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SKIRIA
Žmonių bendruomenė nėra 

gyvulių banda, kuri be priekaiš
to pasiduoda vieno piemens bo
tagui. Jeigu primityviose ben
druomenėse šisai bandos arba 
kaimenės instinktas pasireiškia 
labai akivaizdžiai, tai kultūrin
goje socialinėje bendruomenėje 
jis baigiamas išstumti ir jo vie
toje atsistoja i n d i v i d a s. 
Nors pati įmonių bendruomenė, 
kaip socialinis organas, esmėje 
pasilieka ta pati savo funkcijose 
ir uždaviniuose, bet sudėtimi ji 
visai kitokia, nes čia bendruo
menės nariai nėra bevardė ma
sė, kaip kad primityviose sąly
gose, bet sąmoningi individai. 
Jie nesiduoda aklai vedami gi
minės vado, bet patys apspren
džia savo uždavinius ir kryptį.

Kultūringoje socialinėje ben
druomenėje individas turi labai 
plačias laisves. Individo laisvių 
amplitūdė tiesiog proporcinga 
pačios bendruomenės kultūri
niam lygiui ir individo sąmonin
gumui: juo augštesnės kultūros 
socialinė bendruomenė, juo pats 
individas turi daugiau teisių ir 
laisvių.

Atsigręžiant į mūsų lietuviš
kąją bendruomenę išeivijoje mes. 
kaip individai, automatiškai esa
me įjungti į gyvenamojo krašto 
santvarką ir pagal veikiančius 
įstatymus esame lygiateisiai kraš
to piliečiai. Tačiau kaip lietu
viai mes vietos įstatymų nesame 
įpareigoti sudaryti tautinį viene
tą. Vis dėlto, jeigu mes tos tau
tinės bendruomenės ilgimės ir 

jos siekiame, tai čia jau grynai 
mūsų tautinio sąmoningumo ir 
tautinio individualumo diktuoja
mas pradas. Kol jis mumyse gy
vas, tol toji tautinės bendruome
nės idėja paliks aktuali ir visuo
met siekiama. Principas — lie
tuvis lietuviui brolis — kaip tik 
grindžiamas tąja tautinės kultū
ros giminyste, kuri mus išskiria 
ir suteikia individualius bruožus
pasaulio tautų bendruomdnėfe.i
Kitaip sakant, pati lietuvybė yra 
toji moralinė ir etninė jungtis, 
kuri sieja visus sąmoningai ak
tyvius lietuvius be jokių pažiū
rų skirtumo, jungia, nes ji yra 
visiems lietuviams bendra. Tai 
vienintelis ryšys, kuris lygiai pri
mityvios bendruomenės išlikimo 
instinktu verčia mus jungtis,
vienas kitą remti ir tautinėje 
dvasioje stiprinti, kad ne tik iš
liktume, bet ir atkovotume savo 
tautos teises. Niekas nenori ne
verčiamas savanoriškai mini, 
kaip atskiras žmogus, taip ir 
tautos. Juo glaudesnės gretos, 
juo žlugdės pavojus menkesnis. 
Tautų išsilydymas įmanomas tik 
tada, kai jos atskiri nariai iš
skirs t omi. Kada individo neriša 
su kitais bendras tautinis var
diklis, jis praranda savo atspa
ros tašką ir taip dingsta be pėd
sako.

Tačiau kada tasai bendras 
vardiklis — lietuvybė mus ri
ša į vieną tautinę bendruomenę, 
tai mūsų, kaip individų, asme
ninės pažiūros išskiria. Šie du 
esminiai principai lydi kiekvie
ną žmogų: pirmasis kaip socia
linės bendruomenės narį, antra
sis kaip žmogų, individą. Tau
tybė yra visados individui ben
drinis antspaudas, tuo tarpu pa
žiūra esmėje tėra asmeniška,

Pavergtųjų Tautų 
Savaitė

Šiais metais, prezidentui J. F. 
Kennedžiui paskelbus, JAV-se vy
ko liepos 15-21 dd. Ji atkreipė ne
tik JAV gyventojų, bet ir plačiojo 
pasaulio visuomenės, jos politinių 
sluogsnių, spaudos dėmesį. Šioji 
savaitė 1959 m. liepos mėn. vien
balsiai buvo įrašyta į JAV Kongre
so įstatymų (įst. 86-90) ir kasmet 
minima atitinkamai jų paskelbus 
JAV prezidentui. Šiais metais prez. 
Kennedy kreipėsi į visus amerikie
čius pasisakyti už tautų teisingus 
siekimus atgauti nepriklausomybę 
ir žmogaus laisves. Kaip nurodė 
prezidentas, savivaldos ir žmogaus 
laisvės principai — tai plačiai ži
nomi idealai ir drauge bendrasis 
žmonijos palikimas. Ryšium su 
PT Savaite atitinkamų atsišaukimų 
paskelbė vadovai šių už laisvę pa
vergtiesiems kraštams kovojančių 
organizacijų: Pavergtųjų tautų 
draugų Amerikoje organizacijos, 
Rytų ir Vidurio Europos kilmės 
amerikiečių s-gos (jos p-kas prel. 
J. Balkūnas) ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo. Pagrindinės PT 
Savaitės iškilmės vyko liepos 15d.

SLAPTA KOMUNISTŲ MOKYKLA 
AUSTRALIJOJE

Kaip praneša Sunday Tele
graph Sydnėjuje, netoli Liver
pool gerai maskuotoje vietoje vei
kia slapta komunistų mokykla, 
kuri parengia žmones krašto sub- 
versyviniam darbui. Apie šių mo
kyklų savo reportuose rašo R.S.L 
(Australijos Karių Veteranų Sų- 
junga). Esu, paslaptį išdavęs vie
nas tos mokyklos auklėtinis, kuris 
pasitraukė iš komunistų partijos. 
Pagal jo pranešimus, mokykloje 
mokiniai vienas kitų težino tik 
krikšto vardais. Visiems įkalta 
išlaikyti griežčiausiai paslaptį 
apie mokyklos buvimų. Mokyklos

KIEK LIETUVIU BRAZILIJOJE?
šiuo metu gyvenus Brazilijoje 

buv. Lietuvos Žemės tvarkymo de
partamento direktorius inž. Zen. 
Bačelis “Argentinos Lietuvių Bal
se” paskelbė išsamų straipsnį apie

kas padaro žmogų individu. Šie 
du žmogaus esminiai principai 
niekados nesusikerta ir vienas 
kitam neprieštarauja, nes jie sto
vi skirtingose plotmėse. Tik pri
mityvioje bendruomenėje ir pri
mityvioje galvosenoje jiedu bu
vo sutapatinami: vado pažiūros 
privalomos buvo visai jo ben
druomenei. Kultūringas žmogus 
grindžia savo asmeninį gyveni
mą individo laisvėmis ir drauge 
nekliudomai dalyvauja bendruo
meniniame gyvenime, nes jis 
yra drauge ir socialinė būtybė, 
ir individas.

Jeigu mūsų tarpe iškyla vai
dai, tai tik dėl to, kad šiedu 
principai paprasčiausiai sumai
šomi arba kai kuriais atvejais 
sutapatinami net suteikiant pri
matų grynai individualiniam pra
dui, Mes galime ramiausiai gy
venti po vienu stogu ir būti vie
ni kitiems broliais, kaip kad mo

New Yorke. Šalia iškilmingų pa
maldų dviejose miesto bažnyčiose 
(jų tarpe šv. Patriko katedroje) 
tūkstantinė minia laisvės siekius 
ir protestų prieš kolonializmų de
monstravo prieš JT pastatų.

Pusiau stiebo nuleistos plevėsa
vo devynių pavergtų tautų vėlia
vos, skambėjo tautų himnai, kalbų 
pasakė PET Seimo p-kas vengrų 
politikas Ference Nagy. Jis pasa
kė prieš teigimus, esu, pavergtųjų 
tautų klausimas esųs neaktualus ir 
atkreipė dėmesį į sovietų ūkio kri
zę. Prie šios krizės žymia dalimi 
prisidėjo pavergtųjų tautų žemdir
bių - kolchozininkų pasipriešinimas 
bolševikiniam režimui. Liepos 17 d. 
Savaitės manifestacijos New Yorke 
vyko ir prie miesto rotušės, prie 
vėliavų budėjo JAV karinė garbės 
sargyba. Kalbėjo tautų atstovai ir 
perskaitytos gubernatoriaus ir bur
mistro proklamacijos. Savaitė pa
minėta ir visoje eilėje kitų JAV 
miestų, ji rado atgarsį didžiuosiuo
se JAV laikraščiuose, radijo pra
nešimuose. (E) 

mokytojai esu partijos centro na
riai. Mokslas trunka sesijomis 
nuo vienos iki 10 savaičių, kurių 
metu visi auklėtiniai negali išeiti 
iš mokyklos rajono ribų. Moko
ma Marksizmo leninizmo princi
pų ir dėstoma, kaip vykdyti sub- 
versyvinius darbus Australijoje. 
Iš šių mokyklų baigusių parenka
mi kandidatai ir siunčiami toliau 
lavintis į Rusijų ar raudonųjų 
Kinijų. Nuo 1951 m. maždaug 
apie 120 žmonių komunistų lėšo
mis buvo išsiųsta į Maskvų ar Pe
kinu, kad pasigilintų savo “spe
cialybėse”.

Brazilijos lietuvius. Bačelio duo
menimis, iš 50.000 Brazilijos lie
tuvių 20% esu kitataučiai, į lietu
viškas šeimas patekę mišriomis 
vedybomis. Išsigimusių, garbinan-

ko Lietuvių Charta, jeigu būsi
me tiek kultūriškai subrendę, 
kad nebandysime savo asmeniš
kų pažiūrų primesti kitam. Kai- 
kas bando teigti, kad tautybė 
be pasaulėžiūros yra tuščias da
lykas. Lengva būtų tam pritar
ti, jeigu tautybė būtų tik tam 
tikros bendruomenės įvardiji
mas. Tuo tarpu tautybę nėra tik 
abstraktus vardas, bet reali gy
va kultūra, tos pačios bendruo
menės kuriama ir joje tautos na
rių — individų gyvenama. Tai 
yra mūsų gyvenimo vaisius ir 
turinys. Tautinis pradas žmogu
je nurodo, kuo jis gyvena, o in
dividualioji pažiūra pasako, kaip 
jis gyvena. Šiedu "kuo” ir 
"kaip" žmogiškoje agzistencijo- 
je yra esminiai, bet jokiu būdu 
nesutapatinami. Tik jų sukeiti
mas vietomis įneša disharmoniją 
ir veda prie konflikto.

V. Kazokas

Lietuvių tautodailės parodėlė, įvykusi Melbourne Universitete. Ją suruošė melbourniškiai lietuviai 
studentai. Atvaizde matome tik kairįjį parodėlės sparną. Plačiau žiūr. aprašymą.

ALŽIRE GRESIA
VIDAUS KARAS

Liepos 1 d. Alžiras gavęs ne
priklausomybę, neteko vadžių ir 
kontrolės. Jau besivaržant dėl 
valdžios susidarė net dvi sostinės: 
Alžiras, kur vyriausybės galva 
yra premjeras B. Benkhedda, ir 
Tlemcen, kurio galva yra vice
premjeras ben Bella, kuris pana
šus į Kongo maištininkų Lumum
ba. Bebandant panaikinti plyšį 
tarp šių varžovų buvo siūloma iš 
abiejų pusių šešių asmenų tary
bų. Tačiau iš Alžiro gautos žinios, 
kad negali būti jokio susitarimo, 
o tik ben Bella turįs pasiduoti be 
sųlygų. Vadams besitąsant dėl 
valdžios 10 mil. alžiriečių atrodo, 
neteks kantrybės. Jau dabar gir
disi balsų pašalinti dabartinius 
varžovus ir išsirinkti kitus.

» » •
Anglijos ministeris pirmininkas 

Mr. McMillan neseniai pergrupa
vo savo ministerių kabinetų pa
darydamas žymių pakeitimų tiek 
ministerių kabinete, tiek ir vidaus 
raktinėse pozicijose. Iš viso nau- 

čių Lietuvos okupantus, Brazilijo
je esama 15%. Kiti 15% tai atsis
kyrėliai, gyvenimo audrų nublokšti 
į prerijas ar savanoriškai pasi
traukę nuo lietuvių visuomenės, 
10% yra skurde gyvenančių, šie 
nepajėgia paremti nei spaudos, nei 
kultūriniai tautinio darbo. Nura
šius 30.000, lieka pajėgaus, šusi- 
pratusio elemento 20.000. Panaši 
padėtis ir Argentinoje, tačiau čia 
daugiau susipratusių lietuvių, senų 
ateivių, pabėgėlių nuo sovietų oku
pacijos ir čia gimusių lietuvių.(E)

PRANEŠIMAS

A.L.B-nės Perth Apylinkės Val
dyba rugsėjo 8 dienų, 7 vai. va
karo, St. Joachim’s parapijos sa
lėje Shepperton Road, Victoria 
Park ruošia iškilmingą

TAUTOS ŠVENTĖS IR
MAIRONIO MINĖJIMĄ.

■Po minėjimo bus ir linksmoji 
dalis.

Įvykiai pasaulyje
jais pakeista 33 vietos, iš jų sep
tyni ministerial. Visa tai buvo 
daroma, kaip oficialiai skelbiama, 
“atšviežinti” jėgas.

Amerikiečiai netrukus ruošiasi 
paleisti tyrinėjimo tikslais rake
tų į Veneros planetą. Raketa 
skristų apie 140 dienų ir būtų 
aprūpinta moderniausiais elektro
niniais prietaisais stebėti, užfik
suoti ir stebėjimo davinius per
duoti žemei, ši raketa — Mariner 
I turės nuskristi 26 mil. mylių 
laikydama nuolatinį radio kontak
tų su žeme.

* * •

Peru valstybėje, Pietų Ameri
koje, įvyko kariuomenės pervers
mas, kurio metu nusodintas kraš
to prezidentas ir krašto adminis
tracijai sudaryta militarinė jun
ta ligi sekančių rinkimų. Karinę 
intervenciją paskatino pasklidę 
gandai, kad paskutinieji prezi
dento rinkimai buvę suklastoti ir 
reikalavo naujų rinkimų.

DAINAVOS RŪPESČIAI
Liepos 22 d. Bankstown Lietu

vių Dainavos salėje įvyko A.L.B. 
Bankstown Apylinkės Valdybos, 
Dainavos Namų Valdybos, Socia
linės Globos Moterų Draugijos, 
Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovas” 
Organizacijos, Sydnėjaus Skautų 
S-gos ir kitų atstovų susirinkimas
— posėdis, dalyvaujant Dainavos 
Namų Patikėtiniams p.p. Dr. A. 
Mauragiui, Br. Geniui, Zarem
bai ir minimų namų statytojams
— iniciatoriams, kurie tuos na
mus pradėjo statyti savo prakai
tu ir pinigais.

Susirinkimo tikslas — darniu 
bendradarbiavimu užbaigti staty
ti Dainavos Namus.

Numatomam darbui įvykdyti 
sudaryta komisija, kuri paprašy
ta paruošti naują planą ir sąma
tų iki rugsėjo 1 d. ir po to pa
tiekti jį Bankstown Dainavos Na
mų visuotiniam narių susirinki
mui.

Komisių sudaro šie asmenys:
1. A.L.B. Bankstown Apylinkės 

Valdybos Pirmininkas p. M. Za
karas — Komisijos pirmininku;

2. Sydnėjaus Social. Globos 
Moterų Draugijos pirmininkė p. 
Osinienė;

3. Sydnėjaus Lietuvių Sporto

Liepos 26 d. amerikiečiai dar 
bandė vieną atominę bombą iš
sprogdinti erdvėje, tačiau sprogus 
neiššautai raketai bandymas ne
pavyko. Ši atominė bomba savo 
galingumu turėjusi būti silpnes
nė už liepos 8 d. išsprogdintą. 
Tokiais sprogdinimais erdvėje no
rima išaiškinti, ar sprogus bom
bai nutrūksta radio ir radaro ko
munikacija ir ar tokiu keliu ne
būtų galima pastoti kelio kitom* 
per erdvę skriejančioms rake
toms iš kontinento į kontinentą.

• • *
Amerikiečiai sėkmingai išbandė 

antiraketinius ginklus ir tuo pa
čiu pasidarė vėl pranašesni už 
savo konkurentą. Ekspertų teigi
mu ne ta valstybė galingesnį 
kuri turi daugiau raketų, bet 
svarbausia, kuri turi priemonių 
gintis nuo priešo raketų. Pasku
tiniai bandymai parodė, kad šis 
svarbus ginklas yra šiandien ame
rikiečių rankose. Prieš kiek lai
ko Chruščiovas gyrėsi, kad jie 
turį tokias raketas, kuriomis ga
lį musę nušauti erdvėje.

Klubo “Kovas” Pirmininkas p. D. 
Kiiaucevičius;

4. Sydnėjaus Lietuvių Skautų 
S-gos atstovas p. A. Alčiauskas ir

5. A.L.B. Bankstown Apylin
kės Valdybos vice-pirmininkas ir 
dabartinis Dainavos Namų admi
nistratorius p. A. Lelešius.

Taip pat toji komisija rūpinsis 
verbuoti naujus narius, kurie ga
lėtų prisidėti naujais piniginiais 
įnašais namams pasftatyti, arba 
jieškoti žmonių, kurie galėtų di
desnę sumų pinigų paskolinti.

Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis pas Komisijos narius.

— « c—
•

Pauliečių Draugijos organe Vi
sion liepos mėnesio numery rašo
ma, kad Lietuvoje paskutiniu lai
ku religinis persekiojimas suin
tensyvintas. Suareštuotas mon
sinjoras Povilas ŠIDLAUSKAS, 
Panevėžio diecezijos apaštališka
sis administratorius, kuris admi
nistravo vyskupiją nuo to laiko, 
kaip buvo pasodintas j kalėjimą 
vyskupas Julijonas Steponavičius.

1
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T1AIIKOMO SESEI AJE nebenujaučiame, kiek už tai, kad 
tebesame lietuviškai gyvi, esame 
skolingi Maironiui. Patarnavimas bendruomenės nariams

>5

Mes lietuviai, savus kunigaikš
čius atidavę lenkams, tyatys išli
kome kaip tauta tik savo daino
mis ramindamiesi, linksminda
mies. Ir Aušra, tas pirmasis mūsų 
tautinis laikraštis, poezijai ir dai
noms buvo pravėręs plačiai var
tus. Rašė ten ūkininkai ir polici
ninkai, daktarai ir bemoksliai, re
daktoriai ir rinkėjai. Toje pat 
Aušroje kaip tik pirmų kartų pa
sirodo Maironis. Aušros, Varpo, 
Tėvynės Sargo ir kitų ano meto 
laikraščių buvo paskelbta gausy
bė įvairių autorių poezijos, ir vi
sa ta poezija kukliai atsidūrė 
Maironio šešėlyje.

Pakildama iš sunykimo tauta 
dvasinės atramos gavo savo didin
goje praeityje. Eilėraščiais ir 
dramomis, pasakojimais ir studi- 
omis buvo keliama toji graži ir 
pagražinta Lietuvos praeitis. Bet 
pilnai atgijo ir visuotinai prigijo 
tiktai Maironio poezijoje. Ir griū
vančios pilys prabilo, ir milžinų 
kapai atsivėrė tik gyvojo Mai
ronio šešėlyje.

Nepriklausomos Lietuvos lais
vasis jaunimas užplūsta įvairias 
mokyklas, kurioms dvasinį pagrin
dų, Lietuvos apoteozę duoda Mai
ronis. Lietuvos praeities meilė, 
lietuviškos gamtos grožis, paties 
poezinio žodžio pamėgimas įauga 
mūsų jaunimo dvasion Mairo
nio šešėlyje.

“Išnyksiu kaip dūmas, neblaš
komas vėjo”, ir niekas manęs ne
minės” — šiais žodžiais Maironis 
bandė įžvelgti savo kaip poeto 
ateitį. Tačiau Maironio žodžiai ne
pasitvirtino. Maironis, kaip ypa
tinga ne tik tautinė, bet ir tarp-

GELEŽINE
t

Rytų Vokietija stato draudžia
mų zonų visu pajūriu prie Balti
jos. Šioje zonoje bus draudžiama: 
1) plaukioti vakarais, 2) iš viso 
plaukioti mažais laiveliais be prie
žiūros, 3) draudžiama stovyklau
ti numatytose vietose, 4) negali
ma statyti naujų pastatų, 5) ne
galima maudytis toliau kaip 150 
metų nuo pakraščio, 6) negalima 
išnuomoti kambarių be specia
laus leidimo. Toje zonoje gyve
nantieji turės turėti specialius 
pasus. Visa tai daroma, kad kuo 
mažiau pabėgtų žmonių iš socia
listinio rojaus.

VILNIUS DABAR
Liepos 13 d. sukakus 18 metų, kai 

“iš fašistų buvo išvaduotas” Vil
nius, sukaktis iškilmingai paminėta 
ir ta proga pasigirta pasikeitusia 
Lietuvos sostinės išvaizda. Per Ne
rį buvę pertiesti tiltai, atsirado 
dau naujų gamyklų, fabrikų ir 
miestas virtęs mokslo, kultūros ir 
mokyklų centru. Vilniaus radijas 
liepos 13 d. nurodė, kad šiuo metu 
Vilniuje veikia 48 bendro lavinimo 
vidurinės mokyklos ir mokyklos — 
internatai, o keturiose aukštosio
se mokyklose dabar mokosi per 
16.000 studentų (su neakivaizdi
niais). Iš 11 Mokslų akademijos 
institutų 9 veikia Vilniuje. Esu 
ir 13 kino teatrų. Liepos 12-13 dd. 
Vilniuje vyko filmų festivalis — 
parodyti 8 pokario metais Lietu
voje pastatyti vad. meniniai filmai 
ir kai kurie dokumentiniai filmai. 
Vilnius pokario metais praturtėjo 
ir visa eile paminklų, skirtų ru
sams pagerbti, pvz. gen. Černia
chovskio, raš. Puškino, ir kt. Dabar 
pranešta, kad baigiamas statyti pa
minklas dar ir V. Kapsukui — Mic
kevičiui. (E)

PASKATINIMAI GAMYBAI 
KELTI

Įvairiais būdais siekiama pakel
ti žemės ūkio produktų gamybų ir 
čia vad. materialinis paskatinimas 
vaidina svarbų vaidmenį. Pvz. Kre
tingos rajono "Pergalės” kolchozo 
pirmininkas Simonaitis pasikalbė
jime su Vilniaus radijo atstovu 
paskelbė, kad šiemet laukininkams 
ir daržininkams, išauginusiems di
desnį, negu planas numato, grūdi
nių, ankštinių, kaupiamųjų derlių, 
būsią išduota po 30-40% viršpla
ninio derliaus, arba išmokėta pini
gais, bet... valstybinio supirkimo 
kainomis. Ypač gerai žada atlygin
ti už darbų cukrinių runkelių pri

tautė išimtis, savo dainomis ir 
eilėmis taip nuostabiai greit įėjo į 
jaunuomenę ir visuomenę.

Mūsų poezija nepriklausomybės 
laikais šuoliais žengė įvairi ir 
įmantri. Daugelis poetų turėjo 
pakelti lengvesnę ar sunkesnę iš 
Maironio išsivadavimo kovą. Kiti 
skelbė Maironio atgyvenimo nau
jienų, tik toji pati naujiena se
niai atgyveno, o Maironis vis te
belieka gyvas, ir didieji mūsų 
pomaironiniai lyrikai jaučia gar
bę būti ir kurti kad ir ne įtako
je, vis dėlto M ai r o n i o 
š e š ė 1 y j e.

Maironis — idėjinės ir tautinės 

Lietuviai kunigai geelongiškių tarpe. Iš dešinės į kairę sėdi: kun. A. Kazlauskas ir 
kun. P. Dauknys. Stovi iš šalių kun. P. Butkus ir kun. Dr. P. Bačinskas.

UŽDANGA PRASKLEIDUS
I

žiūrėtojams. Materialiai skatinami 
ir gyvulių augintojai. Pvz. melžė
joms žadama duoti 15% nuo virš 
normos primelžto pieno, arba to 
pieno vertę pinigais, taip pat su
pirkimo kainomis.... O jei melžėjos 
pieno riebumų padidins 0,1%, tai 
joms žadamos metinės premijos. 
Paskatinimai numatyti ir kiaulių 
šėrėjoms, bekonų augintojams, 
paukštininkams, galvijų apsėklini- 
mo technikams.

Ta pačia proga pripažinta, kad 
visų planų įvykdymas priklauso 
ne vien nuo kolchozininkų — už 
darbo sužlugdymus, esą, būna kal
ta ir kolchozo valdyba, brigadinin
kai, žemės ūkio specialistai. Toliau 
nurodoma: Kolchozo pirmininkai 
nori viskam vadovauti, tačiau — 
klausiama — ar gali vienas žmo
gus, nors ir gabiausias, vadovauti 
atskiroms žemės ūkio šakoms? Gir
di, daugiau tenka remtis žemės ri
kio specialistais. (E)

SUSIDOMĖTA KONSERVAIS 
VAIKAMS

Nuo liepos mėn. pradžios Kauno 
konservų fabrikas numatė gamin
ti konservus ir vaikams. Tai bū
siančios juodųjų serbentų sultys,

VOKIETIJOS ZEIGIHAS
ARMIJOS ĮKLIMPO

Priimdamas tai dėmesin Hitle
ris pagaliau nusileido savo gene
rolams ir įsakė pulti Maskvos 
kryptimi. Bet per vėlai! Iš pietų 
šarvuotos pajėgos turėjo būti grą
žintos, performuotos ir parengtos 
žygiui, kas buvo įmanoma tik apie 
spalio pradžių. Pagaliau spalio 2 
d. pradėta didžioji ofenzyva, pava
dinta “Taifūnu”, ši ofenzyva tu
rėjo būti kaip audra, naikinanti 
visas kliūtis, sutinkamas pakeliui 
į Maskvą. Iš tikrųjų vokiečių puo
limas ir buvo panašus į audrų. Jau 
spalio 20 vokiečių šarvuočių prie
šakiniai daliniai buvo atsidūrę 40- 
ties mylių atstume nuo Maskvos. 
Jausdami pavojų rusai paskubomis 
evakavo savo ministerijas. Net ir 
blaivios galvos ėmė tikėti, kad 
prieš prasidedant žiemai Maskva 
bus vokiečių rankose.

Tuo tarpu prasidėjo rudens lie
tūs. Didžioji armija, riedanti ra
tais, dažnai buvo priversta susto
ti. Vienas iš generolų taip piešia

kovos poetas. Nepriklausomybės 
kovose Maironio daina uždegdavo 
savanorį, sunkiomis grįžusios ne
laisvės dienomis Maironio poezija 
lieka nepamainoma viltis ir pa
guoda. Ir eina priešo persekioja
mas lietuvis toks pažemintas ir, 
rodos, pasmerktas savo tėvų že
mėje, o vienok savo dvasia išdi
dus ir karingas nuostabiai užbu
riančio Maironio šešė
lyje.

Ir mes, svetur atsidūrę, prieš 
lengviausių, palyginti, bandymų 
naujose sųlygose likti savimi, ne 
kartų palūžę vėl atgyjame tik 
Maironio dvasia. Gal ir patys to

eiškėtrožių tyrelė ir kiti konservai, 
su žymiai padidintu vitaminų kie
kiu. Iš šiemetinių uogų, vaisių ir 
daržovių derliaus pasiruošta ga
minti 40 pavadinimų konservų pro
dukciją (tik didelis klausimas, kiek 
visos gamybos bus paskirta Lietu
vos gyventojams ir kiek eksportui 
i plačiąją Sovietiją. (E)

LIŪDNA PADĖTIS
Atsilikę derliaus darbai, katas

trofinė padėtis Kazachstane. Visur 
Sovietijoje žymiai atsiliko derliaus 
nuėmimo darbai ir skaitomasi su 
galimais nuostoliais. Dabar iš So
vietų Sąjungos gautomis žiniomis 
įvairiose sovietų respublikose į 
derliaus darbus siunčiami ir mies
tų gyventojai, jų tarpe studentai 
ir moksleiviai. “Kasachstanskaja 
Pravda” žiniomis, dėl buvusių liū
čių, dėl žemės ūkio mašinų bei dar
bininkų trūkumo žymiai padidėjo 
laukuose piktžolės. Kai kuriais at
vejais dėl piktžolių kviečių der
lius bus mažesnis 60%. Liepos 1 d. 
plėšinių srityse nebuvo įmanoma 
panaudoti 35.000 traktorių ir 
25.000 kombainų. Tai ir vėl žy
miai kenkė derliaus nuėmimo dar
bams. Dėl sunkių sąlygų iš plėšinių

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.) 
to meto padėtį: “pėstininkai mau
dėsi purve, o visi mūsų kariniai ve
žimai klimpo iki ašių. Net trakto
riai tegalėjo vos pajudėti. Artileri
ja įklimpo ir atsiliko. Tas aiškiai 
smukdė nuotaikų ir pačių kareivių, 
kurie ir taip jau buvo be kvapo”. 
Pirmą sykį iš fronto atėjo santū
rūs ir net abejingi komunikatai, 
žlugimo šmėkla, kuri sunaikino 
Napoleono armiją 1812 m., pasivai
dino ir vokiečiams.

Tų žiemų sniegas ir šalčiai pra
sidėjo žymiai anksčiau. Pirmą snie
gą generolas H. Guderian užre
gistravo jau spalio 6 d., kada buvo 
pasistūmėta Maskvos link. Spalio 
12 d. vis dar tebesnigo. O lapkri
čio 7 d. jau pasirodė pirmieji nu
šalimų raportai jo daliniuose. Gen. 
Guderian rašo, kad lapkričio 13 d. 
temperatūra kritusi minus 8° C 
ir kad žieminių rūbų trūkumas bu
vo skaudžiai jaučiamas. Aštrus 
šaltis paveikė ne tik žmones, bet 
taip pat mašinas ir ginklus. Minė
tas generolas savo prisiminimuose

P.S. Taip rašo Ben. Babrauskat. 
Sekant jo mintimis visas mūsų 
gyvenimas yra Maironio šešėlyje. 
Jo šešėlyje ir, sakytume, švieso
je, yra ir šie sukaktuviniai Mai
ronio jubiliejiniai metai. Visame 
pasaulyje, neiš^kisrijant ir oku
puotos Lietuvos, rengdami kaip 
galima iškilmingesni Maironio 
minėjimai. Vieną iš tokių minėji
mų rugpjūčio 12 d. rengia ir 
Bankatown apylinkės Kultūros 
Taryba Dainavoje. Tikime, kad 
sydnejiškiai neliks abejingi ir 
gausiai susirinks pagerbti mūsų 
didžiojo dainiaus, kurio dvasia te
bėra gyva kiekvieno lietuvio šir
dyje. Red.

sričių pastebimas nuolatinis darbo 
pajėgų mažėjimas. (E)

•
Paryžiuje gautomis žiniomis, 

Maskvoje neseniai mirties bausme 
nuteisti du žydai, o kiti du ilgalai
kėmis kalėjimo bausmėmis. Jie bu
vo kaltinami ūkiniais nusikalti
mais. Iš viso pastarosiomis savai
tėmis Sovietų Sąjungoje panašiais 
kaltinimais pasmerkti miriop 9 žy
dų tautybės piliečiai: 4 Maskvoje, 
3 Dniepropetrovske ir 2 Odesoj. 
Dar anksčiau Vilniuje tokios pat 
bausmės susilaukė kiti 4.

Helsinkyje kalėjimo bausmėmis 
buvo nuteisti penki Suomijos pilie
čiai, jų tarpe vienas prekybinin
kas ir du oro susisiekimo tarnau
tojai, už nelegalų 100 rankinių 
laikrodžių pervežimą iš Suomijos 
į Sovietų Sąjungą. Policijos žinio
mis, laikrodžiai buvo pirkti Stok
holme iš vieno esto emigranto, ku
ris varęs plačią laikrodžių prekybų.

Švedų saugumo policijai pavyko 
surasti pavogtus brangius elektrų- 
ninius prietaisus, kuriuos šnipai 
norėjo perduoti vienai Rytų Euro
pos valstybei. Suimti keturi as
mens.

toliau rašo: “Tik tas, kuris matė 
begalinius Rusijos sniego pusnynus 
ir iškentė ledinį vėją, sniege pa- 
laidojantį bet kokį daiktą; tik tas 
kuris valandomis įrėši per niekeno 
žemę jieškodamas užuovėjos, ku
rios niekad nepakako lengvai ap
rengtiems ir išbadėjusiems vyrams 
ir kuris matė gerai maitintus ir 
saugiai apsirengusius sibiriečius ir 
pasiruošusius žiemos kautynėms, 
tik tas gali pilnai suprasti ir įver- 
tnti tos dienos įvykius.”

Lapkričio pabaigoje oras dar la
biau pabiuro, o Maskva Hitleriui 
atrodė ranka pasiekiama. Jam sė
dint Prūsijoje ir žiūrint į žemėlapį 
vaidenosi, kad to atstumo visai nė
ra: jo armijos nužygiavo 500 my
lių, tai ką reiškia tos 20 ar 30 my
lių. Dar žingsnis į priekį, ir jau 
Maskvoje. Galutinis Maskvos puoli
mas buvo pramatytas gruodžio 1 
dienų. Vokiečių armija sukoncen
travusi didžiules tankų pajėgas, at
simušė į kietą pasipriešinimų. 
Gruodžio 2 d. vienas žvalgybos da-

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

CASH or
TERMS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

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

SYDNEY WIDE^11/ni.l ■***- VISŲ NAMŲ APYVOKOS

INDUSTRIES^ REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingsford: 
radę.

Tel.s BM 2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
MOKINIAI NORVEGIJOJE

Norvegų Krikščioniškų Jaunų 
Vyrų Sąjungos (CVJM — YMCA) 
sekretorius Nils Seim ir šiais me
tais pasikvietė 5 berniukus iš lie
tuvių Vasario 16 Gimnazijos va
saroti į Strandheima — Narsnes, 
apie 30 km. nuo Oslo miesto, prie 
fjordo.

Tai jau aštunti metai, kai toj 
tarptauninėj stovykloj lietuviukai 
praleidžia 5 savaites savo vasaros 
atostogų Norvegijoje veltui.

Mokytojo Skėrio tarpininkavimu 
ir jo dėka nuo 1955 metų jau 90 
mokinių iš gimnazijos buvo Nor
vegijoje, iš jų dar 26 moksleiviai 
lanko šitą mokyklą. Šiais metais 
mažiausias skaičius moksleivių pa
teko į Norvegiją. 1959 metais buvo 
19 ir 1960 metais 15 berniukų. '

Nils Seim yra didelis lietuvių 
tautos draugas ir jau daug kartų 
labai palankiai atsiliepė apie mū
sų gimnazijų ir mūsų berniukus 
norvegų spaudoje. Gimnazijoj ge
rai išauklėti berniukai iki šiol sto
vykloje paliko labai gerų įspūdį 
savo kuklumu, klusmumu, manda
gumu, paslaugiom ir darbštumu. 
Jokių nusiskundimų dar nebuvo.

Per 12 metų Strandheimo sto
vykloje jau stovyklavo virš 2000 
pabėgėlių berniukų iš įvairiausių 
kraštų. 800 mažesniems berniukams 
buvo parūpintos vietos norvegų šei
mose. Nils Seim su meile priima 
ir priglaudžia. Jo gyvenimo užduo
tis arba misija — sušelpti varg
šus pabėgėlių ir emigrantų vaikus. 
Paskutiniais metais jis jau gana 
didelį skaičių vaikų pasiėmė net iš 
Italijos. Šiais metais stovyklauja 
vaikų 10 tautybių.

LIETUVIŲ JAUNIMO SĖKMĖ 
MAINZE

Minint Vokietijos miesto Mainzo 
2.000 m. įkūrimo sukaktį, liepos 3d. 
Kurfiurstų pilyje Mainze įvyko 
platus “susitikimo vakaras”, da
lyvaujant lietuvių, austrų, saksų 
ir pačių Mainzo gyventojų liaudies 
meno grupėms. Ypatingą pasise
kimą turėjo Vasario 16 Gimnazi
jos lietuvių tautinių šokių grupės 
dalyviai. Mainze išeinąs “Allg. 
Zeitung” liepos 4 d. laidoje pas
kelbė vienintelę lietuvių šokėjų 
grupės nuotrauką ir labai teigia
mai ' įvertino liet, atliktus šokius, 
spalvingus tautinius rūbus. Tas 
pats dienr. liepos 5 d. paskyrė liet.

linys įsiveržė į Maskvos priemies
čius, iš kur jau matėsi Kremliaus 
bokštai. Sekančią dieną tačiau jie 
buvo išstumti kelių rusų tankų ir 
pačių fabrikų darbininkų. Tai buvo 
vieta, kur toliausiai buvo prasiver
žę vokiečiai. Gruodžio 4 d. gen. 
Guderian praneša, kad tempera
tūra nukrito — 34° C. Rytojaus 
dieną krito dar keturiais laipsniais 
žemiau. Tankai įšalo ir nekrutėjo.

Gruodžio 5-ji buvo kritiškoji die
na. Vokiečiai sulaikyti visur.. Se
kančią dieną, grudožio 6, smogė 
generolas Žukovas. Visu 200 mylių 
frontu prie Maskvos jis metė 100 
divizijų, treniruotų kautis didelia
me šaltyje ir pusnynuose. Puoli
mas buvo vykdomas tokia galybe, 
ko pats Hitleris niekad nelaukė ir 
nesitikėjo, ir taip staigiai ir triuš
kinančiai, kad po to vokiečių ka
riuomenė jau niekad pilnai neatsi

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 Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971

Prie sveiko Norvegijos klimato 
ir gero maisto tiesiog stebėtinai 
jaunuoliai atsigaivina fiziškai ir 
sustiprėja dvasiškai. Galėdami pa
kankamai kultivuoti įvairias spor
to šakas, darydami tolimas iškilas 
po Norvegiją ir laiveliais bei mo
torlaiviais po gražius Norvegijos 
fjordus, jaunimas netik atsigauna 
ir sustiprėja, bet parsiveža gra
žiausių įspūdžių.

Beveik kas vakarą būna laužai. 
Ten pasirodo mūsų berniukai su 
lietuviškom dainom ir reprezen
tuoja mūsų dainas svetimtaučiams. 
Tarp kitų vėliavų aikštėje plevė
suoja ir lietuvių trispalvė.

Taip ir mūsų jaunimas parodo 
laisvajam pasauliui, jo jaunimui, 
kad esame gyva ir sąmoninga tau
ta. Mes niekuomet su dabartine 
okupacija nesutiksime ir kovojam 
dėl savo Tėvynės laisvės. Jei lietu
viškas jaunimas tremtyje bus susi
pratęs ir išlaikys savyje lietuviš
kumą, tai lietuvių tauta niekuomet 
nežus. Lietuvybės išlaikymo cent
ras Vakarų Vokietijoje yra ir pa
siliks Vasario 16 Gimnazija tol, 
kol susipratę lietuviai ją visokerio
pai rems. Tas jaunimas yra vertas 
tos paramos. Tai parodė mūsų mo
kinai tarptautinėse stovyklose Nor
vegijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje. 
Mūsų gimnazijos tautinių šokėjų 
pasirodymai įvairiuose kraštuose 
populiarina mūsų gimnazijos var
dą.

Reikia tikėtis, kad viso laisvojo 
pasaulio lietuvių solidarumo dėka 
ta gimnazija dar išsilaikys tol, kol 
visi lietuviai galės sugrįžti į laisvą 
ir Nepriklausomą Lietuvą.

Fr. Sk.

jaunimui atskirą straipsnį. Patiek
tas laikraščio atstovo pasikalbėji
mas su grupės vadove E. Tamošai 
tiene — Gedikaite ir mok. Fr. Skė
riu. Atpasakota Gimnazijos paskir
tis, jos išlaikymas, faktas, kad vie
noje vietoje subūrus didesnį jauni
mo skaičių įmanoma puoselėti tau
tinius lietuvių papročius. (E)

•
Upsalos universiteto matemati

kos — gamtos mokslų fakultetas 
suteikė garbės daktaro laipsnį Šve
dijoje gyvenančiam latvių botani
kui doc. Ausekliui Vegiui. Doc. A. 
Vegis savo metu Kaukaze yra bu
vęs mūsų rašytojo Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus mokinys ir jį šiltai 
prisimena.

tiesė. Paskutinėmis gruodžio savai
tėmis ir sausio mėn. Žukovo vyrų 
blaškomi ir skaldomi, atrodė, vo
kiečiai galutinai sugniuš Rusijos 
pusnynuose. Buvo keletas momen
tų, liudijančių, kad toji galimybė 
buvo labai tikra. Gal būt tik Hitle
rio akmeninė valia ir vokiečio ka
rio ištvermė išgelbėjo trečiojo Rei
cho armijas nuo visiško sunaikini
mo.

Tačiau pralaimėjimas buvo did
žiulis. Nepaimta nei Maskva, nei 
Leningradas, nei Stalingradas, nei 
naftos laukai Užkaukazyje. Pir
mą kartą po dvejų pergalių metų 
Hitlerio armijos traukėsi. Tai dar 
ne viskas. Čia buvo sugriautas ne
nugalimųjų vokiečių armijų mitas. 
Tiesa, sekančią vasarą vokiečiai 
dar turės eilę pergalių, tačiau ne
nugalimumo mitas niekad nebuvo 
atstatytas. (Bus daugiau)
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kvieslys

A. ZUBRAS

VARŽYBOS IŠ LIETUVIŠKO TAŠKO
Varžybos arba konkurencija, 

iššaukiama išsilaikymo instinkto, 
yra dar toliau kurstoma ambici
jų: ne tik išlikti, bet iškilti, do
minuoti, pasiekti didesnės galios 
bei reikšmės. Tegu čia galima 
įžvelgti ir daug tuštybės, egoiz
mo ir žiaurumo, bet iš kitos pu
sės yra tai individui ir sociali
niam junginiui gyvybingumą ir 
išradingumą skatinančioji jėga.

• • •
Vakarų pasaulyje sutinkame 

lietuviškojo jaunimo organizuo
tus židinius: studentų, skautų, 
dainininkų, šokėjų ir kitus sam
būrius. Nėra tai uždaros apmū
rytos celės, nes joms tenka gy
venti bei reikštis to krašto ben
druomenėje, kur gyvenama, san
tykiaujama. kartu su visuma 
džiaugiantis dabartimi ir kuriant 
ateitį. Gyvenoje krašto visumo
je lietuviškieji jaunimo organi
zaciniai židiniai nėra vien mūsų 
išradimas, nes greta veikia šim
tą panašių ir tos pat rūšies vie
tos senųjų gyventojų ir kitų tau
tybių ateivių jaunimo organi
zuotų sambūrių. Vienas jau pats 
faktas, kad reikia atsistoti greta 
kitų sambūrių, ypač kitų tauty
bių, pažadina ambiciją, taigi ir

Danutė Jokūbauskaitė

KURČIAS MUZIKAS
Vienaš iš įdomiausių, man 

atrodo, yra garsiojo kompozito
riaus Bethoveno — Ludwig von 
Beethoven gyvenimas.

Jis gimė ir užaugo Bonnoje, 
prie Rheino upės. Jo senelis ir 
tėvas dirbo Colognes (Koelno) 
kunigaikščio dvare. Senelis bu
vo rūmų kapelmeisteris. Liudvi
kas mažai beprisiminė savo se
nelį, nes jis mirė jam esant vos 
kelerių metų. Tėvas buvo daini
ninkas tame pačiame dvare. Mė
go gerokai išgerti ir buvo kieto 
ir nemalonaus būdo. Šeimos 
gražų gyvenimą palaikė meili ir 
pasišventusi motina.

Jaunas Liudvikas, vos ketve
rtų metų, tėvo buvo mokomas 
griežti smuiku ir klaviakordu. 
Mokyklą lankė Liudvikas iki 13 
metų, tačiau tėvų draugo ir vė
liau buvo mokomas lotynų, 
prancūzų ir italų kalbų. Tuo me
tu tėvas nustojo mokęs Liudvi
kų muzikos, ir darbą tęsti pasi
ėmė pas juos gyvenantis kitas 
muzikas. Senelio draugas išmo
kė jį groti vargonais. Taip Liud
vikas pradinį muzikos išmoksli
nimą gavo iš šeimos ir jos drau
gų. Beethovenai gyveno labai 
vargingai, ir jiems daug medžia
giškai padėjo anglas, vardu 
Crassenav.

Vietos vargonininkui mirus ir 
kitam perėmus jo pareigas, jau
nasis Liudvikas, vos 11 metų, 
pasidarė jo padėjėju. Šefui Nee- 
fe po metų pasidarius dvaro ka
pelmeisteriu, jaunasis Beethove- 
nas, dabar jau 12 metų, buvo 
priimtas į kunigaikščio operos 
orkestrą klaviakordionistu. Čia 
būdamas jau pasireiškė kaip 
gabus kompozitorius. Tuo laiku 
jis sukūrė keletą variacijų, tris 
sonatas pianinui ir keletą dainų. 
Beethovenui sulaukus 22 metų, 
kunigaikštis, pastebėjęs jo nepa

lenktyniavjmą bei varžybas. Dėl 
to priežasties yra gerai, kad 
mūsų skautų daliniai yra regis
truoti ir turi progos dalyvauti 
platesnėje vietos skautų veiklo
je. Tas pats su mūsų studentų 
skyriais ar klubais, kaip jie ang
liškai vadinami universitetų rė
muose. Be varžybų gal išliktų 
vegetuoją lietuvių studentų, 
skautų, ateitininkų sambūriai, 
dainos ansambliai, bet tautinių 
šokių grupės ir sportininkų vie
netai tikrai mirtų.

Galimas lenktyniavimas, o 
tuo pačiu ir varžybos tarp gry
nai lietuviškų tos pat rūšies 
sambūrių. Skatintina todėl tarp
miestinis lenktyniavimas lietu
viškų jaunimo sambūrių ne tik 
visuomeninėj kultūrinėj ir spor
to veikloj, bet ir mokslo srity. 
Pažangumo pirmavimas nesunku 
įvilkti į skaitlines bei procen
tus ir parodyti viešumai. Laimė
jusieji galėtų gauti atžymėjimus 
bei premijas, dėl kurių pasirū
pinti reikėtų Krašto Kultūros 
Tarybai. Moksle pažangiausias 
studentų skyrius galėtų gauti 
pereinamąją taurę ar vertingą 
mokslo simbolio statulą.

Kai į varžybas einama su 

prastus gabumus, pasiuntė jį į 
Vieną studijuoti kompozicijos 
pas tuo metu ten gerai jau žino
mą Haydną ir kitus garsius mu
zikus. Vienoje Bėethovenas su
sipažino su Mozartu, kuris apie 
jį išsireiškė: “Jis duos pasauliui 
dalykų tikrai vertų klausytis”.

Beethovenas čia daug dirbo, 
visai pamiršdamas save ir savo 
sveikatą. Jo būdas pasidarė ne
sugyvenamas. Turėjo jis tačiau 
ir ištikimų draugų, kurie jo ne
paliko ir visokeriopai jam padė
davo.

Trisdešimties metų pradėjo 
prarasti girdėjimą, o 35 metų 
jau nebegirdėjo nė vienos gai
dos, kurias pats rašė ir kuriomis 
pasaulį žavėjo. Nebegalėdama^ 
susikalbėti su draugais, pasikal
bėjimus jis vesdavo pusiau žo
džiu, pusiau raštu. Draugų atsa
kymai yra įrašyti jo sąsiuviniuo
se, iš kurių galime spręsti apie 
jo charakterį ir gyvenimo būdą.

Beethovenas, būdamas nesvei
kas ir užsiėmęs kūryba, šeimos 
nesukūrė, todėl jautėsi labai vie
nišas. Broliui mirus, įsisūnino 
brolvaikį. Šis gi buvo ano meto 
bogie tipas ir kompozitoriui nei 
džiaugsmo nei paguodos neatne
šė. Neatsilygino jam už meilę 
bei pasišventimą. Beethovenas 
pasijautė visai nelaimingas ir 
vieną gražų pavasarį svetimoj pi
ly bandė nusižudyti. Seno ūki
ninko sutrukdytas ir nugabentas 
į Vieną, pagijo ir dar metus pa
gyveno. Mirė 1827 metais.

Pažinus Beethoveno liūdną 
gyvenimą, jo muzika darosi su
prantamesnė. Darbas jo kad ir 
sunkiose sąlygose davė gražių 
kūrybinių rezultatų, kuriais iki 
šiai dienai tebesižavi žmonija. 
Pasiryžimas įveikia kliūtis, net 
mirtį, tik ne vienatvę. Beethove
nas tebegyvena savo kūryboje, 
nors teklauso tik išrinktieji. 

kultūrinėmis vertybėmis, tai to
kios varžybos skatina kūrybą, 
taigi ir pažangą. Yra ir griau
nančių varžybų, kai toje pat lie
tuviškoje kolonijoje, greta vieno 
lietuvių jaunimo organizuoto ži
dinio steigiasi tos pat rūšies ki
tas. Tai yra negausių jėgų skal
dymas, kuris silpnina vienetus 
ir veda prie išgęsimo.

ŪKINIO GYVENIMO 
VARŽYBOS

Kapitalistinė sistema įžiūri 
konkurencijoje reikšmingą ūki
nio gyvenimo variklį, dėl kurio 
susilaukiama geresnės kokybės 
ir pigesnių prekių. Dėl to tat 
laimįs vartotojas. Socializmas 
nepaneigia konkurencijos reikš
mės, bet linkęs įžvelgti ir josios 
silpnybes. Didžiosios firmos mat 
visada randančios būdą susijung
ti į koncernus ir, pasidalindamos 
rinkomis, išvengia konkurenci
jos, o mažuosius gamintojus bei 
tiekėjus pasmaugia dar užuo
mazgoje. Kapitalistinė sistema 
dėl to nesijaudina, nes didysis 
galįs pigiau gaminti, dėl to ma
žasis ir turįs žūti. Jos priešinin
kai tačiau tvirtina, kad likęs vie
nas didysis diktuoja kainas jau 
konkurencijos nevaržomai. Pa
galiau esą bendruomenei svarbu 
išlaikyti vidutinįjį, ūkiškai sa
varankišką visuomenės sluogsnį. 
Didieji koncernai padarą, kad 
jų vadovai menedžeriai yra darb
daviai, o visa plačioji gyvento
jų masė virstanti juodmarškine 
(neišskiriant ir baltmarškinių) 
proletarų mase. Jie taip pat 
tvirtina, kad krašto pažanga ir 
gerbūvis įžiūrėtinas ne fabrikų 
ir jų darbininkų kantinų ir pi
giųjų butų kolonijų gausybėje, 
bet savarankiškų pramonininkų, 
prekybininkų ir vidutiniųjų ūki
ninkų skaičiuje.

Sociologijoje ir ekonomikoje 
konkurencijos terminas ypač 
pamėgta nuo darvinizmo teori
jos gimimo biologijoje. Si įžiū
ri visoj gyvojoj gamtoj kovą dėl

Mt. BUFFALO
savaitgalio programa

3.8.62: PENKTADIENIS: 
Atvykstame vakare.

4.8.62: ŠEŠTADIENIS:
8.30 Pusryčiai.
9.00 Atidarymas, Referatas “Ar 

konkurencija skatina pa
žangą’’ — iš socialinio taš
ko. Referato iškeltos min
tys aptariamos grupėse.

10.15 Važiuojame slidinėti.
6.30 Vakarienė.
7.30 Diskusijos grupėse. Susirin

kimas, bendros diskusijos 
apie referato išdavas.

8.50 “Antarktikos” kaukių ba
lius.

5.8.62: SEKMADIENIS:
8.30 Pusryčiai.

Kelionė j Mt. Buffalo...

REDAGUOJA
MELBURNE
LIETUVIU 

AKADEMINIS 
JAUNIMAS

būvio, dėl maisto. Tos pat rū
šies stipresnieji individai išlie
ka, silpnesnieji gi žūna. Tai 
esanti natūrali gamtos atranka. 
Tas pat vyksta ir tarp stipresnių 
ir silpnesniųjų gyvių rūšių, to
dėl kaikurios mažiau pažangios 
ir sunkiau prisitaikančios yra 
visai išnykusios.

Kai iš biologijos nueita į žmo
gaus gyvenimo sferą, tai iš gal
vos išleista žmogaus proto bei 
išminties galios, kurios leidžia 
jam gyvenimą vairuoti taip, kaip 
naudingiausia individui ir visu
mai.

PAŽANGA
Kiek tik mūsų akys siekia at

gal istorinį žmonijos nueitą ke
lią, tai įžvelgiame nuolatinį laips- 
ninį pažinimo augimą platyn ir 
gilyn. Kai toks pažinimas virto 
empiriniu ir teoretiškais dėsniais 
pagrįstu, susilaukėme mokslo, o 
su juo ir šuolinės technikos. Te
gu istorijoje sutinkame apsnūdi
mą ir lyg tamson grįžimą, bet 
apskritai visad toje srityje yra 
žengiama priekin, taigi yra nuo
latinė pažanga. Mokslas ir tech
nika įgalina ir ūkinio gyvenimo 
pažangą.

Labai menką, o nuo tam tik
ro istorinio laikotarpio neįžiūri
me jokios žmonijos pažangos 
moralinėje srityje. Ir pačiais nau
jaisiais laikais galimos žudynės, 
kokias sutinkame komunistinėje 
Rusijoje ar sutikome didžiai vi
sose srityse pažangioje, vakaric- 
tiškoje nacistinėje Vokietijoje. 
Žmonijos naikinančiosios prie
monės su mokslo ir technikos 
pažanga yra tik dar toliau į prie
kį pažengusios ir pasidariusios 
baisesnės. Tarptautinės politikos 
varžybose moraliniai principai 
beveik visai išstumti.

Vėlyvesnėj žmonijbls dvasi
nės evoliucijos pakopoje nesu
tinkame pažangos ir meno srity
je: asyrų, graikų ir romėnų me
no kūriniai yra tokie pat monu
mentalūs, kaip ir geriausieji Šių 
dienų meniškosios kūrybinės 
dvasios įsipavidalinimai. Jei yra 
pakitimų, tai tik dėl praktinių 
motyvų: klasinė architektūra dėl 
šių priežasčių užleido yietą mo
dernizmui.

Ir filosofija nuo Aristotelio ir 
Platono yra tik žengusi su gy
venimu, bet nepasiekusi žymes
nių minties gelmių.

9.00 Referatas — "Ar konku
renciją skatina pažanga” — 
iš religinio taško. Diskusi
jos grupėse.

10.00 Važiuojame slidinėti.
5.30 Vakarienė.
6.30 Diskusijos grupėse. Susirin

kimas bendros diskusijos.
7.30 Mišios.
9.00 “Kaimiška Vakaruška”.

6.8.62: PIRMADIENIS:
9.00 Pusryčiai.
9.30 Generalines diskusijos — 

santrauka, išvados. Oficia
lus uždarymas.

10.30 Laisvalakis, slidinėjimas.
3.30 Pietūs.

Patalpos turi būti apleistos 
prieš 6.00 vai. vak.

Kol. BIRUTĘ ANTANAITYTĘ 
ir kol. VIKTORĄ ADOMAVIČIŲ,

sukūrusius šeimą, 
sveikina ir linki jiems sėkmės ir laimės gyvenimui

ALSS MELBURNO SKYRIAUS VALDYBA

Pats laikas !
Baigėsi antrasis mokslo semes

tras, ir telieka keli mėnesiai iki 
egzaminų. Praeitais metais rezul
tatai buvo menki. Taip gali atsi
tikti ir šiemet, jei laiku nesusi- 
griebsim, jei vis atidėliosim ry
tojui.

Kaip ten būtų aiškinama, o be
simokantieji žinom: neišlaikėm, 
nes menkai tepasiruošėm. Svar
biausia — nedirbom visų laikų, o 
tik prieš pačius egzaminus. Dabar 
dar yra laiko susigriebti, bet dėl 
to tenka atsisakyti pobūvių, išvy
kų mašinomis ir televizijos, o už
sidaryti bibliotekoje ar kambary
je ir rimtai imtis knygos bei už
rašų. Mokslas yra pavydus. Jam 
turime nusileisti, jei nesam tėvų 
išnaudotojai, jei nenorim viešai 
pasirodyti prieš draugus ir viso 
krašto australų bendruomenę, kad

V. Adomavičius su žmona Birute po sutuoktuvių birželio 30 d.
Foto: N. Butkūno

TAUTINIO MENO PARODA 
UNIVERSITETE

Melbourne lietuviai studentai 
buvo suruošę universiteto biblio
tekos pastato vitrinoje tautinio 
meno parodėlę. Tęsėsi ji dvi sa
vaites — iki liepos 7 dienos.

Buvo tai tikrai maloniai nuste
binęs kultūrinis darbas. Ypač va
karais įspūdingai atrodė vitrina 
su joje skoningai išdėliotais lie
tuvių moterų audiniais, tautiniais 
rūbais, odos ir medžio dirbiniais. 
Centre lyg ant plytos rankos įra
šu trumpai supažindinta su Lie
tuvos istorija ir jos dabartiniais 
vargais.

Viskas atrodė meniškai vertin
ga ir tvarkingai užlaikyta. Atpa
žinti buvo galima “dievdirbio” p. 
Cinino ir p. Baltoko drožinius.

Parodėlės organizavimo komi
tetui vadovavo stud. arch. Vytau
tas Šalkūnas, talkinamas valdy
bos narių stud. hum. Jūratės Nor- 
mantaitės ir stud. arch. Rasos 
Žižytės. Padėjo filisteriai: hum. 
D. Giedraitytė ir inž. R. Sližys. 
Australai ir kitų tautybių studen
tai parodėle gyvai doptėjosi ir 
stebėdamiesi komentavo, kad to
kį dalykų pirmų kartų matų uni
versiteto ribose.

Universitetas leidžia veikian
tiems klubams (studentų sambū
riams) pasinaudoti vitrina, paro
dyti, kas klubo veikiama. Tegu 
šį kartų eksponatai nebuvo klu
bo narių darbas (tų, žinoma, su
prato žiūrovai), bet liaudies me
no idėjai populiarinti, o ypač lie
tuvių tautos vardui garsinti kul
tūringai pasitarnauta.

Studentai nori dar ir kitų pa
rodų suruošti erdvesnėje vietoje, 
kur būtų ir jų pačių darbų: ar
chitektūros planai ir modeliai, 
menų studijuojančių paveikslai 
bei piešiniai. Tokion parodon bū

PADĖKA ĮGALINUSIEMS PARODĄ•
Širdingai dėkojama p. Giedraitytei, p. Baltokui, p. Cininui, p. 

Krautui, p. Paragiams ir p. Vaitiekūnams, paskolinusiems ekspona
tų liaudies meno parodėlei, mūsų suruoštai Melburno universiteto 
Baillieu bibliotekos vitrinoje nuo birželio 27 d. iki liepos 6 d. Taip 
pat dėkojama visiem* talkavusiem* studentams, o ypatingai kol. Vy
tui Šalkūnui už jo visų organizacinį darbų parodėlę pravedant.

ALSS Melburno Skyriau* Valdyba

esam atsilikėliai, ištižėliai, nesu
gebą užsibrėžto tikslo pasiekti.

Gyvenimas nėra žaidynės, bet 
rimta konkurencinė firma. Kas 
geriau apsišarvoja, tam lengviau. 
Atranka nuolat stiprėja, nes mo
kytų vis kasdien daugėja.

Mokslo pasiekę nueina dviem 
keliais: tyliojo mokslininko ir 
ūkio bei viešojo kultūros gyveni
mo vairuotojo. Paskutiniesiems 
svarbu sugebėti pažinti žmones, 
organizuoti, planuoti ir planus 
įgyvendinti. Dalyvavimas užtat vi
suomeninėje vejkloje, ypač jauni
mo sambūriuose, įstengiant tai 
suderinti su mokslu, papildo mo
kslo įstaigų teikiamas žinias ir 
pilniau paruošia būsimam profe
siniam gyvenimui.

S t u d i o z a s ,

tų galima įtraukti ir mokomojo 
personalo kūrinius. Tuo reikalu 
studentų vadovybė turėtų atsidė- 
jusiai pasikalbėti su lektoriais — 
T. Zikaru ir V. Jomantu. Tenka 
tikėtis, kad jie su pasitenkinimu 
tokių idėjų parems.

Tokiai praplėstai parodai tiktų 
kaikurios anglų kalba JA.V. iš
leistos lietuvių knygos ir “Litua- 
nūs” komplektas. Paskutiniojo ga
lėtų būti ir didesnis skaičius, ku
rio vienų kitų kopijų kaika* ir nu
sipirktų. N.N.

LIETUVIAI SCENOJE
Melbourne Mokytojų Koledžas, 

turįs savo rūmus universiteto ra
jone ir būdamas universiteto da
lis, liepos 11 iki 14 vakarais pa
statė to paties koledžo dėstytojo 
Patrick Quirke parašytą muzika- 
linį vaidinimą “The Royal Lot
tery”.

Turinys gana banalus, nesu- 
keliąs jokių minčių bei idėjų. 
Dvasia grynai kapitalistinio pa
saulio: jaunas pjesės herojus 
gauna tėvo palikimą, pasidaro 
arabų naftos valstybėlės Yennas- 
tan ministras pirmininkas ir lai
mi ranką gražuolės pirneesės.

Minime mes šj vaidinimą, nes 
vienoj iš pagrindinių rolių buvo 
to paties koledžio studentas Rai
mondas Kazlauskas. Jis 
vaidino sritinį kunigaikštį ir mi
nistrą pirmininką ir buvo varžo
vas su pagrindiniu pjesės hero
jumi dėl princesės rankos. Šiaip 
jau neigiamas charakteris, tik 
■Raimondas sugebėjo jį iškelti ryž
tingumu ir, palyginus su kitais, 
gera vaidyba. Kita lietuvaitė, taip 
pat to koledžo auklėtinė, V. A r- 
n a s t a u s k a i t ė dainavo 
mergaičių chore. Kiek stebėtina, 
kad abu lietuviai studentai, daly
vavę vienam vaidinime, iki šiol 
buvo nepažįstami. Paskutinį va
karą visdėlto susipažino ir, rei
kia tikėtis, dabar jau dažniau su
sitiks vietiniame lietuvių studen
tų sambūryje. Svety*
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PŪKINĖS KALDROS
AUKSO ŽODŽIAI

Pohas J. Kvieslys užsuko pas kelioliką šio puslapio skaitytojų 
ir paprašė jų svaraus ir suglausto žodžio. “Ir kam gi slėpti“, sakė 
jis, “dvasios turtų, jei sparnuotu žodžiu galima plačiąją, liaudį pa
siekti“. Buvo, žinoma, tokių, kurie tylėjo, kaip mumijos. Ar tai reiš
kė gilią išmintį, ar nežinojimą, ką pasakyti, mūsų korespondentas 
nedrįsta daryti išvadų. Kiti gi tuoj jį pamatę rėkė, kad su laikrašti
ninku nenorį kalbėtis, nes dievai žino, ką prirašysiąs. O vienas tie
siog atšovė: “Jau turėjom pamoką su vienu žurnalistu!” Mūsų 
vargšas korespondentas bandė įtikinėti, kad turimas gaivoje asmuo 
yra politikas, o ne žurnalistas, bet ir šie argumentai nieko negel
bėjo. Buvo kurie prabilo ir kavos puoduku (kiti alaus stiklu) pavai
šino. štai jų Žodžiai: 
Roma* Cibulskis:
— Tyla gera byla.
Algis Bulokas:
— Augščiausia žmogiško gyvenimo vertybė yra laisvė.
Rasa Žiiyti:
— Tai aišku, kad moterys stato pasaulį. Adomas ir dabar vienas nosį 
pakabinęs vaikštinėtų rojuje, ir jokių miestų bei architektų nerei
kėtų.
Karolis Kazlauskas:
— Anatomija pagrindas visos medicinos. Kuo ilgiau ją studijuoji, tuo 
labiau pamėgsti.
Arūnas žižys:
— Filosofija be poezijos, tai lyg sena moteris bikiniuose.
Raimonda Malakūnaitė:
— Sakiau ir sakysiu: sveikame kūne sveika dvasia.
Raimundas Kazlauskas:
— Atsakysiu tik su romėnų Juvenaliu: “Rūpinkitės, kad sveikame 
kūne būtų ir sveika dvasia“.
Jieva Didžytė:
— Jei žvaigždžių būtų mažiau, tai būriuotojai rečiau pasiklystų.
Viktoras Adomavičius: •
— Tik dabar sužinojau, kad metalurgija šaltas subjektas.
Kęstas Antanaitis:
—- Boba iš ratų, ratams lengviau.
Balys Stankūnavičius:
— Jūreiviams ne tuntininkai vadovauja, bet kapitonai.
Kristina Stankūnevičiūtė:
— Stipriausias tai pranašo Monash universiteto lietuvių studentų 
skyrius.
Narcizas Ramanauskas:
— Kuo rečiau susitinki, tuo geriau.
Birutė Antanaitytė:
— Tai tau ir moterų lygybė!1 Tik ištekėjai ir pasikeisk. O man tai ir 
visai. Jei vyras Adomas, tai tu išvirsk Jieva!
Dalė Grigaitytė:
Chemija be alchemijos nuobodus dalykas.
Vytas Klimas:
— Automobilis pagreitina kelią į menedžerius.
Algis Klimas:
— Good business brolis kad ir pusmenedžeris. 1
Rimas Slavickas:
—Rimčiausia epideminė liga tai automobilitis. Simptomai: pradžioj 
svaigsta galva, o vėliau skauda kaulus. Mirtingumas gana didelis. 
Jūratė Paragytė:
— Vyras be diplomo, tai lyg skautas vytis be automobilio. Moteriai 
prisėsti pavojinga.
Henrikas Malakūnas:
— Mažiausiai pavojingas skystis tai jūros vanduo: sveika kūnui ir 
sielai.
Sabina Naujokaitė:
— Humaniškiausia tai gailestingosios sesers profesija.
Vytautas Šalkūnas:
— Tautos reikalai pirmoj eilėj.
Nijolė Adomavičiūtė:
—• Nuo kalno platesni horizontai.
Algis Dimidavičius:
— Investacija ir žvejyba pagrindas lietuvių ūkinei gerovei. 
Saulius Sprindy* (Williamstown Life Saving Club narys):
— Kilniausias darbas gelbėti asimiliacijos jūrose skęstančias lietu
viškas dūšias.
Jūratė Normantaitė:
— Nelengva moteriai kultūros dirvonuose.
Algis Bernotas:
— Nepasiekiami nuotoliai trukdo socialinį bendravimą.
Algis Kazlauskas:
— Kas veža, tą ir plaka.
Laima Vingytė:
Kai visi šeimos nariai veržiasi į hiokslus, tai pažangumo lenktynės 
namuose.

Inttrumentalini* Trio.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swan* ton St., 
Malk, C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 02-2381

LATVIAI RAŠO APIE MUS
AUSTRALIJAS LATVIETIS 

liepos 21 d. įdėjo straipsnelį su 
antrašte: “Ar latviai studentai 
seks lietuvių pavyzdžiu?“ Auto
rius aprašo mūsų universiteto 
bibliotekos vitrinoje buvusią liau
dies meno parodėlę, gražiais žo
džiais iškelia jos kultūrinę ir pro
pagandinę vertę. Baigdamas ra
šo : “Ar būtų galima tikėtis, kad 
ir latviai studentai pasektų lietu
vių pavyzdžiu?“

ĮSIKORĖ LENKŲ STUDENTŲ 
KLUBAS

MjelbooWno universiteto lenkų 
tautybės studentai tik šiemet su

siorganizavo ir įkūrė savo akade
minį klubą. Nariais, taip pat kaip 
pas lietuvius, yra ir Karališkojo 
Technikos Instituto studentai, 
šiuo metu klubas turi apie 20 na
rių, bet tikisi smarkiai paaugti 
kitais metais, nes gerokas skai
čius baigsiąs augštesniąją mo
kyklą. Klubo valdyboje yra Jan 
Gruževski, kurio tėvas, pagal jo 
paties žodžius, esąs lietuvis, bet 
motina lenkė. Pats Jan kalba ge
rai lietuviškai.

Klubas šiuo metu rūpinasi uni
versitete būti pripažintu, kaip ir 
visi kiti jau seniau įsikūrę aka
deminiai sambūriai.

T.K.

MENAS
Karolio Kazlausko:

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

Iki šiol veikė Algio Klimo ir 
Arūno Žilio duetas: gitara ir būg
nas. Sklindanti meliodija pasiekė 
net tolimąjį Williamstown: Danu
tė Jokūbauskaitė prisidėjo su pia
ninu.

Populiariausio* Melburniškių 
Dainos.

Rasos Jakutytė* (prieš vedy
bas) :
Oi, kas bernai, do berneliai! 
Kada myliu, kada ne.

Rasos Lapšienės:
Sutikau bernelį už visus lipšnesnį.

Algio Kazlausko:
Kelias tolimas, bet mielas.

Birutės Antanaitytės:
Kai du stos, visados 
Daug daugiau padarys.

Viktoro Adomavičiaus: 
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne.

Vidos Valiukevičiūtės:

Skrisčiau, skrisčiau, kad galėčiau, 
Paukščio sparnus, kad turėčiau.

Raimundo Kazlausko;
Ant tėvelio dvaro sakalai krypavo.

Ginto Čėsnos:
Šalia kelio vieškelėlio gyveno se
selė.

Rasos Žižytės: • 
Du broliukai Arūnai.

Algis Remeiki* (Macedon): 
Už jūrių marių, už vandenėlių.

Audronės Paragytė*:
Atjos karaliūnas per kvepintį 
sniegą.

Rūtos Švambarytės:
Skambink, sese, daug linksmiau.

Sustiprėjo Melburno boras.
Majestro Alberto čelnos vado

vaujamas choras sustiprėjo: į tal
ką stojo šalia Algio Cinino du 
broliai Kazlauskai ir Arūnas Ži-

Sudiev, kvietkeli, tu brangiausias, žy* su Virginija Sikorskyte.

: £
ALBURY steigiamas naujas tarpvalstybinis UNIVERSI- 

: TETAS su šiais skyriais: Filosofijos, Teisės, Gamtos mokslų >♦■ 
į ir Technikos Pi'ie Filosofijos fakulteto bus ir Flirtologijos ka- 
į tedra. Naujasis universitetas pradės darbą nuo ateinančių me- J 
į tų pradžios. Studentais bus priimami: neišlaikę brandos egza- >$< 
• minų, nebaigę technikos koledžų ir insititutų, egzaminuose 
i išvirtę Sidnėjaus, Melburno ir Adelaidės universitetuose. £

Mokslas bus pasiunčiamas per komercines televizijos sto- 
< tis ir radijo bangomis, todėl ir universiteto nelankant už ma- J; 
■ žus pinigus egzaminams bus galima pasiruošti prie televizijos >♦’ 
•j aparatų ar išvažiavus mašina kur nors į bušą ir klausantis Al- !♦! 
>• bury radijo stoties.
! -J
i Albury Universiteto Vicekancleris. !♦’
? i

MOKSLAS
Inž. Algio Kazlausko mokslinis darbas “Tutomatinis ma

šinos vairavimas” rado didelio susidomėjimo lietuvių bendruomenė
je. Pirmieji pagal tą patentą užsakė: Rimas Žitkevičius, Romas Pad- 
gurskis, Algis Cininas, Vytautas ir Algis Klimai, Narcizas ir Arvydas 
Ramanauskai, Arūnas žižys, Gintas čėsna ir daugelis kitų.

★
Svetimų kalbų mokėjimas atidaro žmogaus dvasiai platesnius 

horizontus ir padeda įveikti Australijos salos ir aplamai anglosaksų 
kultūrinę izoliaciją. Tarp melburniškių lietuvių sutinkamas todėl di-
delis susidomėjimas svetimomis kalbomis. Vienas nepradėjęs baigė 
rusų kalbą, kitas vokiečių. Jonas Meiliūnas tebetęsia lotynų 
kalbos mokymąsi Coburgo akademijoje. Lotynų mat pagrindas dau
gelio kalbų, todėl ir ilgiau trunka.

★
Medikas Kazys Z d a n a v i č i us ėmėsi apaštalavimo misi

jos: empiriniu keliu įtikinti netikinčius. Pirmoj eilėj jis nori gelbėti 
kūną, nes tiki Raimondai Malakūnaitei, kad sveikame kūne sveika 
dūšia, šv. Vincento labaratorijoje su alchemikų pagelba maišo niko
tiną ir bando su įvairiais gyviais, o ypač su beždžionėmis. Jei pa
vyks jas vėžiu numarinti, tai visa beždžionių palikuonių netikinčių 
giminė atsivers. Humanitaras Arūnas žižys tačiau mano, kad 
ne nuo to galo reikia pradėti. Netikėliams rūkoriams reikia įrodyti, 
kad žemėje įpratę rūkyti didžiausias kančias kentės po mirties pra
gare. Ten mat jokių cigarečių fabrikų nėsą. Taigi reikią pradėti 
empiriniu argumentu dūšią tikėjiman atversti. Arūnas pats tai jau 
senai atsivertęs: jau šiemet 25 kartus buvęs metęs rūkyti.

Trio

Mūsų
I

SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT
Nebe už kalnų metinis Austra

lijos lietuvių suvažavimas Ade
laidėje. Būtų įdomu išgirsti, kaip 
toli yra pasistūmėjusi studentų 
ženklo projekto paruošimo komi
sija. Jo pagaminimui melburniš- 
kiai studentai yra pasiruošę įmo
kėti depozitą ar padengti dalį pa
gaminimo išlaidų.

įdomu taip pat, kaip dirba įsta
tų keitimo bei papildymo komisi
ja. Reikėtų, kad projektą sky
riai gautų bent kelis mėnesius 
prieš suvažiavimą. Tada jis sky
rių susiirnkimuose būtų išdisku
tuotas ir aptartas, o rezultatus 
vėl galėtų gauti komisija, kuri 
suderintų nuomonių skirtumus, 
jei jos nebūtų esminės. Suvažia
vimui būtų patiekta jau aptartas 
ir suderintas projektas, kuris 
daug greičiau ir lengviau būtų 
galima pravesti bei patvirtinti.

(Stud. A.K.

IS MELBOURNO STUDENTŲ 
SKYRIAUS VEIKLOS

Kaip Naudojamo* Lėšos
Dabartinė valdyba iš praeitų

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir issimokėjimui. Me* kalbamo vokiškai.
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BUDOS ŠYPSNIAI
Kai aš vaikščiojau žeme, tai 

apsiplauti j šventąjį Gangą mano 
broliai pėsčiomis keliavo. Kai po 
fygos medžiu su dangiškuoju Tė
vu kalbėjausi, mano ramybės ne
drumstė lėktuvų ūžesys. Kai da
bar žvelgiu į jus nuo Ceylono 
(ten mano pėda ir dabar tebėra, 
kai žengiau į dangų), pro mane 
švilpia jūsų raketos. Išradinga 
naujoji karta.♦ » ♦

Pažangus mano sūnus Mokslas, 
šuoliais šoka duktė Technė, tur
tingas tolimasis brolis Fabrikas, 
bet linksminasi tai tik brolvai
kiai. Džiaukitės, jaunieji, auto- 
karais ir lėktuvais, nes galite pa
bėgti nuo senių ir lamų.* * •

Kaip greitai skuba mano vaikai 
žeme, vandenimis ir oru į Nirva
ną! *) Pėsčiomis tik per 80 metų 
aš ją pasiekiau.• • *

Kūrybingoji močia Pažanga tie
sia dukrai Laimai kelius į kalnus, 
nuo kurių abiem dangus nebetoli.* * *

Dėl Pažangos žmogus važiuo
ja mašina, bet yra panašus eski
mo šuniui, kuris traukdamas ro
ges uždūsta, besivydamas ant 
jienos pakabintą dešrą.* • •

Serumas labaratorijoje gimsta 
labai tyliai, bet garsiai bliauna 
išėjęs į forumą.• • •

Konkurencija Olimpo žaidynė
se reiškė žaismą, bet romėnų gla
diatoriams kovoj su liūtais mirtį.* • *

Ryklius suvilioja romėnų kon
kurencija, bet žmogų graikų har
monija. • * •

Kas yra žmoniška, žinojo Ju
dėjos vergai, bet po 2000 metų 
pamiršo jų dvasios kūdikiai.

« • »
Baltojo civilizacija tol nešė 

juodajam pažangą ir laimę, kol

šis iš dėkingumo iškepė baltieną 
pusryčiams. • • •

Dėl soclenktynių džiūgauja 
komjaunuoliai, mokytojai ir Sta- 
chanovas, tik ne bevardžiai sta- 
chanoviečiai. • * •

Senasis Engelsas konkurencija 
ir akordais skatino pažangą Man- 
chesterio verpyklose, bet pagim
dė sūnų su manifestu ir komu
nistų partiją. * * •

Ant kaukuolės guli juodukas 
Naujojoj Gvinėjoj, bet ant jos il
sisi Stalinas, Hitleris ir senasis 
Rockfeleris. Skirtumas tik toks, 
kad juodukas dėl tikėjimo, gi 
paskutinieji dėl konkurencijos.

Moterys keičia skrybėlę ne dėl 
to, kad naujoji geresnė, bet kad 
tokią užsidėjo Elizabeth Taylor.* • •

Kalbos apie grožį įvairios, kaip 
vyrų skoniai apie moteris.* * *

T.S. Eliot dar nepasvijo Ho
mero. » » ♦

Michelangelo ir Picasso tai ly
giai augšti stulpai, tik skirtingu 
laiku ir skirtingose vietose.• • •

ICI nukonkuravo šv. Patriką ir 
Parlamentą, bet tik augščiu. "• * *

Best selteriai skaičiujni prašo
ka Shakespearą, bet ne amžiumi.

*) PASTABA: Nirvana yra, pa
gal budizmą, palaimos būsena po 
mirties, kur siela nebejaučia jo
kių norų, skausmų bei džiaugsmų. 
Tai yra. visiškas asmenybės išny
kimas — įsiliejimas į visuotinį 
dvasios Principą. Vakariečių filo
sofijoje šiuo atžvilgiu panašus 
yra panteizmas ir deizmas. Krikš
čionybė ir Islamas tiki po įnir
tęs asmeninę sielos egzistenciją 
su amžinos laimės ar kančios pa
jautimu. Nemo.

DŽIUGAS J IEŠKO VAIRININKO
Džiugo tuntui ir vėl netekus tun- 

tininko, naujam vadovui surasti 
skelbiamas konkursas. Pakitus są
lygoms manome, kad sausumos 
skautai priklauso praeičiai, nes 
dėl mašinų gausybės iškylavimas 
pasidarė nebeįmanomas, o patiems 
vadeivoms perpavojingas. Nutarta 
todėl sausumos skautus panaikinti, 
visus juos sujūrinant. Juk ir pas
kutinysis tuntininkas skundėsi ne
galįs tunto pavyti, nes neturįs au
tomobilio, o pirkti nesiryžo. Persi
kelti ant laivų pabijojo dėl ideolo
ginių ir pasaulėžinių motyvų. 
Naujam tunto vairininkui parink
ti šios sąlygos:

1. turi būti patyręs jūrininkas;

akinai i j o s
metų kasą perėmė su £8. Lietu
vių vietinei visuomenei remiant, 
kasa papildyta ir šiuo metu mūsų 
banko kontas yra £180. Išlaidų 
turėta; £30 universiteto bibliote
koje lietuvių liaudies meno paro
dėlei suruošti; £10 pasiųsta LI- 
TUANUS leidimui paremti. Užsa
kyta “Lituanus” prenumerata 
universiteto bibliotekai ir 20 eg
zempliorių paskutinio leidimo lie
pos 28 dienos skyriaus parodi
niam stalui.

2. netrukdyti sueigomis bei iš
vykomis tėvų ramybės;

3. netrukdyti skautų savaitgali
nių partijų (pobūvių);

4. netrukdyti vyčiams vytinėti, 
sesėms sesinėti, vilkiukams vilki
nėti, paukštytėms paukštinėti;

5. skautų globos komitetui ne
trukdyti globinėti;

6. viešai kuo mažiau rodytis ir 
netrukdyti melburniškiams tai
kaus sugyvenimo.

Kandidatų pasiūlymo laukiama: 
iš Karaliaus Mindaugo Instituto, 
Lietuviškų Plokštelių Centro, Ka- 
pelionijos, Lietuvių Aero Klubo, 
Lietuvių Buriuotojų Klubo, Spau
dos Kiosko, Vadijos Vadeivijos, 
Skautininkų Ramiosios Ramovijos, 
Senųjų Skautų Užgęsusios Lelijos, 
Ateitininkijos Liet. Krikščionių 
Demokratų Klubijos ir Melburno 
Apylinkės Tautininkijos.
Pastaba: Kandidatui anglų kalbos 
mokėjimas būtina, lietuvių nepri
valoma.

SKAUTŲ GLOBI J A

Savaitgali* Mt. Buffalo
Rugpjūčio 3-6 dienomis įvyks

ta tradicinis mūsų skyriaus stu
dentų akademinis savaitgalis. Pa
grindinė diskusijų tema: “Ar kon
kurencija ikatina pažangą?” Tuo 
klausimu programoje du refera
tai. Diskusijos būreliuose ir ben
drai diskusijų susumavimas. Pra
mogai pašliūžų sportas, “Antark- 
tikos“ kaukių balius ir kaimietiš
kos vakaruoškos. Atvažiuoja ke
letas svečių iš kitų universitetų 
ir šiaip vyersniųjų akademikų. 
Pamaldas laiko kun. dr. P. Ba
čiuką*.

RUOŠKIMĖS PARODAI
Patirta, kad tarp lietuvių jau

nuolių Melburne yra daug meni
ninkų. Su kuo tik pakalbėsi, vis 
piešia, dažo, tapo. Vyresnieji ir 
profesionalams kelius rodo: T .Zi
karas ir V. Jomantas lektoriauja 
Melbourne Karališkojo Instituto 
meno skyriuje. ALSS Melbourne 
Skyriaus Valdyba planuoja tat su
ruošti platesnės apimties meno pa
rodą, kur jaunieji galėtų išeiti vie
šumon. Pačią parodą norima sus
kirstyti grupėmis pagal amžių. Pa
roda įvyks kitų metų vasario mė
nesį, todėl laiko pasiruošti dar yra 
bet reikia, kad kiekvienas jau da
bar rimtai tam reikalui imtų 
dirbti.

REPREZENTUOSIMĖS 
UNIVERSITETE

Melburno universitetas kasmet 
ruošia tam tikros rūšies parodą, 
kur vaizdžiai supažindinama su

studentų klubų darbais. Tam reika
lui šiemet vieta gauta ir Lietuvių 
Studentų Skyriui. Buvo keletas 
eksponatų ir skyriaus veiklos foto
grafijų. Sienoje žemėlapis bylojo 
apie lietuvių tautos geografinę pa
dėti, diagrama pavaizdavo lietuvių 
kalbos vietą indoeuropiečių kalbi
nėje šeimoje. Angliškieji lietuvių 
leidiniai ir laisvojo pasaulio lietu
vių studentų žurnalas “Lituanus" 
gulėjo ant stalo, iš kur besidomin
tieji galėjo daugiau patirti apie 
lietuvių tautą ir jos studentiją. 
Dvi tautiniais rūbais lietuvės stu
dentės budėjo prie mūsų kampelio 
ir reikiamai pasiruošusios besido
mintiems aiškino. Paroda įvyko lie
pos 28 dieną. Universitete studi
juoja apie 15.000 studentų todėl pa
rodą tokioje vietoje yra reikšminga 
turėti.
ALSS Melburno Skyriaus Valdjįba
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LIETUVOS SPORTO LYGA
1922 metai Lietuvos sporto is

torijoj yra ypatingos reikšmės. 
Tais metais ne tik pasirodė pir
masis lietuvių sporto žurnalas, 
bet buvo įkurta ir centrinė spor
to institucija — Lietuvos Sporto 
Lyga.

LSL pradėjo veiklų 1922 m. ko
vo 22 d. Iki tol, bent praktiškai, 
tas funkcijas buvo užsimojusi at
likti LFLS. Būdami LFLS vado
vybėje, laikėme neįmanomu daly
ku, kad Makabi, KSK ir kitos or
ganizacijos ilgainiui tai pripažin
tų, juo labiau, jog anksčiau ar 
vėliau būtų prireikę atstovauti 
tarptautinėse federacijose ir Į jas 
įsirašyti. įkurti tokį centrų buvo 
sunku, nes vis dar buvo pasigen
dama vyresnio amžiaus visuome
nės veikėjų, kurie galėtų ir tu
rėtų tokiam veiksniui vadovauti.

Dėl besidominčių ir veikėjų, 
ypatingai sporto srityje, stokos, 
nebuvo galima, užsieniečių pavyz
džiu, įsteigti atskiras lygas ar ko
mitetus atskiroms sporto šakoms 
pavyzdžiui, futbolui, lengvajai at
letikai ir kt. Todėl mūsų tų lai
kų patirtis diktavo, kad geriau 
steigti vienų augščiausių sporto 
organizacijų, kuri lietuvius galė
tų atstovauti ir būti nariu tarp
tautinėse sporto federacijose.

Juridiniais LSL steigėjais, alfa
beto tvarka, buvo: veter. gydy
tojas gen. Jonas Bulota, jo jau
niausias sūnus Jurgis Bulota, Ele
na Garbačiauskienė, Stepas Gar
bačiauskas, Arija Karnauskaitė
— Ingeįevičienė (prieš keletą 
metų mirusi Los Angeles, Calif.).

Pirmąjį LSL centro komitetų 
sudarė: generolas V. Nagevičius
— pirmininkas, Stp. Garbačiaus
kas — vicepirmininkas, A. Inge- 
levičienė — sekretorė, K. Bla
žys — ūkio vedėjas, Koltunskis 
(Makabi) — iždininkas.

Vėliau atskiroms sporto akoms 

buvo įsteigti komitetai, kurie sa
vaimingai rūpinosi tos šakos rei
kalais. Pirmąjį futbolo komitetų 
sudarė: S. Garbačiauskas — pir
mininkas, N. Stonis — sekreto
rius, V. Krukas — ūkio vedėjas, 
A. Vasiliauskas — iždininkas, A. 
Amsterdamskis — narys. Pirmo
jo moterų sporto komiteto pirmi
ninkė buvo EI. Garbačiauskienė, 
o iš narių tik vieną Aldoną Bu
lotaitę prisimename. Jei neklys
tam, komitete dar buvo Vaitely- 
tė — Mačiuikienė. Vandens spor
to komitetui vadovavo J. Treinys, 
o lengvosios atletikos k-to sudė
ty buvo: S. Garbačiauskas, Kru
kas, Koltunskis... Teniso k-tui 
vadovavo K Blažys, be jo, dar 
darbavosi Kačergis ir menininkas 
žadeikis.

STEPAS GARBAČIAUSKAS

LIETUVIŲ IRKLININKŲ 
PERGALĖ PRIEŠ JAV

Liepos 4 d. Philadelphijoje, aka
deminėje irklavimo regatoje, da
lyvavę sportininkai — “Žalgirio” 
komandos dalyviai — aštuoviečių 
valčių varžybose iškovojo pergalę 
prieš JAV rinktinę “Wesper” klu
bą). šiose varžybose dalyvavo 6 
lietuviai ir trys nelietuviai. Aš- 
tuonvietės valties komandos vado
vu ir treneriu buvo R. Vaitkevi
čius. ,‘Žalgiriečius’’ po rungtynių 
pasveikino sovietų ambasadorius 
JAV-se A. Dobrynin ir Pennsyl- 
vanijos valst. gubernatorius. Jie 
buvo priimti pas miesto burmistrą 
(merą). Liepos 7 d. Lietuviai ir 
kiti sportininkai dalyvavo paskubo
mis surengtose “Laisvės” laikraš
čio vaišėse su Mižaros ir kt. kal
bomis. Liepos 8 d. lėktuvu išskri-

PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBĖS
Pirmosios pasaulio futbolo pir-’ 

menybės įvyko 1930 metais. įsteig
ti pasaulio futbolo taurę ir vykdyti 
pasaulio pirmenybes buvo galvoja
ma daug anksčiau. Visgi, tik 1920 
m. FIFA (Tarptautinė futbolo są
junga) kongresas, vykęs Antwer- 
pene, išdirbo ir priėmė šioms var
žyboms pravesti planų ir taisykles. 
Tai atlikus, dėl įvairių organiza
cinių sunkumų, dar truko dešimts 
metų iki prasidėjo pasaulio pirme
nybės. Laimėtojui skiriama taurė 
1950 m. buvo pavadinta puikaus 
organizatoriaus ir garsaus admi
nistratoriaus, prancūzo ‘Jules Ri- 
met” Vardu. Pirmenybės vykdomos 
kas keturi metai.

Pirmosios pirmenybių varžybos 
įvyko Uragvajuj, dalyvaujant dau
giausia Pietų Amerikos valsty
bėms. Dauguma Europos valstybių 
atsisakė vykti, kadangi kelionė lai
vais truko virš dviejų mėnesių ir 
tas trukdė žaidimams savo valsty
bių pirmenybėse. Tarp dalyvavusių 
buvo ir Rumunijos rinktinė, suda
ryta paties Rumunijos karaliaus, 
futbolo fanatiko Karolio. Laike U. 
S.A. — Argentinos rungtynių, 
U.S.A, masažistas prie aikštės iš
metė dėžutę su vaistais ir, paveik- 

SPORTINĖS NAUJIENOS
do į Maskvą ir tik liepos 11 d. at
sirado Vilniuje. Čia jie buvo iškil
mingai sutikti. Liepos 13 d. Lie
tuvos A. Tarybos prezidiume “Žal
giriečiams” irkluotojams buvo į- 
teikti garbės raštai ir juos įtei
kiant dalyvavo partiniai vadovai 
bei varovai su Sniečkumi, Barkaus
ku, Popovu ir kt. priešaky. Raš
tus įteikdamas, prezidiumo p-ko 
pavad. J. Baltušis pažymėjo, kad 
į pergalę laimėjusius "turi lygiuo
tis visi Lietuvos sportininkai, siek
ti pasaulinio lygio ir kitose spor
to šakose”.

Nors Lietuvos sportininkai da
lyvavo Sovietų Sąjungos vardu, 
tačiau Philadelphijos spauda tuoj 
išaiškino, kad irklininkų komando
je buvo lietuviai. Pasak “New 
York Herald Tribune”, sportinin
kai, esą, pasipriešino ir nenorėjo 

tas chloroformo, pats išvirto. Urag
vajuj žaidžiant finalus su Argenti
na, Argentinos žiūrovai buvo iškra
tomi, ieškant ginklų. Finalus lai
mėjo Urugvajus ir kiekvienu Uru
gvajaus rinktinės žaidėjui valsty
bė dovanojo po namą.

Sekančios pasaulio pirmenybės 
įvyko 1934 m. Italijoje. Finalus 
po pratęsimo, žaidžiant su Čeko
slovakija, laimėjo Italija.

1938 m. pirmenybės vyko Pran
cūzijoje, nedayvaujant vokiečių 
okupuotai Austrijai ir Ispanijai dėl 
pilietinio karo. Laike šių pirmeny
bių pagarsėja vėliau plačiai pasau
ly žinomas Brazilijos puolėjas Le
onidas da Silva.
Vengrijos rinktinės vadovas Dr. K. 
Dietz pažada pėsčias pareiti iš Pa
ryžiaus į Budapeštą, jeigu jo ko
manda pralaimėtų Šveicarijai. 
Vengrijai laimėjus 2:2, jam savo 
pažado nereikėjo ištesėti. Labai 
garsios buvo rungtynės tarp Če
koslovakijos ir Brazilijos, jos net 
gavo “Bordeaux mūšio” vardą. 
Trys žaidėjai buvo pašalinti iš 
aikštės, dviems sulaužytos kojos ir 
trys išnešti ant neštuvų iš aikštės. 
Rungtynės buvo baigtos lygiomis. 
Finalus laimėjo Italija.

Sekančios pirmenybės 1950 m.

būti vadinami rusais, kadangi jų 
čempionas — aštuntukas buvo 
“Žalgirio” rinktinė iš Vilniaus, 
Lietuvoje. (E)

JIE ŽAIS TOKIO
Tarptautinės krepšinio federa

cijos vykdomasis komitetas Miun
chene paskelbė sąrašą šalių, ku
rių rinktinės žais Tokio olimpia
doje 1964 m.

“Olimpinę devyniukę” sudaro 
JAV, TSRS, Japonija, Italija, Ju
goslavija, Lenkija, ČSSR, Brazi
lija ir Urugvajus.

Be to, olimpiadoje žais dai’ po 
dvi komandas iš Azijos, Amerikos 
ir Europos, viena — iš Afrikos. 
Šias komandas išaiškins atranki
nės varžybos.

Komitetas įjungė į anksčiau su
darytas Europos 1963 m. čempio
nato dalyvių keturias grupes Is
panijos, VFR, Olandijos ir Itali
jos rinktines. 

vyko Pietų Amerikoje, Brazilijoje. 
Tedalyvavo 13 valstybių, jų tarpe 
5-kios .iš Pietų Amerikos. Visų di
deliam nustebimui, U.S.A, nugalė
jo Angliją 1:0 rezultatu. Finalus 
tarp Uragvajaus ir Brazilijos ste
bėjo daugiau kaip 160.000 žiūrovų. 
Laimėtojas Uragvajus buvo visiš
kai nelauktas; brazilai vedė 1:0, 
bet galutinis rezultatas 2:1 Urag
vajaus naudai.

1954 m. pirmenybėse, vykusiose 
Šveicarijoje, dalyvauja beveik vi
sos pagrindinės futbolą žaidžian
čios valstybės. Nedalyvavo Argen
tina dėl nesutairmų su Brazilija ir 
Uragvajum. Taip pat dar nedaly
vavo ir S.S.R.S. Brazilams pralai
mėjus 2:4 Vengrijai, kilo mušty
nės išprovokuotos Brazilijos žaidė
jų ir žiūrovų. Atstatyti tvarką, 
reikėjo policijos pagalbos. Škotija,

šiais metais pasaulio pirmeny
bės, kaip žinome, vyko Čilėje ir 
jas lamėjo Brazilija.

(Naudotasi medžiaga iš “Soccer 
World”)

B.N.
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EUROPOS ČEMPIONATAS
Gente B(elgija) neseniai pasi

baigė asmeninės-komandinės kor- 
dinių aviamodelininkų Europos 
pirmenybės. Jose dalyvavo 157 
sportininkai iš 15 šalių.

Pilotažinių modelių klasėje Eu
ropos čempionu tapo pasaulio 
čempionas Grondalis (Belgija), 
surinkęs 2115 taškų. Sidabro me
dalis atiteko tarybiniam aviamo- 
delistui J. Sirotkinui, kuris pra
laimėjo nugalėtojui tik 18 taškų, 
o bronzos — Herbertui (Čekoslo
vakija) — 2082 tšk.

Komandomis pirmą vietą užėmė 
Čekoslovakija, antroje vietoje — 
TSRS, trečioje — VFR.

Lenktyninių modelių pirmeny
bėse Europos čempionais tapusių 
švedų Rozelundo-Biorko modelis 
1000 m. distanciją nuskrido per 
4 min. 40 sek. Antroje vietoje 
(5 min. 6 sek.) liko belgai Le- 
loupas-Leceris, trečioje — veng
rai Azoras-Kunas (5 min. 15 sek.)

Komandomis nugalėjo Švediją, 
antroje vietoje palikdama VFR 
ir trečioje — Vengriją.

Pirmenybėse su taimeriniais 
lėktuvų modeliais geriausiai pasi
rodė F. šnebergeris (Šveicarija), 
surinkęs 900 taškų, sidabro meda
lis atiteko vengrui E. Frydešui 

Korėja ir Čekoslovakija neįmušė 
nė vieno įvarčio. Favoritai vengrai 
finale pralaimi vokiečiams 2:3, 
nors pirmame rate jie laimėjo 8:3 
prieš vokiečius.

1958 m. pirmenybėms vykstant 
Škotijoje, pirmą kartą dalyvauja 
ir S.S.R.S. Brazilai nustebina pa
saulį savo “žvaigždėmis” tai; Pe
le, Bellini, Zito, Garincha, Mazzo
la, Didi ir Va va. Jie pirmą kartą 
panaudoja 4-2-4 žaidimo sistemą. 
Švedijos rinktinė, labai karštai re
miama organizuotų žiūrovų, nu
gali vokiečius. Vėliau vokiečiai pa
reiškė protestą dėl priešvokiškos 
švedų žiūrovų laikysenos. Brazilai 
finale nugali švedus 5:2, parodyda
mi artistišką žaidimą.

(859 tšk.), o bronzos — čekui
I. Černiui (854 tšk.).

Komandinėse pirmeynbėse pir
mavo Vengrija (2442 tšk.), antrą 
vietą užėmė Čekoslovakija (2408 
tšk.), trečioje vietoje liko Šveica
rija (2354 tšk.). SSSR sportinin
kai teužėmė XI vietą.

J| SUVILIOJO KEČAS
Sportinėje spaudoje buyo ne

mažai rašoma apie sensaciją, įvy
kusią metų pabaigoje pasaulio 
džiu-do pirmenybėse. Supranta
ma: juk buvo sugriauta japonų 
hegemonija ir aukso medalį iško
vojo Olandijos imtynininkas Gee- 
zinkas. Nespėjo telegrafas per
duoti žinios apie naują pasaulio 
čempioną, kaip olandą apipylė 
dešimtimis įvairių viliojančių pa
siūlymų. Sąlyga buvo viena: pa
likti mėgėjų sportą. Iš pradžių 
Geezinkas abejojo, bet aukso mo
netos įveikė busimuosius aukso 
medalius.

Kaip praneša spauda, Geezin
kas tapo profesionalu ir greit da
lyvaus kečo mačuose.

Remkime savą 
spaudą 
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GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR. PALUKAITIS

Jei galima prileisti, kad valstybės vyrai, gy
dytojai gali iš pasalų užmušti savo laikų aukštuo
sius asmenis, tai nė kiek nebaisesnė ir ta mintis, 
kad visi šie prisipažinimai buvo išgauti nemalonių 
kankinimų ir psichinės prievartos keliu.

PASKUTINIAI BUCHARINO. ŽODŽIAI
Kokį baisų įspūdį ši parodinė byla darė sovie

tų piliečiams, rodė jau vien slopi tyla salėje ir 
spaudos šefo Gnedino laikysena. Pirmąją posėdžių 
dieną jis nė karto mūsų nepasveikino. Išplėstomis 
akimis beprasmiškai dairėsi aplink. Bylos metu 
retkarčiais nubėgdavo į šalia pokylių salės esantį 
mažą kambarėlį cenzūruoti vokiečių, amerikiečių, 
prancūzų, anglų ir ispanų žurnalistų spaudos te
legramų. Negyvu veidu sėdėjo prie mažo stalelio. 
Nežiūrėdamas paimdavo telegramas, ir jo raudo
nas pieštukas nelikdavo ramus, radęs reportaže 
ryškesnę vietą. Jis netarė nė žodžio. Jis buvo šal
tas, tačiau atsargumas jam nepadėjo. Jis nuėjo vi
sų bolševikų keliu. Metais vėliau, 1939 m. gegu
žyje, buvo areštuotas.

Po dešimties dienų Bucharino,. Krestinskio, Ja- 
gėdos ir kitų byla baigėsi. Visi, išskyrus Buchari- 
ną, prašėsi gyventi. Jie atgailavo ir prisiekė pasi
taisyti. Prokuroras pareikalavo devyniolikos mir
ties bausmių.

Buvęs bolševikų mirties diktatūros vėliavinin
kas ir kominterno prezidentas gavo dar kartą pra
bilti. Nežiūrint jo gražių kalbų, negalima buvo už
miršti, kad ir jis, vienas artimiausiųjų Lenino 
draugų, ant savo sąžinės, kaip ir kiti bolševikų 
vadovai, turėjo milijonus žmonių gyvybių. Turėjo 
nukrėsti šaltas šiurpulys, kai jis prisipažino, kad 
jo niaurų gyvenimą, prie galo privedė dar stipres
nė tamsioji galybė. Bucharinas tikrai turėjo su
kaupti paskutines savo jėgas, kai jis, nusišypsojęs 
prokurorui, ironizuodamas sušuko:

— Toliau prisipažįstu kaltas dėl visų nusikal
timų, kuriuos įvykdė blokas, net ir dėl tų, apie

kuriuos nieko nežinau.
— Prokuroras, tęsė jis toliau,- šiuos dvidešimt 

vieną kaltinamąjį priskyrė vienai dešiniųjų “troc- 
kininkų gaujai”.

— Tokios grupės, — aiškino Bucharinas, — 
kokia čia sėdi kaltinamųjų suole, niekada nėra 
buvę. Argi mes galėjome būti viena gauja? Dau
giausia vienas kito visai nepažinome. Ir net trys 
gydytojai? Ką gi galėtų tokie žmonės, kurie net 
visai nežino, kas yra menševikas? Aš visiškai pa
neigiu, kad su kuo nors buvau susirišęs žinių tei
kimo reikalu. Kodėl man neparodoma jokios me
džiagos, jeigu tai, kaip sako prokuroras, yra tik
ra? Juk tai sunkus kaltinimas. Matyti, medžiagos 
visai nėra.

Višinskis Bucharino kalbos metu stengėsi pa
brėžti savo abejingumą. Jis dairėsi į lubas ir ap
simetė negirdįs. Porą minučių net garsiai ir gir
dimai žiovavo.
Bucharinas nesileido sumaišomas. Nesunku esą 
valstybei savo priešus pasodinti kaltinamųjų suo
lam Tačiau esama skirtumo tarp buržuazinių kraš
tų ir proletarinės valstybės teismų. Svarbiausias 
proletarinio teismo pažymys yra tas, kad priešas 
sugniuždomas ne tiek iš oro, kiek viduje. Tik vi
dujiniu sugniuždymu išaiškinami prisipažinimai ir 
savęs kaltinimai, kurie užsieniuose sukelia tiek abe
jonių. Pagalvojama net, kad čia eina dostojevkiš- 
kos bylos, čia teismo pirmininkas kaltinamąjį nu
traukė ir pastebėjo, kad per toli nuėjęs.

— Jūs man salėte, kad aš galiu kalbėti apie 
viską. Kodėl negaliu pakalbėti apie Dostojevskį? 
Bet prašau, kaip jūs norite.

— Trejetą mėnesių, — tęsė jis toliau, — bu
vau pastovus. Taip sakant, tada prasidėjo.. Ilgas 
arešto laikas, nemigo naktys, kankinančios kvo
tos, nuolatinė būsena tarp gyvenimo ir mirties- — 
tokioje baisiausios nežinios padėtyje, net ir tikru 
gyvenimu gyvendamas, pradėtum visus įvykius ki
tu mastu matuoti. Dažnai klausdavau save, ar ma

no byla gali baigtis mirtimi, o vėliau pradėjau 
klausti save, už ką aš mirsiu, kodėl ir kam? Prieš 
akis absoliuti tuštuma. Jokių idėjų, jokio tikslo, 
už kurį galima būtų mirti. Visa, kas dedasi aplin
kui, mirtį daro nepakeliamai sunkią, o čia dar at
gailauti ir prisipažinti verčiama.

— Stok, — sušuko pirmininkas, — kaltinama- 
sai, tamsta per toli nuėjai.

— Aš girdžiu ir tai, — ramiai atsakė Bucha
rinas. — Prašau leisti man pasakyti paskutinį žo
dį, nes tai paskutinis mano gyvenimo žodis.

Kartais, šio ištisus mėnesius trunkančio areš
to metu, pridėjo Bucharinas, jis klausdavęs save, 
kas atsitiktų, jei jis stebuklais liktų gyvas. Šian
dieną jam vis tiek. Be jokio susijaudinimo jis lau
kiąs teismo sprendimo, likimas jam pačiam jau ne
svarbus.

Dideliu susidomėjimu užsieniečiai klausėsi Bu
charino žodžių. Iškilo aikštėn visas bolševikinis ni
hilizmas. Aplamai, bolševizmo beprasmybė jau ne
galėjo labiau išryškėti. Jokių idėjų, jokio tikslo, už 
kurį būtų galima mirti. O tai, ką Bucharinas apie 
vidujį žmogaus sugniuždymą bolševikinėje valstybė
je ir apie baisius tardymo metodus pasakė tarp ei
lučių, visus klausytojus sujaudino labiau, negu visi 
verksmingi kitų prisipažinimai. Net ir palankūs so
vietams užsienio žurnalistai negalėjo paslėpti savo 
susijaudinimo dėl paskutinių Bucharino žodžių. Ma
lonus sovietinės laisvės, brolybės ir lygybės liudiji
mas.

Praėjus šešioms pasitarimo valandoms, 1938 m. 
kovo 13 d., apie ketvirtą valandą ryto, kaltinamieji 
vėl buvo atvesti į teismo salę. Užsienio žurnalistai 
ir diplomatai užėmė savo vietas, žiūrovai sunkiai 
tylėdami laukė. GPU apsauga, kuri paprastai, įve
dus kaltinamuosius, iš posėdžių salės išeidavo, da
bar liko prie barjero. Mirtinai išblyškę kaltinamie
ji laukė sprendimo.

Pilkagalvis Ulrichas stiprioje prožektorių švie
soje perskaitė sprendimą. Sprendimas rėmėsi tik 
prisipažinimais ir kaltinimais. Objektyvaus nagrinė
jimo nebuvo. Aštuoniolika kaltinamųjų buvo nuteis
ti sušaudyti. Tik trys — Kremliaus gydytojas pro
fesorius Pletniovas, pasiuntinys Rakovskis ir anks
tyvesnis pasiuntinybės patarėjas Bessonovas buvo 
nubausti kalėjimu. Sprendimas turėjo būti įvykdy
tas septyniasdešimt dviejų valandų laikotarpyje. 
Malonės prašymai būdavo leidžiami, bet jie tikslo 
nepasiekdavo. Ankstyvesnėse bylose visi malonės 
prašymai liko be pasekmių. Traškėdamas sukosi gar
sinės filmos aparatas. Prožektorių šviesa nukrypo 
už barjero į kaltinamuosius. Daugumas jų buvo 

sielvartingai sugniužę. Jagoda paskutinėmis pastan
gomis pakėlė ranką užsidengti veidui, kai į jį buvo 
atkreipta kamera.

Prožektoriai vėl pasuko šviesą per publiką į sa
lės gilumą. Visos bylos metu ten buvo galima pa
stebėti žaliomis užuolaidomis dengtą ložę. Dabar, kai 
ten atsisuko stipri šviesa, paaiškėjo, kad siauri 
portjerų plyšiai buvo uždengti juodu stikliniu po
pierių. Už jų kelioms sekundėms pasivaideno vel
niškai besišypsąs perkreiptas veidas. Stalinas nega
lėjo praleisti progos padėti, taip sakant, savo au
koms paskubinti į Anapus.

Pirmiausia buvo išvesti tie trys kaltinamieji, 
kurie dar buvo palikti gyventi. Vėliau GPU budelių 
tarnai apsupo ir miriop pasmerktuosius. Tylūs ir 
prislėgti išžingsniavo jie iš medinio narvo į kiemą. 
Jų galvos buvo nuleistos, pečiai nusmukę.

Tik vienas apisdairė aplinkui — Krestinskis... 
Jo akys dar kartą perskrido per salę, žiūrovus, gy
venimą. Tikriausiai jis matė salės gale žalią ložę. Ar 
jis pastebėjo kruvinąjį valdovą, ar tai buvo mirties 
baimė, kad visas sudrebėjo ii’ nusigręžė.

Paskui pasmerktuosius užsidarė durys.
Mirties šokis buvo baigtas, teismas pakylių sa

lėje baigėsi. Vėl nukrito uždanga po vieno kruvinos 
dramos "Maskva” veiksmo.

PO MIRTIES ŠOKIO
Politiniuose Maskvon akredituotų pasiuntinybių 

šefų pranešimuose apie šias parodines bylas galima 
buvo išskaityti beveik sutartinę nuomonę, čia buvo 
nurodyti trys esminiai tikslai, bendri visoms trims, 
būtent: Kamenevo, Zinovjevo ir kitų — 1936 rugpjū
čio mėn., Piatakovo, Radeko ir draugų — 1937 sau
sio mėn. ir šiai pastarajai parodinėms byloms:

1. Bolševikų valdovas norėjo pašalinti paskuti
nius Lenino judėjimo dalyvius, žinojusius, kokį 
nereikšmingą vaidmenį Stalinas tuo metu vai
dino. Jis stengėsi sunaikinti visus savo buvusius 
priešus, net ar tuos, kurie dar galėjo būti prie
šai.
2. Sovietinė sistema šiems vadinamiesiems ken
kėjams norėjo suversti begalinius savo nepri
teklius ir nepasisekimus.
3. Liaudis turėjo būti vidujai ruošiama būsima- 
jam karui, todėl ją reikėjo įsąmoninti, kad kitos 
valstybės Sovietų Sąjungą ruošiasi užpulti, o to
kie žmonės, kaip Bucharinas, Krestinskis ir Ja
goda šnipinėja tų valstybių naudai.
šiam tikslui pasiekti Stalinui jokios priemonės 

nebuvo per baisios, joks melas neįžūlus, jokios fal
sifikacijos neniekšingos. (Bus daugiau)

5
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MOsų PASTOGĖ
Lietuviai Australijoje

SYDNEY
PABALTIEČIŲ VAKARAS

šiais metais Pabaltiečių Stu
dentų Vakarą suruošė estai savuo
se namuose Sydney. Į vakarą susi
rinko apie 120 pabaltiečių, jų tarpe 
18 lietuvių. Iš karto norisi pabarti 
vyriškosios lyties mūsų kolegas. 
Turime daug gražių "deimančiu
kų" mūsų jaunoj kartoj, o atsive- 
dėm parodyti tik tris: Daną Baje- 
lytę, Birutę Protaitę ir Jūratę Sta- 
šionytę. Kiti septyni kolegos, tik
riausiai susikimšo j automobilius 
ir atvažiavo kaip kelmai pauliavo- 
ti. Apsigavo. Alkoholinių gėrimų 
nepardavinėjo — tik lemonadą, o 
svetimos mergytės ir paliko sve
timos. Iš kitos pusės mūsiškiai vėl 
parodė, kad kiekybė ne viskas. Nors 
šiais metais prie ruošos prisidėti 
nereikėjo, vis tik lietuviai paliko 
savo ženklus. Pernai visiems pati
ko lietuvio stud. R. Daukaus pra
vestas šokis “polka su ragučiais”; 
šiais metais visi nuo lietuvių už
sikrėtė dainuoti. Kai tik pertrauka 
po šokio, klausyk: jau po salę sklin
da lietuviškos dainos garsai. Už 
tą mūsiškiams — bravo! Ilgai ne
trukus ir latviai išsidrąsino mū
siškiams konkuruoti; nuotaika bu
vo tokia pakili, kad vieną kartą 
tą pačią dainą drauge sudainavo 
lietuviai ir latviai savais liežuviais. 
Šeimininkai estai stebėjosi ir gė
rėjosi lietuvių “national spirit” 
(tautine dvasia). Visiems įsilinks
minus buvo duota ir programa, gai
la, kad taip neseniai po “šiupinio”. 
Buvusiems “šiupinyje" ši progra
ma atrodė tikrai blanki, bet ma
tuojant normaliu masteliu ir atsi
žvelgiant į normalias sąlygas, es
tai savo svečius patenkino ir gal 
atsiekė daugiau už lietuvius pernai, 
kurie jokio veikaliuko nepastatė. 
Sekančiais metais šeimininkauti 
eilė latviams. Lietuviai studentai 
tikrai atvyks, bet norisi iš karto 
priminti, kad jie nepamirštų ir sa
vų kolegių.

BANKSTOWN
JAUKUS ŠEIMYNINIS 

VAKARAS
Liepos 14 d. Bankstown Daina

vos salėje Sydney Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugija suruošė gana 
jaukų ir nuotaikingą vakarą. Sve
čių, tiesa, nebuvo perdaug, tad jau
nimas ir vyresnieji galėjo laisvai 
pasišokti ir padalyvauti. Vakaro 
programoje dalyvavo Rožytės p. A. 
Pluko vadovaujamos ir šokėja E. 
Kymantaitė. Be to įvyko beveik 
visuose mūsų parengimuose popu
liari loterija. Geriausi laimikiai 
atiteko kun. P. Butkui (tikrai 
puošni lėlė kurią jis vėliau pado
vanojo vakaro šokėjai E. Kyman
taitei) ir p. K. Kavaliauskui (dai
lus pintas krepšys, kurį specialiai 
vakarui parengė Draugijos globo
jami ligoniai).

Vakaro metu Draugijos narės 
svečius vaišino dešrelėms su ko
pūstais.

GARANTUOTAI BOSITE PATENKINTI ATSILANKĘ I METINI

KURIS ĮVYKS RUGPJŪČIO 18 D. LATVIŲ SALĖJE 32 PARNELL STR., STRATHFIELD

Programa įvairi ir originali: matysime rinktines šokėjas egzotiškoje aprangoje, veiks pira
tų baras, didžiausias valgių ir gėrimų pasirinkimas vietoje.

Ir šiai* metai* balių glebo* Mū*ų Paitogė* gimdytoja* — steigėja* 
ALB GARBĖS NARYS ANTANAS BAU2Ė SU PONIA.

šis grandiozinis balius suteiks jums neįkainuojamų malonumų, kuriuos patirsite
už pakvietimą tik 22 šilingu*.
Jau šiandie pasirūpinkite pakvietimais, kad vėliau netektų laukti prie durų.

| balių pakvietimai gaunami šiai* adresai*:
B. Dauku* — 272 Cooper Rd., Yagoona, Tel. 70-5281,
R. Venclova* — 9 Lemnos Str., Homebush, tel. UM 6208,
V. Kaxoka* — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70-8395,
V. Patašių* — 55 Riverview Rd., Earlwood,
J. Zinku* — 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedy* — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta,
M. Petroni* — 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727,
M. Zakara* — 10 Onslow Str., Canterbury, tel. UW 5072,
H. Stošiu* — 120 Gloucester Str., Sydney,
E. Migevičiu* — 39 Junction Str., Cabramatta,
S. Zablockienė —■ Spaudos Kioskas, Camperdown bažn.,
M. Gailiana* — 5 Fowler Str., Bulli,
P. Pilka — 29 Westgarth Str., O’Connor, Canberra.

STALUS IR VIETAS SKIRSTO V. KAZOKAS.

tel. 635 9787,

sumokėdami

i-

SPAUDOS BALIU

PERTH
ALB Perth Apylinkės naujoji 

valdyba pasiskirstė pareigomis. 
Naująją valdybą sudaro: R.J. Ka- 
rabevičius — pirm., O. Liutikas 
— vicepirm., E. Petrukėnienė — 
narys kult, ir šviet. reikalams. V. 
Kazokas — kasininkas ii- J. Saka
las — sekretorius.

Valdybos adresas: Box S1445, 
G.P.O., Perth, W.A.

GEELONG
LITUANISTINIAI KURSAI

Liepos 8 d. visuotiniame tėvų su
sirinkime nutarta įsteigti lituanis
tinius kursus. Jų organizavimui iš
rinktas p. J. Gailius. Taip pat ta
me susirinkime buvo pramatyti 
ir mokytojai: p.p. A. Skėrys, R. 
Norvydas, Dr. S. Skapinskas, K. 
Zdanavičius, kun. Dr. P. Bašins
kas.

SUDARYTAS NAUJAS TĖVŲ 
KOMITETAS

Liepos 8 d. metiniame tėvų su
sirinkime, kuris įvyko Lietuvių Na
muose, išrinktas naujas komitetas, 
kurį sudaro: pirm. J. Manikauskas, 
kasinnkė N. Braželienė, , sekreto
rė A. Žvirblienė ir nariai — p.p. 
A. Jančiauskienė ir A. Pisarskis. 
Kandidatais paliko I. Gailienė ir 
čerakevičienė.

NAUJA GEELONG LIETUVIŲ 
CHORO VALDYBA

Liepos 15 d. bendro choro repe
ticijos metu įvyko posėdis eina
maisiais reikalais atsiradus nes
klandumams valdyboje. Prieita iš
vados rinkti naują valdybą. Balsų 
dauguma buvo perrinktas valdy
bos pirmininkas K. Šimkevičius ir 
išrinkti nauji: p-lė A. Lipšytė ir 
Dr. S. Skapinskas. Kandidatais li
ko M. Kymantas ir L. Bungarda.

ADELAIDE
A. MORKŪNAS

— AMŽINAS NARYS
Žinomas Adelaidės Lietuvių Na

mų rėmėjas Antanas Morkūnas 
šiomis dienomis statybos reika
lams papildomai paaukojo dar 60 
svarų. Kadangi A. Morkūno au
kos Lietuvių Namams dabar jau 
viršija £100, A.L.S>-gos valdyba, 
pasiremdama Sąjungos įstatų 8 
straipsniu, skelbia A. Morkūną 
amžinuoju Sąjungos nariu.

TESTAMENTAS
A.L.S-GOS NAUDAI

Provincijoj gyvenąs Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos narys p. Ste
pas Bogumirskas yra parašęs tes
tamentą, kuriuo savo turtą mir
ties atveju palieka A.L. Sąjungai.

Kaip žinoma, pagal australiškus 
įstatymus, turtas mirusiojo, kuris 
neturi artimųjų ir nėra padaręs 
testamento,-atitenka valdžiai Dėl 
tos priežasties jau kelių mirusių 
viengungių palikimu pasinaudojo 

ne lietuvių bendruomenė, bet 
valdžia ir dėl tos paprastutės 
priežasties, kad jie nepaliko tęs; 
tame<ntų. Testamentui sudaryti 
patartina kiekvienam ,nes niekam 
nėra mažiausio intereso, kad jo 
sunkiai uždirbtą svarą ir įsigytą 
daiktą be mažiusių skrupulų pasi
imtų valdžia. Tie, kurie neturi 
giminių, tikrai kilniai pasielgtų 
sudarydami testamentus kurios 
nors lietuviškos organizacijos 
naudai.

(ALŽ)

BRISBANE
SPAUDOS BALIUS

Liepos 14 d. įvyko tradicinis 
“Mūsų Pastogei” remti spaudos 
balius vėliavėlėmis išpuoštoje Ba- 
roona Labour salėje.

Baliaus paįvairinimui buvo su
ruošta kukli programėlė, kurios 
išpildyme dalyvavo p. P, Kvie- 
cinskas, paskaitydamas savo ei
liuotos kūrybos šių dienų aktua
lijomis. Po to sekė p. B. Butkaus 
režisuotas jumoristinis škicas 
“Statula parke” su vykusai pasi
rodžiusiais dalyviais: p-le Kvie- 
cinskaite, Ade ir p.p. A. Perminu, 
V. Stankūnu ir A. Navicku.

Tradicinė spaudos baliaus ka
ralienės karūna šiais metais teko 
poniai Eleonorai Nicienei. Spau
dos baliaus paruošimui daug dar
bo įdėjo vicepirm. ir kultūros rei
kalams valdybos narys p. A. Na
vickas. Patenkinti dalyviai neno
romis skirstėsi namo 12 vai. nak
ties.

PAMALDOS BRISBANIEČIAMS
Kun. S. Gaidelis iš Sydney po 

kelių mėnesių vėl aplankė bris- 
baniečius. Ta proga įvyko pamal
dos St. Mary’s bažnytėlėje, į ku
rias atsilankė gausus būrelis tau
tiečių pasinaudoti jo dvasiniais 
patarnavimais.

P. Indrajy*

PADĖKA
Sydnėjaus studentai ir. “Šviesos” 

skyrius dėkoja visiems, prisidėju- 
siems prie netolimos praeities Bo
heminio Vakaro pravedimo, o taip 
pat ir mieliems svečiams. Iš vaka
ro buvo gauta £20.0.4 pelno, kuris, 
kaip skelbta, bus pasiųstas Litua- 
nus žurnalui paremti.

Valdybos

PAJIEŠKOJIMAS
Gautas laiškas iš Lietuvos, kur 

pajieškomas Jonas Žvingėla (sū
nus Jurgio). Paskutinis jo adre
sas Australijoje buvęs: Aerial 
T.T. Luise Camp, Lake Bolac, 
Victoria. Pajieškomasis arba ži
nantieji apie šį prašomi rašyti: 
Mrs B. Kavai, 17 O’Gordy Avė., 
Frankstown, Vic.

i

Pranešimai
MŪ^Ų MIRUSIEJI

Prnešame giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad liepos 12 d. 
Sydnejuje mirė Augustinas Bobu- 
lis. Palaidotas Rookwood lietuvių 
kapinėse. Velionis yra palikęs šiek 
tiek turto. Giminės ar artimieji 
šiuo reikalu kreipiasi į Sydney 
Liet. Mot. Soc. Globos Draugiją 
tel. UB 2899.

Taip pat pranešame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kad 
liepos 19 d. mirė Juozas Stebulis, 
palaidotas lietuvių kapinėse Rook
wood. Velionis buvęs agronomas, 
mirė sulaukęs apie 82 m. amžiaus.

Abu mirusiuosius savo rūpesčiu 
ir lėšomis palaidojo Sydney Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugija. 
Sydney Liet. Mot Soc. Globos D-ja.

VISI! VISI! , VISI!•* ► - ►

:: KVIEČIAMI j SPORTO KLUBO KOVO LINKSMĄ
- -

ŠOKIU VAKARĄ
.. I I

:: KURIS ĮVYKS ŠEŠTADIENI, RUGPJŪČIO 4 D. 7 V. V. -
■ - . >

•; DAINAVOJE -

PROGRAMOJE BIJŪNĖLIAI IR ŠOKIAI Z

« ” X »
X * - »

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sušalę melburniškiai p.p. Hen

rikas Kaladė ir Algis Uknevičius 
atostogavo Queenslande aplanky
dami brisbaniečius ir Gold Coast. 
Grįžo atgal labai nenoriai. Iki 
šiol dar neišaiškinom, ko gailėjo 
palikti: ar saulutės, ar vaišingų 
brisbaniečių.

★

V. Binkis galutinai įsitvirtino 
Picnic Point. Čia jis įsigijo naują 
erdvų namą ir neseniai įvyko gra
žios įkurtuvės.

★

Susidomėjimas Spaudos Baliumi 
auga: p.p. Kybartai iš Melbourne 
lėktuvu atskris specialiai į balių. 
Atvykę apsistos pas p.p. Daudarus.

g Dr. J. MACKIEWICZ £ 
£ NERVŲ LIGŲ J
X SPECIALISTAS $
>■ Pacientai priimami tik X 
>• iš anksto susitarus. >•

25 Baliton Str., St. Kilda, Vic. y 
X tolei: LB 4083 £

DAR DĖL BIRŽELINIŲ 
MINĖJIMO

Mūsų Pastogės Nr. 27 su džiau
gsmu skaičiau melburniškio minėji
mo aprašymą ir prisiminiau tuom- 
syk ir Sydnejuje įvykusį Baltų ko
miteto rengtą birželio deportacijų 
minėjimą. Palyginus su Melburno 
mūsiškis pasirodė tuščias ir beveik 
neorganizuotas. Jau pats minėjimo 
charakteris neatitinka minėjimo 
paskirties. Jeigu minėjimas ruošia
mas, tai jis turėtų virsti tikra de
monstracija, kaip kad, pasirodo, 
įvyko Melbourne. Uždaras minėji
mas tik savųjų tarpe neturi jokio 
atgarsio, kuris pasiektų ir kitų au
sis. Teko girdėti, kad iš lietuvių 
pusės buvę siūloma surengti kiek 
plačiau su rezoliucijomis ir aus-
tralų atstovais, tačiau, esą, tam 
pasipriešinę latviai. Iš paties mi
nėjimo eigos galima spręsti, kad 
tame minėjime šeimininkavo ne 
Baltų Komitetas, bet tik latviai. 
Kaip teko iš spaudos pranešimų 
pastebėti, latviai dominavo ir ki
tų vietovių tokiuose minėjimuose, 
kur kiti atstovai net neturėję tin
kamo balso, čia tik norėtųsi pasi
klausti, ką veikia šiuose komitetuo
se lietuvių atstovai ir ar tinkamai 
jie lietuvius atstovauja. Jeigu mū
siškiai šičia yra tik stebėtojai, tad 
visai suprantama, kad patys latviai 
įmasi iniciatyvos. Iš čia ir gauna
si vietomis net liūdni rezultatai.

MJV.

PRANEŠIMAS
A.L.B. Krašto Valdyba, išsiun

tinėjus! visoms apylinkių Valdy
boms, dar turi atliekamų pajamų 
— išlaidų atskaitomybei vesti tai
syklių.

Šios taisyklės bus naudingos 
ne tik apylinkėms, bet jas būtų 
pravartu įsigyti ir kitoms orga
nizacijoms, nes jose yra nurody
tas piniginės atskaitomybės bū
das ir duoti knygų pavyzdžiai.

Organizacijos, norinčios šias 
taisykles įsigyti, prašomos kreip
tis į Krašto Valdybą (Box 4558, 
G.P.O., Sydney), prisiųsdamos 10 
šilingų spausdinimo išlaidoms pa
dengti.

Mūsų žinoma dailininkė Eva 
Kubbos rengia savo pirmąją indi
vidualinę parodą, kurios atidary
mas įvyks rugpjūčio 21 d. Barry 
Stern galerijoje Paddington.

★
Cabramatiškis Zenonas Pauliu- 

konis šalia savo tiesioginių parei
gų dar moka ir dailiai kirpti. Jei
gu kabramatiškiai vaikščioja šva
riai ir stilingai apsikirpę, tai vis 
Z. Pauliukonio menas.

★
P. Griškaitienė po sunkesnės ope

racijos išgulėjusi 2 savaites Banks- 
towno ligoninėje, toliau sveikatą 
taiso namuose.

★
Viename Adelaidės bare, kurį 

lanko ir gaivinantį skystimėlį 
mėgstą lietuvai, neseniai atsirado 
Tint sienos Lietuvos ženklas — Vy
tis. Jis atsiradęs paties baro savi
ninko iniciatyva. Esą, Lietuvos 
herbas labai atitinkąs australišką 
dvasią (čia renkasi arklių mylė
tojai).

Tuo savo mostu savininkas pa
tenkinąs net trijų tautybių sve
čius vienu ypu: australus dėl iš
lošimo, škotus dėl viskės (White 
Horse wisky) ir letuvius dėl pat
riotizmo, kuris ypač pasireiškia po 
kelių kaušelių..

★
Inžinierius Ramutis Zakarevičius 

išvyko savaitei atostogų į snieguo
tus kalnus.

★
Ponia J. Maželionė padovanojo 

Adelaidės lietuvių namams dailią 
ornamentuotą lėkštę, o inž. Rei- 
sonas irgi dailų frontinių durų 
projektą.

★
Žinoma latvė šokėja Vija Vėtra 

(apie ją neseniai buvo rayšta Mu
sų Pastogėje) po sėkmingo šokių 
rečitalio Melbourne Universiteto 
Teatre, spalio mėn. atvyksta į 
Sydney ir tris vakarus pakartos 
savo spalvingo šokių rečitalio pro
gramą sydnėjiškiams.

NIJOLĘ IR KASTYTI STASIONIUS,

dukters AUDRONĖS gimimo proga sveikina ir drauge 

džiaugiasi
A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, jor the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W,

PAMALDOS
Rugpjūčio 5 d. pamaldos Ban- 

kstowne 10 vai. 45 min. Tą pačią 
dieną pamaldos 12 vai. Camper
down.

APYSKAITINIS PRANEŠIMAS
Sydney Letuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos metiniame su- 
sirnkime, įvykusiame 1962 m. lie
pos 1 d., lietuvių namuose “DAI
NAVA” Bankstowne, buvo nutar
ta paskelbti bendruomenės žiniai 
Draugijos apyskaitą.

Kontrolės Komisija, susidedan
ti iš p.p. pirm. S. Makūnienės ir 
narių: M. Cibulskienės ir I. Ol
šauskienės, paruošė iš keturių 
kontrolės komisijos aktų šią san
trauką:

1. Buvusi iždininkė p. J. Venc
lovienė perėmė kasą sumoje 
£237.5.7. Keturių mėn. laikotar
pyje turėta pajamų £89.10.0. Iš
laidų — £19.1.5;

2. Kasos knygas perdavė kon
trolės komisijai 1961 m. lapkri
čio 1 d. pasitraukdama iš pa
reigų ;

3. Iždininkės pareigas perėmė 
p. T. Zakarevičienė su £307.14.2;

4. Kontrolės komisija patikrino 
draugijos knygas: iždo 1962 m. 
birželio 12 d., ligonių lankymo ir 
protokolų knygas birželio 13 d.;

5. Kasos knygos ir visi patiekti 
pateisinamieji dokumentai rasta 
tvarkoje.

6. Pajamų gauta £247.18.7. (Pa
jamos gautos: Naujų Metų bufe
tas £22.6.3; Užgavėnių blynų va
karas £52.18.7; Cibulskio jun. 21 
metų sukaktuvės — £35.2.6., au
kos vokeliais £109.5.0; invento
riaus nuoma ir kitos pajamos 
£28.6.3).

7. Išlaidų — £92.11.2. (Išlaidos 
padarytos lankant ligonius, šel
piant našlaičius, spausdinant au
kų lapelius, už siuntinius Punsko 
lietuviams, už skelbimus M.P., už 
inventoriaus perkėlimą iš Lietu
vių Namų Redferne į “Dainavą” 
Bankstowne).

8. Tikrinant kasą banke buvo 
£463.17.0.

9. Draugija nors ir neteko pa
grindinio pajamų šaltinio — vir
tuvės, turėjo pajamų £337.8.7; iš
laidų £111.12.7. Gryno pelno pa
darė £225.16.0.

10. Draugijos žinioje yra nema
žiau 15 ligonių, bet kartais skai
čius pašoka iki 30. Paskutiniuoju 
laiku Draugijai tenka laidoti po 
porą viengungių metuose.

11. Draugijos valdybos pastan
gomis ir geradarių tautiečių pa
galba buvo 52 kartus aplankyti li- 
gonys ir 14 kartų išimti savait
galiams bei ilgesniam laikui.

12. Draugijos valdyba metų 
laikotarpyje turėjo 14 posėdžių 
ir vieną visuotinį susirinkimą. 
Taip pat yra persiuntusi 16 rūbų 
bei avalynės siuntinių Punsko 
lietuviams.

Sydnėjau* Lietuvių Moterų 
Soc. Globo* Draugijo* 

Kontrolės Komisija.

Šiomis dienomis Sydnejuje ža
da pasirodyti daijnininkas solis
tas P. Rūtenis. Jis ilgesnį laiką 
išbuvo Perthe dainuodamas “Lin
ksmojoj Našlėj”.

★

šeštadienį, liepos 28 d. p.p. 
Skirkų namuose įvyko Plunksnos 
klubo posėdis, kurio metu išrink
tas naujas klubo pirmininkas p. 
A. Laukaitis, o jo pavaduotoju 
p. A. Gasiūnas. Pasikalbėjus klu
bo einamaisiais reikalais dar iš
klausyta p. A. Skirkos stambes
nės apysakos ištraukėlė.

★

Sekmadienį įvykusiame Sydney 
Lietuvių Namų narių visuotinia
me susirinkime nutarta įkurti 
Lietuvių Klubą. Tam tkslui iš
rinkta nauja laikina valdyba, ku
ri rūpinsis klubo registracijos 
reikalais. J šią valdybą įeina: 
p.p. V. Danta, V. Simniškis, M. 
Petronis, A. Jasaitis, E. Kola-* 
kauskas, P. Mikalauskas ir P. 
Grosas. Ku-ka

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės Nr. 29 kores

pondencijoje apie Melburno lie
tuvių klubo narius, įsivėlusi klai
da. Turėjo būti:

Melburniečiai įstoję nariais:
Viktoras Vaclovas Daugvila, 

Vytautas Dekeris, Jonas Kviete- 
laitis, Kazys Sparvelis.

Už įvykusią klaidą maloniai at
prašome. Red.
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