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SEIMAI
SEIMELIAI...
LAISVI SVARSTYMAI 

SUVAŽIAVIMO 
BELAUKIANT

Užmerkę akis, pabandykime 
perbėgti mintimis per visus iki 
šiol įvykusius seimus ir jų pus- 
lapingus protokolus, rezoliucijas, 
parengimus. Ar savo atmintyje 
rasime tokį įvykį, kuris staiga 
nušviestų mūsų veidų spindulin
ga šypsena.

—Kaipgis, kaipgis, juk tai bu
vo Melburno suvažiavime, tais 
ir tais Viešpaties metais, gruod
žio mėn. 29 d. devintą vai. va
kare, tokioje ir tokioje salėje, 
kaip šiandien atsimenu, sėdėjau 
trečioje eilėje, man iš dešinės pu
sės gėrėjosi prakalba Adelaidės 
delegatas NN, o iš kairės — ne
sitvėrė entuziazmu mano mel- 
burniškis šeimininkas MM...

Ir vis dėl to pasikrapštykime 
atmintyje, gal, nusitversime ko
kią šikšnelę. Aha, tada Sydnė- 
juje (palauk, palauk, kokiais tai 
metais buvo?) buvo tris dienas 
kalbėta, ginčytasi, svarstyta re
zoliucijos, keista statutas, skai
tyta pasveikinimai, protestai, 
šokta, dainuota, muzikuota, 
sportuota, vaidinta. Dovanokite, 
jei suklysiu, bet, rodos, Adelai
dėje (ak, tos datos, datos!) buvo 
vaidinta, sportuota, ginčytasi, 
svarstyta rezoliucijos, sakyta 
prakalbos...

Jeigu kuris iš nuolatinių da
lyvių nebus pats asmeniškai įsi
vėlęs į, jo nuomone, epochinius 
ginčus, tai jam visų seimų par
lamentarinės dalys bus dabar 
susilieję vienam pilkan raizginiu, 
beveidėn bendrybių masėn, jog 
net nėra prasmės išskirti, ar tai 
buvo Melburne, ar Sydnėjuje, 
vadinasi, ir atmintis atsisako ta
tai priimti savo sandėlin. Dar 
kai kas išlieka iš meninių ir 
sportinių parengimų, dažniau
siai, jeigu nuolatinis dalyvis pats 
asmeniškai vienaip, ar kitaip 
prie jų prikiša rankas (ten mums 
karščiausiai plojo, ten pagavom 
gaiduką, ten skandalingai sti- 
pliekėm hobartiškius, ten gavom 
į kulkšnis nuo adelaidiškių). 
Pasilieka įspūdžių nuotrupos 
apie ansamblius, paskirus me
nininkus, muzikus, jeigu jie po- 
lėkingai pasitempia. Ir, kas nuo
stabiausia (o ir žmogiškiausia), 
už pirmąsias tris programos da
lis nepalyginamai vaizdingiau 
pasilieka asmeniniai įspūdžiai 
“veni, vidi, vici”. Vadinasi, tai, 
dėl ko rengėjai mažiausiai suka 
galvą. Kuo ncorganizuotesnė ši 
dalis, tuo ji įdomesnė, kaip kad 
ir visi nuotykiai.

Negalima reikalauti įdomy
bių iš parlamentarinės dalies. 
Kiekvienas seimas susirenka 
svarstymams, ginčams, rezoliu
cijoms ir kitoms bendrybėms. 
Jos visada vienodos, tad ir nepa
silieka šeimininkų atmintyje. Pa
vyzdžiui, kiekviename suvažiavi
me priimamos rezoliucijos dėl 
lietuvybės išlaikymo (tokios re
zoliucijos priimamos ir Kanadoj 
ir Amerikoj ir Vcnccucloj ir Vo
kietijoj). Tačiau per sekantį su
važiavimą ne gi įmanoma pra
nešti, kiek lietuvybės išlaikymo 
procentų buvo įvykdyta! Taip 
lygiai atsitinka ir daugeliui kitų 
nutarimų. Atskaitiniuose prane
šimuose pasitenkinama pačiomis 
pilkiausiomis bendrybėmis.

Niekas nesako, jog tos rezo-

DUETAS ERDVĖJE
OLANDIJA PASIDAVĖ

Trečiadieni, rugpjūčio 15 d., 
kaip praneša sovietiniai šaltiniai, 
sėkmingai nusileido abu sovietų 
kosmonautai, erdvėje išbuvę kele
tą dienų. Majoras Nikolajevas per 
tų laikų aplink žemę apskrido 64 
kartus, atlikdamas 1.615.600 my
lių kelionę, o plkn. Popovič apskri
do 48 kartus, nukeliaudamas apie 
1.250.000 mylių: Abu kosmonau
tai, esu, jaučiasi labai gerai ir sa
vu uždavinį atlikę pilniausiai. Ke
lionės metu abu palaikė radijo ir 
televizijos nuolatinį ryšį ir taip pat 
tarpusavį ryšį. Rusų mokslinin
kai teigia, kad šito dvejeto palei
dimas į erdves turėjęs du tikslus: 
stebėti, kokį fizinį efektą palieka 
žmogaus organizme ilgesnį laiką 
nejaučiant svorio ir — kas svar
biausia — kaip pavyks abiejų la
kūnų tarpusavio ryšys erdvėje. 
Pagal šykščius sovietų pranešimus, 
šis paskutinis bandymas be prie
kaištų pasitvirtino. Amerikiečiai

KRAŠTO VALDYBOS
PRANEŠIMAS

1. ĄLB Krašto Valdyba, rem
damasi Statuto 9 str., Krašto Ta
rybos suvažiavimo 1960. 12. 28-30 
d.d. pageidavimu ir Adelaidės 
apylinkės valdybos sutikimu, nu
tarė ALB Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimą vykdyti Adelaidėje 
1962 m. gruodžio 28 — 31 d.

2. Krašto Valdyba primena ir 
prašo apylinkių valdybas ir se
niūnus atlikti Krašto Tarybos 
atstovų rinkimus, kaip Krašto 
Valdybos bendrarašty Nr. 8 iš 
1962 m. liepos 4 d. nurodyta, ir 
rezultatus prisiųsti iki š. m. spalio 
7 d. ALB Krašto Valdybai Box 
4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.

3. Krašto Valdyba prašo apylin
kių valdybas ir seniūnus atlikti 
visus piniginius atsisjkaitymus) 
pagal ALB statuto 62 ir 65 str. iki 
š. m. lapkričio mėn. 1 d., kad ga
lima būtų suspėti laiku ir pilnai 
paruošti apyskaitas ALB Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimui.

ALB Krašto Valdyba 
liucijos nereikalingos. Seimas 
yra tokia mašina, kurios tiesio
ginis tikslas gaminti nutarimus, 
kaip kad ir višta nieko daugiau 
nemoka, kaip tik dėti kiaušinius. 
Svarstymai ir priėmimai yra es
minė parlamentų (pagal lot. žo
dį “kalbėti”) dalis. Valstybių 
parlamentai, pasišnekėję, pasi
ginčiję, priėmę nutarimą, su po
licijos ir kariuomenės parama 
žiūri, kad tas nutarimas būtų 
(neklausk!) vykdomas.

Ar mes, išeiviai, neturėdami 
savos ginkluotos jėgos, negalime 
priimti tokių nutarimų, kuriuos 
iki kito suvažiavimo 100% įvyk- 
dytumėm. Galim!

Pavyzdžiui, be visų kitų ben
drųjų rezoliucijų mes priimam 
vieną tiktai Australijos lietu
viams skirtą. Sakysmc, 1962 m. 
Adelaidės suvažiavimas nutaria 
paskirti 1000 dolerių (tai būtų 
svarais mažiau, negu pusė) už 
geriausią 1963 m. parašytą lie
tuvišką knygą ir paveda Lietu
vių Rašytojų Draugijai tą premi
ją įteikti autoriui kaip mūsų pa
dėką kūrybiniam žygiui. Štai, šis 
suvažiavimas jau ir įstrigtų viso

spėja, kad tai yra lemiamas žings
nis žmogui atsiplėšti nuo žemės ir 
pasiekti tolimesnius dangaus kū
nus. Neabejojama, kad sovietai tuo 
no tik bandė parodyti šioje srity
je savo pranašumų, bet tai esą 
paskutinė stadija pasiruošimams 
kelionei į mėnulį.

★
Amerikiečiai dėl techniškų kliū

čių kelioms dienoms atidėjo rake
tos paleidimą į planetų Venerų. 
Numatytoji raketa aprūpinta ul- 
traelektroniniais prietaisais. Pa
našus bandymas liepos 22 d. nepa
vykęs ir paleista raketa nukrypu
si nuo kelio ir po poros minučių 
buvo sunaikinta.

Nežiūrint paskutinio didelio so
vietų laimėjimo erdvėje amerikie
čių mokslininkai į reikalą žiūri op
timistiškai: esą tikra, kad ameri
kiečiai pirmieji nutupdys žmogų 

Newcastle lietuvių choras. Vidury choro dirigentas p. S. Žukas.
šeštadieni, rugpjūčio 25 d. atvyksta į Sydney ir dalyvaus N.S.W. dainų šventėje Dainavoje.

pasaulio kultūringų lietuvių at
mintin. Aha, 1962 m. Australi
jos lietuviai atkreipė visų dėme
sį!

Kitas seimas, pavyzdžiui, ga
lėtų nutarti išleist rimtą Austra
lijoje gyvenančių lietuvių kūrė
jų almanachą. Juk mes turime 
pasididžiuoti, jog greta mūsų gy
vena ir kuria šiame krašte ir ki
tur pagarsėję dailininkai, moks
lininkai, be to, turime ir plunks
nos žmonių. Gerai paruoštas, su 
iliustracijomis toks leidinys mus 
kultūringai užrekomenduotų vi
suose kraštuose ne tik tautie
čiams. Aha, 1964 m. Geelonge 
buvo nutarta parodyt pasauliui 
Australijos menininkai!

Tegu kitas tęsia laisvų pasiū
lymų virtinę.

Tokios, be policijos įvykdo
mos rezoliucijos suteiktų reikš
mės mūsų suvažiavimų parla
mentarinei daliai, kuri šeiminin
kų masei taip nepatraukliai ir 
bergždžiai atrodydavo. Siūlau 
tai, kas man arčiausia prie , šir
dies, kiti, gal, dar reikšminges
nį žygį patieks mūsų atstovybei.

plg. andr.......  

mėnulyje ir jį vėl susigrąžins. Ga
limas daiktas, jie prileidžia, kad 
sovietai pirmieji apskraidins žmo
gų aplink mėnulį. Abiem rusam dar 
tebeskraidant aplink žemę, anglų 
ekspertai pareiškė, kad būtų visai 
nenuostabu, jeigu abu rusų lakū
nai nusileistų į žemę vienoje ka
binoje, o kitą paliktų skraidyti 
erdvėje.

*
Iš Amerikos ateina rimtų spėji

mų, kad pats Chruščiovas atvyks 
ir dalyvaus šių metų Jungtinių 
Tautų pilnaties sesijoje.

★

Vienas Hamburgo (Vokietijoje) 
dienraštis paaiškino, kodėl sovietai 
išleido du astronautus į erdvę: esą 
vien tik dėl to, kad vienas kitą 
sektų ir kad kuris nenusileistų kur 
nors Vakarų pasaulyje.

LENKIJA SKIRTINGU KELIU 7
Lenkija jau nuo Gomulkos atė

jimo į valdžių eina kiek skirtin
gu nuo Maskvos keliu. Lenkija, 
žinoma, yra komunistinė valstybė, 
santykiai su Maskva yra “drau
giški”, Varšuva dažnai palaiko 
Kremliaus užsienio politikų vie
nu ar kitu klausimu. Kur tad tas 
skirtingas nuo Maskvos kelias? 
Štai kame:

1) Komunistinis režimas Len
kijoje yra švelnesnės formos, ne
gu Sovietų Sąjungoje ar bet ku
riame satelitiniame krašte. Yra 
daugiau politinės laisvės.

2) Ypač skirtingas yra Lenkijos 
nuo sovietinio žemės ūkio kelias.

Ne bet kas, o lenkų komunis
tų partijos teoretikas Roman 
Werfel šiomis dienomis sukėlė 
Varšuvoje tam tikrų sensaciją, 
paskelbdamas partijos organe 
“Tribūna Ludu” straipsnį, kuria
me kritikuoja — Lenino teorijas. 
Jis kelia klausimą: “Ar šiandien, 
40 metų po Lenino mirties, jo 
teorijos dar atitinka šių dienų 

INDONEZIJA IR OLANDIJA 

SUSITARĖ

Metus trukęs ginčas tarp Indo
nezijos ir Olandijos dėl Vakarų 
Naujosios Gvinėjos baigėsi galu
tiniu susitarimu, kad Olandija sa
vo buvusią kolonijų be kovos per
leidžia Indonezijai. Paskutiniu me
tu abi valstybės stovėjo karo pa
dėtyje ir kartas nuo karto įvyk
davo karštų susidūrimų tiek sau
sumoje, tiek jūroje. Kaip Olandi
jos min. .p-kas (Dr. De Quay) pa
reiškė, šis susitarimas Olandijai 
esąs priverstinis, nes šiame dispu
te Olandija neturėjusi arba nepa
sitikėjusi savo šalininkais. Toks 
prokomunistinės Indonezijos laimė
jimas šiame sektoriuje vertinamas 
su baime: karo, tiesa, išvengta, bet 
komunizmas neabejotinai žengęs 

realybėms?” Werfelis toliau aiš
kina, kad per pastaruosius 40 me
tų žmonijoje įvyko tokių žymių 
permainų, kurių Leninas savo lai
ku jokiu būdu negalėjo numaty
ti. Daug dalykų ir reiškinių jis 
tuomet dar nepažino, nes jie dar 
nebuvo pasireiškę. Nauji moksli
niai tyrinėjimai davė naujus duo
menis ir verčia daryti naujas iš
vadas. Gal Lenino teorijos ir bu
vo teisingos, kai jis jas kūrė, bet 
dabar jau reikalingos žymios jų 
korektūros. Girdi, ir pats Leninas 
nebuvęs griežtas dogmatikas. Jis 
kritikavęs kai kurias Markso te
orijas, kurios jam jau pasirodė 
netikslios. Iš viso Lenino nusi
statymas buvęs “eiti su gyveni
mu”, o nesilaikyti šaltų dogmų. 
Laikai keičiasi: kaip Leninas kri
tikavęs Marksą, taip šiandien esą 
reikalinga kritikuoti Leniną.•
MASINIS FESTIVALININKŲ 

BĖGIMAS I LAISVĘ
Vokietijos sovietinė zona į Hel

pirmyn visų akivaizdoje ir net lai
minant. Nors ir buvo anksčiau In
donezijos prezidento duoti iškil
mingi pažadai, kad Indonezijos te- 
ritorialiniai reikalavimai tuo ir už
sibaigs, bet šiandie daug kam aiš
ku, jog ateina eilė ir australiškai 
Gvinėjos daliai. Galimas daiktas, 
kad tai įvyks netrukus, ir tai bus 
daroma vardan ramybės ir nerei
kalingo kraujo praliejimo.

INVAZIJA KUBOJE?
4.300 sovietinių karių išsikėlę 

Kuboje, praneša AFP žinių agen
tūra, remdamasi Miami radijo ži
niomis. Sovietų kariai atvykę į 
Kubų penkiais laivais liepos mėn. 
pabaigoje. Spėjama, kad komu
nistuojantis Kubos vadas Fidel 
Castro paprašė sovietų pagalbos 
prieš laukiamą Kubos liaudies su
kilimą. — Amerikos įstaigos dėl 
tos žinios laikosi santūriai. Sa
vaime aišku, jei sovietai tikrai 
būtų drįsę išsikelti Kuboje, Ame
rikos pašonyje, tai galėtų turėti 
rimtų pasėkų. (E) 

sinkio festivalį buvo pasiuntusi 
ypatingai gausų jaunuolių skaičių 
— apie 500. Nors jie Helsinkyje 
buvo saugojami lyg kaliniai, vis 
dėlto apie 40 jaunuolių pavyko pa
sišalinti nuo kolektyvo bei komunis
tinių sargų ir patekti į laisvę. Da
linai juos priglaudė Fed. Vokietijos 
atstovybė, dalinai kitos įstaigos. 
Didesnioji dalis tuo tarpu jau atsi
dūrė Vak. Vokietijoje, Švedijoje 
ar kitame kuriame laisvame krašte.

Blogiau įvyko su tos pat zonos 
jaunuole, choriste, kuri Helsinkio 
festivalio proga “nelegaliai” susi
tiko su savo sužadėtiniu, gyv. Vak. 
Vokietijoje. Komunistai jų pakeliui 
gatvėje pagavo, išvilko iš taxi | 
savo auto ir nusivežė. (E)•

Velykoms planuojama nustaty
ti pastovią datų, šis klausimas 
bus svarstomas visuotinėj Bažny
čios santaryboj. Tada ir visos ki
tos povelykinės šventės būtų pa
stovios. Klausimas jau buvo dis
kutuotas 1923 ir 1931 m. Numa
toma pastovi data Velykoms — 
balandžio 8 d.

1
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EVA KUBBOS BE VUALIO
Kiekvienas menininkas, išeida

mas i viešumą su savo kūriniais, 
atidengia save žiūrovų ar skai
tytojų akims be teisės gintis, šito
je situacijoje atsiduria ir mūsų 
žinoma dailininkė Eva Kubbos, iš
eidama su savo individualine paro
da.

Eva Kubbos gimė Did-šilinkuo-
se, Šilutės apskr. Maž. Lietuvoj, 
būdama jauniausia duktė Kubaičių 
šeimoje.

Jau tarp 1946 - 51 metų sutin
kame ją Berlyno Hochschule fuer 
angewandte Kunst studijuojančią 
grafiką. 1951 m. emigravo į Aus
traliją ir apsistojo Melbourne. Čia 
ji dirbdama studijavo vakarais 
Royal Melbourne Technical College 
ir Swinburne Technical College 
komercinį meną. Vėliau dirbo kaip 
vitrinų dekoruotoją. Vilnų savaitės 
metu 1954 m. buvo pripažinta ge
riausia dekoruotoją ir jai paskirta 
premija už geriausiai dekoruotą 
vitriną. Tuoj po to ji perėjo dirbti 
versdamasi grynai komerciniu me
nu (laikraščių reklamos, iliustra
cijos, mados ir pan.). Skirdama 
daug laiko profesiniam .darbui ji 
negalėjo daugiau atsidėti kūrybai 
ir su savo medžio raižiniais galė
jo dalyvauti tik grupinėse parodo
se.

1960 m. persikelia į Sydney, kur 
dirba pas David Jones kaip komer
cinė menininkė. Turėdama palan
kesnes sąlygas ji daugiau skiria 
laiko kūrybai. Eva Kubbos yra vie
na iš "Sydney Printmakers Socie
ty” steigėjų, taip pat priklauso 
Contemporary Art Society ir daly
vauja šios draugijos rengiamose 
parodose.

Eva Kubbos savo kūryboje nau
doja įvairią techniką: šalia grafi
kos ji naudoja akvarelę, temperą, 
monotypus, aliejaus tapybą ant po
pieriaus, silkscreen.

SVARBESNĖS PARODOS
Tarp daugelio parodų, kur su 

savo kūryba dalyvavo Eva Kubbos, 
pažymėtinos:

Pirmoji Australijos Grafikos 
Paroda, David Jones galerijoje 
1960 m. birželio mėn.

Pirmoji Sydney Printmakers So
ciety Paroda Sydney Farmers ga
lerijoje 1961 m. gegužės mėn. šios 
draugijos parodos buvo surengtos 
Perth, Melbourne ir Brisbanės 
miestuose 1961 - 62 m.

“New Influence” paroda New
castle galerijoje 1962 m. birželio 
—* liepos mėn.

“Four Arts in Australia” — 
valstybinė kilnojamoji paroda piet
ryčių Azijoje 1962 m.

“Prints of the World” South 
London galerijoje 1962 m.

Taip pat pakviesta dalyvauti į 
trečiąją Tarptautinę Grafikos Me
no Biennalę Tokyo, Japonijoje 
š.m. spalio mėn. Tokyo nacionali-

niame Moderniojo Meno Muziejuje, 
čia dalyvauja iš viso pasaulio tik 
kviestiniai grafikai. Iš visos Aus
tralijos pakviesti tik penki: E. Ku
bbos, E. Backen, S. Gould, R. Grie
ve ir H. Šalkauskas.

Eva Kubbos darbų yra įsigiju- 
sios šios valstybinės galerijos:

Vakarų Australijos Valstybinė

VOKIETIJOS ZUJIMAS
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

SAU LYGAUS NETURINTIS 
SIAUBAS

Nors nacių naujoji era, ačiū 
Dievui, ir trumpai truko, bet ji 
paliko siaubingų pėdsakų giliai 
degraduodama visą žmoniją. Mi
lijonai dorų ir nekaltų žmonių 
buvo įkinkyti priverčiamiems dar
bams, milijonai nukankinti ir iš
žudyti koncentracijos stovyklose, 
milijonai, ypač žydų, buvo šalta
kraujiškai nužudyti badu, kanki
nimais, sušaudymais, šita siaubo 
istorija tiesiog būtų neįtikėtina, 
jeigu šio viso pragaro vykdytojai 
nebūtų palikę pilnai dokumentuo
tų ir patikrintų liudijimų.

Iš patekusių į nugalėtojų ran
kas Hitlerio dokumentų aiškėja, 
kokia turėjusi būti Naujoji Eu
ropa ir naujoje santvarkoje val
domas pasaulis: šioje naujoje san
tvarkoje vokiečiai ir ypač naciai 
turėję būti viešpačiais ir visas 
nepalankus elementas, ypač žy
dai, turėję būti visiškai ekstermi- 
nuoti. Visi kiti būtų palikę pa
klusnūs nacių vergai.

žydai ir slavų tautos pagal na
cių kuriamą santvarką buvę lai
komi Untermenschen — žemes

nės prigimties padarai, negu žmo
nės. Pagal Hitlerį jie neturėję 
teisės gyventi išskyrus kaikuriuos, 
panaudojamus vergų vietoje. Pati 
Europa turėjusi būti išvalyta nuo 
žydų.

1944 m. pabaigoje virš 7.500.000 
svetimšalių civilių buvo įkinkyti 
priverstinai Reicho darbams. Be
veik jie visi buvo prievartos keliu 
atvežti j Vokietiją lauko, fabrikų 
ir kasyklų darbams. Jie buvo pa
žeminti, mušami ir badu marina
mi.

Nė kiek negeriau buvo ir vo
kiečių užimtuose kraštuose. Oku
pantų spaudžiami vietiniai gyven
tojai priešinosi ir vietomis atsi
kirsdavo kerštingais veiksmais. 
Beveik visur vokiečiai taikė tą 
patį mąstą — už vieną nužudytą 
vokietį sušaudydavo 100 vietinių.

RATAS PASISUKO I KITĄ 
PUSĘ

Trejus iš eilės metus vokiečiai 
vykdė ofenzyvą ir skaičiavo per
gales. Nuo 1943 m. vasaros liki
mo ratas pasisuko priešinga kryp
timi. Užėmus šiaurės Afriką bu
vo aišku, kad gen. D. Eisenhower 
taikys į Italiją. Tuo metu Mus
solini buvo liguistas, nusivylęs ir

Galerija Perthe 2 medžio raižinius 
— “Dvi figūros” ir “Sėdinti mer
gaitė”.

N.S.W. Valstybinė Galerija Syd
ney: lino raižinį “Sudden Wings 
of Blue”.

Newcastle City Art Galery lino 
raižinį “Shifting from Light to 
Dark”.

išsigandęs. Fašistinis režimas pra
dėjo byrėti. Sąjungininkai užėmė 
gegužio mėnesį Tuniziją ir liepos 
10 d. išsikėlė į Siciliją. Patys ita
lai neturėjo noro kautis savoje 
žemėje. Netrukus Hitlerį pasiekė 
raportai, kad italų armija netoli 
alpulio. Liepos 25 d. Mussolini 
pakviečiamas į karaliaus rūmus, 
areštuojamas ir greitosios pagal
bos mašina išvežamas į policiją. 
Niekas nepakėlė piršto, kad jį 
gelbėtų. Priešingai, visi džiaugėsi 
jo nusodinimu. Pats fašizmas su
gniužo, kaip ir jo steigėjas. Mar
šalas Pietro Badoglio sudarė ne
partinę vyriausybę iš kariškių ir 
civilių, ir fašistų partija buvo už
daryta. Rugsėjo 3 d. sąjunginin
kai išsikėlė į pietų Italiją, o po 
penkių dienų buvo paskelbta Ita
lijos kapituliacija.

Keletą dienų vokiečių pajėgoms 
pietinėj ir vidurinėj Italijoj buvo 
striuka. Penkios italų divizijos at
sisuko prieš dvi vokiečių divizijas. 
Jeigu sąjungininkai, kurie rugsė
jo 8 d. pasirodė su savo galingu 
laivynų prie Neapolio, būtų išsi
kėlę netoli Romos, vokiečiai bū
tų praradę pietuose apie astuo
nias divizijas. Tačiau sąjunginin
kai išsikėlė į pietus nuo Neapolio,

Taip pat 101 grafikos darbas 
parduotas ir kabės Southern Cross 
viešbutyje Melbourne.

Tokius kreditus ir pripažinimą 
turėdama Eva Kubbos pasirodo su 
pirmąją savo individualine paroda 
rugpjūčio 22 — rugsėjo 2 d. Bar
ry Stern meno galerijoje Sydney 
(28 Glenmore Road, Paddington).

ir italų divizijos pasidavė beveik 
be šūvio. Tuo būdu vokiečių ran
kose liko du trečdaliai visos Ita
lijos su šiaurės Italijos sunkiąją 
pramone, kurios gamyba buvo nu
kreipta vokiečių ginklavimui. Ga
lima sakyti stebuklu Hitleris ga
vo gyvybinės paspirties.

Sekdamas savo laimingą žvaig
ždę Hitleris tiesiog stebuklingu 
būdu išvadavo Mussolini, kurį bu
vo pasigrobę patys italai. Duče 
buvo paskelbtas kaip Italų Socia
listinės Respublikos ministeris 
pirmininkas.

Tačiau tuo nieko nebuvo laimė
ta. Nei pats Duče, nei jo vyriau
sybė jokios galios neturėjo, o pri
klausė nuo pačių vokiečių malo
nės.

Nors pietuose padėtis buvo kiek 
stabilizuota, vis tik kitur Hitlerio 
laimės žvaigždė akivaizdžiai gęso.

1943 m. liepos 5 d.' Hitleris pra
dėjo didžiąją vasaros ofensyvą 
prieš rusus. Maždaug apie pusė 
milijono vokiečių karių puolė pla
čiu frontu į vakarus nuo Kursko. 
Bet šis bandymas tik pagreitino 
pralaimėjimą. Rusai buvo šiai 
ofenzyvai pasiruošę. Liepos 22 d. 
vokiečiai buvo galutinai sustab
dyti ir vietomis net pradėjo trauk
tis. Tuo tarpu rusai tiek buvo tik
ri savo jėgomis, kad nieko nelauk
dami patys pradėjo pulti. Jau rug
pjūčio 23 d. rusai atsiėmė Char-

KAMPININKAI IŠLAIKO
KOLCHOZUS

Nors faktai rodo, kad privačiai 
dirbamieji sklypeliai nepalygina
mai nešesni už kolektyviai dirba
mas žemes, ir net valstybei parū
pina kelis ar kelioliką kartų dau
giau pieno ir mėsos, negu atitin
kamo didumo kolchoziniai plotai, 
partija vistiek kolektyvinį žemės 
naudojimą laiko neabejotiniu ide
alu, o privatinį —• blogybe, paken
čiama tik iš bėdos ir komažiausiu 
mastu. Tie, kurie arčiau prie že
mės, tebėra kitokios nuomonės.

įsidėmėtina, kad net ir šių metų 
liepos 1 dieną kolchozai ir sovc'no- 
zai ant 95% visos Lietuvos ūkinės 
žemės tebeturi tik nepilnus 356 
tūkstančius melžiamų karvių. Ant 
likusių 5% žemės — privačiai nau
dojamų sklypelių — išlaikoma ne 
mažiau kaip 370 tūkstančių kar
vių. Palyginti su pereitų metų lie
pos 1 diena, “visuomeninių” kar
vių skaičius pakilo apie 10%, bet 
užtat atitinkamai nukrito jų pie
ningumas. Sniečkus pranešė:

“Pirmajame šių metų pusme
tyje kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose vidutinis pieno primelži- 
mas įš kiekvienos karvės palygin
ti su tuo pačiu praeitų metų lai
kotarpiu sumažėjo 11 procentų... 
Tai rodo, kad daugelyje kolūkių 
ir tarybinių ūkių nesirūpinama 
gyvulių aprūpinimu pašarais per 
ištisus metus”.

Iš čia ir susidaro tas milžiniš
kas našumo skirtumas tarp ko
lektyviai dirbamų žemės plotų ir 
privačiai naudojamų sodybinių 
sklypelių.

Kolchozai niekaip nepajėgia 
karvių bandų padidinti natūraliu 
būdu. Tad partija verčia juos su
daryti sutartis su privačiais kar
vių savininkais, kad jie parduotų 
kolchozams sulaukiamą prieauglį. 
Kažkaip atsitinka, kad tos priva
čios karvės veislingesnės, ir pas 
“sklypininkus” kasmet to prie
auglio atsiranda. Tačiau jie netu
ri teisės laikyti po porą ar dau
giau karvių, tai jįems nėra nei 
kitos išeities, kaip tik perleisti 
prieauglių kolchozams. Taip, jei 
kolektyvinės bandos po truputį 
ir didėja, tai ir vėl tų mažiukų 
privačių sklypelių dėka. šįmet, 
sako Sniečkus, kolchozai sukon- 
traktavo 97% plane numatyto 
skaičiaus veršiukų bei telyčių ir 
57% jų jau atsiėmė (nupirko). 
Sniečkus ragina kolchizų vadovus 
greičiau atsiimti visą sukontrak- 

EVA KUBBOS PIRMOJI DAILĖS PARODA

22 rugpjūčio ligi 2 rugsėjo 1962 m.
x BARRY STERN MENO GALERIJA

28 Glenmore Road, Paddington.
*’Galerija atdara:
J Pirmadieniais — penktadieniais 10 a.m. — 5.30 p.m.
’j šeštadieniais 10 a.m. — 5 p.m.

kovą, o rugsėjo 25, maždaug 300 
mylių į šiaurės vakarus vokiečius 
išvijo iš Smolensko. Metų pabai
goje rusų kariuomenė priartėjo 
prie Lenkijos ir Rumunijos sienos.

INVAZIJA VAKARUOSE

1944 m. birželio 6 d. milžiniška 
sąjungininkų armada pralaužė vo
kiečių taip vadinamą Atlanto py
limą ir tūkstančius karių išlaip
ino Normandijos pakraščiuose. 
Vokiečiai buvo netikėtai užklupti, 
kietai gynėsi, bet jau tos pačios 
dienos vakare sąjungininkai buvo 
įsitvirtinę maždaug šešių mylių 
prietiltyje.

Dar kartą pasaulio viešpačiui 
(Hitleriui) absoliučios galios ma
nija atsiliepė meškos patarnavi
mu. Pagal Hitlerio parėdymus net 
pats vyriausias karinių jėgų vir
šininkas vakaruose neturėjo ga
lios be Hitlerio žinios ir sutikimo 
permesti šarvuočių divizijas į 
Normandiją, Stebėdami įvykius 
vokiečių generolai melste meldė, 
kad būtų leista mesti į kovą Nor
mandijoje dvi tankų divizijas, bet 
Jodl atsakęs, kad Hitleris pirma 
nori pamatyti, kaip reikalai vys
tysis toliau. Taip Hitleris nuėjo 

tuotą prieauglį, bet tai vėl parei
na ne nuo partijos nutarimų, o nuo 
privačių karvių malonės...

Statistikos valdybos pranešimu, 
kiaulių skaičius šių metų liepos 
pradžioj trimis procentais mažes
nis, negu pernai tuo pat metu, 
nors ligi šiol vįs buvo džiaugia
masi, kad kiaulių skaičius didėja 
iš visų gyvulių sėkmingiausiai. 
(Liepos pradžioj šįmet kolcho
zuose ir sovchozuose kiaulių bu
vę nepilni 966 tūkstančiai). Snieč
kus tuo reikalu sako:

“Rimtą nerimą kelia kiaulinin
kystės atsilikimas... daugelis ko
lūkių ir tarybinių ūkių šiemet ne
gavo reikiamo skaičiaus paršelių 
ir turėjo dalį paršelių pirkti iš 
šalies. O tai didina produkciją, 
savikainą. Dėl blogos priežiūros 
ir pašarų nepakankamumo kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuose 
dar labai didelis kiaulių ir ypač 
paršelių kritimas...”

Vadinasi, jei ne privatūs kiau
lių laikytojai, iš kurių kolchozai 
gavo nusipirkti paršelių, “visuo
meninių” kiaulių skaičius būtų 
dar mažesnis.

7. Privačiuose sklypeliuose “ūki
ninkauja” paprasti žmonės, ne 
specialistai. Specialigtai tvarko 
kolchozus ir sovchozus. Anot 
Sniečkaus, “šiuo metu žemės 
ūkyje dirba apie 14 tūkstančių 
specialistų”, tai yra, kone po 7 
specialistus kiekvienam ūkyje. Be 
to, kolchozais-sovchozais' rūpintis 
ypatingai raginami ir įpareigo
jami partiečiai. Sniečkus sako, 
kad “dabar kaime dirba daugiau 
kaip 37 tūkstančiai komunistų, 
arba 54% respublikos partinės or
ganizacijos sudėties” (Tai iš viso 
Lietuvoj turėtų būti partijos na
rių ir kandidatų jau per 68 tūks
tančius). 37 tūkstančiai komunis
tų kaime reiškia apie 18 ar 19 
vidutiniškai kiekvienam kolchoze 
ir sovchoze, arba maždaug po vie
ną komunistą kas dešimčiai kai
muose gyvenančių šeimų. (Dėl 
specialistų skaičiaus tai Sniečkaus 
ir žemės ūkio gamybos ministerio 
Songailos duomenys nesutinka. 
Songaila tame pačiame susirinki
me sakė, kad specialistų žemės 
ūkis turįs tik “daugiau kaip 6600 
specialistų”...) Koks tas specia
listų ir komunistų skaičius bebū
tų, jų ūkininkavimas vis dar ne
gali nė iš tolo susilyginti su pri- 
privataus ūkininkavimo rezulta
tais. (LNA) 

miegoti uždraudęs jo netrukdyti. 
Vis tik trečią valandą prižadintas 
jis pagaliau sutiko mesti į kovą 
dvi tankų divizijas, bet jau buvo 
pavėluota.

Plačiai išreklamuotas Atlanto 
pylimas alijantų buvo pralaužtas 
per keletą valandų. Vokiečių gar
sioji Luftwaffe (karo aviacija), 
visiškai buvo nušluota nuo dan
gaus, o jų laivynas iš jūros. Mūšis 
neabejotinai laimėtas. Jau birže
lio 9 d., kaip rašė gen. Speidel, 
kuris buvo gen. Rommel štabo 
viršininkas Vakaruose, vakarų 
fronte iniciatyva buvo sąjungi
ninkų rankose.

(Bus daugiau)
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N.S.W. DAINŲ ŠVENTĖ Tautos į nepriklausomybę

Nuolat vartojami ir matomi 
dalykai praranda savo pirminį 
spindesį ir ilgainiui virsta kas
dienybe. Naujoj situacijoj jie 
vėl mūsų akivaizdoje atsinauji
na. Taip yra su daiktais, lygiai 
tas pats ir su žmonėmis bei jų 
darbais.

Tas pats choras, kiekviena 
proga girdimas po kiek laiko 
praranda tai, ką jis turėjo pasi
rodydamas pirmą kartą. Teisin
gai vieną kartą Sydney choro 
vadovas ir dirigentas p. K. Ka
valiauskas nusiskundė: “Perdaž- 
nai mes rodomės, kad būtume 
įvertinti”. Praktiškai nėra šven
tės ar minėjimo, kur nedalyvau
tų choras. Dažnas net atvirai at
sikerta: ko aš eisiu į koncertą, 
jeigu aš tą patį chorą girdžiu 
kiekviena proga.

Kasdien gyvenamas namas 
tarnauja tik mūsų praktiškiems 
reikalams, bet švenčių metu ap
tvarkytas, papuoštas jis virsta 
mūsų džiaugsmu, lyg jį iš naujo 
atrastume. Lygiai ir tas pats 
choras šventės metu lyg tai įgau
na kitokį pobūdį: atsiranda lū
kestis, kuris irgi nekasdieniškas, 
kitokiu žvilgsniu mes jį perlieja- 
me, su didesniu įsitempimu jo 
įsiklausome. Tai yra tas pats da
lykas, tik jau perstatytas naujo
je šviesoje, ir tuo pačiu jis pats 
pasidaro lyg atsišviežinęs.

Juo labiau situacija darosi dra
matiškesnė ir pakilesnė dainų 
šventės atveju. Mūsų įtampa au
ga. Svečių tarpe, kurie jau sa
vaime yra mums naujiena, ir 
mūsų pačių turimas ir sukasdie-

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

MUZIKA IK DAINOS:
New Original Polkas, by Charles 
Kinderis. 16 polkų.
Sužaibuos, žodžiai B. Sruogos, 
muzika K. Kinderio.
Aš išėjau giružėlėn. Žodžiai ir 
muzika K. Kinderio.
Mūsų lietuvaitė (Miss Lithuania), 
Žilvitis, Vasaros naktys. Muzika 
K. Kinderio.
Daug daug dainelių, Apynėlis 
(polka), žodžiai ir muzika K. 
Kinderio.

Visi šie veikalai išleisti paties 
autoriaus ir gaunami kreipiantis 
šiuo adresu: C. Kinderis, 83 Har
rison St., Worcester., U.S.A. 

nėjęs choras staiga išauga kaž
kuo. kuo imame didžiuotis ir 
net naminės ambicijos pagauti 
imame tikėtis daug daugiau, ne
gu jis iš tiesų gali. Tai yra pa
našu į sporto aikštę, kur už sa
viškius ryžtamės galvas pagul
dyti.

Neišleidžiami iš akių ir sve
čiai, kurie visados su savimi at
siveža naują atmosferą, tas pa
čias dainas lyg ir kitaip dainuo
ja. Jau jų atvykimas priduoda 
tai pačiai šventei ypatingą cha
rakterį, kas išdildo visus kas
dienybės pėdsakus.

Tokios nuotaikos peršasi be
laukiant N.S.W. Dainų Šventės 
Sydnėjuje. Negalima sakyti, kad 
tai būtų pirmoji tokia dainų 
šventė. Prieš porą metų tokia 
šventė įvyko Newcastle mieste.

Sydney lietuvių choras “Daina”. Vidury choro dirigentas p. K. Kavaliauskas

KNYGOS
Bronys Raila, Iš paskendusio pa
saulio. Straipsniai, kritika, kroni
kos 1946-1958. Išleido Srovė, Chi-
cago 1962 m. Viršelis Vlado Vai
tekūno. 431 psl. Kaina nepažy
mėta.
Tėvynės pašvaistė. Moksleivių 
metraštis 1961-1962. Redagavo 
Mykolas Drunga, Kristina Gra
bauskaitė, Vytautas Nakas, Milda 
Pakalniškytė, Birutė šlajūtė. Iš
leido Augštesnioji Čikagos Litua
nistikos Mokykla. 208 psl.
Mykolas Biržiška, Dėl mūsus SOS-

Nors toji šventė ir nebuvo labai 
išgarsinta, bet savo pėdsakus pa
liko. Tada Sydney Dainos cho
ras galima sakyti jautėsi visa 
galva praaugęs Newcastle cho
rą, kuris tuo laiku tebuvo pra
dėjęs žengti savo pirmuosius 
žingsnius. Dainos choro svečia
vimasis Newcastle lietuvių tarpe 
sukėlė entuziazmo ir paskatino 
newcastliečius pasispirti. Netru
kus jie taip sustiprėjo, kad Pir
mosios Dainų šventės metu Syd
nėjuje jie jungėsi kaip stiprus 
vienetas šalia kitų. Šiandie, kaip 
tenka išgirsti, Newcastle lietuvių 
choras yra stiprus ir drausmin
gas vienetas, išaugęs ir patirti
mi, ir žmonėmis. Tai vis nepa
vargstančio ir kupino energijos 
jauno dirigento p. S. Žuko besą
lyginio pasišventimo vaisius.

IŠĖJO VEIKALAS APIE OKUPUOTOS
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKĮ

Rugpjūčio mėn. 6 d. Marburge, 
Vokietijoje, J. G. Herderio Institu
tas išleido Prano Zundės moksli
nį veikalų vokiečių kalba titulu 
“DIE LANDWIRTSCHAFT S0W- 
JETLITAUENS”. Veikalas išėjo

tinės. (Iš Vilniaus darbo atsimi
nimų). Antra dalis nuo 1919 m. 
liepos 1 d. iki 1920 m. spalio 9 d. 
Išleido Nida Londone. 245 psl.

serijoje "Moksliški įdėliai Rytų- 
Vidurio Europos istorijai ir kraš
totyrai” (58-uoju numeriu). Šios 
serijos redaktorius yra Dr. Ernt 
Bahr Marburge. Naujasis mokslo 
veikalas, išspausdintas smulkiu 
raidynu, turi 155 puslapius ir pa
grindinai nagrinėja aktualiausias 
Lietuvos žemės ūkio problemas. 
Atskiruose poskyriuose aptariami 
žemės ūkio struktūros pasikeiti
mai bei valstiečių ūkių kolektivi-

zacija, žemės ūkio mechanizacija, 
dirvožemio panaudojimas ir sėjos 
rūšys, derliai, gyvulininkystė, že
mės ūkio produktų apdirbimo pra
monė, žemės ūkio planavimas ir 
gamybos pakėlimo galimybės, ko
lūkių ir sovehozų darbininkų pa
dėtis, kolūkių ir sovehozų našumo 
klausimas. Prie veikalo pridėta 
platūs literatūros vokiečių ir ki
tomis kalbomis surašai ir 78 sta
tistikos tabelės. Veikalo kaina 
DM 8,-. Leidyklos adersas: J.G. 
Herder-Institut, 355 Marburg- 
Lahn, Behringweg 7. “Laukiant 
pastebimo žemės ūkio pakilimo,

Po entuziastingo ir nuoširdaus 
sydnėjiškių priėmimo prieš kele
tą metų, atėjo eilė sydnėjiškiams 
tuo pačiu atsilyginti. Dainos 
choro ir jo vadovo p. K. Kava
liausko iniciatyva ir rengiama 
ši N.S.W. lietuvių dainų šven
tė.

Sakome N.S.W., nes šioje 
valstybėje ir tėra tik du lietuvių 
chorai, kurie abiejuose miestuo
se varo gilią kultūros ir lietuvy
bės dirvonuose vagą.

IŠ anksto su dėkingumu 
džiaugdamiesi šia dainų švente, 
kuri įvyks rugpjūčio 25 d. Dai
navos salėje Bankstownc, esa
me tikri, kad abi pusės šią ne
paprastą progą mokės išnaudoti: 
klausytojai gausiu atsilankymu, 
o dainininkai savo menu. <

Kas tie 17 metų, kai Lietuva 
yra sovietinėje okupacijoje (skai
tant nuo karo pabaigos), prieš 
tuos 350 metų, kuriuos turėjo iš
laukti Jamaikos salos valstybė 
britų valdžioje, kol šiomis dieno
mis iškilmingai gavo valstybinę 
nepriklausomybę! Jamaika iške
lia savo tautinę vėliavų, priima 
svetimų valstybių diplomatus, ku
rie skuba pareikšti de facto ar 
de jure pripažinimų. Algeriečiai 
po 132 metų prancūzų valdžios 
prieš keletu mėnesių buvo pa
skelbti nepriklausomais, deja, kai 
dabar reikia praktiška) kurti nau
jų valstybę, vyksta tai skausmin
gom konvulsijom, jie juk niekad 
savos valstybės nėra turėję.

Neseniai JT Saugumo taryba 
vėl rekomendavo priimti į Jungti
nes Tautas keletu naujų afrikie
čių valstybių. Kai kurios iš jų yra 
tikros džiunglių valstybės, kurios 

net nė savo sostinės neturi. Bet 
Jungtinėse Tautose jos jau turi 
savo delegatus, kurie Jungt Tau
tų pareigūnų yra sutinkami dide
le pagarba — juk bus svarbu, už 
kų ir prieš kų jie balsuos JT ple
nume. Dideles viltis dėl tų nau
jai į JT įėjusių valstybių puose
lėjo Maskva. Kiek jie pastarais 
metais darė pastangų šiuos "ne
išsivysčiusius kraštus” paimti į 
savo globų — niekas neišėjo. Net 
juodukai moka atskirti, kurie bal
tieji politikai stengiasi vesti tei
singų politikų, o kurie veidmai
niauja.

Kurijoziškas reikalas pasidarė 
iš Olandijos — Indonezijos gin
čo dėl vakarinės Nauj. Guinejos. 
Tai laukinių ir puslaukinių Papua 
padermių apgyventas kraštas. 
Olandai buvo linkę jiems suteikti 
nepriklausomybę, arba juos bent 
pervesti į Jungtinių Tautų glo
bų, kad pamažu išmoktų save 
valdyti. Bet Indonezijos vadai, 
dalinai Maskvos kurstomi, viso
mis diplomatinėmis ir net karinė
mis jėgomis stengiasi tų kraštų j 
savo rankas paimti. Olandai, ne
norėdami leisti į ilgų metų gin
čus, pagaliau sutiko tų kraštų 
perleisti Indonezijai. Taip naba
gai papuiečiai ir neteko vilties 
tuojaus sudaryti nepriklausomų 
Papua valstybę.

Ženevoje atnaujinta nusigink
lavimo konferencija tęsia savo 
žaidimų, kuris, deja, netiesioginiai 
liečia ir mūsų pavergtų tautų 
ateities likimų. Maskva, kaip ir 
anksčiau, tebeveda dviejų bėglų 
politikų. Kalba apie nusiginklavi
mų, bet vėl pradėjo svaidyti stam
bius atominius sprogmenis ir iš
bandyti naujus būdus priešui su
naikinti. Kaip gražiai skamba 
Maskvoje paskelbta taikos kon
greso tezė: “Nusiginklavimas 
reikš, kad likviduojamos užsienio 
karinės bazės ir išvedama kariuo
menė iš svetimų teritorijų, kas 
suteiks pagalbų tautoms, kovojan
čioms už nacionalinę nepriklauso
mybę”. Ta pati Maskva vis dar 
nenori išvesti savo kariuomenės 
iš svetimo Lietuvos krašto...

(E)

sovietai turėtų padaryti lemiamų 
pakeitimų ūkio sistemoje, bet lig- 
šiol netenka girdėti, kad jie būtų 
pasiruošę tokiems paekitimams”, 
sako autorius veikalo pabaigoje.

Dr. Bahr planuoja ateityje to
je pačioje serijoje išleisti veika
lus apie pavergtos Lietuvos gy
ventojus, apie pramonę ir apie 
švietimų bei kultūrų.

GISELA. DOHRN

Tai buvo MASKVA
Vertė J. Pr. Palukaitis

Sovietai per pasiuntinį Maiskį pradėjo spaus
ti anglų kabinetų, kad tuojau Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos, Lenkijos, Ru
munijos, Turkijos, Jugoslavijos, Graikijos ir Bul
garijos užsienių reikalų ministerial susirinktų kon
ferencijai. Britų vyirausybė, kaip “Evening Stan
dart” netrukus paskelbė, pasiūlymą sutiko simpa
tiškai. Kovo 20 d. Chamberlainas žemuosiuose rū
muose pabrėžė, kad britų vyriausybė norinti su 
minėtomis valstybėmis užmegsti ryšius.

MOLOTOVO DARBO KAMBARYJE
Vos tik Molotovas perėmė pareigas, Anglijos 

pasiuntinys vėl pradėjo derybas. Britų vyriausybė 
Sovietų Sąjungai pasiūlė įsipareigoti suteikti ga
rantijas visoms pasienio valstybėms, o Anglija, jei 
šios garantijos karo atveju būtų pažeistos, įsipa
reigosianti paremti Sovietų Sąjungą. Pasiūlymas 
sekė pasiūlymą, priešpasiūlymas — priešpasiūly- 
mą. Sir William neturėjo laimės. Bolševikinis part
neris buvo atsargus ir nepasitikįs.

Birželio 15 d. seno tipo Rolls Royce automobi
lis su Union Jack vėl pasuko į Kremliaus pilį. Lie
sasis anglų pasiuntinys sir William Seeds, kurio 
nuostabiai maža galvelė - ant plono kaklo svyravo, 
kaip gėlė ant koto, buvo ypač nejudrus. Jo veide 
nejudėjo joks muskulas. Juodai apsirengęs, iškil
mingai sėdėjo užpakalinėje sėdynėje.

Šalia jo, tingiai šypsodamasis, su akiniais, pro 
kuriuos pasaulin žvelgė nerūpestingos akys, sėdėjo 
britų vyriausybės ypatingasis patikėtinis William 
Strang, kuris tik vakar atvyko Maskvon, truks lai

kys, parvežti paktą su sovietais. Ant jo kelių gu
lėjo svarbi su naujais pasiūlymais byla.

Paskui anglų mašiną, kaip ir visada, važiavo 
juodas GPU automobilis su trijų asmenų įgula.

Už jų važiavo naujai atvykęs prancūzų pasiun
tinys Naggiar-Coulondre, kuris buvo tik atkeltas 
iš Berlyno.

Automobiliai privažiavę stabtelėjo. Prie lan
gelio priėjo GPU kareivis patikrinti pažymėjimų, 
tačiau tuo pat metu jis pastebėjo mažą juodąjį au
tomobilį, iš kurio vienas juodadrabužis davė ženk
lą. Uniformuotasis tuojau atsisakė kontrolės, pa
sisveikino ir nuskubėjo prie telefono, kuris jungė 
sargybos būdelę su komendantu. Po kelių sekun
džių pasigirdo skardus- skambalas, užsidegė žalia 
šviesa, ir pasiuntiniai galėjo važiuoti.

Pirmame buvusių senato rūmų aukšte Moloto
vo darbo kambarys. Uniformuotieji pasitempė, kai 
užsieniečiai įėjo, tarnas paėmė skrybėles. Beveik 
be triukšmo trys vyrai užlipo šviesiai žaliais dė
mėtais laiptais į vyriausybės šefo prieškambarį.

Čia jų laukė jaunas netašytas užsienių reika
lų komisaro sekretorius Pavlovas kuris vėliau bu
vo perkeltas į Berlyną. Ant jo rašomojo stalo 
stovėjo aštuoni telefono aparatai, kurie nuolat 
skambėjo. Didelė dalis tarptautinio kiršinamojo 
darbo ėjo per- jo rankas.

Trumpas pasibeldimas, ir trys užsieniečiai Mo
lotovo darbo kambaryje. Kresnas užsienių reikalų 
komisaras pasveikino juos, neparodydamas jokio 
susijaudinimo. Amerikiečiai jį vadino the human 
Eisberg. Jo akys pro akinius tiriamai žvelgė į 

naujai atvykusį Strang. Seedsui šią akimirką, gal 
būt, paaiškėjo, kad anglai padarė protokolinę klai
dą, į derybas vietoje ministerio atsiųsdami pasiun
tinybės patarėją. Sovietai, kaip ir visi, kurie stai
ga iškyla, buvo jautrūs ir smulkmeniški, 6 kai ku
riais atvejais dar didesni snobai už amerikiečius. 
Tačiau Strang į tai nereagavo. Iš jo elgesio nuo
lat būdavo gaunamas .įspūdis, kad jis pats nėra vi
siškai įsitikinęs savo misija. Dažnai prasitardavo 
tai ir užsienio žurnalistams. Jis nerūpestingai iš
sitraukė iš portfelio naują sutarties tekstą, atga
bentą iš Downing Street.

Molotovas peržvelgė lapą, kuriame buvo naujo 
formulavimo vertimas. Stojo ilga tylos pauza.

— Čia nieko nauja nėra, — lėtai ir mikčioda
mas pagaliau ištarė. Kalbos kliūtys bolševiką ne
paprastai trukdė. — Aplamai, nieko nauja.

— Ar galite mums pasiūlyti ką nors kita? — 
uoliai paklausė sir William, atsimindamas savo 
santykių gerinimo misiją.

Molotovas iš rašomojo stalo ištraukė vieną by
lą ir padavė anglui.

— Čia, — tarė jis, — mažiausieji mūsų reika
lavimai.

Seeds perbėgo akimis tekstą. Sąlygos buvo:
1. Anglija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga pasi

rašo tarpusavio pagalbos paktą prieš agresorius.
2. Sovietų Sąjunga garantuoja pagalbą toms 

valstybėms, kurioms jau yra pasižadėjusios Angli
ja ir Prancūzija, kaip štai Lenkija ir Rumunija.

3. Anglija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga ga
rantuoja pagalbą visoms trims Pabaltijo valsty
bėms.

4. Pasirašoma konkreti sutartis dėl pagalbos 
metodų, apimties ir formos.

— Well, — tarė Seeds, — jūsų pageidavimus 
telegrafuosiu Londonui.

— Tačiau, pone Seeds, mus domina tik pilnos 
tarpusavinės pagalbos sąlygos, — šypsodamasis ta
rė Molotovas.

— Well, well, I understand. — Gerai, gerai aš 
suprantu.

— Kodėl jūs abejojate mūsų intencija pasira
šyti visiškos savitarpės pagalbos paktą? Juk tai, 

ką garantuojame mes, garantuosite ir jūs, — nusi
juokė Strang ir užsidėjo koją ant kojos.

— O jei kuri nors tų valstybių, kurioms jūs 
jau pasižadėjote, mūsų garantijas priimti tik kaip 
gestą, o ne veiksmą? Tada juk išeitų, kad ji fak
tiškai kovos prieš mūsų garantijas?

— Kaip turiu tai suprasti? — truputį nekant
rai paklausė Seeds.

— Sakykim, pavyzdžiui, — mikčiojo bolševi
kas, — viena tų valstybių, kurioms pasižadėjote, 
užpuolama. Mes turime skubėti pagalbon. Bet kas 
tada, jei ši valstybė nenori, kad sovietų armija įžy
giuotų į jos teritoriją?

Seeds nekantriai papurtė galva.
Naggiar smalsiai pasižiūrėjo j jį. Anglas dar 

vakar buvo sakęs jam, kad su sovietais jie lengvai 
susitvarkysią — neveltui prieš karą jis buvęs pra
dedančiu diplomatu St. Petersburge.

Strang elastiškai pašoko nuo kėdės ir keliais 
žingsniais pribėgo prie Molotovo stalo.

— Pone užsienių reikalų komisare, — sušuko 
jis linksmai, — tuo atveju mes, suprantama, rasi
me naują formulę.

Molotovas nerangiai linktelėjo. Šiandien jis 
atrodė labai liguistas ir išbalęs. Jo akys nukrypo 
į langą. Už raudonų Išganytojo vartų jis matė 
svogūno pavidalo bonias ir panašius į cukraus gal
vą Basiliaus katedros bokštus.

Molotovas tylėjo. Jis visada buvo nekalbus 
klausytojas. Jis negalėjo pareikšti savo galvosenos. 
Jis tebuvo vienas to vaškinių figūrų kabineto, bu
vo nereikšmingas įrankis bolševikinio velnio ran
kose. Jo veidas buvo be išraiškos, be gyvumo — 
vienas iš daugybės nieko nesakančių veidų. Jis te
buvo maža, aukštai iškilusi kreatūra, neturinti jo
kių savų uždavinių, tik tylinti ir tuo tylėjimu išau
gusi. Pati kartą mačiau, kaip jis drebėdamas sto
vėjo prieš Staliną, o šis, geraširdiškai tapnodamas 
per petį, trumpu nutrūkstamu juoku kalbėjo: 
“Draugas Molotovas yra truputį kuklus, cha,cha, 
bet tai nieko nereiškia. Aš jam jau pasakysiu, ką 
jis turi daryti. Jis įvykdys”. Ir šis vyras buvo Eu
ropos politikų partneris.

(Nukelta į psl. 4)
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NAMAI, ĮSTATYMAI IR MES
šie klausimai yra jau taip seni, 

kaip ir mes patys Australijoj. Kar
tas nuo karto jie suaktyvėja ir vėl 
išblėsta.

Pradžia visiems namams visuo
menės aukomis pradėta yra labai 
graži. Reikėtų tik laukti, kad tie 
namai vystytųsi ir plėstųsi toliau 
patys. Bet juk taip nėra. Vis dar 
laukiame aukų, vis dar šluojame ir 
tvarkome salę patys, dažniausiai 
valdybų nariai. Tai darome norė
dami kuo daugiau sutaupyti ir kuo 
greičiau padengti skolas. Tas tęsis 
ir toliau, nes žiūrint į australų or
ganizacijas, kurios turi namus — 
salę, jos irgi iš to didelio pelno ne
daro ir negali daryti. Tokie na
mai vos išsiverčia.

Priešingai su klubais. Jie, pra
dėję iš niekų labai greitai įsikuria: 
pasistato gražius namus ir turi ga
limybės duoti nariams visus pato
gumus. Ir iš narių niekas aukų ne
prašo. Jų ir nereikia. Čia susiren
ka žmonės gražiai praleisti laiko, 
pabendrauti. O tuo pačiu ir išlei
džiamas vienas kitas svaras.

Mano nuomone, ir lietuviški na
mai turėtų pasukti šia kryptimi. 
Salė galėtų būti tik kaip priedas 
prie viso to. Persiorganizuoti lietu
viškiems namams į lietuviškus klu
bus verčia šios aplinkybės:

1. Klubas yra juridinis asmuo. 
Su tokiu registruotu klubu skaito
si visi australų bankai ir lengvai 
suteikia didesnėm sumom pasko
las. Be paskolų šiuo metu joks biz
nis neįmanomas.

2. Klubo veikla yra legali. Klu
bas yra apsaugotas įstatymų ir gali 
veikti 24 valandas į parą, ši aplin
kybė yra labai svarbi: netenka aiš
kinti, kokios pasėkos gali būti pra
sižengiant su australų įstatymais. 
Taip kaip buvo iki šiolei, tęstis ne
gali, nes turima rizika dažnai yra 
perdidelė.

3. Registruotas klubas turi gali
mybės pirkti ne tik gėrimus, bet ir 
kitus reikmenis pigesnėmis kaino
mis ir tuo daugiau pelnyti.

4. Stipri klubo ekonominė padė
tis (dėl ko negali būti jokių abejo
nių) suteiks galimybės paremti bet 
kokiai lietuviškai veiklai.

5. Gerai suroganizuotas klubas 
bus vieta, kur jaukiai bus galima

praleisti laikų ir pabendrauti vie
ni su kitais.

Priedu neseniai persiorganizavu
siam ir įsisteigusiam Sydnėjaus 
Lietuvių Klubui linkėčiau kuo ge
riausios sėkmės jų tolimesnei veik
lai.

Matas Gailius, Bulli

SUSIMĄSTYKIME PRIEŠ 
SPRĘSDAMI

Noriu atkreipti dėmesį į Banks- 
towno Namų visuot. sus-mo numa
tytos dienotvarkės punktus (žiūr. 
pranešimus) :

1. Ar reikalingas salei priesta
tas? Jei reikalingas, tai kur?

2. Ar dėti pastangų gauti visas 
klubo teises ir salę paversti gry
nai komerciniu reikalu, ar palikti 
ją kultūriniams, tautiniams ir so
cialiniams reikalams, taip kaip ji 
yra iki šiol.

Atkreipiant dėmesį į šiuos du 
punktus galima susidaryti keistas 
išvadas: Kalbėsime apie priestatą, 
bet kalbėdami nežinosime kokiais 
pagrindais jį statysime ir kam nau
dosime. Ar, nereikėtų pirmiau pa
galvoti ir išdiskutuoti finansinius 
klausimu^, o tik vėliau eiti prie 
priestato klausimo.

Salę pavertus komerciniu pa
grindu įsteigiant klubą, atrodo. 
Valdyba nėra pilnai įsigilinusi į 
įvairias galimybes, kurių viena bū
tų pristatant prie dabartinės salės 
priestatą ir tą dalį paverčiant klu
bu, o salė liktų ir toliau kaip ir 
dabar kultūriniams ir socialiniams 
reikalams, išlaikoma iš klubo pa
jamų. Kitaip sakant, galima turėti 
klūbą su pajamomis ir patalpas 
mūsų kultūriniams reikalams.

Jei statysime priestatus įsigilin
kime iš anksto ir į ateitį, nes jau 
dabar jaučiama klaidos “Dainavo
je", kurios statant salę nebuvo pil
nai pramatytos. Viena iš didžiausiij 
klaidų yra scenos įrengimas, kuri 
sukelia didžiausias problemas sta
tant vaidinimus, nes nebuvo pilnai 
apgalvota laiku.

Daug mes esame pridarę klaidų 
su Namų statyba, nes viskas buvo 
remtasi darbu be įsigilinimų. Ne
jaugi ir dabar nepasimokinsime iš 
artimos praeities klaidų. Užtenka, 
kad nuomonių skirtumo dėka turi
me dvejus Lietuvių Namus Sydnė-

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. J 4094.
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(Atkelta iš psl. 3)

Visi trys derybų dalyviai apsidairė Molotovo dar
bo karbaryje. Viduryje kambario stovėjo ilgas ža
lias posėdžių stalas. Ant sienų kabojo dideli Sta
lino ir Lenino paveikslai. Jokios puošmenos nes
kaidrino tamsaus kambario. Tačiau gilumoje, už 
Molotovo nugaros, visi trys pastebėjo tai, kas juos 
apkvaišino: plačiai atvertas duris. Kodėl šios durys 
buvo atviros, kas buvo gretimame kambaryje?

Neduodami pasitarimui naujos krypties, Seeds, 
Strang ir Naggiar paliko Kremlių. Jausmas, kad 
atliko pareigų, Molotovų turėjo tikrai nuraminti, 
jiems išėjus. Jis iš naujo įsigilino į savo sųlygas.

— Cha, cha, — pasigirdo kurtus juokas už jo 
nugaros. Išsigandęs atsisuko, šį akimirksnį jis ne
pagalvojo, kas sėdėjo gretimame kambaryje.

Atvirose duryse stovėjo bolševikų diktatorius. 
Jo darbo kambarys buvo greta.

— Mes pakreipsime juos ten, kur norėsime, Via
česlavai Michailovičiau, — tarė Stalinas, — tik ne
reikia skubėti. Kas šiandien atrodo klaidinga, gal 
būt, po metų bus teisinga. Anglų garantijos mūsų 
vakarinėms sienoms, — aš nesijuokiu, Anglija yra 
toli, — kaip ji mus apsaugos? Negalės nei Lenkijos 
apsaugoti. O mes vieni — ar mes vieni nepajėgsime 
apsiginti?

— Kodėl ne, drauge Stalinai, — droviai sumik
čiojo Molotovas.

— Kodėl ne, drauge Stalinai, — tyčiojosi dikta
torius imituodamas. — Kvailiuk, mes dar nepasi
ruošę. Ar tu negirdėjai, ką vakar politiniame biu
re pasakė draugas Vorošilovas: vakarų patrankos 
Sauja toliau negu mūsų, vokiečių lėktuvai dar 
skrenda greičiau, negu mano, vadovavimas geres
nis negu sovietų. O mūsų jaunieji generolai, na, 
jie pirma dar turi pasilavinti.

— Tai ką gi tu manai daryti? — nedrąsiai pa
klausė Molotovas.

— Dar nežinau, — murmėjo Stalinas, — ta
čiau kiekvienu atveju nenoriu karo dabar, tu su
pranti — dar ne, nes kai pamąstau apie vokiečių 
karo mašinas, man darosi aišku, kad mes dar daug 
pinigų turime išleisti ginklavimuisi.

neijuje, kuo didžiuotis negalime 
vienas.

Į dabartinius mūsų darbus Na
mų statyboje nereikėtų lengvai 
žiūrėti pro pirštus. Pagalvokime ir 
apie ateitį. Palikdami savo kraštą 
daugumas po kelių mėnesių ar me
tų turėjo viltį grįžti, o mūsų trem
tis siekia beveik 20 metų. Kaip mes 
žiūrėsime ir ko bei kaip reikalausi-

me iš savų Lietuvių Namų dar už 
20 metų? Ar ir tuokart eisime su 
maišeliais rinkti aukų įvairiems 
mūsų kultūriniams, socialiniams 
reikalams bei lietuvybės išlaikymo 
rėmimui?

Visų troškimas dabar turėti gra
žius Lietuvių Namus (nors ir dve
jus). Gražus ir geras dalykas gerai 
kainuoja, o mūsų lietuviškas duos- 
numas mažėja. Visi su malonumu 
suteikia paskolas klubams, kurie į 
bankrotą nepakliūna. “Dainavos” 
priestatas lai būna gražus ir lai 
pats už save išsimoka klubiniu pa
grindu.

A. Bučinskas, Padstow.

ALT KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Tarybos su

važiavimas, dvi dienas posėdžia
vęs Čikagoje, baigėsi liepos 29 d. 
sutartinėje nuotaikoje. Per tas 
dvi dienas atlikta daug darbo. Su
darytos galimybės platesniam or
ganizacijų dalyvavimui ALT dar
be. Taip pat praplėstas vykdoma
sis organas — valdyba. Ateity
je ALT’e galės dalyvauti ir to
kios organizacijos, kurios iki šiol 
ALT’e nedalyvavo, jei ALT val
dybos 2/3 balsų nutarimu bus 
priimtos.

Naująją ALT valdybą sudaro: 
E. Bartkus, T. Blinstrubas, P. 
Dargis, dr. K. Drangelis, dr. P. 
Grigaitis, A. Rudis, dr. V. šimai-

LAFITTEa

tis, L. Šimutis, L. Talalas, M. Vai- 
dyla. Vienuoliktoji vieta kol kas 
dar tuščia. Valdyba išsirinks pre
zidiumų.

e* T?

75. Bu- 
Gabija, 
Skautų 
Vadovų

89. Sūkurys;
90. Ateitin (ateitininkas 
nepasirodė). 396. Moterų 
(katal.) Kan.: 91. Mote-

4. KALBOTYRA. JAV.: 92 
Gimtoji Kalba.

REIKALAUKITE 
VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 

BRANDY
Kaina visur 24/- 

Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams
M. PETRONIS

152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

Buvo priimta eilė rezoliucijų. 
Tarp kitų: Padėka ir sveikinimas 
prezidentui Kennedy ir užs. reik, 
min. Rusk; rezoliucija dėl Ameri
kos lietuvių vieningos politikos ir 
solidarumo; sveikinimas VLIKui 
ir kvietimas kitoms organizaci
joms įsijungti į Lietuvos vadova
vimo darbą; rezoliucija, smerkian
ti bendradarbiavimą su okupan
tais; padėka ALT vadovybei už 
nuveiktus darbus ir dar kelios re
komendacijos. (E)

wwwvwwvwvwvwmw
Bernard Shaw važiavo į Lon

doną. Jo bendrakeleivis apsižiū
rėjo, kad nėra piniginės, ir gar
sųjį rašytoją tuoj išvadino kišen
vagiu.

Bet dar kartą perkraustęs vi
sus savo daiktus, tasai asmuo pi
niginę surado ir atsiprašė rašy
toją. Į reikalą įsikišo kondukto
rius. Jis sakė:

— Aišku, už įžeidimą galite 
paduoti į teismą.

— Et, — mostelėjo Shaw, — 
būtų tik bereikalingas triukšmas. 
Juk mudu abudu tik apsirikome: 
jis mane palaikė kišenvagiu, o aš 
jį palaikiau padoriu žmogumi...

LIETUVIU SPAUDA VAKARUOSE
Laisvojo pasaulio lietuvių peri

odinė spauda 1961 metais, sus
kirstyta pagal tarptautinę dešim
tainę bibliografijos klasifikaciją 
(DK). •

Santrumpos: Ar — Argentina, 
Au — Australija, Br — Brazilija, 
DB. Britanija, It — Italija, JAV
— Jungt Amerikos Vals-bės, Kan
— Kanada, Pr — Pracūzija, Ven
— Venecuela, VFR >— Vokiet Fe
der. Respublika.

O BENDRYBĖS. — 0 - 1 
BIBLIOGRAFIJA, JAV:

1. Knygų Lentyna. 0 5 — Žur
nalai DB: 2. Šaltinis; JAV: 3 Ai
dai, 4. Ateivis, 5. Į Laisvę, 6. Laiš
kai Lietuviams, 7. Lietuvių Die
nos, 8. Lietuvių Naujienos, 9. Li- 
tuanus (ang. k.) 10. Margutis, 11. 
Sėja, 12. Užuolanka; Ven.: 13 At
garsiai; VFR.: Mitteilungen aus

Baltischen Leben. 07. Laikraščiai. 
Arg.: 15 Argentinos Lietuvių 
Balsas, 16. Elta — Buletin, (isp. 
k.), 17. Laikas; Au.: Mūsų Pas
togė, 19. Tėviškės Aidai; Br.: 20. 
Mūsų Lietuva; D.B.: 21. Europos 
Lietuvis, 22. Išeivių Draugas;: It.: 
23. Elta — Press; JAV.: Darbi
ninkas, 25. Dirva, 26. Draugas, 27. 
Elta (ang. k.) 28. Floridos Lietu
vis, 29 Keleivis, 30. Laisvoji Lie
tuva, 31. Naujienos, 32. Sandara, 
33. Vienybė; Kan.: 34. Lietuvos 
Pajūris, (spausdinamas Jav-se), 
35. Nepriklausoma Lietuva, 36. 
Tėviškės žiburiai; VFR.37. Elta 
— Pressedienst (vok. k.), 38. El
tos Informacijos, 39. Europos Lie
tuvių Informacija, 40 Heimatsti- 
mme, (vok. k.), 087.5 Vaikų Žur
nalai: 41. Eglutė.

Adelaidės 
Canberos 
Geelongo 
Amerikos

Lietuvių Žinios, 67.
Žinių Biuletenis, 63.
Lietuvis; JAV.: 69.
Lietuvių Bendruomc-

— Kada mes tinkamai apsiginkluosime?
Stalinas įsmeigė geltonas akis.
— Ne taip smalsiai, drauge, — klastingai pa

sakė. — Tik viena galiu tau užtikrinti: ne anksčiau 
kaip po poros metų.

— Tik po dviejų metų. Kodėl tad reikia man 
dabar sudarinėti su anglais sutartis?

’<— Sakiau tau, — piktai tarė bolševikų valdo
vas, — norint išvengti karo. Sudaryk su jais tokią 
sutartį, kuri mus neįveltų per anksti į karinius kon
fliktus.

PAVOJINGAS ŽAIDIMAS
Anglų pasiuntinio kabinete jau laukė Angli

jos karinis attache Colonel Firebrace, kuris, nežiū
rint 50 m. amžiaus, vis dar atrodė jaunas ir elas- 
tiškas. Scedso iššauktas, jis atvyko iš savo vasar
namio, buvusio 30 km atstu nuo Maskvos. Bet mie
liau būtų likęs vasarnamyje, žaidęs tenisą ir gėręs 
oranžinį limonadą su džinu. Kiekvieną vasarą jis 
palikdavo dulkėtą Maskvą ir pasitraukdavo į anglų 
pastatytą medinį namelį. Firebrace turėjo jauną 
dukterį, Margot, ir visa užsienio jaunuomenė ma
žais būreliais nuolat traukdavo pas jį pasisvečiuoti. 
Ten mažai būdavo kalbama apie politiką. Colonci 
nemėgo. Ir taip leido laiką net dabar, šiomis įtem
pimo savaitėmis.

Į kabinetą įgriuvo Seeds ir Strang:
— Hallo Colonel!
— Hallo!
Bičiuliškai pasisveikino Firebrace su Strangu. 

Strang jau anksčiau buvo dirbęs patarėju Maskvos 
anglų pasiuntinybėje.

— Poryt mes pasirašome, — pasakė Seeds, at
sisėdo prie savo rašomojo stalo, pakėlė telefono 
ragelį ir paprašė šifravimo skyrių: — Skubiai tegu 
atvyksta Russell šifruoti.

Pasiuntinybės sekretorius Russell buvo Mac- 
leano įpėdinis. Pastarąjį dėl jo skeptiškos laikyse
nos sovietų atžvilgiu Seeds buvo jau išmetęs. Rus
sell buvo visiška Macleano priešingybė. Paprastas, 
nekomplikuotas, truputį vaikiškas ir nenusimanąs 
politikoje. Dažniausia geroje nuotaikoje. Net pas
kutinėmis savaitėmis begalinis šifravimas nenumu- 
šė jam nuotaikos.

— Hallo, Russell, — sušuko Firebrace, — ko
dėl jūs dabar neatvykstate pas mus pažaisti teni
so? Margot tikrai labai nudžiugtų.

(Bus daugiau)

2. TIKĖJIMAS. 282 Katalikų 
Eklezija: 253 Sielovada, parapijos 
Au.: 42. šventadienio Balsas; 
DB.: 43 Mielajam Lietuviui; Jav.:
44. Los Angeles Šv. Kazimiero 
Parapijos Lietuvių Žinios; VFR.:
45. Aušros Vartai (pastaba: pa
rapijų laikraštėlių — biuletenių 
vien tik JAV-se turi būti apie 100, 
tačiau nepavyksta jų gauti).
267. Tikybiniai Susivienijimai: 
ateitininkai (leidiniai atžymėti 
kituose skyriuose); Lietuvos vy
čiai Jav-se: 46. Vytis. 262. 14 Ku
nigų Vienybė Jav.: 47. Lux Chris
ti. 271. Vienuolijos, jų bendradar
biai — rėmėjai. It.: 48. Salezie
čių Balsas; Jav. 49. Kristaus Ka
raliaus Laivas, 50. The Marian 
(ang. k.), 51. Nekaltai Pradėto
sios Šv. Marijos Seserų Vienuo
lijos Bendradarbis, 52. Šv. Pran
ciškaus Varpelis, 53. žvaigždė. 
284. 1. Evang. liuteronų Bažny
čios VFR: 54. Svečias. 284. 2 — 
Evang. Reformatų Bažnyčios: 
Mūsų Sparnai (pr. m. nepasiro
dė). 289. Kitos protest. Bažnyčios 
JAV.: 55. Dangaus Raktai.

nė; Pr.: 70. Prancūzijos Liet. Ži
nios; VFR.: 71. PLB Vokietijos 
Krašto V-bos Informacijos (LB 
leidinių yra daugiau, bet nesiun- 
čiami). 369. 4 — Skautybė Au.: 
72. Pėdsckis; DB.: 73. Budėkime; 
JAV.: 74. Ad Meliorem, 
džiu! (skaučių), 76. 
(skaučių), 77. Lietuvių 
S-gos Katalikų Dvasios
Biuletenis, 78. Mūsų Vytis, 79. 
Vyr. Skautininko Krivūlė Brolijos 
Vadovams, 80. Žvalgas; Kan.: 81. 
Skautų Aidas. 37 Švietimas, auk
lėjimas: 371.4 priešmokyklinis
JAV.: 82. Amer.. Lietuvių Mon
tessori Dr-jos Žiniaraštis. 372.3 — 
Prad. ir Augštesnės mokyklos 
JAV.: 83. Informacinis Biulete
nis, 84. Kibirkštėlės, 85. Raudon
dvario Padangėje, 86. Tėvynės at
garsiai. 378. Aukštoji M-la, stu
dentija JAV.: 87. Gaudeamus, 88. 
Studentų Gairės, 
VFR.: 
pr. m.
Sąjūdis 
ris.

6. TAIKOMIEJI MOKSLAI 61. 
Medicina JAV: 93. Gajos Aidas, 
94. Lietuvių Gydytojų Biuletenis. 
62. Inžinerija, technika JAV.: 95. 
Technikos Žodis. 634.9 — Miški
ninkystė JAV.: 96. Girios Aidas. 
656.835 — Filatelija JAV.: 97. 
Bulletin Lith. Philatelic S-ty of 
New York, 98. Filatelistų 
Lietuva Biuletenis.

Dr-jos

VISŲOMENINIAI MOKS-
32. Politika JAV.: 56. The

3. 
LAI 
Baltic Revue -ss (ang. k.), 57. 
Jaunimo žygiai, 58. La Revue 
Baltique, 59. Tėvynės Sargas; 
VFR.: 60. Europos Lietuvių Fron
to Bičiulis. 331. Darbas, darbinin
kai DB.: 61. Darbininkų Balsas. 
355. Karyba, veteranai JAV.: 62. 
Karys, 368. Fraternit. draudimas 
JAV.: 63. Garsas, 64. Moterų Dir
va, 65. Tėvynė, 369. 1 — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė AU.: 66.

7. MENAS. 78. Muzika 
99. Muzikos Žinios. 793 
JAV.: 100. Viltis (Hope, ang, k.). 
796. Sportai JAV.: 101. Chicagos 
Sportas 102. Marquette Basket
ball News, 103. Sportas.

8. LITERATŪRA 
humorai, Kan.: 104.

JAV.:
Šokiai

8-7 Satyra, 
Pelėda.

JAV.: 105.93-99 ISTORIJA
Tautos Praeitis. Pastaba: tenka 
dar pridėti tik dabar gautą: JAV.: 
106 Metmenys ir įterpti jį į 50 
žurnalų skyrių.

šis sąrašas yra sudarytas Liet. 
Bibliografinės Tarnybos (adre
sas: Lith. Bibliographical Servi
ce, 1132 N. Walnut Str., Danvil-

1
CABRAMATTA HOTEL f

Tel. UB 1619 {
moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilto. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- 4 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X 
gera muzika. Y

le, ILL, USA). Gautus leidinius 
Tarnyba įregistravo savo katrote- 
kose, svarbesniuosius straipsnius 
paskelbė Knygų Lentynoje, o pa- 
čius leidinius perdavė Pasaulio 
Lietuvių Archyvui Chicagoje.

Bibliografas A. Ružancovas 
dirba svarbų lituanistikos darbą 
leisdamas biblografinį leidinį 
“Knygų Lentyna”. Jos mecenatas 
yra Vytautas Saulius. Šiais 'me
tais išėjo “Knygų Lentyna” pa
didinta iki 32 pusi., buvo 24 pusi. 
Padidintas taip pat ir formatas. 
Naują viršelį nupiešė grafikas 
Algirdas Kurauskas. Susidomėji
mas Lietuvių Bibliografine Tar
nyba auga. š.m. Sausio — Kovo 
mėn. laikotarpyje užregistruota 
47 knygos ir brošiūros, o praėju
siais metais per tą patį laiką tik
tai 23. Lietuvių Bibliografinė 
Tarnyba laukia iš visų Australi
joje leidyklų bei organizacijų lei
dinių net ir mažiausių (progra
mos, apyskaitos, statutai ir pan). 
Nepatingėkime pasiųsti juos augš- 
čiau nurodytu adresu. Jie visi 
bus aprašyti ir vėliau perduoti 
apsaugai Lietuvių Archyvam

Bibliotekų vedėjai ir knygų 
mylėtojai Australijoje raginami 
užsisakyti su dideliu kruopštumu 
bibliografo A. Ružancovo reda
guojamą ir pasiaukojančio mece
nato Vyt. Sauliaus leidžiamą 
“Knygų Lentyną”, kuri metams 
kainuoja tik 13/6. '

A. Krauta*

4
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ŽIEMOS OLIMPIADA
1964 METŲ ŽIEMĄ AUSTRIJOS MIESTE INSBRUKE ĮVYKS 
DEVINTOSIOS IŠ EILĖS ŽIEMOS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. 

ŠIUO METU AUSTRAI JAU ĮTEMPTAI RUOŠIASI BŪSIMAI 
OLIMPIADAI.

KOKS JIS, TAS MIESTAS?
Insbrukas yra Austrijos vaka

ruose, Ino kalnų upelio slėnyje. Jo 
istorija jau gana sena: miesteliui 
— 700 metų. Ir vis tik iki pasta
rojo meto Insbrukas buvo mažai ži
nomas. Vietos gyventojai dirba ne
dideliuose tekstilės ir mašinų sta
tybos fabrikuose bei gamyklose ir 
beveik visi... aistringi kalnų sli
dinėjimo mėgėjai. Ši aistra kaip 
tik ir išgarsino Insbruką visame 
pasaulyje.

1933 metais kalnų, supančių 
miestą, šlaituose pirmą kartą bu
vo surengtos stipriausių Europos 
kontinento slidininkų varžybos. Po 
dvejų metų čia įvyko pasaulio pir
menybės.

Tačiau Insbruko gyventojai sva
jojo: reikia, kad jų mieste įvyktų 
“Bajtoji olimpiada” — žiemos 
olimpinės žaidynės. Dar 1955 me
tais austrų olimpinis komitetas 
pasiūlė Insbruką eilinės omilpia- 
dos vykdymo vieta. Tik du balsai 
TOK’o posėdyje užbaigė ginčą 
Skvo Velio naudai. Užtat 1959 me
tais buvo nutarta, kad devintoji 
“Baltoji olimpiada” vyks Insbru- 
ke.

RŪPESČIAI RŪPESČIAI...
Kalnuose, netoli Insbruko ir pa

čiame meste, yra nemaža sportinių 
įrengimų, bet, aišku, olimpinėms 
žaidynėms jų reikia žymiai dau- 
iau. Ir jau nuo šių metų vidurva
sario Insbruke pradėta specialių 
olimpinių įrengimų statyba.

Rekonstroujamas senas Bergize-

ATOSTOGOS
Atšalęs N.S.W. oras mus nu

kreipė šiaurėn. Surfers Paradise 
atradę šaltoką vandenį, po dviejų 
dienų poilsio, pro Brisbanę, Bun
daberg, pasiekėme tropikinę ato
grąžą Capricorn. Čia mums pati
ko ir miestas Rockhampton ir 
klimatas. Puošnūs namai, plačios 
gatvės ir žalumais pasipuošusi 
vingiuota upė kvietė pasilikti, pa
sidžiaugti šio tropikinio miesto 
švelniu oru. Tačiau ilgam čia ne
pasilikome. Skubėjom dar toliau.

Už Capricorn skaidriai mėlynas 
dangus ir karšta saulė lydėjo mus 
iki Mackay.

Kelias siauras, kaip ištiesta vir
vė kirto plačias ganyklas ir cuk
rinių nendrių laukus. Daugybė 
skaisčiai raudonų, violetinių ir 
rausvų bougainvillų kabinosi ant 
medžių, stulpų ir tvorų, turtingo
mis žiedų kekėmis puošdami pa
kelę. Toliau pabalę, lyg druska 
apibarstyti eukalptų ir raudonai 
žydinčių milžiniškų kaktusų miš
keliai pakeitė ganyklas ir laukus.

Pravažiuodama staiga pama
čiau vidury kelio didžiulę gyva
tę. Sustojom iš arti pasižiūrėti. 
Aš buvau sužavėta jos žibančiu 
juodu kūnu, rausva papilve. Bet 
mano draugams nepatiko šis nuo
dingas šliužas ir V.S., nepaisyda
mas mano protestų, pervažiavo 
per jos ištysusį kūną. Mano džiau
gsmui mašinos ratai gyvatės ne
sutraiškė ir ji spjaudydama nuo
dais pasislėpė aukštoje žolėje pa
likusi savo priešą kovos lauke.

CUKRINIŲ NENDRIŲ ■
LAUKUOSE
Per Sarinos kalnynus kelias 

vingiavo tarp kalnų. Per pusę die
nos pervažiavę virš 100 mylių ne
matėm jokio pastato ir galvijo.

Staiga pro dviejų kalnagūbrių 
vartus įvažiavome į žalsvam mels
vume paskendusį slėnį, upelio 
kertamą pusiau.

Cukrinių nendrių laukai ban- 

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iiiimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

lio tramplinas, bet iš esmės jį ten
ka statyti iš naujo. Specialistų nuo
mone, tai bus ne tik geriausias, 
bet ir gražiausias tramplinas pa
saulyje. Naujo tramplino profilis 
labai tinka vietos piezažui, įren
ginys bus labai tobulas. Patogu 
bus ii- žiūrovams: statomoje tri
būnoje tilps 60 tūkstančių žmonių.

Skubiai statomas Ledo stadionas. 
Pradėta tvarkyti bobslėjaus ir nu
sileidimo nuo kalnų rogėmis tra
sos. Jos bus vieno iš kurortų — 
Iglso — rajone. Statybininkai jau 
šiais metais rengiasi išbetonuoti 
labai staigius abiejų trasų posū
kius.

Statybininkų dai- laukia gausy
bė darbų: nutiesti kabančius ke
lius iki kalnų slidininkų startų 
vietų, pastatyti aštuonių daugia
aukščių namų olimpinį kaimelį ir 
daug daug kitų.

SPAUDAI
Kaip ir visur, žurnalistams ski

riamas didelis dėmesys. I Insbru
ką jų atvyks ištisa armija. Spau
dos centrui paskirtas didžiulis che
mijos instituto pastatas. Kol kas 
jis dar tik statomas, bet, spren
džiant pagal projektus, jis bus pui
ki patalpa žurnalistų darbui.

Ir, aišku, ryšiai. Visos varžybų 
vietos su spaudos centru bus su
jungtos specialiais kabeliais. Spau
dos centre bus pastatyta 90 telefo
no kabinų, 20 televizijos aparatų, 
50 teletaipų aparatų. Žiemos olim
pinėse žaidynėse iki šiol taip dar 
nėra buvę.

Sari-

gavo melsvais žiedų pūkais. Ke
lios kokoso palmės iššokusios iš 
nendrių nešė slėnio sargybą.

Nendrių jūroje viena kita so
dyba stūksojo ir tolumoje cukraus 
fabrikas dūmų kamuoliais įrodė 
savo aktyvumą.

Akys papratusios prie geltonos 
nudžiūvusios žolės ir pabalusių 
eukaliptų išsiplėtė iš nuostabos 
išvydus šio slėnio grožį.

Nesulaikė mus ir gražus 
nos slėnis. Toliau į šiaurę!

ŠIAURĖS PAKRANTĖS
Mackay šalčiausias ir nykiau

sias Q-lando miestelis, nežiūrint 
tropikinės saulės, kokoso palmių 
ir gražaus botanikos sodo. Tai pe
reinama vieta turistams ir cukri
nių nendrių kirtėjams.

Toli jieškoję tropikinės šilumos 
ir Mackay neradę, aplankėme 
Eungella kalnus ir džiungles, kur 
palmės, mangos, poinsianos ir fi- 
gusai, lieknų lijanų surišti, suda
ro neperžvelgiamą, drėgmę dvel
kiančią tankmę. Siauras, vingiuo
tas takas į tarpeklio dugną, klas
tingai slidus ir nesvetingas.

50 mylių į šiaurę, už cukrinių 
laukų ir spalvingų kalnynų, ra
dome mažąjį kurortą Seaford. 
Čia amžina tropikinė vasara. Ma
žosios kaimo vilos slepiasi koko
so palmių miškeliuose. Plati auk
sinio smėlio pakrantė praturtina
ma koralų nuolaužomis. Horizon
te išmėtyti tamsūs salų gūbriai.

Juodasis berniukas, mūsų malo
numui, bezdžionikės vikrumu- pa
siekė palmės viršūnę ir primetė 
didžiulių kokoso, riešutų. Kitas — 
stipriais aštriais dantimis nulupo 
storą žievę, nudraskė stiprų 
pluoštą ir paduodamas branduolį 
parodė kokoso “monkey face”.

Mes 
ti savo 
parsigabenom namo kaip suveny
rus iš gražaus Seaford.

TARP SALŲ
Apžvelgę Mackay apylinkes, sė-

nebandėme kevalo lup- 
dantimis. Kokoso riešutus

Sportinės
EUROPOS ČEMPIONĖ — 

LIETUVAITĖ
Tarptautinė sporto spauda te

berašo apie nuostabių sportinių ga
bumų lietuvaitę stalo tenisistę Lai
mą Balaišytę, kuri neseniai Bledoje 
(Jugoslavijoje) pasidarė Europos 
jaunių čempione. Sovietų Sąjungos 
čempione ji jau tapo anksčiau. — 
Kartojama jos sportinės karjeros 
eiga: Motina Bronė Balaišienė (Vi- 
tartaitė), pati buvusi kadaise So
vietų Sąjungos čempione, treniravo 
savo dukterį Laimą jau nuo 7 me
tų. (E)

MOTERŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

VIII Europos moterų krepšinio 
pirmenybės vyks Miluzoje (Pran
cūzija) rugsėjo 20 — 29 d.d. Orga
nizacinis pirmenybių komitetas 
praneša, kad sporto salėje, kur 
vyks varžybos, įrengtos pleksigla- 
so lentos. Bus žaidžiama guminiais 
“Pensilvanijos” kamuoliais. Daly
vaus 10 komandų: TSRS, Bulgari
ja, ČSSR, Lenkija, Jugoslavija, 
Rumunija, Vengrija, Italija, Bel
gija ir Prancūzija. Jeigu kuri nors 
komanda atsisakytų dalyvauti, 
prancūzai gali pasikviesti į varžy
bas komandą savo nuožiūra.

KETVIRTĄJĮ KARTĄ
TSRS ir JAV krepšininkų drau

gystė tebesitęsia. Tris kartus 
stipriausios šių šalių komandos 
viešėjo vienos pas kitas: ameri
kiečiai du kartus buvo TSRS, o 
TSRS — karti} JAV. Tad šiemet 
TSRS krepšininkams eilė išvykti į 
Ameriką.

Kelionė numatyta lapkričio mėn. 
TSRS vyrų ir moterų rinktinės 
žais po 8 rungtynes su Industrinės 
lygos komandomis, o taip pat su 
Denvero, Bartlesvilio ir Akrono 
klubais. Galimas daiktas, kad įvyks 
TSRS ir JAV vyrų rinktinių rung
tynės — paskutinis jėgų patikri
nimas prieš pasaulio pirmenybes 
Maniloje.

Už"AUTOGOLĄ” 
DISKVALIFIKAVIMAS

Miunchene neseniai posėdžiavo 
FIBA vykdomasis komitetas ir

RŪTA DARGAS

ir 
ir

kiekvie-

mes pa-

Linde-

dome į laivą “Roylen Vienne” 
išplaukėme prie Pacifiko salų 
koralų rifų.

Iš uosto išplaukė šeši laivai, 
kiekviename 23-25 turistai. Lai
veliai, buvę kariški medžiotojai, 
perdirbti turistų patogumui.

Jūra buvo nedraugiška. Laivai 
vikriai šoko nuo bangos ant ban- 
bos. Jautresni keleiviai atsisakė 
valgyti. Aš ir mano kompanijonai 
džiaugsmingai sutikome 
ną bangą.

Nuo pat pirmos dienos 
milome jūrą.

Brampton, Goldsmith, 
man, Whitsunday ir keliolika be
vardžių salų svetingai mus priėmė 
ramiuose fiorduose.

Balto smėlio paplūdimiai, ge
riausios maudyklės nesibijantiems 
ryklių, laukinės, žmonių negyve
namos salos su palmių miškeliais 
ir fantastiškomis uolomis — vie
ta pažuvauti ir pasidžiaugti gam
tos grožiu.

Vieną iš gražiausių salų, balto 
smėlio paplūdimiu, niekeno negy
venamą aš pasisavinau ir pavadi
nau lietuvišku vardu. Vieną die
ną čia įkursim lietuvišką koloniją.

Hayman sala neprašoka grožiu 
kitų salų, bet jos įlanka ramesnė 
ir mėlynesnė, jos vilos gražesnės, 
baugainvillos raudonesnės. O ka
vinė, viešbutis ir visa aplinka pa
sižymi prabanga. Iš čia daromos 
iškylos į Barrier Reef.

. KORALAI
Sėdėdama stikliniu dugnų lai

velyje, tarytum nusileidau į jūros 
dugną ir gėrėjausi povandenine 
karalyste.

Kalnai apaugę fantastiška aug
menija, gyvi koralai išsišakoję 
į kerėpliškas raudonas gėles, gel
tonus krūmus, mėlynom viršūnėm 
medžius, rausvus grybus, pilkai 
rausvus smegenis. Tamsiuose tar
pekliuose plaukiojo auksinės žu
vytės, sidabrinių vejamos. Didžio
sios žuvys skverbėsi į tamsius 
tarpeklius. Tarp tankių koralų 
žiojosi raudonieji polypai ir di
džiuliai jūros kiautai, plevėsavo 
geltoni kempinių kaspinai, gulėjo 
išmėtytos žvaigždės.

Jūros dugnas pavirto pasakiš
ku pasauliu, kui- raudonų, mėly
nų ir žalių koralų pilyse gyvena 
vandens karalaitės, o tamsiuose 
tarpekliuose tyko jūrų pabaisos.

Sutemus laivas įmetė inkarą 
viename iš bevardžių fiordų. Po 
linksmo vakarojimo, laive užvieš
patavo tyla.

Į UOSTĄ
Jūra darėsi vis audringesnė. 

Paskutinę dieną, be salų užuovė-

naujienos
Europos taurės organizacinė ko
misija.

Komisija nutarė uždrausti "au
togolą”, Ly. tyčinį metimą i savo 
krepšį. “Autogolas” buvo panau
dotas Europos krepšinio taurės 
varžybose jau kelis kartus, sie
kiant užtikrinti krepšių santykį, 
tęsti taurės varžybas toliau. Dabar 
už šį antisportinj pasielgimą ko
manda bus diskvalifikuojama. Ko
misija siūlo uždrausti "autogolą" 
iš viso, o be to, apsvarstyti klau
simą dėl lygiųjų galimumo oficia
liose krepšinio varžybose.

Nuo kitų metų kiekvienai šaliai 
taurės varžybose galės atstovauti 
tik po vieną komandą, darant iš
imtį tik tada, jei taurės leimėtojas 
nėra šalies čempionas — tad var
žybose galės žaisti dvi vienos šalies 
komandos: Europos taurės laimė
tojai ir šalies čempionas.

Jeigu komanda negali žaisti var
žovų aikštėje, rungtynes galima 
rengei neutralioje vietoje. Ją pa
renka varžovai, o materialines iš
laidas atlygina ta komanda, dėl 
kurios kaltės žaidžiama neutralio
je aikštėje.

FIBA nutarė IV pasaulio mote
rų čempionatą surengti Peru 1963 
m. Tad trečias iš keturių šių čem
pionatų vykdomas Pietų Ameriko
je.

VIENAS — 100 TAŠKŲ
Filadelfijos "Variors" profesio

nalai nugalėjo savo varžovus iš 
Niujorko “Knaik” rezultatu 169: 
147. Jose Filadelfijos žaidėjas 216 
cm. ūgio negras Vailtas Čember
lenas pelnė lygiai 100 taškų. Jis 
iš žaidimo pataikė 36 kartus (57 
proc. pataikymų), o baudomis su
rinko 28 taškus iš 32.

KOVAS — UNIVERSITY 
34 —Ii

Paskutiniame Sydnėjaus miesto 
šachmatų tarpklubiniame varžybų 
rate koviečiai nugalėjo stiprią 
universiteto komandą, kuri šiais 
metais turnyre užėmė antrą vietą. 
Koviečių komandą sudarė ir taškus 
laimėjo: V. Patašius i, gyd I. 
Venclovas 1, V. Koženiauskas J, 
J. Dambrauskas 4 ir V. Augusti- 
navičius 1.

šių metų minimą turnyrą lai
mėjo Sydnėjaus universiteto ant
roji komanda, surinkusiSOi taško. 
Koviečiai užėmė šeštą vietą iš ke
turiolikos komandų surinkę 354 
taško. Bendrai iš trylikos varžybų 
koviečiai laimėjo 6, sužaidė lygio
mis 3 ir pralaimėjo 4. Šie rezulta
tai laikomi gerais, nes šiais metais 
teko atiduoti 4 taškus be žaidimo 
mūsų žaidėjams susirgus. Latvių 
komanda praėjusiais metais užė
musi antrą vietą šiais metais tu
rėjo pasitenkinti septintąja vieta.

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 Swanston St,, 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall)

Tel. 82-2281

jos ciklono sparnas pagavo mūsų 
laivą. Vandens kalnai kilo augs- 
čiau laivo, blaškė jį į šalis, skan
dino jūros gelmėje.

Daugumas turistų užsidarė ka
jutėse, arba įsikibę suolų sėdėjo 
uždaroj svetainėj.

Mes gėrėjomės bangų siautimu 
ir kalbėjom apie gerą maistą, ku
rio laive taip trūko!

Roylen laivukai puikiai atlaikė 
audros siautimą ir kapitonų su
maniai vedami laimingai įplaukė 
į Mackay uostą.

Ant kranto jutome siūbuojan
čią žemę, o naktį visa lova ju
dėjo.

BE “WINDSCREEN”
Tik vienas -kelias veda iš toli

mosios šiaurės j Brisbanę. Jis ge
ras, bet siauras ir šonuose ak
meningas. Sutikome daug maši
nų išdaužytais stiklais (wind
screen) ir dar daugiau matėme 
stiklų kelio pakraščiuose.

“Kitiems tai gali atsitikti, bet 
ne mums”, galvojau. “O jei jau 
atsitiks, ti tik ne man važiuo
jant!'”

Tai įvyko tarp Gladstone ir 
Bundaberg ir man važiuojant! 
Priešais atvažiuojanti mašina 
kumščio didumo akmenį ir sviedė 
tiesiai man į veidą. Stiklas sulai
kė akmenį, sutrupėdamas mažais, 
nepermatomais kristalais. Staiga 
apakinta, mašiną lėkusią 70 mylių

*į PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ S
į« | USSR PER ŠVEDIJA

♦Į NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW £

Nesurasti tartai
Kur nors centrinėje Europoje 

yra paslėptų turtų. Tai buvusių 
nacių vadų turtai, kuriuos Hitle
rio armijos suvežė iš daugelio už
grobtų kraštų. Daug tų turtų jau 
buvo sąjungininkų atrasta, tačiau 
didesnė dalis dar yra kur nors 
paslėpta neprieinamose Austrijos 
Alpėse.

1945 m. baigiantis karui, visi 
turtai, kuriuos naciai per 6 gro
bimo metus buvo prisivežę, Hit
lerio įsakymu buvo išvežioti po 
įvairias slėptuves ir buvo įsaky
ta, kad jie jokiu būdu nepatektų 
sąjungininkams. Tie turtai gali 
kurią dieną padėti kokiam fuehre 
riui atsiekti tai, ko Hitleris ne
atsiekė.

Turtų vertė ir kiekis niekam 
nėra žinomi. Austrijos policijai, 
apklausinėjusiai buvusius nacius 
karininkus, kurių žinioje buvo 
auksas ir kitos brangenybės pa
vyko šiek tiek sužinoti. Sužinoti 
duomenys nustebina nevieną. Pvz. 
Himmlerio padėjėjo Ernst Kal- 
tenbrunner, kuris buvo pakartas 
Niurnberge, turtas siekė 50 dė-

KOVAS — JUNIORS 34 —14
(Reserve)

Antroji koviečių komanda pasku
tiniame rate nugalėjo silpną jau
nių komandą ir baigė turnyrą už
imdami tik aštuntą vietą iš vie
nuolikos komandų. Bendras rezul
tatas: laimėta 3, sužaistos lygio
mis 2, ir pralaimėta 5. Prieš pra
dedant sekanti turnyrą būtinai 
reikalinga jauną ir neprityrusią 
komandą papildyti naujais žaidė
jais. Tenka pasidžiaugti, kad mū
sų laikraščio redaktorius p. V. Ka
zokas visuomet įdomaujasi šach
matais ir jau yra pažadėjęs, jei 
sąlygos leis, ateinančiais metais at
eiti į pagalbą koviečiams.

Netolimoje ateityje koviečiai 
šachmatininkai ruošia uždarą ba
lių j kurį numatoma kviesti virš 
100 svečių. Balius įvyks Lietuvių 
Namuose Rcdferne.

V.A.

greičiu, sustabdžiau prie uolos. 
Atsargoj neliko nei vienos pėdos!

Išvalę byrančius stiklus, per vė
ją ir lietų pasiekėme Bundaberg. 
Čia pusantros dienos laukėme 
stiklo, pažadėto lėktuvu prisiųsti 
iš Brisbanės. Dėl kažkieno apsi
leidimo „stiklas neatėjo. Per prie
vartą paatostogavę šiame cukri
nių nendrių plantacijų miestely, 
nutarėm ilgiau nelaukti.

Tai buvo ilgiausias tarpas mū
sų kelionės. Nakties tamsoj, vė
jui pro ausis švilpiant, protarpiais 
lietui lyjant, sušalę ir peršlapę 
lėkėme pirmyn. Mudvi su Astnda 
išdainavome visas dainas įvairiom 
kalbom, protarpiais pritariant 
mūsų šoferiui. Tas palaikė šilumą 
ir moralę.

Vidunaktį, išvydę pakelėje mo
telio ženklą, atsisakėme toliau 
keliauti. Perpildytam motely ga
vome vieną kambarį. Jis buvo šil
čiausias, šviesiausias ir maloniau
sias iš visų kambarių. Iš jo nie
kas nepajėgtų mus išmesti į tam
sią naktį, į mašiną be stiklo!

Rytmetį, šaltam vėjui siau
čiant, per ananasų laukus, pro 
“Glass Houses” kalnus pasiekė
me Brisbanę rekordiškai — važia
vę 400 mylių be stiklo!

Kai Brisbanėj įdėjo stiklą (kai
navo apie £50,-!), nakties kelio
nėje užsigrūdinusiems, buvo per 
šilta uždaroj mašinoj!

ATOSTOGOS BAIGĖSI. 

žiu aukso, kuris svėrė net 2000 
kg., 5 dėžės deimantų ir kitų 
brangenybių, 50 kg. aukso plyte
lių, priklausančių Vokietijos ban
kui, 2 mil. JAV dol., 2 mil. švei
carų frankų, 300,000 dol. vertės 
pašto ženklų rinkinys ir begales 
brangių meno paveikslų, pagrob
tų iš Louvro ir Italijos mušėjų.

Visa tai guli kur nors paslėp
ta Salzburgo Alpėse, bet niekas 
nežino kur.

Nelabai seniai buvo atrasta 
Grundl ežero dugne dėžė su pini
gais, kuriais tačiau, niekas nega
lėjo pasinaudoti. Tai Hitlerio iš
tisų metų gamyba, gražiai sudėtų 
angliškų 5 sv. banknotų dėžė. Vi
sa valiuta buvo taip vykusiai pa
daryta, kad sunku buvo atskirti 
nuo tikrų banknotų.

Taip pat kur nors ežero ar upės 
dugne guli paslėptas visas nacių 
slaptosios žvalgybos iždas — 18 
dėžių, kuriose yra virš 10 mil. 
vertės valiutos ir gryno aukso. 
Daugelis vertybių buvo atrasta 
netikėtai, nes tie, kuriem buvo 
pavestas turtų slėpimas, nevisada 
sąžiningai savo pareigas atlikda
vo. Vienoje paveikslų galerijoje 
Salzburge buvo atrasta keletas 
vertingų paveikslų, kurie anks
čiau prancūzų ir italų muzėjų 
buvo "padovanoti” Goeringui. Ga
lerija priklausė vienam grafui. 
Garsus Mozarto portretas, pri
klausęs Goeringui, buvo atrastas 
vienoje palėpėje Vienos mieste. 
Penki kilogramai auksinių dantų, 
surinktų koncentracijos stovyk
lose atrasta pas vieną dantistą, 
kuris dar ir dabar verčiasi prak
tika.

Sąjungininkams nepavyko su
rasti visų paslėptų turtų dėlto, 
kad dažniausia iš tų, kuriems slė
pimas buvo pavestas, teišliko tik 
po vieną liudininką. Esesininkai 
darbininkus, dalyvavusius slėpi
me, kai viskas būdavo paslėpta, 
sušaudydavo visus užsieniečius 
Po to staigia mirtimi mirdavo ir 
slėpime dalyvavę SS kariai, iš
skyrus vieną iš viso būrio.

Austrijos policija jau per eilę 
metų patruliuoja tuose rajonuo
se, kur spėjama, yra paslėpti tur
tai. Jų atrasti gali ir niekam ne
pavykti, tačiau vargu pavyks jais 
pasinaudoti ir tiems, kurie jų 
tikslią vietą žino.

V.K.

JAUNIEJI ŠACHMATŲ 
GENIJAI

šachmatų istorijoje nemažai ži
noma geriausiųjų pasaulio žai
dėjų, kurie dar savo ankstyvoje 
jaunystėje buvo pagarsėję genia
lumu.

P. Morphy, gimęs 1837 metais 
New Orlean'e, Louisiana, buvo 
12 metų, kai jis nugalėjo Lowen* 
thal’j, buv. Europos meisterį. Tu
rėdamas 20 metų, jis nuvyko i 
Europą ir ten įrodė, jog jis yra 
vienas iš geriausių pasaulio žai
dėjų. Vidury savo amžiaus jis 
pradėjo justi didelę melancholi
ją, nors tas šachmatams nekenkė 
ir daktarai jam patarė grįžti vėl 
prie šachmatų, kuriuos jis ilgesnį 
laiką buvo palikęs.

S. Ra«e»»ky, mažasis Lenkijos 
berniukas, turėdamas vos 8 metus 
jau važinėjo po pasaulį, duoda
mas įvairius simultanus ir žais
damas parodomąsias šachmatų 
partijas. Pagaliau jis apsigyveno 
JAV-se, savo mokslo metu visai 
paliko šachmatus, bet vėliau, grį
žęs prie jų, greit tapo žymiausiu 
žaidėju visame Vakarų Pasaulyje. 
Šiandien su juo susilyginti gali 
tik naujasis Amerikos šachmatų 
“žvaigždė” B. Fischer, kuris jau 
14 m. būdamas tapo JAV-bių 
meisteriu.

A. Pomar, turėdamas 12 metų 
tapo Ispanijos čempionu ir šian
dien būdamas 30 metų, yra vie
nas iš garsiųjų profesionalų šach
matininkų. Jis galėjo iškilti kaip 
ir Fischer, bet jam trūko pasiry
žimo daugiau studijuoti šachma
tų teoriją.

Daugelis šachmatų žaidėjų klau
sia, kas buvo pats didžiausias 
šachmatų genijus? Į tai yra sun
ku atsakyti, bet manoma, gal 
būt P. Morphy, nes jo jaunystės 
metu Amerikoje nubuvo iškilių 
žaidėjų ir tik per savo genialu
mą žaidėjas bet kokioje sporto 
šakoje, neturėdamas sau lygių 
priešininkų, gali iškilti.
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MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Žvilgsnį į atliktus ir atliktinus 
darbus Melbourno Lietuvių Klu
bas turėjo savo metiniame narių 
susirinkime, kuris įvyko liepos 28 
d. Lietuvių Namuose.

Susirinkimui pirmininkavo M.L. 
Klubo Tarybos pirmininkas p. Jo
nas Valys, sekretoriumi pakvietęs 
p. Izidorių Gestartą.

Susikaupimo minute pagerbiant 
mirusius klubo narius Juozą Kibai- 
tį, Joną Verbylą ir Povilą Urbo
ną, buvo pradėtas susirinkimas.
Apie praeitų metų Klubo veiklą, 

kurios pagrinde buvo rūpestis išly
ginti Lietuvių Namų skolą, išsa
mų pranešimą padarė Klubo Pir
mininkas p. J. Valys. Pranešime 
paliesta: Lietuvių Namų remonto 
—tvarkymo darbai, talkininkai, lė
šų telkimas, dovanotas ir savo
mis lėšomis įsigytas turtas, skolos 
mokėjimas, klubo nariai, pramogi
niai parengimai ir kiti reikalai.

Remonto — tvarkymo darbai at
likti talkininkų pagalba. Visi tal
kininkai buvo išvardinti nurodant 
dirbtų savaitgalių skaičių, pareiš
kiant visiems padėką.

Darbams atlikti reikėjo ir lėšų. 
Daugiausia pajamų turėta iš pa
rengimų, kaip metinis Lietuvių 
Namų balius, Nepriklausomybės 
šventės pobūvis, Margučių pobūvis 
ir kiti. Pobūvių ruošos darbai at
likti daugiausia tarybos narių, ta
čiau pobūvių metu laikytų bufetų 
naštą ant savo pečių išnešė klubo 
narės ar narių žmonos ir Moterų 
Socialinės Globos D-jos narės. Vi
soms ponioms, prisidėjusioms prie 
bufetų parengimo bei jų aptarnavi
mo, už įdėtą jų nuoširdų ir didelį 
darbą Klubo pirmininkas pareiškė 
padėką.

Telkiant lėšas rinkta nario mo
kestis, paskolos ir aukos.

Lietuvių Namai buvo praturtin
ti didesnėmis ar mažesnėmis dova
nomis. Ypač paminėtina dovana — 
moderni ir didelė gazinė krosnis, 
kurią dovanojo Melbourno Moterų 
Socialinės Globos Draugija. Mote
rų D-jai klubo pirmininkas ,o ir 
klubo nariai plojimu, pareiškė nuo
širdžią padėką.

Ypač klubo Taryba rūpinosi kuo 
greičiau išmokėti skolą. Skolos li
ko tik £450.

Prie Lietuvių Namų Melbourno 
Apylinkės Valdybos įrengti Lietu
vių Namų Sodyboje du vėliavoms 
stiebai, ant kurių lietuvių tautinių 
švenčių, o taip pat organizacijų 
metinių švenčių progomis bus iš
keliamos vėliavos.

Šias eilutes rašantis jau matė vė
liavų nuleidimo iškilmes minint bir
želio liūdnąją sukaktį, kurios dali
nai priminė buvusias vėliavų nu
leidimo iškilmes Karo Muziejuje, 
Kaune.

Gražus būrelis įstojo naujų na
rių (spaudoje jau minėti). Ypač čia 
tenka paminėti jauniausiąją Mel
bourno lietuvišką porą — ponus 
Birutę ir Viktorą Adomavičius, ku
rių sutuoktuvės prieš kelias savai
tes buvo gražiai atšvęstos Lietu
vių Namuose. Taigi M.L. Klubas 
ne tik auga, bet ir jaunėja.

Pirmininkas pasidžiaugė gyvu 
Lietuvių Namuose judėjimu, ku
riuose įsikūrę ar tik savo įvairius 
parengimus turėjo: Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba, Savaitgalio 
mokykla, Skautai, Sporto klubas 
“Varpas", Socialinės Globos Mote
rų D-ja, Kredito Kooperatyvas 
“Talka", Lietuvių Kultūros Fon
das’, Melbourno Lietuvių Dainos 
Sambūris, Karių Veteranų S-ga 
"Ramovė”, Studentai, Inžinierių 
D-ja ir privatūs asmenys didesnė
ms šeimos šventėms atšvęsti.

Lietuvių Namuose sutiksi tautie
čių ne tik savaitgaliais, bet ir pa
prastomis savaitės dienomis, nes 
čia vyksta posėdžiai, susirinkimai, 
sueigos, paskaitos, minėjimai, su
važiavimai, pobūviai, sportinės var
žybos, išleistuvės, vestuvinės puo
tos ir kitoki parengimai.

Baigdamas pranešimą pirminin
kas kvietė narius uoliau pildyti na
rių pareigas: laiku sumokėti nario 
mokestį, dalyvauti talkose, visiems

tį 
į:

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. P AGES •*.
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MONUMENTAL MASON,

g 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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MŪSŲ PASTOGĖ

PASTOGĖ RUGSĖJO 1 D. 7 VAL. VAK. GEELONG LIETUVIŲ NAMUOSE

GEELONG LIETUVIŲ CHO 
ruošia tradicinį metinį

KAUKIU VAKARĄ
MELBOURNO LIETUVIU NAMUOSE

aktyviai dalyvauti klubo Tarybos 
rinkimuose siūlant kandidatus, o ir 
patiems sutikti kandidatuoti.

Po pirmininko pranešimo sekė 
finansinis pranešimas, kurį pada
rė klubo Tarybos Vice-pirmininkas 
p. Vladas Jakutis, vedąs atskaito
mybę ir iždininkas p. Jonas Meiliū
nas. Iš jų pranešimų matyti, kad 
didžiausias pajamas klubas turėjo 
iš parengimų — £541.3.0, nario mo
kesčio £172 (vienas svaras me
tams) aukų pinigais ir dovanomis 
£168.13.6 ir kit. viso £927.17.11.

Didžiausia išlaidų suma — sko
lai dengti — £600. Kontrolės K-jos 
aktą perskaitė p. K. Kazlauskas ir 
prašė susirinkimą piniginę apys
kaitą tvirtinti.

Pranešimai, nesukėlę didesnių 
diskusijų, susirinkimo buvo pa
tvirtinti.

Sekantiems metams sudaryta są
mata sumoje £1000, kurios pagrin
de yrą pilnas skolos išmokėjimas, 
susirinkimo priimta.

Klubo Tarybos patiektam sta
tuto pakeitimo projektui, kuriuo 
klubo taryba būtų renkama 2 me
tams, tačiau kas metai pusę tary
bos narių pasitrauktų, susirinkimas 
dauguma balsų pritarė.

Buvo pasiūlyta dabartinį klubo 
pavadinimą — Melbourno Lietuvių 
Klubas (Ine.) pakeisti ar papildyti 
žodžiais “Lietuvių Namai”. Pasiū-

N.S.W. Lietuviu Balnu Šventė
I «

RUGPJŪČIO 25 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 VAL. VAK.

DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWNE.

Koncertuos jungtini* Newcastle ir Sydney lietuvių choras ir tie patys chorai atskirai.
Prašome nesivėluoti, nes koncerto programa plati ir pradėsime punktualiai.

Po koncerto šokiai ir bufetas.

GEELONG KIEK AS SUŽINOJAU!

S

NAUJAS CHORVEDYS
Rugpjūčio 5 d. Geelongo lietu

vių choras susilaukė staigmenos: 
buvęs chorvedys p. R. Zenkevi
čius, taręs “graudinantį” žodį pa
sitraukė iš chorvedžio pareigų 
asmeniniais sumetimais. Tiek 
daug dirbęs choras paliktas Die
vo valiai, kai tuo tarpu prieš akis 
dideli įsipareigojimai: Tautos 
šventė, Maironio 100-čio minėji
mas, giesmės bažnyčioje ir numa
tytas koncertas australams klau
sytojams sekančio mėnesio gale.

Labai gerai, kad choras turėjo 
valdybą. Jos pirmininkas Dr. S. 
Skapinskas kreipėsi į choristus iš 
sirinkti tinkamiausią asmenį 
ir tęsti pradėtąjį darbą, šiam sv^ 
manymui choristai vienbalsiai pri
tarė ir išsirinko savo chorvedžiu 
tenorą p. M. Kymantą, šiuo me
tu choras vėl normaliai dirba 
repetuoja du kartus per savaitę 
po dvi valandas ruošiasi choro 
baliui, kuris numatomas rugsėjo 
1 d. Choras pasiryžęs įvykdyti sa
vo numatytus planus ir surengti 
koncertą gruodžio pradžioje.

Malonu matyti tokį didelį cho- 
ristų-čių pasiryžimą ir meilę lie
tuviškai dainai. Labai gražu, kad 
pats choras ir kritišku momentu 
nesubyrėjo, bet išliko tvirtas ir 
vieningas.

J. Žemaitis

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
V.W.WAVAWVAWWW, 

lymai susirinkimo pavesta naujai 
klubo tarybai pasvarstyti.

Gyvai buvo nagrinėtas naujo 
sklypo nuomavimo iš Geležinkelių 
Valdybos klausimas. P. Zabielos — 
Apylinkės Valdybos pirmininko, 
pastangomis rastas sklypas yra ga
na didelis prie pat Merri geležin
kelio stoties ir tik 2-3-jų minučių 
kelio nuo 2-jų tramvajaus linijų 
(jų viduryje) jei nuomavimo sąly
gos būtų priimtinos, vertėtų skly
pą išnuomoti ir jį atitinkamai iš
naudoti.

Sekantiems metams naują M.L. 
Klubo Tarybą sudaro: p.p. Leonas 
Vacbcrgas, Jonas Antanaitis, Kle
mensas Baltokas, Jonas Valys, Bro
nius Vanagas, Vytautas žižys ir 
Juozas Červinskas. Kandidatai: p. 
p. Bosikis, Dranginis, Paragys ir 
Kuzmickas.

Kontrolės Komisija susirinkimo 
vienbalsiu nutarimu palikta ta pa
ti: p.p. Liudas Barkus, Kazys Kaz
lauskas ir Aleksandras Milvydas.

Tenka palinkėti naujai Klubo 
Tarybai sėkmės prisiimtose parei
gose Lietuvių Namų tarnyboje.

Susirinkimo dalyviai, p. L. Bar- 
kui pasiūlius, įvertindami “Mūsų 
Pastogės” palankumą Lietuvių Na
mams ir nors dalinai atsilyginda
mi už jų dedamus pranešimus, su
dėjo £8 auką.

Runas Vėtra

PIRMĄ KARTĄSYDNĖJUJE

įvyks

Pereitą savaitę sunku buvo ką 
nors sužinoti, nes visi sirgo seniai 
lauktu spaudos baliumi: sirgo tie, 
kurie jam rengėsi, sirgo, ir kurie 
nenorėjo, kad jis įvyktų. Kaip ži
note, balius praėjo su didžiausiu 
pasisekimu.

Spaudos baliaus metu grupelė 
baliaus entuziastų taip atsiliepė: 
nėra kada dairytis į šalis, nes po 
baliaus pusmetį praleidžiame be
kalbėdami apie įvykusį balių, o 
antrą pusmetį jau ruošiamės nau
jam baliui.

★
Kas rizikuoja, tam ir sekasi Ba

liaus metu įvykusios loterijos ge
riausi laimikiai teko M. Petronio 
stalui. Šio stalo svečiai, buvo nu
pirkę apie 150 bilietų.

Keisti kuriozai. Prieš keletą me
tų Newcastle lenkų bendruomenę 
valdė lietuvis, o dabar paaiškėjo,

GRAŽIAI PAMINĖTAS MAIRONIS
Rugpjūčio 12 d. Bankstown 

Dainavos salėje buvo surengtas 
iškilmingas Maironio minėjimas, 
šiam minėjimui montažą paren
gė ir jį dailiai pravedė rež. p. S. 
Skorulis, sutraukdamas beveik vi
sas turimas menines pajėgas. 
Įdomią paskaitą apie Maironį ir 
jo meto Lietuvą skaitė poetas 
J.A. Jūragis. Savo kondensuota
me žodyje p. Jūragis davė ano 
meto Lietuvos kultūrinį vaizdą ir 
atskleidė milžinišką Maironio įna
šą lietuvių tautos gyvenime, ku
rio įtaka ir pėdsakai gyvai jau
čiami ir šios dienos lietuvių gy
venime. Toliau sekė p. Skorulio 
paruoštas Maironio kūrybos mon
tažas, kurį jis pats ir pravedė. 
Montaže dalyvavo aktorė K. Dau- 
vietytė — šniukštienė, deklama
vusi Trakų pilį, Taip niekas ta
vęs nemylės, Šatrijos kalnas ir 
Jūratė ir Kastytis; Sydney uni
versiteto lektorė D. Labutytė pa
deklamavo Užmigo žemė ir Uosis 
ir žmogus; M. Osinaitė — Cox 
deki. Mergaitė, Vakaras ant ke
turių Kantonų ežero ir aktorius 
A, Gasiūnas — Miškas ūžia, Ne- 
beužtvenksi, Ant Drukšnės eže-

KAS

BALIU

Į Dainų Šventę Adelaidėje,

GEELONG LIETUVIŲ CHORO VALDYBA

■ •m.

kuo 
daly

reikalai.
Bankstowno Namų Valdyba,ir 7. Susirinkimo uždarymas.

Kvorumui nesusidarius, po pus
valandžio susirinkimas bus laiko
mas teisėtu bet kuriam narių 
skaičiui dalyvaujant.

Apylinkės Valdyba

Gro* šaunu* orke»tra», 
I, II, ir III premijų* kaukėms, 
Loterija ir kitos staigmenos, 
Užkandžiai ir gėrimai vietoje.

Tamstų malonus atsilankymas palengvins choro kelionę

NEWCASTELIO APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

Pranešama, kad šių metų, Rug- 
•ė jo mėn. 9 d. tuoj po pamaldų. 
Broadmeadow katalikų parapijos 
salėje, A.L.B. Newcastelio apylin
kė* Valdyba šaukia “Visuotinį 
Susirinkimą” sekančia darbotvar
ke: 1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Susirinkimo pirmininko rinkimas,
3. Dr. M. Šeškau* paskaita, 4. At
stovo į Krašto Tarybos suvažiavi
mą Adelaidėje, š.m. gruodžio 
mėn. 28-31 d., rinkimas, 5. Socia- 
lė* šalpos moterų komiteto rin
kimas, 6. Klausimai ir sumanymai

M

kad Wollongong lietuvių bendruo
menę valdo sulietuvėjusi lenkai
tė (M. Gailiūnas esąs tik jos asi
stentas!). Jos žodžiais, esą lietu
viai patys nemoka nei susikalbėti, 
nei sustvarkyti, tad reikia, kad 
kas ateitų į pagalbą.

Spaudos baliuje ypatingai pa
sigesta p. V. Šliogerio (senj.). 
Tokiame reikšmingame metinia
me subuvime, į kurį suplaukia bū
riais net iš gretimų apylinkių 
(Canberra, Wollongong, Newcast
le ir kt.), jo nedalyvavimas jaut
resniųjų ypatingai buvo išgyven
tas: juk tai aiškus prieštaravi
mas savo paties skelbiamiems 
principams.

I nusiskundimus dėl ankštų ba
liaus patalpų vienas dalyvis taik
liai atkirto: taip cementuojama 
skylanti bendruomenė.

ro ir Nuo Birutės kalno. Mairo
nio kūryba ne tik deklamuojama, 
bet ir plačiai dainuojama. Mon
taže sklandžiai įpintas Maironio 
dainas atliko visiems gerai pažįs
tamos Rožytės (Lietuva brangi, 
Kur lygūs laukai), neseniai vie
šai pasirodęs mergaičių vienetas 
Bijūnėliai (abu vadovaujami p. 
A. Pluko) padainavo Ten kur Ne
munas banguoja. Minėjimo užbai; 
gai Sydney Dainos choras stipriai 
sudainavo Jaunimo giesmę ir Kur 
bėga Šešupė.

Scenoje minėjimo metu stovėjo 
A. Pluko rūpestingai paruoštas 
Maironio “biustas”, šviesas regu
liavo p. S. Sankauskas.

Šį tikrai rimtą ir pasigėrėtiną 
minėjimą organizavo Bankstown 
apylinkės Kultūros Taryba. Ten
ka pastebėti, kad minėjimas pali
ko tikrai gilų įspūdį. Pasirodo, 
kad ir iš turimų pajėgų, tinkamai 
jas sugrupavus, galima padaryti 
šį tą nekasdieniško ir originalaus. 
Minėjime atsilankė apie 300 lie
tuvių. Kaikas pasigedo užbaigai 
Tautos Himno, kuris šičia tikrai 
būtų tikęs.

S.T.

SYDNEY ŠVIESA SKELBIA
Rugsėjo 1 d. 7 vai. 30 min. Red

fern Lietuvių namuose Sambū
ris Šviesa Sydney skyrius rengia 
viešą forumą. Prelegentai: J. P. 
Kedy» — Liberalų Partijos prog 
ramos pagrindai ir V. Šliogeris 
(senj.) — Australijos Darbo 
Partijos programos pagrindai.

Kviečiame sydnėjiškius 
skaitlingiau šiame forume 
vauti.

PRANEŠIMAS
Rugsėjo 1 d. 5 v. p.p. Bankstow

no Namų Valdyba šaukia visuoti-, 
nį narių susirinkimą. Tame susi
rinkime bus svarstomi sekantys 
pagrindiniai klausimai:

1. Ar reikalingas salei priesta
tas? Jei reikalingas, tai kur? — 
Priekyje kainuotų vestibiulis ir 3 
dideli kambariai apie £4000. Užpa
kalyje trys kambariai kainuotų 
apie £2000.

2. Ar dėti pastangų gauti visas 
klubo teises ii- salę paversti gry
nai komerciniu reikalu, ar palikti 
ją kultūriniams, tautiniams ir so
cialiniams reikalams, taip kaip ji 
yra iki šiol?

3. Kaip sutelkti statybai lėšas? 
Jei turite kokį realų projektą, pra
šome jį patiekti valdybai raštu iki 
minimo susirinkimo dienos.

4. Kokia suma pinigais Jūs pats 
galėtumėte paremti savo pasirinktą 
projektą?

Spėkite kas: atvyko į spaudos 
balių ir baliuje nedalyvavo? (At
sakymas: ponia Simniškienė ir 
Krašto Valdybos narys p. Zinkus. 
Abu rūpinosi svečių fiziniais ir 
dvasiniais reikalavimais).

Amerikos karo atache Austra
lijai Mr. Schuler, paklaustas, kaip 
jam patinka baliuje, atsakė: “It’s 
terrific! Tai vienintelis būdas 
atitrūkti nuo diplomatinės ruti
nos ir pabūti žmogum.

Svečiams iš baliaus skirstantis 
kanberiškė p. Andriuškienė pame
tusi galvą jieškojo dingusio savo 
vyro. Gi p. Andriuška tuo tarpu 
prakaituodamas burbino mašinos 
atšąlusį motorą.

Mūsų nariui JULIUI REPŠEVIČIUI, 
mirus jo motinai Petronėlei Repševičienei Lietuvoje, 
gilią užuojautą eriškia

Melbourno Lietuvių Klubo nariui

JUOZUI ILCIUKUI MIRUS, 
jo sūnų Romą Ilčiuką su žmona giliai užjaučiame.

M.L.K. Taryba

A. A.

p. ROBERTS MIRUS,
jo žmoną Guodą Petrauskaitę — Roberts nuoširdžiai 
užjaučiame

Ošinu — Cox šeimos ir Meiliūnai
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1962 m. rugpjūčio 22 d.

Visus šiuos klausimus patiekia
me iš anksto, kad visi galėtų gerai 
apsvarstyti ateidami į susirinkimą.

Laukiame visų skaitlingai atsi
lankant, nes bus sprendžiami svar
būs

PAMALDOS
Rugpjūčio 26 d. Sydney lietu

viams pamaldos tik Camperdown 
bažnyčioje 12 vai. Tos pačios die
nos 5 vai. p.p. įvyksta pamaldos 
Wollongong lietuviams vietos ka
tedroje. Čia pamaldas laikys kun.
S. Gaidelis, S.J.

PRANEŠIMAS 
CANBERRA LIETUVIAMS

Rugsėjo 7 d. (penktadienį) 7 
vai. vakare Manukos Service Hali 
(priešais katedrą) ruošiamas SU
BUVIMAS — MINĖJIMAS.

Pradžioje trumpa paskaita rug
sėjo 8 d. mintimis, po to lietu
viška muzika plokštelėmis. Tuoj 
pat po oficialios dalies pobūvis 
su pačių tautiečių atsineštais už
kandžiais ir išgėrimais Taip 
veiks ir išgėrimų bufetą.s

Rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
maldos St. Patricks katalikų 
nyčioje Bradone punktualiai 
vai. Uniformuoti skautai renka
si prie bažnyčios 15 min. anks
čiau. Jaunimą ir suaugusius kvie
čiame kuo skaitlingiausiai daly
vauti ir priimti šv. Komuniją tos 
dienos proga.

pat

pa- 
baž- 
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KABRAMATIŠKIŲ DĖMESIUI
Rugpjūčio 26 d. 3 vai. p.p. pono 

K. Butkaus prekybos namuose šau
kiamas visuotinis Cabramatta apy
linkės lietuvių susirinkimas.

DARBOTVARKĖJE-.
ALB Krašto Tarybos atstovų 

rinkimai.
Pasitarimas Cabramatta apylin

kės dešimtmečio sukakties paminė
jimo reikalais.

Einamieji reikalai.
Cabramatta apylinkės valdyba

Viena ponia tik bešokdama ap
sižiūrėjo, kad atvyko į balių ap
siavusi 
klaida 
keletas

skirtingais batais. Kol 
buvo atitaisyta, prarasta 
neįkainuojamų minučių.

garbės nariui ir spaudus 
globėjui p. A, Baužei su

ALB 
baliaus 
Ponia įžengiant j salę buvo duo
tas ženklas orekstrui groti mar
šą. šokusieji svečiai šitos muzikos 
permainos nepastebėjo ir šoko 
kaip šokę.

Rugpjūčio 10 d. Melbourne Lie
tuvių Namuose įvyko studentiškas 
linksmavakaris, kuriame be šeimi
ninkų lietuvių studentų dalyvavo 
gausus latvių studentų būrys, es
tai ir kitų tautybių studentai.

Ku-ka

L.V. S-gos “Ramovė”
W.A. Skyriaus Valdyba
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