čia tarp kita ko pag
rindinė priežastis, kodėl po Vy
tauto Lietuva prarado rusų že
mes. Rytiniai Lietuvos plotai jau 
kelius šimtmečius buvo išimtinai 
pravoslaviški, ir kai vienas iš 
Maskvos carų diplomatiškai į 
Maskvą parsikvietė ortodoksų vy
riausią galvą, tuo Maskvą pada-

rydamas bažnytine sostine bei vi
sų pravoslavų užtarėja, Lietuvos 
rytiniai plotai visai natūraliai 
pradėjo orientuotis į draugišką 
Maskvą.

Kad lietuviai tapo netoleran- 
tais politikoje, negalima kaltin
ti katalikybės. Jei lietuviai būtų 
pravoslavai, rezultatai būtų buvę 
tie patys. Tur būt ir protestantiz
mo atveju reikalai nebūtų pasi
keitę, nors laikui bėgant protes
tantiškoji kraštai pasirodė esą 
daug tolerantiškesni ir palankes
ni, spaudos, žodžio ir tikybinei 
laisvei, žinoma, šis faktas irgi nė
ra atsitiktinis. Protestantizmas 
yra renesanso vaikas. Kaip rene
sansas yra individualistiškas, taip 
ir protestantizmas individui su
teikė daugiau laisvės.

ANTANAS MIKAILA, SULAUKĘS 60 M.
(Žiūr. straipsnį psl. 4)

— Lietuvą Rašytojų draugi
jos rinkimų komisija: pirm. Leo
nardas Andriekus, sekr. Alfonsas 
šešplaukis ir narė Nelė Mazalai- 
tė gegužės 16 d. patikrino ir sus
kaitė atsiųstus balsus. Balsavo 51 
narys. Į LRD valdybą išrinkta: 
Mykolai Biržiška, Bernardas 
Brazdžionis, Bronys Raila, Alė 
Rūta, Juozas Tininis; j revizijos 
komisiją išrinkta: Jurgis Gliaudą, 
Juozas švaistas, Elena Tumienė;

IŠDAVOS
Iš tokių istorinių sąlygų išau

go lietuviškoji laikysena. XVIII- 
me amžiuje jau matome ją ryškiai 
susiformavusią kaip konservaty
vią,© kai kur ir netolerantiškai 
dogmatišką, laikyseną, kuri į nau
joves žiūrėjo kaip į nuodėmingą 
blogybę. Toksai mentalitetas net 
iki XX amžiaus išliko mūsų lie
tuviškame kaime, kurį visgi rei
kia laikyti tautos kamienu, bet 
jis dalinai atsispindi net ir šių 
dienų išeivijoje nežiūrint, kad tie 
žmonės kasdien mato daug libe
ralesnį ir visai kitais principais 
grįstą anglosaksų visuomeninį gy
venimą. Iš pažiūrų skirtumo ki
lęs konfliktas nėra suprantamas 
kaip dalykinis, kur sprendimas 
glūdi pačių faktų studijavime, 
bet žiūrima į pažiūrų konfliktą 
kaip moralinę blogybę ir neretai 
siūloma oponentui paneigti teisę 
reikšti savo pažiūras. Tai autori
tarinė laikysena.

Neretai teigiama, kad lietuviai 
esą individualistai, šitokiam tei- 
gumui turėtume prieštarauti ir 
dar reikėtų pridėti, kad toks tei
gimas yra tik kaip psichologai sa
ko “Wishful thinking” — prisky
rimas sau to, ko trūksta. Daug 
teisingiau būtų sakyti, kad lie
tuviai nėra individualistai vien 
tik dėl istorinių aplinkybių. Jau 
pačioje pradžioje žemdirbiškoji 
kilmė neleido prasiveržti indivi
dualistiškajam pradui, gi vėliau 
priimtoji krikščionybės versija šį 
pradą dar labiau aptramdė. Lie
tuvis liko kolektyvistas ta prasme 
kad ne tik nedrįsta pasipriešinti 

į garbės teismą: Juzė Augustaty- 
tė - Vaičiūnienė, Stasya Laucius, 
Vincas Ramonas; kandidatais lie
ka Leonardas šimutis, Juozas 
Pronskus. Rinkimai buvo vykdomi 
korespondenciniu būdu. Rinkimų 
terminas baigėsi gegužės 10 d. 
šiais rinkimais dabartinė valdyba 
laiko savo darbą baigusi ir tuoj 
perduoda pareigas naujai išrink
tai valdybai į Los Angeles, Calif.

tradicinėms galvojimo formoms, 
bet net tokius narsuolius laiko 
aiškiai antisocialiais. Tai, kas 
psichologiškai įrodo lietuvių ko
lektyvizmą, liudija lietuvius jaus
mo žmonėmis, sentimentaliais, ro
mantikais. Nenuostabu todėl, kad 
per kolektyvistinį mentalitetą lie
tuviai išliko lyriški, tačiau neran
gūs racionalinėje sferoje.

NUTAUTĖJIMO KLAUSIMU
Kalbant apie skalę, vedančią 

nuo primityvios bendruomenės į 
racionalią civilizaciją, lietuviams 
skalės viršaus neleidžia pasiekti 
kolektyvizmas, autoritarizmas, 
jausmo pirmumas prieš protą. 
Kaip tik dėl to sunku atsispirti 
prieš nutautėjimo procesą. Jaus
mu ir autoritariniu mentalitetu 
pagrįsta kultūrinė tradicija anks- 
čau ar vėliau turės pasiduoti 
augštesnio laipsnio kultūrai, ku
rioje vyrauja protinė refleksija ir 
su ja susietas individualizmas. 
Skatindama kolektyvistinę dvasią 
lietuvių tauta ar tiksliau ją for
muojančios institucijos netyčia 
tautą padarė neatsparią sveti
moms įtakoms. Kaip individualis
tas atsparesnis, taip bus ir indi
vidualizmą puoselėjusi tauta. Gi 
kada tradiciškai vyrauja kolekty
vizmas ir konformizmas, kuris di
desnę vertę suteikia grupei, nei 
individui, ir tuo individą visada 
skatina prisišlieti prie didesnės 
grupės, tada tautos nariai nesą
moningai ar sąmoningai persimes 
į galingesnes grupes, net jei jos 
ir svetimos būtų.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR.

šį įvykį ji buvo visiškai pamiršusi. Prieš ke
letą dienų pas ją atbėgo, garsiai aimanuodamas, 
virėjas ir pranešė, kad vakaro diner visai nėra mė
sos, o greitasis traukinys iš Berlyno neatėjo, ir jis 
nežinąs, ką reikės paruošti 24 asmenų stalui. Lady 
Chilston jam patarė paskambinti kitiems pasiun
tiniams. Gal kuris šaldytuvuose turėsiąs mėsos. 
Maskvoje užsieniečiai gelbėtis tarpusavy, jei so
vietai atsisakydavo, buvo įpratę. Lygiai tris valan
das ieškojęs, jis išdidžiai pranešė, kad iš Amerikos 
pasiuntinybės pargabenta puikių kepsnių. Kaip jai 
šį akimirksnį neatėjo į galvą, kaip ji galėjo už
miršti tuos baisiuosius amerikietiškus diner? Kaip 
ten bebūtų, tragedija vystėsi toliau. Kai virėjas, 
pranešęs apie savo laimėjimą, nuėjo virtuvėn, bu
vo jau septynios valandos. Nepraėjus pusvalan
džiui, nelaimingasis virtuvės šefas vėl įpuolė į la
dy kambarį, šį kartą visiškai susierzinęs. Virtuvė
je esanti baisi smarvė, kepsnys visiškai supuvęs. 
Susinervinusi anglė puolė prie telefono. Laimei, 
ponas Davies buvo namuose. Lady Chilston galėjo 
išlieti savo susijaudinimą.

— Cha, cha, mano miela, — juokėsi pasiunti
nys, — aš jums juk sakiau, kad jūs europiečiai, 
nieko nesuprantate apie amerikietišką šaldymo sis
temą. Reikia tuoj pat, vos tik išėmus, kepti, virti 
arba valgyti, nes po pusvalandžio, na, taip...

Tokia istorijėlė buvo tarp lady Chilston ir 
mister Davies.

Ji nusišypsojo Persijos pasiuntiniui Saed, ku
rio rytietiška išmintis ir spalvinga kalba ją visada 
nudžiugindavo.

— Oh, my dear misses Chilston, — tarė ponas 
Saedas, — visada graži, jauna ir šviežia, it rasa. .

— Mister Embassador, nepatinka žodis šviežia, 
prašau tai primena man šį ta degoutante.

Rūkščiai saldžiu veidu prie jos priėjo anglų 
pasiuntinybės patarėjas Vereckeris. Jis bandė šyp
sotis, tačiau buvo matyti, kad jis, kaip ir visada, 
buvo nepatenkintas, nes tai buvo vienas tų žmo-

PALUKAITIS

nių, kurie nuolat jaučiasi skriaudžiami ir kanki
nami. Jo didžiausias skausmas buvo rango tvarka. 
Jam atrodė, kad jis visada diner metu peržemai 
pasodinamas, ir, blogiausia, negalėdavo savo susi
erzinimo paslėpti. Jis nebuvo pakankamai gudrus 
nutylėti, visada nusimindavo, visada jo veidas at
rodydavo nepatenkintas. Kur jis nueidavo, visada 
būdavo juokiamasi ir šnibždamas!: “Ar jau girdė
jote, vakar vakare Vereckeris vėl klaidingai atsi
sėdo”. Iš lady veido nebuvo matyti, ar ji paken
čia jį, ar ne. šabloniškai ištiesė jam ranką. Jos 
akys nuslydo tolyn, užkliuvo už vokiečių karininkų 
uniformų, sustojo ant aukštos povyzos vokiečių pa
siuntinio.

Slapta ji stebėjosi grafu von der Schulenbur- 
gu. Jis jai atrodė grandsenjoro tipas, kurio ramus 
ir šaltas būdas, savęs laikymas tinkamoj aukštu
moj jai vaizdavo diplomato idealą. Žinoma, ji nie
kad neprisipažino: jos lordas buvo truputį per 
nuobodus. Maskvos diplomatų sluoksniuose dažnai 
būdavo juokaujama, kad į diner, į kuinuos pakvies
ti ir Chilstonai, ramiausiai būdavo galima eiti be 
laikrodžio, nes lordas iš puotos dingdavo punk
tualiai pusė vienuoliktos. Su juo turėdavo išeiti ir 
jaunieji pasiuntinybės sekretoriai. Ypač jam pa
tikdavo, kad būdavo kviečiamas ilgasis škotas Fitz- 
roy Maclean.

Fitzroy Maclean sėkmingai atsirėmė į koloną, 
rankas giliai palaidojęs kelnių kišenėse. Ant jo 
milžiniškų ilgų kojų buvo sudribę nelaidytos kel
nės. Priežodišką savo tėvyniečių elegancijos trū
kumą jis pralenkė ir dar šiuo tuo. Jo mėgstamiau
sias apdaras buvo senoviškos dėmėtos jojamosios 
kelnės, be to, pasirišdavo raudoną kaklaraištį. Taip 
apsirengęs, kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 
vykdavo į amerikiečių poilsio namus. Kai kartą 
JAV pasiuntinys jam juokaudamas pasakė: “Su to
kiomis kelnėmis jūs niekada netapsite pasiunti
niu”, jis ramiai atkirto: “Pas mus pasiuntiniais 
tampama dėl dvasinių gabumų, o ne dėl kelnių”. 
Maclean truputį linko į europiečių galvoseną. Dėl 

savo šiek tiek antisovietiškos laikysenos jis vėliau 
neteko savo vietos.

“KUR DINGO KRESTINSKIS?”
—• Halio old Boy, — sušuko Amerikos pasiun

tinybės sekretorius Henry D., — ar tu jau matei Ni
ną Aleksandrovną? Ji nuostabiai atrodo. Aure, ji 
stovi ir kalbasi su turkų pasiuntinybės patarėju.

Tamsiaakis turkas buvo žemai pasilenkęs virš 
rusės rankos. Paslapties šydas gaubė šią moterį. 
Apie ją buvo kalbama; kad ji esanti kunigaikštytė. 
Ją visada galėdavai sutikti svetimšalių sluoksniuo
se. Gal jai reikėjo vykdyti duotus uždavinius? Gal 
jos santykiai buvo pagrįsti GPU pageidavimu ar 
net įsakymu? Niekas negalėjom duoti aiškaus atsa
kymo. Vis dėlto jauniems žmonėms Maskvoje ji ne
buvo nepavojinga. Nuo sovietų damų ji labai sky
rėsi. Jos veidas buvo pailgas ir gražus. Akys švie
tė giliu mėlynumu, retkarčiais jas uždengdavo liū
desio ir melancholijos šydas. Nina dažniausiai bū
davo paskendusi melancholijoje, ir draugai bei ger
bėjai jai sakydavo: “Nina, tavo žvilgsnis toks gi
lus”. Jos plaukai buvo melsvai juodi, perskirti ma- 
donišku sklastymu. Figūra smulki ir grakšti. Iš 
profesijos baleto šokėja, žemėje ji tarytum skrai
dydavo. Buvo šnibždamas!, kad net bolševikų vieš
pats buvo į ją atkreipęs akį. Išimties keliu ji dė
vėjo užsienietiškus drabužius. Išimties ne dėl to, 
kad ji tuos drabužius turėjo — nes kas nepažinojo 
nedidelio užsieniečių, jos gerbėjų, skaičiaus: — pa
stebėtina, kad ji drįso dėvėti tik užsieniečių dėvimus 
dalykus. Tai atsitikti galėjo tik su GPU sutikimu, 
ir, gal būt, tai buvo pažymys, kad ji buvo agentė.

Sovietų spaudos šefas Gnedinas, kuris iki 1937 
metų buvo Berlyno sovietų pasiuntinybės spaudos 
attachė, nedrąsiai praėjo pro Niną Aleksandrovą. 
Jis apsimetė nepažįstąs jos. Jo juodos akys vengė 
žvilgterėti ir į užsieniečius žurnalistus, nors juos 
užimti buvo jo pareiga. GPU įtarinėjamas dėl savo 
ilgo buvojimo užsienyje, jis tikrai nejaukiai jautėsi 
savo kailyje. Prie to prisidėjo dar ir ta aplinkybė, 
kad jis buvo žinomojo publicisto Helpfand — Par- 
vuso sūnus.

Šis jam buvo palikęs didelį turtą, kurį Gnedi
nas iš baimės pavedė bolševikų partijai.

Akysna krito spalvotas vaizdas. Japonai ir ki
niečiai, afganiečiai ir persai, visų tautų atstovai 
čia sveikinosi it bičiuliai. Atsiskyrę stovėjo tik Mon
golijos ir Tanu Tuva pasiuntiniai. Tanu Tuva buvo 
maža valstybėlė, ir už Sovietų Sąjungos ribų jos 
beveik niekas nežinojo. Ji buvo vidurinėje Azijoje, 
tarp Mongolijos ir Sovietų Sąjungos. Ji, kaip ir 
Mongolija, buvo Tarybų valstybės “globoje”. Visiš

kai suprantama, kad abu pasiuntiniai, kaip ir visi 
sovietų piliečiai, vengė kalbėtis su užsieniečiais.

Netoli salės durų buvo matomas gyvas italų 
attachė Relli, bediskutuojąs su vokiečių diploma
tais ir žurnalistais.

— Ar jūs šį vakarą nieko nepastebėjote? — 
paklausė. — Kur Krestinskis?

Visi apsidairė.
Taip, kur buvo užsienių reikalų komisaro pa

vaduotojas?
Pavėlavo? Kur dingo Krestinskis?
Tačiau diskusijoms jau nebebuvo laiko, nes bal

sų klegesys sumažėjo iki šnibždėsio, nutilo visai, ir 
salėn įėjo jaunas pianistas. Sovietai dangstėsi menu. 
Ir taip priklausė buržuaziniam maskavimuisi. Jie, 
sukaupę energiją, pasistengdavo išmokslinti keletą 
solistų, o paskui juos siųsdavo pasaulin, kaip so
vietų meno pavyzdžius.

O pasaulyje niekas nežinojo, kaip atrodo tik
rovė. šis jaunasis pianistas, kaip vėliau patyrėme, 
buvo pavolgės vokietis, taip sakant, bolševikų na
cionalinės politikos eksponatas. Jie tikėjosi tuo 
šiek tiek užmaskuosią baisius pavolgės vokiečių per
sekiojimus. Jaunuolis paskambina Beethoveno Ap- 
pasionata. Bent kiek muzikalūs žmonės buvo suža
vėti komponisto didybe.

Kas būtų tikėjęs, kad žmonės, valandai atsi
traukę į dvasinį pasaulį, galėtų pradėti ką nors ki
ta, o ne tylūs, meno grožio kupini eiti namo. Bet 
vos spėjo nuskambėti garsūs aplodismentai pianis
tui, bolševikai, nieko nedelsdami, susigrūdo į did
žiulį bufetą, kuris buvo įrengtas trečiojoje salėje. 
Nustebau pamačiusi sovietų stalus.

Jie buvo net perdaug turtingai apkrauti, tary
tum labai aukšto svečio puotoje. Bet ne tai mane 
stebino. Tik žiūrėdama į šiuos kalakutus, kaviarą, 
kumpius, vėžius, sandvičą ir kepsnius aš prisimi
niau, kaip viena sovietų skalbėja prašė mane senos 
duonos ir trupučio miltų. Ji norėjo nunešti giminai
čiams, gyvenantiems 30 kilometrų atstu nuo Mas
kvos, nes ten žmonės badavo. Tuo metu, kai mili
jonai kenčia skurdą, sovietų bonzos kėlė tikras or
gijas.

Pasiuntinybių šefams ir jų damoms buvo pa
ruošta stalas atskiroje patalpoje. Kiti svečiai ga
lėjo rinktis savo nuožiūra. Įvairiose patalpose sto
vėjo paruošti maži staleliai, ir kiekvienas galėjo 
susirasti sau draugiją. Kas aprašys mūsų nustebi
mą, kai auksiniuose valgymo reikmenyse pastebėjo
me carų vainiką? Ir servizas buvo išgraviruotas 
didžiojo kunigaikščio ženklais.

Iš kur jūs pavogėte tuos indus, pone Litvinovai?
{Nukelta į psl. 4)
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ANTANUI MIKAILAI 60 METU Nauji 
Leidiniai

Birželio mėn. 13 d. LKF Aus
tralijos Valdybos pirmininkas An
tanas Mikaila susilaukė 60 metų. 
LKF Australijos Valdyba birželio 
mėn. 9 d. suorganizavo Jubiliatui 
Lietuvių Namuose šaunų pagerbi
mų — vaišes. Susirinko didokas 
būrys jo artimųjų, bičiulių bei jo 
gerbėjų, apie 70 asmenų. Į susi
rinkusius pirmasis prabilo K. 
Klupšas, paaiškindamas susiėjimo 
tikslų ir pakvietė visus pagerbti 
žinomų kultūrininkų — visuome
nininkų Antanų Mikailų atsistoji
mu. Visi nuotaikingai užtraukė jo 
garbei “Ilgiausių Metų!”

Vaišių metu kalbėjo ir Jubiliatų 
sveikino šie asmenys: Melbourne 
Lietuvių Klubo Tarybos pirminin
kas J. Valys supažindino su su
kaktuvininko mokslinimosi eiga ir 
gyvenimu, ALB Melbourne Apy
linkės Valdybos narys J. Adoma
vičius pasveikino valdybos vardu 
ir palinkėjo dar ilgai dirbti mūsų 
bendruomenės labui, bendradar
bių ir ALB Krašto Kultūros Ta
rybos vardu A. Krausas pasveiki
no ir palinkėjo dar ilgai jaunat
viškai ir su entuziazmu nešti kul
tūros vėliavų į mūsų, tautos pri
sikėlimo rytojų, Lietuvių Namų 
vardu kiek ilgesnį ir prasmingų 
žodį pasakė VI. Jakutis, Lietuvių 
Veteranų S-gos “Ramovė” pirmi
ninkas Kl. Baltokas nuoširdžiai 

pasveikino ir pakvietė būti “Ra
movės” garbės nariu, Socialinės 
Globos Moterų Dr-jos pirmininkė 
V.B. Baltokienė perdavė savo 
draugijos nuoširdžiausius sveiki
nimus. Į visus sveikinusius atsilie
pė ir pats Jubiliatas, padėkoda
mas jį sveikinusiems ir papasako
jo įdomių dalykų iš savo gyveni
mo. Jubiliatui buvo įteiktas gra
žus adresas, dail. V. Smankevi- 
čiaus paruoštas. Be to jis susi
laukė įvairių vertingų dovanų.

Sukaktuvininko pagerbimas te
sėsi apie septynias valandas la
bai nuoširdžioj nuotaikoj, jaukiai 
pabendrauta ir pasidalinta kultū
riniais ir bendruomeniniais klau
simais.

Antanas Mikaila gimė 1902 m. 
birželio mėn. 13 d. Pakravų k., 
Stakliškių vlšč., Alytaus apskr. 
Jis mokėsi Voronežo ir Vilniaus 
gimnazijose, 1922 m. baigė “Auš
ros” Gimnazijų Kaune. Jis studi
javo Lietuvos Universitete teisių 
fakultete teisę, kurių baigė 1927 
m. ir baigęs teisių mokslus nepa
sitenkino ir 1930 m. pagilino kri
minologijos studijas Rygoje. Už
baigęs studijas,- 1927 - 28 m. buvo 
apylinkės teisėju Kelmėje, 1929
— 1932 m. Kauno Apygardos 
Teismo prokuroro padėjėju, 1933
— 34 m. Marijampolės Apygardos 
Teismo prokuroru, 1935 — 1940 

m. Apeliacinių Rūmų prokuroro 
padėjėju ir 1941 — 1942 m. pro
kuroru, 1943 — 1944 m. Teisin
gumo Valdybos juriskonsultu, ad
vokatu. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietijų ir 1949 m. emigravo į Aus
traliją.

Antanas Mikaila gyvai reiškėsi 
lietuvių visuomenėj ir kultūrinėj 
veikloj. 1919 — 1920 Butrimonių 
rajono partizanų — šaulių ins
truktorius ir organizatorius ir 
Vilniaus slapto šaulių būrio šau
lys, kovojęs gen. Želigovskiui puo
lant Vilnių. 1930 — 1932 m. Kau
no radiofone skaitė baudžiamo
sios teisės srities paskaitas. 1940 
m. bolševikų buvo suimtas ir ka
lintas iki vokiečių — rusų karo 
pradžios. 1941-1944 m. aktyviai 
dalyvavo slaptoje antinacinėje or
ganizacijoje, Šiuo metu Australi
joje yra LKF Australijos Valdy
bos pirmininku. Bendradarbiavo 
šiuose laikraščiuose: Lietuvos Ai
de, Tėviškės Žiburiuose ir Mūsų 
Pastogėj.

Nuoširdžiai sveikindami mūsų 
brangų bendruomenės narį, kul
tūrininkų bei visuomenininkų An
tanų Mikailų jo 60 metų sukakties 
proga linkime ir toliau neapleisti 
kultūrinio baro. Sveikatos ir sėk
mės."

A. Krausas

MELBOURNO LIET. PARAPIJOS

CHORO KONCERTAS

Savo vienerių metų veiklai at
žymėti bažnytinis choras birželio 
mėn. 9 d. suruošė Karmelitų sa
lėj Middle Parke mišrų koncei-tų. 
Žymių jo programos dalį išpildė 
svečiai iš Geelongo. Geelongo miš
rus choras vadovaujamas _ T. Z. 
Zenkevičiaus gražiai ir įspūdingai 
padainavo astuonias įvairių kom
pozitorių (Vanagaičio, J. Karoso, 
Gudavičiaus, Neimanto, Naujalio, 
K. V. Banaičio, Paulausko ir Va
siliausko) dainas. Jas klausytojai 
labai šiltai priėmė ir net teko pa
kartotinai dainuoti (Aš mergytė, 
— Vasiliausko). Geelongo miš
rioji tautinių šokių grupė pašoko 
šustų ir kubilų gyvai ir gražiai, 
kuriuos paruošė M. Davalga. Gee
longo vyrų tautinių šokių grupė 
gyvai ir su didele ekspresija pa
šoko oželį ir mikitų, kuriuos pa
ruošė su dideliu pasišventimu L. 
Bungarda. šokiams grojo M. Ma- 
nikauskaitė, kuri be to ir solo a- 
kordeonu atliko su dideliu miklu
mu ir sugebėjimu koncertinę pol
kų.

P. Morkūnas ir V. Zdanavičius 
padainavo duetu Brolužėlis Žir
gelį Balnojo ir Plaukia Nemunė
lis pamažu, akomponuojant D. 
Jakubauskaitei. Melb. Parapijos 
mokiniai išpildė išraiškos šokį 
“Avė Maria”, pianinu skambinant 
R. Švambarytei. šį šokį paruošė 
D. Zdanavičienė.

Melbourne Parapijos Vyrų Cho
ras, vadovaujamas P. Morkūno 
padainavo dvi švedo dainas: Su

batėlė'ir šviesių Naktį. Melbour
ne Parapijos Mišrus Choras, va
dovaujamas J. Juškos padainavo 
— Paleisk Tėveli — švedo, O ko 
jūs liūdit — J. Bendoriaus. Jung
tinis Geelongo ir Melb. Parapijos 
Choras užbaigai padainavo: Line
lį raunu ir Kur bėga Šešupė.

Baleto šokėja R. Plokštytė — 
Vaičaitienė grakščiai išpildė šokį 
iš baleto Les Sylphides. Pianinu 
skambino R. švambarytė, kuri ir 
piano solo dar paskambino B. 
Dvariono šokį ir Beethoveno -- 
Moonlight Sonatos I dalį. Taip 
pat D.‘ Jakubauskaitė paskambi
no piano solo Haydino — I dalį 
V-sios Sonatos. Apskritai koncer
to programa buvo įvairi ir tinka
mai paruošta. Tik Akivaros kūry
ba visai nesiderino su kitais pro
gramos dalykais ir atrodė lyg juo
das chaltūros lopas nieko bendro 
su menu neturįs. V. Zdanavičius 
pranešinėjo programų.

Koncertui pasibaigus progra
mos dalyvius pasveikino ir įver
tino jų pastangas kun. P. Vase- 
ris, Katalikų Fed-jos pirmininkas 
A. Grigaitis, Katalikių Moterų 
vardu p. Šeštokienė, ALB Mel
bourne Apylinkės V-bos pirm. B. 
Zabiela, Melbourne Dainos Sam
būrio seniūnas V. Bosikis ir A. 
Krausas, ALB Krašto Kultūros 
Tarybos vardu. Chorvedžiai ir 
programos dalyviai buvo apdova
noti gėlėmis, knygomis ir kitokio
mis dovanėlėmis.

(v)

“NIDOJE”, Londone, baigtas 
spausdinti ir atiduotas knygri
šyklai J. Gliaudos romanas Čiur
lionio tema: “Ikaro sonata”. Su
rinktas ir tuojau pradedamas 
spausdinti Pulgio Andriušio sa
tyrinių ir humoristinių novelių 
rinkinys “Daina iš kito galo”. 
Taipogi baigiama rinkti prof. M. 
Biržiškos “Dėl mūsų sostinės” II 
dalis. Tuoj bus renkamas “Rink
tinės” nr. 9 ii- P. Orintaitės ro
manas “Daubiškės inteligentai”.

M. KATILIŠKIO novelės “Nuo
bodžiu krantu” jau atiduotos į 
spaudų ir dar šį rudenį pasirodys 
knygų rinkoje. Knygų leidžia či- 
kagiškė “Terra”, išleidusi ir ki
tus M. Katiliškio veikalus. Knyga 
būsianti normalaus Temos forma
to, daugiau 400 psl. ir apims žy
mių dalį autoriaus novelių, ku
rių dalis dar niekur nespausdin
tos.

VOKIEČIU E. KLEET leidykla 
Štutgarte leidžia didelį mitologi
nį žinynų — Woerterbuch der Mi- 
thologie, kurio I dalis — Senųjų 
kultūros tautų mitologija — su
darys apie 1300 psl. Į šių dalį įeina 
ir lietuvių mitologija, kurių para
šė dr. J. Balys. Leidinys kainuos 
apie 50 dol.
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Nr.

KAS KONTROLIUOJA
T.F. ATSTOVYBĘ

Pone Redaktoriau,
Perskaičius Mūsų Pastogė

22 Tautos Fondo Atstovybės pra
nešimus — vienas apie birželio 
trėmimų minėjimą, antras kreipi
masis į visuomenę aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams, — paskati
no mane viešai pareikšti savo nuo
monę.

Jei reikalas būtų apie kurią 
nors mūsų eilinę organizaciją, aš 
visai to klausimo nekelčiau, nes 
niekas manęs neįpareigoja vieną 
ar kitą organizaciją remti. Bet čia 
reikalas eina Tautos vardu. Tau
tos Fondo surinktos lėšos eina 
Lietuvos laisvinimo reikalams, ir 
mane, kaip lietuvį, įpareigoja tai 
institucijai aukoti ir ją remti. 
Todėl aš noriu būti tikras, kad

¥ ¥• ¥ ¥

Tai buvo MASKVA
(Atkelta iš psl. 4)

SUSITIKIMAS SU NINA
Valgymas truko tikrai ilgai. Užsieniečiai ne

labai pasitikėjo pono komisaro virtuve, todėl uoliai 
gėrė degtinę, kuri, amerikiečių pasiuntinybės gydy
tojo nuomone, turėjo užmušti bacilas.

Jau buvo antrų valanda, kai iš koncertų salės, 
kuri dabar buvo paversta šokių sale, pasigirdo pir
mieji džazo garsai. Dvi valandas — jo lordybė ang
lų pasiuntinys gan piktai iškrypavo iš valgomojo ir 
pasuko į laiptus. Trys su puse valandų po jo įprasto 
meto gulti, ir tai net kartų kiekvienais metais. Sa
vaime pikta!

Jis nė nežvilgterėjo į šokančiuosius, šiaip jis dar 
būtų pamatęs tai, kas nustebino visų užsieniečių 
kolonijų: socialdemokrato norvegų pasiuntinio Ur- 
bye duktė šoko su GPU šefu Ježovu. Tai pralenkė 
žodžius. Kaip europietė galėjo tokiam budeliui iš
tiesti rankų?

Visumoje — tas pat vaizdas kaip ir anksčiau. 
Du pasauliai vienoje salėje. Sovietai, tylūs ir ne
draugiški, stovėjo kertėse. Užsieniečiai liovėsi tuo 
stebėjęsi ir linksminosi savo tarpe.

Iš šokančiųjų būrio atsiskyrė viena pora, Jau
nas amerikietis Henry D. ir Nina Aleksandrovna. 
Susiglaudę jie nužingsniavo į kitų kambarį. Ten 
atsisėdo po palme ant senos rokoko stiliaus sofos, 
kurios šviesiai mėlynas brokato viršus jau buvo vie
tomis supliešėjęs.

Jaunas amerikietis paėmė svetimosios rankų ir 
Ilgai jų bučiavo.

— Aš esu laimingas, galėdamas jus pažinti, 
Nina Aleksandrovna, — šnibždėjo jis tobulai ru
siškai

— Džiaugiuosi, kad jūs laimingas, — atsakė 
Nina laisvai angliškai.

— Oh, — nustebo Henry, — jūs kalbate ang
liškai?

— Kaip galėčiau nekalbėti, — nusišypsojo ji, 
ir jos akys apgaubė melancholijos šydas.

— Ar galiu su jumis pasimatyti — maldavo Hen
ry-

Jis neatsitraukė žvilgsnio nuo švelnaus moters 
profilio ir nepastebėjo, kai'duryse pasirodė juoda- 
drabužis ir padrųslndamas linktelėjo jai.

— Mielai, kada norite — rytoj, poryt ar dar 
šiandien?

Dar šiandien?
Henry nustebo.
Kų tai reikštų?
— Ar galiu jus palydėti namo? — mandagiai 

paklausė.
— Savaime suprantama, — liūdnai linktelėjo 

Nina.
Henry pakėlė jos veidų aukštyn ir tyrinėdamas 

žiūrėjo į akis. Ji lengvai atitraukė ir, tarytum la
bai stengdamasi, nusijuokė ir papurtė galva.

— O, ne, — sušuko, ----- dar ne namo. Pirma
pašokime ir išgerkime.

Ji nutempė jį į bufetų ir nervingai išgėrė vie
nų po kito du stiklus šampano. Šalia jų diskutavo 
žurnalistai ir diplomatai. Maskvoje, kur nebuvo ga
lima gauti tarnybinių pranešimų, žurnalistai turė
jo išmokti žiniomis keistis tarpusavy ir kombinuo
ti. Taip sakant, kiekvienas nešdavo po akmenėlį di- 
delėn baision mozaikon, kol pagaliau būdavo gau
nama visuma. Niekas nebandydavo politiniais klau
simais kalbėtis su sovietų valdžios nariais. Joks 
bolševikų pareigūnas nekalbėdavo su užsieniečiais 
užsienių ar vidaus politikos klausimais.

Atsirėmęs į pianinų, kalbėjosi su dviem sovietų 
karininkais anglų karinis attache Colonel Firebra- 
che. Jo purpurinis raudonas uniforminis munduras 
švietė iš tolo. Jis buvo milžiniško ūgio ir, kaip sako
ma, kilęs iš Royal Life Guards. Vėliau, 1937 metais, 
Vokietijos apsupimo metu, buvo patikėtas vadovau
ti į Maskvų pasiųstai anglų misijai.

Per šokių salę nušliaužė Litvinovas su ryškia 
blondine “augintine” Zina. Ji, visiškai nesovietiškai, 
dėvėjo dangiškai mėlynų organdy suknelę. Buvo pa
sakojama, kad ji pirkta paties komisaro Rue de la 
Paix, Genevoje, paskutinės Tautų Sųjungos sesijos 
metu. Geltonai dažytos žydės auksiniai sandaliai 
taip pat buvo užsieninės kilmės. Tai matyti jau ir 
iš neslepiamų kitų sovietų moterų žvilgsnių.

(Bus daugiau)

mano duota auka pasieks Tautos 
Fondo Vadovybę, kuri tuos pini
gus sunaudos, kur reikalinga.

Dabartinė Tautos Fondo Ats
tovybė paskirta iš viršaus neduo
dant aukotojams pasisakyti, kam 
jie patikėtų suaukotų pinigų glo
bojimų paveda, ir pati atstovybė 
pasidarė kaip ir šeimos bendro
vė: p. Mauragis pirmininkas, jo 
žentas K. Stašionis iždininkas. 
Kaip jie ves atskaitomybę, kas 
juos kontroliuos, kaip jie įrodys 
aukotojui, kad jo auka pasiekė 
tikslų — šito jie mums nepaaiš
kina, tik prašo: duokite aukų!1 O 
mano nuomone visuomeniniai pi
nigai turi būti kieno nors skai
čiuojami, tikrinami ir laikas nuo 
laiko aukotojui duodama atskai
tomybė.

Mano išmanymu, tautos Fondo 
atstovybė turi būt sudaryta pla
tesnės apimties, išrinkta rinkimų 
tvarka, bet ne paskirta iš viršaus. 
Pirmuoju savo atsišaukimu į vi
suomenę turi išaiškinti visiems, 
kaip pinigai bus renkami, kas 
juos kontroliuos ir kaip jie atsi
skaitys prieš visuomenę, ir tik 
tada prašyti aukų. Žinoma, tada 
darbas bus sėkmingesnis, ir nesu
kels jokio nepasitikėjimo ir įta
rimo.

Taip pat A.L.B. Krašto Valdy
ba turėtų tuo reikalu susidomėti 
ir į tokias organizacijas; kurios 
prašo aukų iš visuomenės ir ne
patiekia Krašto Valdybai, kaip jie 
su visuomene atsiskaitys, jų atsi
šaukimai neturėtų būti talpina
mi Mūsų Pastogėje, nes tai yra 
klaidinimas ir išnaudojimas visuo
menės.

V. Simniškis, Sydney

SAVIŠALPOS REIKALU
Kasdieninio gyvenimo sūkuryje 

tarsi visa slenka be jokių sutriki
mų. Paliestos tačiau kurios nors 
nelaimės, iš šio sūkurio išblokšti, 
pasijuntame reikalingais savo ar
timųjų moralinės, o kartais net 
materialinės paramos. Sakoma, — 
daug maloniau duoti, negu prašy
ti. Tačiau ir mielai duodanti ran
ka, dėl ribotų išteklių, ne visada 
gali tai tesėti. Kasdieninį gyve
nimų sekdami pastebime, kad ne
laimėn patekusius tautiečius grei
čiausiai paguodžia ir sušelpia tie, 
kurie nuolat rūpinasi visais sa
vosios bendruomenės reikalais. 
Apie kai kuriuos savosios ben
druomenės narius dažnai išgir
tame tik tada, kada jie vienokios 
ar kitokios savųjų paramos reika
lingi. ši aplinkybė paramos tei
kimų, kaikuriuo požiūriu, sutapa
tina su išmalda. Vistiek, negalime 
paneigti, kad paramos reikalingų 
mūsų bendruomenės tarpe pasi
taiko. Nelaimė nedaro atrankos 
savo aukas pasirinkdama, todėl 
nė vienas mūsų negalime savęs 
užtikrinti, nebūsiu jos paliesti. 
Tokio netikrumo veikiami, turime 
jieškoti priemonių ir lengviausių 
būdų nuo to apsisaugoti. Indivi
dualiai kiekvienas tuo rūpinamės, 
bet pavienės pastangos nevisada 
ganėtinos ištikus reikalui be pa
ramos iš šalies. Kad tokios para
mos iš šalies tikėtumės ir galė-

tume gauti, turime patys ją suor
ganizuoti ir jai reikalingų ištek
lių sudaryme dalyvauti Tad gau
dami materialių paramą nesijausi
me kitų šelpiami, bet turėsime į tą 
pašalpą neabejotinų teisių.

Konkrečiai kalbant, reikėtų lie
tuviams steigti savišalpos fondą. 
Toks fondas steigtinas prie vei
kiančių ekonominių organizacijų. 
Jei tų organizacijų įstatuose ne
numatyta ar į juos negalima 
įterpti tokio fondo funkcijų, 
reikėtų paruošti atskiras fondo 
veiklą nustatančias taisykles. 
Fondo steigimas prie ekonominių 
organizacijų palengvintų ir tech
niškai suprastintų jo darbų.

Tokiam fondui lėšos turėtų būti 
renkamos iš asmenų, pareiškusių 
norą būti jo nariais ir tik fondo 
nariai galėtų naudotis jo teikia
momis pašalpomis. Nario mokestis 
šiam fondui turėtų būti nedide
lis, kad jį pajėgtų lengvai susi
mokėti ne tik dirbantieji, bet ir 
pensininkai arba pripuolamu dar
bu mažai uždirbą tautiečiai. Leis
kime, kad toks mokestis bus tik 
vienas šilingas į savaitę, tai jį 
kiekvienas įstengs susimokėti. 
Apie nario mokesčio surinkimo, 
būdą šiuo tarpu neverta kalbėti, 
tačiau yra priemonių, turint tru
putį gerų norų, tai nesunkiai 
įvykdyti. Kad fondas, eventua
liam reikalui esant, pradžioje tu
rėtų šiek tiek lėšų, įstodami na
riai turėtų tuojaus įmokėti treje
to ar ketverto savaičių įnašus. 
Priklausomai nuo fonde dalyvau
jančių narių skaičiaus, nors vos 
tik po vieną šilingą į savaitę mo
kant, per metus susidarytų gana 
graži suma, iš kurios galima būtų 
suteikti apčiuopiamas, taisyklėmis 
nustatytas, nelaimės paliestiems 
fondo nariams pašalpas. Taip sa
vuosius šalpos reikalus tvarkant, 
būtų išvengta aktyvesniųjų ben
druomenės narių visokeriopo ap
sunkinimo, o pašalpą gaunantieji 
nesijaustų nuo kitų malonės pri
klausomais; bendrai tariant, tai 
būtų kultūringas šiame reikale 
tvarkymosi požymis.

L. Barkus
Melbourne

rA j

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
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Krepšiai ir taškai Adelaidėje

PRABILO “VARPAS”
Nors mažai žinių pasirodo spau

doje apie Melb. Sp. Kl. “Varpų” 
tačiau tyla dar nereiškia miegų, 
ir jaunuoliai kiekvienų savaitę 
lieja prakaitų bekovodami krep
šinio aikštėse. Skelbiame pasku
tinių 4-rių rungtynių rezultatus. 
Nėra jie labai įspūdingi, tačiau, 
atsiminus kylantį krepšinio lygį 
australų tarpe, didelį kiekį jau
nuolių, iš kurių jie gali pasirinkti 
žaidėjų, didelė parama australų 
bendruomenės saviems klubams, 
tada ir menkesni mūsų žaidėjų 
rezultatai įgauna didesnę reikš
mę. Tie keliolika lietuviškai susi
pratusių jaunuolių aukoja savo 
laikų, pinigus, kad išlaikytų mūsų 
sporto klubus gyvus, ir kaikada 
pritrūksta jiems ir fizinės jėgos 
kovoti su priešu, kuris kas kelios 
minutės keičia žaidėjus norėda
mas išlaikyti tempų ir nuvarginti 
“VARPO” žaidėjus žaidimo metu, 
o mūsiškiams pamainų labai ir la
bai maža.

Publikai, kuri norėtų pasižiūrė
ti savųjų jaunuolių krepšinio aikš
tėje, dedame kelių sekančių rung
tynių tvarkaraštį:

VARPAS — E'.E.M.A. 
29-32 (10-11)

Taškai: D. Urbonaitė — 12, G. 
Kalvaitytė — 8, A. Kalvaitytė — 
5, N. Adamavičiūtė — 4.

VARPAS — JETS 26-10 (18-8)
Taškai: G. Kalvaitytė — 14, N. 

Adamavičiūtė — 8, D. Urbonaitė 
— 4.

VARPAS — C.M.L. (2) 
22-17 (8-6)

Taškai: N. Adamavičiūtė — 8, 
A. Kalvaiyttė — 8, G. Kalvaity
tė — 6.

BERNIUKŲ “C” GRUPĖ:

VARPAS — OLIMPIC SAINTS 
19-30 (10-18)

Taškai: A. Kalvaitis — 12, K. 
Antanaitis — 4, S. žiedas — 2, 
A. Ališauskas — 1.

VARPAS — WILLIAMSTOWN 
14-16 (12-8)

Taškai: A. Kalvaitis — 12, K. 
Antanaitis — 1, S. žiedas — 1.

VYRŲ “A” GRUP.
REZULTATAI:

VARPAS — ST. KILDA I 
27-44 (14-20)

Taškai: J. Soha — 9, A. Vaišu- 
tis — 8, S. Urbonas — 8, V. Moc
kus — 2.

VARPAS — SPARTAN
32- 36 (22-13)

Taškai: J. Soha — 27, S. Ur
bonas — 4, R. Vaišutis — 1.

VARPAS — TELE'GS I 
36-35 (15-18)

Taškai: S. Urbonas — 13, J. 
Soha — 13, V. Mockus — 4, A. 
Vaišutis — 6.

VARPAS — LINCOLN
33- 54 (9-32)

Taškai: S. Urbonas — 16, J. 
Soha — 8, E. Lipšys — 7, V. Moc
kus — 2.

MERGAIČIŲ “B” GRUPĖJ:

VARPAS — ANZ I 26-39 (17-29)
Taškai: G. Kalvaitytė — 16, A. 

Lazutkaitė — 7, N. Adamavičiūtė 
- 3.

VARPAS — M.A.B.A. 
23-20 (15-6)

Taškai: A. Kalvaitis ■— 14, K. 
Antanaitis — 7, A. Ališauskas
— 2.

VARPAS — AJAX 
25-57 (10-28)

Taškai: A. Kalvaitis — 12, A. 
Ališauskas — 4, K. Antanaitis — 
4, S. žiedas — 2, Skimbirauskas
— 2, P. Jokūbaitis — 1.

MERGAIČIŲ "F" GRUPĖ: 
VARPAS — NATIONAL 

MUTUAL 4-24 (1-10)
Taškai: R. Kemežytė — 3, R. 

žiedaitė — 1.

VARPAS — ST. MARKS 
8-30 (4-14)

Taškai: J. Bladzevičiūtė — 4, 
R. Žiedaitė — 2, R. Padgurskytė
— 2.

VARPAS — OAKLEIGH 
2-12 (0-4)

Taškai: R. Kemežytė — 2.

VARPAS — NORTERN 
8-20 (0-5)

Taškai: R. Kemežytė — 5, J. 
Bladzevičiūtė — 3.

VYTIS I — SOUTH ADELAIDE 
69-63

Po kelių pralaimėjimų, mūsų 
vyrai užregistravo pirmų laimė
jimų, kuris nuramino krepšinio 
mylėtojams nervus.

Vytiečiai nuo pirmos minutės 
pradėjo kietai kovoti, kas davė 
progos turėti persvarų, žaidime. 
Turėdami keletu taškų savo nau
dai, lietuviai, pamažu gerino re
zultatų ir pirmų kėlinį užbaigė 
septynių taškų persvara. Antram 
kėliny vytiečiai vienu metu vedė 
jau dešimčia taškų, bet pamažu 
priešas išlygino, ir tik paskutinė
se minutėse mūsiškiai keliais pui
kiais metimais nusvėrė laimėjimų. 
Taškus pelnė: Ignatavičius 24, 
Gumbys 15, Daugalis 10, Lapšys 
8, Petkūnas 6, Visockis 6, L. Ur
monas, Ramonaitis, Gudelis 0.

VYTIS II — WEST TORRENS 
20-0

šios rungtynės laimėtos be ko
vos, nes priešas nesusirinko.

VYTIS JAUNIAI — S.A.
under 16 team 27-26

Vyties jauniai, susitikę su pie
tų Australijos žemiau 16 metų 
kandidatų rinktine, turėjo kietai 
kovoti ir paskutinėse minutėse 
negalima buvo nustatyti laimėto
jo, nes rezultatas ėjo iš rankų į 
rankas.

Likus minutei žaisti, priešas ve
dė vienu tašku. V. Stankevičius 
gavo mesti dvi baudas, bet pra- 
metus jas, mūsiškiai atsidūrė pra
lošime ir priešui praradus kamuo
lį, paskutinėse sekundėse, meta 
tolimų metimų, kuriuo atneša per
galę komandai.

Taškus pelnė: Levickis 10, Stan
kevičius 8, Pocius 4, Radzevičius 
3, Mikužis 2, Bernaitis 0, Kirša 0.

B. Nemeika yra paskyręs jau
niams taurę baudų metime, ku
rias pradės mėtyti artimoje atei

tyje, — pranešė jaunių treneris 
A. Merūnas.

VYTIS 1 — ADELAIDE 38 - 26 
(MOTERYS)

Vytietės lengvai laimėjo prieš 
Adelaide, bet rezultatas nebuvo 
augštas. Būtų kitaip buvę, jeigu 
Radzevičiūtė, būtų nors pusę 
įmetus, kiek ji prametė iš po krep
šio. Rasa Andriušytė ir Emilija 
šiukšterytė ir Marija Kelertaitė 
daugiausia prisidėjo prie šio lai
mėjimo. Taškus pelnė: R. Andriu
šytė 14; M. Kelertaitė 10; E. 
šiukšterytė 6; D. Radzevičiūtė 4; 
Pečiulytė 2; O. Kelertaitė 2; Baš- 
kutė 0.

VYTIS II — NORTH ADELAIDE 
18 — 40

Antroji, Vyties mergaičių ko
manda, neturėdama pakaitų ir su 
susilpnintu sąstatu, žaisdamos be 
Gražinos Mainelytės ir M. Matiu- 
kaitės, buvo supiltos.

Žaidė ir taškus pelnė L. And
riušytė 8, Kuncaitytė 4, Šulcaitė 
4, Pociūtė 2. Vyšniauskaitė 0.

JAUNUČIAI — WEST 
ADELAIDE' 10 — 40

Vyties jaunučiai, teturėdami 
vos penkis žaidėjus ir dar rungty
nėm vykstant prie pabaigos iš
kritus Jaunučiui I, ir likus ketu
riese aikštėje, smarkiai gavo nuo 
savo priešo, kurie buvo techniš
kai daug geresni. Taškus pelnė 
ir žaidė: Jaunutis I. 6; Jaunutis 
II 2; Kanas 2; Riauba ir Jonavi- 
čius po 0.

Edas

VYTIS I — NORWOOD 
(23 — 28) 53 — 75.

Po prmo laimėjimo prieš South 
Adelaide, Vytiečiai pirmam kėli
ny ryžtingai kovojo su Norwood, 
bet jau baigiantis pirmam kėli
niui, Vyties centro puolėjas spė
jo surinkti penkias baudas, tuo

GERAS PATARIMAS
; “ Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj,' geriau- 

šiai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Tel. SHO 8734.

siuvamąsiasPasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistų, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausių kainų.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus 
siuntinius.

suteikiama

gausite už

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

ATEINANČIŲ RUNGTYNIŲ TVARKARAŠTIS:

Vyrų “A” grupė:
21-6-62 prieš Sands-Mc Douglas,

9,10 vai. p.p.
28- 6-62 prieš St. Kilda I 6.40 v. v.
5- 7-62 prieš Crystal 7.30 v. vak.
12.7.62 prieš Kodak I 7.30 v.v.

(aikštė Nr. 1)

Mergaičių "B” grupė:
29- 6-62 prieš Reliable, 9.10 v. v.
6- 7-62 prieš Dynamos, 9.55 v. v.

(aikštė Nr. 2)

29-6-62 prieš Olimpic Saints II 
8.20 vai. vak.

6-7-62 prieš Williamstown 6,40 v.v.
(aikštė Nr. 5)

Mergaičių “F" grupė:
29-6-62 prieš Argus, 8.20 vai. vak.
6-7-62 prieš H.B.A. 7^30 vai. vak.

(aikštė Nr. 4)

Berniukų “C” grupė:
22-6-62 prieš West. Sb. YMCA 11

9.10 vai. vak.

Visos rungtynės vyksta V.A. 
B.A. stadione, Albert parke. Įėji
mas suaugusiam 3/6.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ £
: Į USSR PER ŠVEDIJĄ J

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
• 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW ij

atveju J. Gumbys užbaigė rung
tynes stebėdamas nuo suolo. Pa
dėtis tuo metu nebuvo visiškai 
kritiška. R. Petkūnas iš gynimo 
perėjo į centrų ir dar antro kėli
nio pradžioje Vytis pelnė taškų, 
ir rezultatas buvo mūsų naudai, 
bet viskas paskeitė, kai Vytiečiai 
pradėjo gauti bereikalingų baudų 
ir vėl neteko dviejų žaidėjų: L. 
Urmono ir R. Petkūno, kurie ge
rai gindavo savo krepšį. Pasilikus 
su atsarginiais žaidėjais sunku: 
Lapšys, Daugalis ir net Ignatavi
čius nerado vaistų, kai dengti sa
vo priešus, kurie paskutinėse mi
nutėse laisvai metė iš po krepšio. 
Pagal baudas atrodo, kad mūsiš
kiai kovingi, bet priešas surinko 
irgi 19 baudų, o mūsiškiai 21 įs
kaitant vienų technišką.

Už Vytį prieš Norwood žaidė ir 
taškus pelnė: Ignatavičius 17, 
Petkūnas 10, Daugalis 8, Gumbys 
6, Lapšys 6, Visockis 4, Gudelis 
2. Ramonaitis O, L. Urmonas

JAUNIAI — C.Y. 41 — 25
Vyties jauniai ryžtingai kovoja 

australų tarpe ir savo grupėje 
užima penktą vietą; geri žaidėjų 
norai ir A. Merūno — jų trenerio 
pastangos turėtų atnešti gerų re
zultatų jaunių, žemiau 18 metų 
pirmenybėse.

žaidė ir taškus pelnė: V. Stan
kevičius 16, Levickis 11, Šimkus 
6, Radzevičius 2, Mikužis, Bernai
tis, Šerelis po 0.

Mergaitė* VYTIS I — NORTH 
ADELANDE 12-56

Vytietės, nekaip pasirodė, prieš 
North Adelaide ir puolikės sulo
šė gana silpnai, komandos kapi
tonė pasirodė, gal pastoviausiai 
ir pelnė 5 taškus ir R. Andriu
šytė 7.

VYTIS II — FORBES 26-30
Jaunės reikia tikėtis, yra pa

keliui į pergalę.
žaidė ir taškus pelnė Šulcaitė 

10, E. Pociūtė 8, L. Andriušytė 
6, Matiukaitė 2, Mainelytė 0, Kun
caitytė 0.

★
Krepšininkas R. Pocius, rung

tynių metu gegužės 24 d. susižei
dė ranką ir šiuo metu, dar nėra 
pasveikęs, kad pradėtų žaisti.

★
Adelaidės Lietuvių S.K. Vytis 

savo metiniam visuotiniam narių 
susirinkime išsirinko du naujus 
Garbės narius — ilgametį klubo 
pirmininką p. J. Jaunutį ir p. A. 
Remeikį, seniausią aktyvų sporti
ninką Australijoje.

VYTIES šachmatų komandos žai
dėjas I. Zorich, laimėjo City of 
Adelaide čempiono titulą, surin
kęs 8i taško.

šiame turnyre R. Arlauskas ne
dalyvavo, kuris dalyvauja kores- 
pondenciniam pasaulio šachmatų 
turnyre ir laikosi gana tvirtai.

Edas

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

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

Rockdale stotie. Te!.: 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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Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių • J
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai. Įl J
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., Į Į
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) V »

Tel. 62-2231

ANTANAS ANDRIKONIS
HOBARTO “PERKŪNO” PASIDIDŽIAVIMAS

Ką reiškia kietas darbas ir už
sispyrimas sportininko gyvenime, 
gerai parodė iškilus Hobarto 
“Perkūno” narys Antanas Andri
konis. Jis prieš dvylika metų at
vyko Tasmanijon kartu su savo 
tėvais dar visai berniukas ir čia 
mokyklų lankydamas nusprendė 
tapti stalo teniso čempionu. Kai 
kiti jo draugai laikų leido slam- 
pinėdami po gatves ar kinus, An
tanas prakaituodavo daužydamas 
baltų kamuoliukų, lavindamas akį, 
kūnų, dvasių. Kietas darbas ir pa
siryžimas davė vaisių, ir labai 
greitai Antanas, eidamas keturio
liktus metus, jau buvo Tasmani
jos jaunių čempionas.

Smagu buvo užtikti lietuviškų 
pavardę vietos laikraštyje, ypač

kad su lietuviška pavarde ėjo ir 
gražus aprašymas apie jaunų, ge
riausių Tasmanijos stalo tenisi
ninkų. Po to jau Andrikonio pa
vardę rasdavome dažnai Tasma
nijos spaudoje. Ketverius iš eilės 
metus jis jaunių meisteris. 1956 
m. dar neišėjęs iš jaunių amžiaus 
jis jau laimi ir visos Tasmanijos 
čempiono titulų, kurį išlaiko iki 
1959 metų, ir tik 1960 m. paten
ka į antrų vietų: mat, Antanas 
dabar susidomėju krepšiniu. Kad 
mažos Tasmanijos čempionas nė 
kiek nebuvo prastesnis už kitus, 
Andrikonis įrodė daug kartų da
lyvaudamas visos Australijos žai
dynėse. Mūsų lietuviai ping — 
pongistai irgi pajuto jo rankų ei
lėje sporto švenčių, kur jis ne vie-

ną mūsų iškiliųjų sportininkų su
pylė ir laimėjo “Perkūnui” pir
mąsias taures. Dar ir šiandien An-' 
tanas yra laikomas vienu stip
riausių Tasmanijoj, o dvejete kar
tu su savo nuolatiniu partneriu 
Stasiu Valaičiu tai dar tebėra 
.stipriausi — nė karto nepralaimė
ję-

Dabar Antanas daugiausia laiko 
skiria krepšiniui. Čia jis kaip ir 
su ping — pongu, irgi pirmasis. 
Jis Tasmanijos rinktinės narys 
dar ir dabar. Vietos sporto vado
vai, įvertidami Andrikonio suge
bėjimus ir meilę sportui, pavedė 
jam treniruoti jaunius, o taip pat 
pagelbėjo surasti malonų darbą 
Tautiniame Sporto Auklėjime in
struktoriumi. Mūsų krepšininkai 
irgi nepraleido nepastebėję jo ga
bumų. Andrikonis gražiai pasiro
dė paskutinėje mūsų Sporto Šven
tėje Geelonge ir išsikovojo vietą 
visų Australijos lietuvių krepši
nio rinktinėje kaip vienintelis 
“Perkūno” atstovas.

Per sportišką guvumą, pasiry
žimą ir darbą Andrikonis šian
dien žinoma* viloje Tasmanijoje

ir daug kur kitur. Ji* šiandien ap
sirūpinęs darbu kiekvienoje vieto
je jam pilna draugų, pažįstamų. 
Per sportą ji* pamatė daug pasau
lio, pažino daugiau žmonių, pap
ročių. Jo gyvenimas pasidarė pla
tesnis, kultūringesni*, jo akirati* 
šviesesnis, taip pat ir ateitis, su
brendusio vyro gyvenimas pilnes
nis. Tai gražus pavyzdys kiekvie
nam jaunuoliui. Per sportą, gra
žų bendravimą su kitais žmonė
mis sukurti sau malonesnį ir tu
riningesni gyvenimą, tapti žmo
gum, kuriuo gali didžiuotis tėvai, 
giminė* ir visa lietuviška ben
druomenė

A. K.

NEŽINO...
Eidamas pro kareivines, gene

rolas pastebėjo prie sargybos bū
delės laisvai stovintį kareivį, ku
ris jam neatdavė pagarbos.

— Ar tu žinai, kas aš esu? — 
sustojęs paklausė generolas.

Kareivis, kuris pirmą kartą bu
vo sargyboje, pasuko galvą į ka
reivinių rajono pusę ir sušuko:

— Ei, vyručiai, ateikit, čia atė
jo toks senis, kuris nežino, kas 
jis yra.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
$: ::::

MONUMENTAL MASON,
£ 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — g
į: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
£: jam giminaičiui ar draugui pagerbti. :į
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PADĖKOS

Lietuviai Australijoje
ADELAIDE

LIETUVAITĖ — KINO ŽVAIGŽDĖ

Irena Milašienė, Sydney

SYDNEY JAUNIMO ORGANIZACIJŲ RUOŠIAMAS

Šiupinys

KIEK AS SUŽINOJAU!

Le-

Ku-ka

me-

tarpe
A. A.

Mok. Dr. ALEKSANDRUI VAITIEKŪNUI

Biveiniai ir Augučiai, Canberra

A. A.

J.S. Kušleikai

kampas Crown ir Collins St., Surry Hills.

Programa, šokiai, bufetas, užkandžiai.

Sydney Liet. Sporto Klubas Kovas

iš Cab- 
kaulas. 
ligoni-

ko numatimas ir stebuklingas vei
drodis, kuriame kiekvienas galės 
pamatyti save patį nuogoje tikro
vėje.

pažįs- 
15 d. 
63 m.
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A.S. Kapočiai
M.A. Bernotai

Amerikoje mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą 
Butavičiu šeimai reiškia

URŠULEI VASARIENEI — JUODKAITYTEI MIRUS, 
jos vaikaičiams Darnadetai Inkienei, Vytautui, Mečislovui, 

Algimantui reiškiame gilią užuojautą ir kaitų liūdime

PAMALDOS
Liepos 1 d. pamaldos 10 vai. 

45 min. Bankstowne, 12 vai. Cam- 
perdowne.

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

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

A. ir M. VASARIAMS, 
mirus jų motinai Uršulei Vasarienei, gilią užuojautą 

reiškia

A. A.
PAULINAI DAMIJONAITIENEI MIRUS, 

jos anūkei Guodai Petrauskaitei, Jonušų ir Petrauskų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

£ Didžiausias kontinentalinių gėrimų pasirinkimas. £
X Užsakymai pristatomi į namus. Visokiomis progomis kreipkitės £
i į t

J CUMBERLAND HOTEL |
I CHAPEL RD., BANKSTOWN. Tel. 70-1353; 70-5828 &
X X
»*^^W*44*44****44I*4**4*4«*«***4*««****«4*»«*44*4**«4*»4*W*W*^*0«*4«*«»*««**«*«4*«»*««*»4*»«**4*44**«*W*»«**4*4«**«*4«**4**«**^Mj»**Mj»

MŪSŲ PASTOGĖ

MUSŲ PASTOGE MOTERŲ D-JOS
SUSIRINKIMAS

IŠTRĖMIMŲ MINĖJIMAS
- šiandien mes susirinkome 

čia, ponios ir ponai, kad prisimin
tume savuosius herojus ir kanki
nius ir kad viešai pareikštume 
protestą prieš planingą ir nuola
tinį Sovietų Sąjungos terorą tri
jose nepriklausomose Pabaltijo 
valstybėse, — taip pradėjo savo 
atidaromąjį žodį Baltų Tarybos 
pirmininkas p. V. Linkus per me
tinį Ištrėmimų Minėjimą, atliktą 
Miesto salėje š.m. birželio 10 die
ną.

Gausiai susirinkusieji pabaltie- 
čiai ir australai svečiai su susido
mėjimu išklausė latvio J. Ritenio 
trėmimus liečiančios kalbos ir 
Australijos karių sąjungos pirmi
ninko T. C. Eastick paskaitos, ku
rioje jis laisvės ir vergijos sąvo
kas apžvelgė australo akimis. Jo 
kalba buvo nuoširdi, paprasta ir 
be įprastinių pamokymų naujie
siems australams.

Meninę minėjimo dalį pradėjo 
Lituania choras, diriguojamas V. 
Šimkaus. Buvo labai gražiai su
dainuotos trys dainos (J. Starkos 
Nudavė dukrelę, J. Naujalio gies
mė ir J. Gudavičiaus Kur giria 
žaliuoja).

Estų chrui taip pat sudainavus 
tris dainas, scenoje pasirodė mū
sų solo dainų reprezentante Ge
nė Vasiliauskienė. Ji nuotaikin
gai išpildė dvi dainas: V. Jakubė- 
no Klajūnai ir A. Kačanausko Oi 
gražu. Klajūnai yra nauja daina 
G. Vasiliauskienės repertuare ir 
tikrai bus malonu ją dažniau iš
girsti. Dainos žodžiai ir melodija 
labai jau tinka mūsų dabarties 
nuotaikomis. Solistei akomponavo 
Dorothy Oldham.

Meninę programą užbaigė tri
mis dainomis skaitlingas latvių 
choras, prie kurio vėliau scenoje 
prisijungė lietuvių ir estų chorai 
trijų tautų himnams giedoti.

(ALŽ)

SAVANORIŲ KŪRĖJŲ
DOVANA L.V.S. “RAMOVEI”
Adelaidėje gyveną Lietuvos ka

riuomenės savanoriai kūrėjai, 
birželio 9 d., Adelaidės L. V. S. 
Ramovės metinės šventės proga 
iškimingai įteikė Ramovei vėlia
vą, kurią prieš tai pašventino 
Adelaidės kapelionas kun. A. Kaz
lauskas.

Vėliavos pašventinimas, jos į- 
teikimas ir metinė šventė vyko 
Lietuvių Namuose, šventinimo 
metu salėje buvo išsirikiavę Ade
laidės ramovėnai.

Trumpi, bet nuoširdūs savano
rių kūrėjų ir kapeliono bei apy
linkės valdybos pirmininko svei
kinimai, o taip pat Ramovės pir
mininko č. Zamoiskio kalba apė
mė ofocialią dalį, po kurios sekė 
meninė programa, išpildyta po
nios G. Vasiliauskienės ir p. P. 
Rūtenio. Akomponavo ir čiurlio- 
nies preliudus solo pagrojo lietu
vių bičiulė Dorothy Oldham.

Po menininkų pasirodymo buvo 
pradėtas tradicinis ramovėnų 
tinis balius.

IŠVYKO SOLISTAS
PAULIUS RŪTENIS

Populiarus adelaidiškių 
solistas ir režisierius Paulius Rū
tenis pereitą pirmadienį išvyko į 
Perthą, kur jis dainuos Kromovo 
rolę operetėje “Linksmoji našlė”. 
Šią operetę kelias savaites Perthe

VISI KVIEČIAMI l 
TRADICINI

Bohemini vakarti
ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 30 D., 7.30 VAL. VAK, 

ANTHONY DOUGHERTY SALĖJE,

Ruošia Sydnėjaus studentai ir Šviesos Sambūris.

Pelnas LITUANUS žurnalo rėmimui.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS GEELONGE

Minėjimas įvyko birželio 16 d. 
New Town salėje, šį minėjimą 
surengti daugiausia iniciatyvos 
parodė latviai.

Lietuvių chorui sugiedojus Ang
lijos himną minėjimą pradėjo lat
vių pirmininkas, o atitinkamą tai 
dienai žodį pasakė jaunas latvis 
akademikas Bredricks, kuris išsa
miai pavaizdavo Pabaltijo tautų 
tragediją. Toliau sekė Geeling lie
tuvių kapeliono kun. Dr. P. Ba
šinsko kalba, kurioje gerb. kape
lionas vaizdžiai nupasakojo komu
nistų naudojamą užimtuose kraš
tuose taktiką ir terorą. Dar kal
bėjo australų evangelikų kunigas 
ii- kiti kviesti australai. Meninėje 
dalyje latvis solistas .padainavo 
keturias dainas, o po to pasirodė 
Geelong lietuvių choras, vadovau
jamas p. R. Zenkevičiaus, kuris

sudainavo “Nuliūdo kapai”, “Miš
kų gėlė”, “Kur giria žaliuoja”, 
“Aš mergytė” ir dar publikai pa
geidaujant “Laisvės varpas”. Aus
tralai svečiai labai žavėjosi lietu
vių choro dainomis ir čia pat už
kvietė dviem koncertams. Kritiš
kai vertinant šį minėjimą buvo 
pastebėta ir trūkumų: salėje trūko 
lietuvių ir estų vėliavų, o buvo iš
kabintos tik latvių ir australų vė
liavos. Ateityje mūsiškiai turėtų 
būti apdairesni, kad nesusidarytų 
įspūdis, jog pabaltiečius atstovau
ja vieni latviai. Šį minėjimą pla
čiai aprašė sekančią dieną lietu
vis korespondentas Bruneizeris 
vietos laikraštyje “Geelong Ad
vertiser”, kurio pirmame pusla
pyje tilpo dviejų lietuvaičių — 
Dalės čerekavičiūtės ir Aldonos 
Lipšytės — ir dviejų latvaijčių 
tautiniuose rūbuose daili fotogra
fija.

statys garsioji Sadies Wells ak
torių grupė, kurią iš Anglijos į 
Australiją yra atsigabenęs Gar- 
nett-Carol teatras Melbourne.

Angažementui pasibaigus, Pau
lius Rūtenis žadėjo grįžti atgal į 
Adelaidę, kur jis pradėjo režisuo
ti S. Čiurlionienės pasaką “Vai
va”. Spektaklio ruošimą toliau tę
sia J. Neverauskas, pastatęs eilę 
vaidinimų su savaitgalio mokyk
los mokiniais.

NAUJA MOTERŲ SEKCIJOS 
VALDYBA

Savo metiniame susirinkime š. 
m. birželio 3 d. Moterų Sekcija 
išsirinko naują valdybą iš 10 as
menų. Valdybos sudėtis padidin
ta ryšium su gausėjančiais dar
bais suvažiavimų ir švenčių išva
karėse.

Naujoji valdyba pareigomis pa
siskirstė šitaip: pirmininkė E. 
Reisonienė, vicepirmininkė S. Jo- 
navičienė, sekretorė K. Garba- 
liauskienė, iždininkės M. Nava- 
kienė ir A. Pranculienė, reikalų 
vedėja A. Vamauskienė, ligo
niams ir šeimoms lankyti — P. 
Gavelienė ir Vabolienė, parengi
mams — Laurinaitienė ir Morkū
nienė.

Pereitos kadencijos metu Mote
rų Sekcija ligoniams ir šeimoms 
išleido £251, davė aukų ir pašal
pų £112 sumoje, L. Namų talkoms 
maitinti £109, inventoriui — £53, 
L. Namams: nupirkti turto už 
£84, paaukota £100, metinio mo
kesčio £26; visuomeniniams pa
rengimams išleista £90, mokyklos 
reikalams £34, įvairūs parengimai 
£120, smulkios išlaidos (mokestis 
kult, reik., paštas ir t.t.) £46. Ka
soj liko £196.9.4.

PADĖKA
Sydney Liet. Moterų Soc. Glo

bos D-jos valdyba nuoširdžiai dė
koja žemiau išvardintiems asme
nims už atsiųstas vokeliais aukas: 
E'duardui Valevičiui £3, p.p. I. Mi- 
lašiams £2, Inž. Ir. Reisonui £1, 
J. Ilgūnui £1, A. Šliogeriui £1, O. 
Gilandienei £1, Jonui šlyteriui £1, 
M. Statkienei £-.10 šil.

Taip pat, už Punsko lietuviams 
suaukotus rūbus bei avalynę dė
kojame p. B. Žilinskienei iš Can- 
berros, p. Makarovui iš Coomos, 
p. Galgatavičiui, p. Juškevičienei, 
p. Donelienei, p. Cibulskienei, p. 
Kazokienei, p. Žygienei, Mr. and 
Mrs. Philbrook, p. šapronienei, 
p. Skirkienei, p. K. Butkui, Mrs 
Merle Jones ir ypač dėkojame p. 
Grybienei, prisidėjusiai ne tik 
drabužiais, bet ir pinigais apmo
kėti persiuntimą ir paaukavusiai 
porą lietuviškų maldaknygių.

Sydney Liet. Mot. Soc. Glob.
Draugijos Valdyba.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kun. P. But

kui, Soc. Globos Moterų Draugi
jos narėms ir visiems pažįsta
miems, aplankiusiems mane ligo
ninėje.

įvyks Dainavos salėje liepos 7-tą dieną. Pradžia 7 vai. vak.
Kvietimų kainos 10 šil. ir 8 šil. Kvietimus iš anksto galima už
sisakyti pas p-lę J. Kolakauskaitę 32 Cornwall Rd., Auburn. 
Tel. 649-9379.

Po šiupinio įvyks pasilinksminimas. Veiks gėrimų bufetas.
Kviečiame visus. Rengėjai

“DETROIT NEWS” APIE R. 
KILMONYTĘ. — 25 kambarių
Hollywood Hills vietovėje namas, 
anksčiau priklausęs _ Ritai Hay
worth dabar yra Rūtos Lee-K.il- 
monytės buveinė. Ji turi ir ma
žesnį namą Palm Springs, kur 
praleidžia visą laisvą laiką. Kaip 
rašo “Detroit News” dienraštis, 
Rūtos karjera pradėjo kilti, kai 
Fr. Sinatra ją pakvietė svarbiau
siai rolei j “Sergents Three”. Jau 
keleri metai ji vaidina didesnes 
ar mažesnes roles įvairiuose fil
muose. Pirmoji jos rolė bene bus 
“Witness for Prosecution” filme. 
Ji vaidino taip pat ir pagarsėju
siam filme “Seven brides for se-

Sydnėjuje neseniai įvyko visų 
trijų, apylinkių pirmininkų konfe
rencija, kurioje buvo aptarti spau
dos baliaus reikalai, tautinių šven
čių rengimas ir Mūsų Pastogės 
specialių Sydnėjaus numerių iš
leidimas. Šią konferenciją sušaukti 
iniciatyvos ėmėsi Krašto Valdyba 
ir jai pirmininkavo krašto valdy
bos pirm. inž. B. Daukus.

Birželio 16 d. Newcastle lietu
vių choras suruošė koncertą — 
vakarą, kuris praėjo labai nuo
taikingai ir sklandžiai. Koncerto 
metu choras padainavo dešimt 
dainų. Po to įvykusio pobūvio — 
vakaro metu buvo renkama lietu
vaitė gražuolė. Jury komisiją su
darė trys australai teisėjai. Teisė
jų sprendimu pirmąja Newcastle 
gražuole pripažinta Danutė Skuo- 
daitė, antrąja — Renata Jazbu- 
tytė ir trečiąja Dana Bajelytė.

šiomis dienomis Kelly — 
wis firma perėjo vienon pasauli- 
nėn anglų firmos žinion, kuri tu
ri savo skyrius įvairiuose pasau
lio kraštuose. Sąryšyje su tuo 
diplomuotas inžinierius A. Gasiū- 
nas dirbęs vyriausiu inžinierium 
Kelly — Lewis firmoje Melbour
ne'yra siunčiamas dviejų mėnesių 
tarnybinėn kelionėn. Inž. A. Ga- 
siūnas birželio mėn. 2 d. išskrido 
Afrikon, kui’ lankysis minėtos fir
mos skyriuose, o iš čia skris Ang- 
lijon ir buvos ilgesnį laiką jos 
centre. Atlikęs tarnybinius reika
lus inž. A. Gasiūnas, grįždamas 
Australijon, keta aplankyti savo 
tėvus, gyvenančius Brooklyne, 
Amerikoje.

Prieš porą metų iš Sydnėjaus 
į užjūrius išvykusi pianistė Ire
na Vilnonytė su savo vyru Mr 
Koch, rugpjūčio mėn. grįžta į 
Australiją. Gi-įžta Jau trise — 
parsiveža sūnų.

Išvykę p. Koch’ai gyveno J.A.V., 
Anglijoj, Italijoj ir kt. kraštuose. 
Aplankę Irenos tėvelius, p. Vil
nonius, gyv. Sydnėjaus priemies
tyje Sydenham, p. Koch’ai pasto
viau apsigyvens Tasmanijoj.

★

Pavėluotai pasiekė žinia, kad 
prieš kiek laiko ir Vytenis Šlioge
ris ligoninėje leidosi savanoriškai 
pjaustomas. Atrodo, jo aktyvumas 
nuo to nė kiek nenukentėjo. Jo 
paties žodžiais .išėjęs iš ligoninės 
jis jaučiasi žymiai palengvėjęs (tą 
patį sako ir svarstyklės).

★
Geelonge veikia du komitetai 

(bažnytinis ir svietiškas) sudaryti 
iš tų pačių asmenų. Mūsų taip 
pasiilgtoji vienybė čia tikrai įkū
nyta.

Melbourne S. Grincevičius, J. 
Kovalskis ir A. Bulakas yra žino
mi kaip Trios los(t)Pedros, prieš 
kiek laiko buvo surengę savo liz
de bytnikišką vakarą, apie kurį 
nedaug kas girdėjo. Mane pasiekė 
gandai, kad tam vakarui specialiai 
buvo prižiūrimos ir auginamos 
barzdos.

Sydnėjiškis V. Skeivys savo 
atostogas pašventė namų dažy
mui. Kad namai meniškiau atro
dytų, p. Skeivys ta proga atželdė 
savo barzdą. Poniai Skeivienei to
ji barzda sukėlė daug rūpesčių ir 
nerimo.

Liepos 2 d. Amerikon iš Mel
bourne išvyksta inž. Vytautas Ta
mošaitis su žmona Irena. Abu ke
liaus per Japoniją. Laivas Arcadia 
su krantine atsisveikina 11 vai. 
vak.

Liepos 7 d. Sydney jaunimas 
jungtinėmis jėgomis rengia visuo
menei Šiupinį. Manyčiau, kad Syd
ney lietuvių visuomenė turės kuo 
pasigėrėti ir nustebti — progra
moje dalyvauja visokio amžiaus ir 
įvairių amatų jaunimas. Tarp kita

★
Adelaidės lietuviai skubina kaip 

galima greičiau užbaigti bendruo
meninius namup iki ate'inąnčio 
bendruomenės atstovų suvažiavi
mo. Tam tikslui reikalingų lėšų 
telkimui paskelbė aukų vajų. Va
jaus metu bus aplankyti specialių 
rinkėjų visi vietos lietuviai, o ku
rie bus netyčia aplenkti, Apylin
kės valdybos prašomi aukas pa
siųsti iždininkui K. Pociui 18 To
rrens Ave., Fullarton, S.A.

Birželio 24 d. Bankstowno apy
linkės v-bos suruoštame šokių va
kare buvo renkama Miss Lithua
nia. Gražuole išrinkta p-lė Liuda 
Zakaraitė, kurios nuotrauka ir ap
rašymas tilps sekančiame M.P. 
numery.

Anądien užsukau pas savo bi
čiulį, kuris pripylęs taureles pa
kėlė kreipdamasis: “Linksminu 
Tamstą!” Man nežinant, ką atsa
kyti, jis mane pamokė: esą, lie
tuviai į tai atsako — “Džiaugias 
Širdis mano”.

PRANEŠIMAS
Pranešame giminėms ir

Sydney Lietuvių Moterų Sočia- tamiems, kad š.m. birželio 
lines Globos Draugijos Valdyba 
šaukia liepos 1 d. 12 vai. Daina
vos salėje, Bankstowne, visuotinį 
metinį susirinkimą, kuriame nu
matoma: 1. S-mo atidarymas, 2. 
susirinkimo , prezidiumo sudary
mas, 3. praėjusio visuot. s-mo 
arotokolo skaitymas, 4. pirminin
kės pranešimas, 5. kontrolės k-jos 
pranešimas, 6. diskusijos dėl pra
nešimų, 7. įstatų svarstymas bei 
papildymas, 8. klausimai ir suma
nymai, 9. susirinkimo uždarymas. 
Visos narės ir prijauiančios Drau
gijai ponios kviečiamos kuo skait
lingiausiai dalyvauti. Po susirin
kimo 3 vai. 30 min. įvyks arbatė
lė, į kurią kviečiami visi susirin
kime dalyvaujančių ponių vyrai.

Valdyba

mirė Adolfas Žemaitis, apie 
amžiaus, gyv. Sydney priemiesty 
Hurstville. Palaidotas birželio 20 
d. Rookwood kapinėse, lietuvių 
sekcijoje.

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

NAUJA CABRAMATTOS 
APYLINKĖS VALDYBA

Birželio 24 d. p. K. Butkaus 
baldų krautuvės patalpose įvyko 
Cabramatta apylinkės visuotinis 
susirinkimas, šiame susirinkime 
buvo išrinkta nauja apylinkės val
dyba, kurią sudaro: pirm. p. Mige- 
vičius, vicepirm. ir sekretorius p. 
Bitinas ir ižd. p. Alekna. Taip pat 
išrinkta ir kontrolės k-ja, į kurią 
įeina p. Butkus ir p. Bitinienė. 
Susirinkime buvo svarstyta Cab
ramatta apylinkės dešimtmečio 
sukakties paminėjimas ir kt. rei
kalai. šiam s<-mu(i pirmininkavo 
V. Kazokas ir sekretoriavo p. 
Statkus (jun.).

ven brothers”. Be filmų, R. Kil- 
monytė dažnai dalyvauja įvairio
se televizijos programose.

Laikraščio korespondentas nu
sistebėjo, kad Rūta ,nors, kana
dietė, bet tėvai gimę Lietuvoje, 
kalba be jokio akcento. Rūta at
sakė, kad ji beveik norėtų turėti 
akcentą, nes su akcentu Zaza Ga
bor nepaprastai iškilo. Ji mokosi 
rusiškai, nes tikisi, kad mokėda
ma kalbą, lengviau galės išprašyti 
savo gimines iš okupuotos Lietu
vos, kurie 10 metų buvo išvežti į 
Sibirą. R. Kilmonytė yra gimusi 
Montrealyje ię vos 10 m. turėda
ma su tėvais persikėlė į Kalifor
niją. Br.

Prieš pusmetį iš Sydnėjaus iš
vykę į J.A.V. p. Dargužiai gyve
na Chicagos mieste. A. Dargužis 
dirba prie statybų, gi p. Dargii- 
žienė elektros reikmenų fabrike. 
Paskutiniuoju laiku, rašytam laiš
ke savo pažįstamiems rašė, kad 
pirkę didoką namą, kurio dalį iš
nuomoja. Nežiūrint įsigytos dides
nės nuosavybės p. Dargužiai pil
nai J.A.V. gyvenimu nėra paten
kinti, nors greitai grįžti Australi
jon ir neketina.

Darbo metu prie statybos bir
želio 22 d. sunkiai buvo sužeistas 
į galvą Jurgis Staugirdas 
ramatta. Įlenktas galvos 
Sužeistasis guli Sydney 
nėję.
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