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KAS BE 
NUODĖMĖS

Bendruomenės atstovų suva
žiavimas nėra jau toks kasdieni
nis įvykis, į kurį būtų galima 
žiūrėti, kaip į eilinę, kas savait
galį rengiamą vakaruškų. Kam 
rūpi pirmoj eilėj lietuviški rei
kalai, kas sielojasi ne vien tik 
išeivių, emigrantų, tremtinių — 
vadinkite, kaip norite — likimu, 
bet ir mūsų visos tautos ateiti
mi. tam tokie suvažiavimai nėra 
vien tik pramoginio pobūdžio 
pasivažinėjimai, bet rimtas ir to
li siekiančias išvadas turįs dar
bas, kurio vaisiais naudosis ne 
vien tik dabar gyvenantieji, bet 
ir mūsų vaikai. Kaip mes prie 
šito lietuviško sąjūdžio priside
dame ir kaip į jį žiūrime, nuo to 
priklauso ir mūsų darbų vaisiai.

Kaip keičiasi laikai ir žmo
nės! Steigiant Lietuvių Bendruo
menę Australijoje prieš daugiau 
kaip 10 metų niekas nė nesap
navo, kad kai kurie iš buvusių 
steigėjų sieks jos griuvėsių. Per 
tą dešimt su viršum metų nei 
lietuvių tautos sąvoka, nei šia
me krašte pačios Lietuvių Ben
druomenės tikslai bei uždaviniai 
nepasikeitė. Nežiūrint to, toji pa
ti bendruomenė susilaukė kar
čių priekaištų. Tai yra ženklas, 
kad mes po ilgesnio laiko išgy
venam emigracinę krizę: atsisto
ję stipriau ant kojų ir būdami 
saugūs pasijutom, kad galime 
gyventi ir be lietuviškų rūpesčių, 
numarinę krašto ilgesį sočios 
duonos kąsniu prisipažįstame, 
kad ir be santykiavimo su savo 
tautos žmonėmis galime visai 
neblogai gyventi, gyventi pigiau 
ir net geriau už tuos, kurie dėl 
lietuvybės draskosi. Visai ne
nuostabu, kad tokių nuotaikų 
pagauti visa eilė mūsų žmonių 
nutraukė bet kokius ryšius su 
lietuviais arba lietuvių veikla. 
Tačiau kaip pateisinti tokius 
Žmones, kurie net tik kad nėra 
pasyvūs lietuvių reikalų atžvil
giu, bet aktyviai stoja prieš juos 
ir tai teisindami savo veiksmus 
lietuvybės vardan?

Jeigu lietuvių bendruomenė 
negera, tai kas ją turi pakeisti? 
O gal reikėtų kitaip klausimą 
statyti: ne bendruomenė, kaip 
tokia bet jos vadovai neįstengia 
ar nepajėgia atlikti bendruome
nės uždavinių? Toks klausimas 
yra ir konkretesnis, ir logiškas. 
Vis tik nelogiškai elgiasi tie, ku
rie, būdami nusistatę prieš ben
druomenės vadovybę, kaltina pa
čią bendruomenę. Juk ir ben
druomenės vadovybėje dirba ne 
dievai, bet žmonės su gerais no
rais ir drauge su žmogiškomis 
silpnybėmis. Jeigu ir jie nepa
tinka, visados yra atviras kelias 
aktyviai jungtis į bendruomenės 
aktyvius darbininkus ir pasirink
ti sau tinkamesnius vadovus. 
Niekas nesiskubina griauti na
mo sudužus vienam langui, bet 
tik įstato naują. Skundžiamasi, 
kad bendruomenės atstovų rin
kiniai esą nedemokratiški. Bet 
ir čia logikos nėra nė trupinėlio: 
bendruomenė neišskiria nė vieno 
lietuvio — visi turi pilnų teisę 
aktyviai jungtis į lietuvišką dar
bą, kuriam ir sukurta lietuvių 
bendruomenė. Jeigu kas šitai ig
noruoja, tai ne bendruomenė 
kaltintina, bet už savo elgesį lie
tuvybės atžvilgiu atsakingas tik 
kiekvienas asmeniškai. Jeigu 
bendruomenės susirinkimai nėra

BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS Pakeliama Musu Pastogės
prenumerataSpalio 11 d. Vatikane, Romoje 

prasideda visuotinis Katalikų Baž
nyčios suvažiavimas, vadinamas 
antruoju Vatikano suvažiavimu. 
Šio suvažiavimo tikslas būtų iš
reiškiamas vienu žodžiu — Baž
nyčios modernizacija (aggiorna- 
mento). Dar 1959 m. Popiežiui Jo
nui XXIII-jam pasiūlius sušaukti 
Bažnyčios susirinkimų, to meto 
Vatikano valstybės sekretorius 
kard. Tardini (jau miręs) žurna
listams pareiškė, kad suvažiavi
me bus diskutuojama ’’apie viską 
ir dar apie kelis šalutinius daly
kus”. Iš suvažiavimo programoje 
numatytų 129 svarstomųjų klau
simų svarbiausi bus septyni: tikė
jimo dėstymas, šv. Raštas ir tra- 
dicija, santuoka, moralė, komu
nikacijos priemonės, bažnyčios 
vienybė ir tikėjimo laisvė.

Pirmoji šio suvažiavimo sesija 
užtruks nuo spalio 11 d. ligi gruo
džio 8 d., antroji sesija prasidės 
tuoj po Velykų ir trečioji, jeigu 
bus reikalo, įvyks kuriuo kitu lai
ku ateinančiais metais. Popiežius 
spėja, kad šis susirinkimas gali 
užtrukti dvejus ar net trejus me
tus. (žiūr. plačiau apie šį suva
žiavimą šio Nr. psl. 3).

Jo žodį girdi visas pasaulis. Popiežius Jonas XXIII prie 

Globuso.
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EUROPOS TARYBA SVARSTĖ

SOVIETINI KOLONIALIZMĄ

Strasburgo mieste, Prancūzijoje, 
įvykusiuose Europos Tarybos pata
riamojo seimo posėdžiuose, be visos 
eilės svarbių klausimų, buvo svars
tytas ir sovietinio kolonializmo ry
tų ir vidurio Europoje klausimas. 
Debatuose tuo klausimu Liuksem
burgo delegatas liberalas Linden 
specialios komisijos vardu paskelbė 
pranešimą apie sovietų naudojamus 
metodus kraštuose už geležinės už
dangos. Pasiūlyta ir vienbalsiai pri
imta rezoliucija, kuria J. Tautos 
prašomos reikalauti įvykdyti lais
vus rinkimus komunistų paverg-

gausūs, tai dar nereiškia, kad 
bendruomenė turi atsisakyti sa
vo principų ir neatvykusius lai
kyti už bendruomenės ribų. Tai 
būtų lygiai taip nelogiška, kaip 
nelogiška reikalauti, kad būtų 
renkami atstovai tik nuo atvy
kusių į susirinkimą skaičiaus. 
Atstovų skaičius renkamas sta
tutine tvarka nuo lietuvių, gy
venančių apylinkės ribose, nes 
išskiriant neatvykusius būtų tas 
pats, kaip nelaikyti jų lietuviais. 
O tai būtų elgiamasi ir prieš pa
čios bendruomenės dvasią, ir 
prieš jos principus. O šių princi
pų laikosi viso pasaulio lietuvių 
bendruomenės. Sis elementarus 
demokratinis principas nustotų 
savo prasmės, jeigu jis būtų ki
taip interpretuojamas. Tik tiems, 
kuriems su demokratija nepake
liui, ir kuriems autoritetas kal
ba daugiau, negu laisva žmonių 
valia, jiems bet koks demokra
tinis pasireiškimas stovės sker
sai kelio.

Vadinasi, ne bendruomenėje, 
kaip organiškam vienete ir ne 
jos vadovybėje jieškotina atpir
kimo ožių, bet visų pirma atsi
gręžkime patys į save: “Kas be 
nuodėmės, tegu pirmas meta ak
menį”.

V.K. 

tuose kraštuose. Be to, J. Tautoms 
pasiūlyta pasmerkti sovietų prak
tikuojamus kolonialinius metodus.

NERAMUMAI AMERIKOJE

Pietinėje (Jungtinių Amerikos 
Valstybių valstijoje Mississippi 
neseniai įvyko kruvinos riaušės 
dėl vieno negro, kuris buvo pri
imtas į tos valstijos Oxfordo uni
versitetą. Minimas negras yra 29 
m. amžiaus Korėjos karo vetera
nas Mr J.H. Meredith. Riaušių 
metu yra keletas žuvusių ir daug 
sužeistų. J konfliktą įsikišo Ame
rikos federalinė valdžia pasiųs
dama karinius dalinius neramu
mams likviduoti. Minėtas negras 
į universitetą buvo priimtas, bet 
ar ilgai jis ten išsilaikys, tektų 
labai abejoti. Vargu ar federali
nė valdžia laikys jo apsaugai sa
vo karinius dalinius. Tuo tarpu 
įtampa Amerikos pietiniuose atei
tuose tarp baltųjų ir juodųjų nė 
kiek nėra atslūgus:.

UNO PERIMA N. GVINĖJOS 
KONTROLĘ

Spalio 1 d. Jungtinės tautos 
perėmė iš Olandijos Vakarų N. 
Gvinėjos kontrolę septyniems 
mėnesiams. Vėliau N. Gvinėja 
bus perduota Indonezijos admi
nistracijai. Tokiu būdu baigėsi 
Olandijos 367 m. istorinis tarps
nis Azijoje. 

* « *
Himalajų kalnuose, Indijos ir 

Tibeto pasienyje slenkanti žemė 
užgriuvo 2500 darbininkų, kurie 
kalnuose tiesė kelius. Užgriuvus 
žemei radijo ir telefoninis susisie
kimas buvo nutrauktas ir todėl 
apie įvykusią nelaimę žinia atėjo 
gerokai pavėluotai. Spėjama, kad 
daug žuvusių. Priėjimą apsunkina 
šiuo metu vykstančios audros.

* ♦ ♦
Daugybė baltųjų rusų išvyksta 

iš Raud. Kinijos, nes jie atsisakė 
jungtis j kolektyvinius ūkius. 
Daugiau negu 50 iš jų pasiekė 
šiomis dienomis Sydney, nors jie 
turėjo įvažiavimo į Australiją vi

zas daugiau kaip prieš septyne
rius metus, bet nebuvo išleidžia
mi. Dar apie 1000 Kinijos rusų 
pasieks Australiją kelių mėnesių 
laikotarpy.

Gyvenimas okup. Lietuvoje
VOKIEČIAI PASAKOJA APIE DABARTINĮ GYVENIMĄ 

OKUP. LIETUVOJE

Chruščiovo įvestas gamybinis 
mokymas popieriuje atrodo gra
žiai, tačiau jis toli gražu nėra 
sėkmingas. Tokį kursą išėję mo
kiniai (nuo 8 iki 11 klasės) po 
keturių metų gauna diplomą su 
nurodyta specialybe ir vid. mo
kyklos atestatą, ir gali, be kon
kurso egzaminų, pagal savo sritį 
stoti į politechnikumą. Tačiau... 
tas gamybinis mokymas susidu
ria su dideliais trūkumais ir bene 
svarbiausias jų — tinkamų dės
tytojų stoka. Daug mokykas bai
gusiųjų dviems metams siunčiami 
į kochozus ir po to, ką jie ten 
pamato, juos, girdi, nukrečia šiur
pas. Kolchozininkų išnaudojimas, 
neįmanomai sunkios darbi sąygos, 
visa tai taip paveikia jaunuolius 
— abiturientus, kad jie, iš kol
chozų ištrūkę, jų bijosi iš tolo. 
Jau aišku — toks jaunuolis jau 
vengs ryšio su žemės ūkiu.

Lietuvoje joks eilinis gyvento
jas negali išgyventi iš savo atly
ginimo ir js turi ieškoti pašali
nių pajamų iš daržo, iš spekulia
cijos, vad. nurašymų ir pan. Pa
žintys, jų išnaudojimas, protek- 
cijonizmas — labai įsigalėję. Po
ra žodžių apie vaikų lopšelius ir 
darželius. Lietuvoje tarnaitėmis 
nesinaudojama ir kai daugiausia 
visi dirba, tai 1 — 2 amž. vaikus 
tenka atiduoti j lopšelius. Tačiau 
... juose vietos dažniausia trūks
ta ir vaikas tepriimamas per pa
žintis. Panaši padėtis ir su vaikų 
darželiais — čia patenka vaikai 
3 — 7 m. amž. Už vaikų laikymą

Australijos Lietuvių Bendruo
menė* Krašto Valdyba rugsėjo 27 
d. posėdyje nutarė “Mūsų Pas
togės” prenumeratų pakelti vienu 
svaru metams. Taigi, nuo 1963 
m. Mūsų Pastogės metinė prenu
merata bus £ 4, o atskiro numerio 
kaina 2 šilingai.

Krašto Valdyba supranta, kad 
kiekvienas kainos pakėlimas nėra 
populiarus reiškinys, bet tas buvo 
padaryta tik po ilgų svarstymų iš
bandžius visas galimybes.

Ligšiolinė Mūsų Pastogės pre
numerata išbuvo pastovi nuo 1955 
metų. Per tuos septynerius me
tus prekių kainos ir atlyginimai 
Australijoje gerokai pakilo. Net 
ir vietiniai australų laikraščiai 
du kartus pakėlė savo kainas. Tas 
atsiliepė ir į Mūsų Pastogės fi
nansinę padėtį, nors iš leidėjų 
pusės ir buvo dedamos visos pas
tangos laikraščio prenumeratų iš
laikyti pastovių. Pagal nusistovė
jusių tvarkų Mūsų Pastogės smul
ki apyskaita patiekiama Krašto 
Tarybos suvažiavimuose, kas bus 
padaryta ir šiais metais Adelai
dėje. Čia tik trumpai primename, 
kad laikraščio metinės išleidimo 
išlaidos siekia apie £6000, tuo tar
pu prenumeratos surenkama vos 
£3.600, ir tai ne visi reguliariai 
prenumeratą sumoka. Susidaręs 
skirtumas išlyginamas iš aukų, 
balių ir skelbimų. Skelbimai bū
tų laikraščiui didelė parama, ta
čiau australiškos firmos mažes
nių tiražų laikraščiais nelabai do
misi.

lopšeliuose, darželiuose mokamas 
atlyginimas ir jis priklauso nuo 
tėvų uždarbio. Jei jie daugiau už
dirba — didesnis ir mokestis.

Jaunimas, jei jis priklauso kom
jaunimo organizacijai, gauna kai 
kurias lengvatas. Visas jaunimas, 
spaliukais pradedant ir komunis
tais baigiant, siekiama pajungti į 
komunistinio auklėjimo sistemą. 
Spaliukais laikomi vaikai maž
daug nuo 8 m. amž. (2 klasė), 
nuo 10 iki 15 m. amž. jie jau pio
nierių organizacijoje, o turėda
mas 15 — 26 m. amž. jaunuolis 
jau virsta komjaunuoliu. Kadan-

GYDYMAS
Taip, gydymas Lietuvoje nemo

kamas, ligoninių esama, bet... nuo
lat jose vietų trūkstą. Dažnu atve
ju ligonys suguldomi koridoriuose. 
Vienas būdingas ir jau nebe pir
mi metai pastebimas reiškinys, tai 
— geresnių vaistų trūkumas. Kai 
kurie vaistai brangūs, o daugelio 
visai negalima gauti. Tad, kol vais
tų siuntimas iš užsienių, ypač iš 
JAV, nebuvo suvaržytas, Lietuvos 
gyventojai labai džiaugėsi. Dar bū
dinga: už geresnius vaistus, įvai
rias injekcijas ir pan. ligoninėse 
atsidūrusiems tenka čia pat sumo
kėti. Tokiais atvejais būtina į ligo
ninę vežtis pinigų, o jei aplanko 
artimieji, jų pareiga aprūpinti 
vaistais, lakstyti į vaistines.

Nors vizitai pas gydytoją ar šio

Jau ir buvusioji Krašto Val
dyba svarstė prenumeratos pakė
limo klausimų, kuris buvo patiek
tas Tarybos Atstovų suvažiavime 
(1960) ir buvo pavesta Krašto 
Valdybos nuožiūrai. Dabartinė 
Krašto Valdyba stengėsi išsivers
ti nekeldama prenumeratos savo 
kadencijos metu. Jos pastangos 
buvo sėkmingos, remiamos apy
linkių valdybų ir geraširdžių skai
tytojų. Buvo išleisti keli specia
lūs apylinkių numeriai, surengti 
pelningi spaudos baliai, pernai 
vykdyto vajaus metu prisidėjo 
gražus būrelis naujų skaitytojų.

Bet būtų labai neteisu ir toliau 
apsunkinti Mūsų Pastogės bičiu
lius ir tikintis ir toliau iš jų pi
niginės paramos. Juk bendruome
nės laikraštis yra mūsų visų, ir 
todėl visi lygiai turėtume prisi
dėti prie jo išlaikymo. Visi sume
tę po vienų svarų nepajusime sau 
didelės skriaudos, o sustiprinsime 
laikraštį ir sumažinsime nuolati
nius Krašto Valdybos rūpesčius.

Jau keturiolikti metai, kaip Mū
sų Pastogė varo platų lietuvišku
mo barų ir tarnauja reguliariai ir 
pastoviai visiems mūsų bendruo
menės nariams. Malonu konsta
tuoti, kad Mūsų Pastogės skaity
tojų šeima yra skaitlinga ir soli
dari. Krašto Valdyba kaip Mūsų 
Pastogės leidėjas ta proga nuo
širdžiai dėkoja visiems Mūsų Pas
togės bičiuliams už ligi šiol pa
rodytą solidarumą ir paramą ir 
kviečia ir toliau šitą ištikimybę 
stiprinti.

ALB Krašto Valdyba

gi pastaruoju metu į augštąją mo
kyklą nepateks aunuolis be nu
kreipimo iš komjaunimo organiza
cijos, tad j komjaunimą — sąly
gų verčiami — stoja vis daugiau 
jaunimo ir jų skaičius, teigia at
vykusieji, jau gali siekti 95% per 
15 m. amž. sukakusio jaunimu. 
Čia pastebėtina, kad pasiryžus 
dirbti vergo sąlygose, pvz. kol
choze, iš tokių nereikalaujama 
komjaunuoliško bilieto. 26 m. su
laukęs kom. jaunuolis jau kalbi
namas stoti į kom. partiją, bet 
tatai nereiškia, kad į partiją ne
patenka ir jaunesni. Ne, kom. 
partijos nariu gali būti (pirma 
kandidato stažą išėjęs) kiekvienas 
pilnateisis, taigi sulaukęs 18 m. 
amž. (pastaba: balsuoti Lietuvo
je leidžiama jau įsigijus pasą, 
taigi nuo 16 m. amž.) (E)

LIETUVOJE
apsilankymas pas ligonį namuose 
nckaštuoja, tai apsirūpinimas vais
tais dažnu atveju sudaro rūpesčių. 
Dar reikia pastebėti, kad Lietuvoje 
moterims draudžiama gimdyti na
muose. Esą pristatyta kiek gimdy
mo namų. Prieš gimdymą 58 d. 
ir tiek pat po gimdymo moterys ga
li pasitraukti iš darbo ir gauna at
lyginimą. Vienerius metus, iš dar
bo pasitraukusi gimdyvė nenusto
ja vad. darbo stažo, vėliau gali 
grįžti į tą pačią darbovietę. (E.)

• • •
Amerika pareikalavo atšaukti 

du rusų diplomatus, priklausan
čius sovietų delegacijai prie Jung
tinių Tautų. Abu apkaltinti šnipi
nėjimu. Tuo reikalu amerikiečiai 
pasiuntė Sov. Rusijai notą.
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GELEŽINĘ UŽDANGĄ PRASKLEIDUS
LIETUVIAI NUIMA DERLIŲ 

KAZACHSTANE
Rugsėjo 14 d. iš Karagandos plė- 

šininių žemių į Lietuvą sugrįžo 30 
talkininkų. Tai Paberžės raj., že
mės ūkio mechanizavimo mokyklos 
auklėtiniai. Jie buvo išgabenti į Ka
zachstaną, Norilsko rajono sovcho- 
zą nuimti javų derlių ir paruošti 
žemę pavasario sėjai (tuo metu, 
kai Lietuvoje derlius dėl oro ir kt. 
priežasčių buvo nuimtas pavėluo
tai — E.) Vilniaus radijas pain
formavo, kad Kazachstano laukuo
se dar dirba 220 Lietuvos žemės 
ūkio mechanizavimo mokyklų auk
lėtinių. Jų Lietuvoje laukiama ant
roje spalio pusėje.

— Rugsėjo 16 d. Panevėžy, kraš
totyros muziejuje, atidalyta žemai
čių liaudies meno meistrų paroda. 
Išdėstyta daugiau kaip 1.300 meno 
audinių, kilimų, medžio raižinių, 
drožinių. Iš viso dalyvavo per 100 
kūrėjų.

SUSIŠAUDYMAI
■ČEKOSLOVAKIJOJE/ 

čekoslovakų spaudos žiniomis 
(jas pakartojo ir vak. Vokietijos 
radijai, spauda) pastaruoju metu 
Moravijos daly įvyko policijos su
sišaudymų su “banditais”, šie at
likę visų eilę sabotažo veiksmų, nu
kreiptų prieš pramonės įrengimus, 
kolchozus, priešlėktuvinę apsaugų 
ir kt. Susidūrimuose buvę ir už. 
muštų.

SOVIETAI IR JŲ KARINĖ 
STRATEGIJA

Maskvoje veikianti Frunzės aka
demija — aukštoji karo mokykla, 
paskelbė kelių autorių-karininkų 
parengtą knygų apie karinę sovietų 
strategijų naujo pasaulinio karo 
atveju. Rugsėjo 22 d. knygų pami
nėjo sovietų gynybos ministerijos 
organas “Krasnaja Zviezda”. šios 
strategijos bruožai esu tokie: jei 
Sovietų Sąjunga būtų priversta įs
toti į naująjį pasaulinį karą, tai 
ji nedvejotų savo gynybai panau
doti erdvę, be to ir turimas gyny
bos priemones. Reikalui esant toji

gynyba būtų nukreipta į priešo 
centrus, vyriausybių būstines ir 
puolikų generalinius štabus. Esą, 
naujasis karas būtų totalinio po
būdžio, būtų vedamas atominiais 
ir senaisiais ginklais. Be to, nauja
sis karas būtų tuo pačiu metu veda
mas kariniu ir ideologiniu požiū
riais. Kaip pabrėžia sovietai, tai 
būtų žaibinis karas ir jo išdavos 
jau būtų aiškios pirmosiomis mi
nutėmis ar po kelių valandų jam 
prasidėjus.

Frunzės akademijos išleistoje 
knygoje visur pabrėžiama defen- 
zyvinis sovietų strategijos pobūdis. 
Esą, grasinimai ir puolimai gali
mi tik iš priešo pusės. Girdi, sovie
tų armija rengiasi tik gynybos ka
rui, nes “amerikiečių imperialistai 
jau naudoją erdvę, siekdami ją pa
naudoti jų agresyviems planams”.

BRITŲ SPAUDA APIE 
PABALTIJO KOLONIJAS

Londono dienraštis “Daily Tele
graph” rugsėjo 24 d. paskelbė iš
samų Thomas Harris straipsnį 
apie trijų Pabaltijo kraštų padėtį

sovietinio režimo sąlygose. Dienraš
tis nurodė, kad Didž. Britanija ir 
kiti Vakarų kraštai niekuomet nė
ra pripažinę Pabaltijo kraštų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Toliau str. 
pastebėta, kad neesniai Pabaltijo 
komiteto Stokholme pirm. prof. 
Birger Nerman skatino J. Tautas 
susidomėti pabaltiečių likimu ir jų 
nediskriminuoti vien dėl to, kad 
gyventojai priklauso baltąjai rasei. 
Nurodęs į antireliginę propagandą, 
kovą su vad. buržuaziniu naciona
lizmu paaiškina, kodėl sovietai taip 
susirūpinę, kad pabaltiečiai netu
rėtų ryšių su Vakarais. Esą, Stok
holmo gyventojui lengviau praleis
ti šventes tolimoje vasarvietėje ties 
Juodąja jūra, kaip nuvykti į Rygą 
ar į kurį kitą Pabaltijo kurortą. 
Sovietai dar turi ir kitas priežastis, 
siekdami Pabaltijį izoliuoti nuo Va
karų. Tai atominių raketų bazės, 
aerodromai ar laivyno bazės ties 
Pabaltijo pakrantėmis. Dienraštis 
dar nurodo į vis augantį rusų gy
ventojų skaičių Pabaltijo respubli
kose. Daug rusų esama ir vyriau
sybėse.

KITI APIE MUS
Amerikos liet, laikraštis “Dirva“ Nr. 89 

savo vedamajame rašo:

GYVYBINIS KLAUSIMAS MŪSŲ ATEIČIAI

Australijos lietuvių laikraštis 
“Mūsų Pastogė” liepos 25 d. pas
kelbė šį Bendruomenės krašto val
dybos jaunimo reikalams pataria
mosios komisijos atsišaukimą:

—Stebėdami didoką lietuvių jau
nuolių nukrypimą nuo lietuviško 
kamieno ir patekus blogų gatvės 
draugų įtakon, kreipiamės į:

1. Tėvus, kol ne vėlu, skatinti sa
vo vaikus ir rūpintis, kad jie pri
klausytų nors vienai lietuvių jauni
mo organizacijai, kurioje jie ras 
galimybių lavintis ir pramogauti 
ir bus mažiau progų patekti blogų 
draugų įtakon. Čia — lietuvių jau
nuolių draugystėje bus daugiau 
progų išlikti lietuviais.

SOVIETINIAI ŠNIPAI

2. Paaugusius jaunuolius-les kvie
čiame stoti į veikiančias lietuvių 
jaunimo organizacijas — savųjų 
draugystės mums niekas neatstos!

3. Raginame visus Australijoje 
gyvenančius lietuvius daugiau do
mėtis jaunimo organizacijomis, sa
vaitgalio mokyklomis ir įsipareigoti 
materialiai ir moraliai jas remti 
vadovaujantis šūkiu: lietuviai vai
kai — mūsų vaikai. —

Įvairiuose pasaulio kraštuose 
turime ir įvairaus pobūdžio jauni
mo organizacijų. Tačiau visų jų 
tikslas tas pats — savųjų tarpe 
būnant, tarp savęs bendraujant, iš
silaikyti lietuvybės rėmuose, auk
lėti savo būdą ir elgesį skirtingą 
nuo palaidos, mūsų dvasiai sveti
mos aplinkos.

Bet — raginti, kad jaunimas 
burtųsi organizacijose reikalo dar 
neišsprendžia. Lieka klausimas, 
kiek vyresnioji karta ir jos organi-

(Tęsinys iš pr. M.P. nr.)

SMEGENŲ PLOVIMAS

Jis išmokinamas su rankiniu ra
dijo aparatu priimti ir perduoti 
pranešimus pačiose sunkiausiose 
aplinkybėse ir veikti greitai, kad 
priešo žvalgyba neturėtų laiko iš
šifruoti pranešimo. Jis turi mokėti 
pats pasitaisyti radijo siųstuvą. 
Pagaliau, vienas svarbiausių įran
kių šnipo gyvenime yra fotogra
fijos aparatas. Jis supažindinamas 
su visokiausiais aparatais.

Išklausę šį kursą, mokiniai lai
ko egzaminus, kurie tęsiasi savai
tę laiko. Bet jie dar neatidaro du
rų į slaptąją tarnybą. Mokytojai 
dar nenusprendžia, ar mokinys 
tinkamas šiai tarnybai. Galutinas 
sprendimas padaromas tik po jo 
arešto.

Po egzaminų, kol jų likimas bus 
išspręstas, šnipų mokyklos moki
niai siunčiami vienam mėnesiui 
atostogų į Kislovodsko kurortą 
Kaukaze.

Tie, kurie bus pripažinti tin
kamais užsienio tarnybai, gaus 
paskyrimą į vyriausįjį štabą Mas
kvoje, o tie, kurie bus pripažinti 
tinkami vidaus tarnybai, pereis 
KGB žinion.

Ten dar bus mokinami apie me
tus laiko. Be šį kartą mokinys jau 
būna laisvesnis ir šio išbandymo 
metu jis “areštuojamas”...

Vieną dieną kandidatas, jis vis 
dar nežino, kokiai tarnybai ruo
šiamas, areštuojamas be mažiau
sio paaiškinimo. Uždaromas sau
gumo patalpose ir prasideda jo

tardymas, stovint nusigręžus į 
mūrą, rankas laikant užpakaly 
galvos. Nuo tokio ilgo stovėjimo 
organizmas pavargsta, po kūną 
pradeda bėgioti “skruzdės” ir ky
la noras pasikasyti, bet sargybi
nis šaukia:

— Stovėk ramiai, o nudėsiu 
kaip šunį...

Pagaliau, kai tardytojas pama
to, jog tardomasis jau visai nu
vargęs ir nebeturi noro priešin
tis, pradeda tardyti:

— Tu esi vakariečių šnipas. Tau 
pasisekė įsiskverbti į sovietų slap
tąją tarnybą, kad galėtum savo 
šeimininkams duoti informacijų. 
Bet dabar tu, šunies vaike, esi 
atidengtas.

Aišku, tardomajam tai būna 
naujiena. Jis susijaudina. Kaip 
gali jam daryti tokį kaltinimą.

— Tai netiesa, — šnibžda jis. — 
Tai klaida. Jūs apsirikote,..

Bet tardytojas pradeda griež
čiau ir griežčiau tardyti.

— Prisipažink, nes kitaip bus 
blogai!

Kaltinamasis bando nepi-isipa- 
žinti nusikaltimo, kurio jis nepa
darė.

Jį išveda į kamerą. Bet vos tik 
krito guolin išvargęs ir pradeda 
verkti dėl savo bejėgiškumo, kaip 
sargybinis išveda naujam tardy
mui.

Šį kartą jam leidžiama atsisės
ti, bet į akis šviečia stipri švie
sa.

— Tavo prisipažinimas man ne-

zacinis tinklas sugebės prisidėti 
prie tų problemų sprendimo ne ra
ginimais ir gražiais žodžiais, bet 
realia parama.

Jaunimo organizacijų turime. 
Jų įvairumas tiek ideologiniu, tiek 
auklėjamuoju požiūriu suteikia ne 
mažą pasirinkimą. Bet ne jaunimo 
organizacijų ribotame pajėgume 
spręstinos sąlygos ir aplinka, ku
rioje ta veikla randa sau šilimą ir 
pastogę. Ta veikla tikrai reikalinga 
didesnio vyresniųjų dėmesio ir pa
ramos.

Ypatingai ten, kur jaunimas ska
tinamas jungtis į ideologines orga
nizacijas, vyresnioji karta, siekda-

bereikalingas, — sako tardytojas. 
Aš gavau pasirašytą parodymą 
tavo draugų. To užteks, išdavike 
tave sušaudyti!1

Areštuotasis protestuoja. Jis 
nepažįsta jokio sąmokslininko 
apie kurį tardytojas kalba. Bet 
tas mušdamas kumštimi į stalą, 
vėl pradeda kolioti.

Kartais prieš areštuotąjį pavar
tojami ir fiziniai kankinimai. Pa
galiau jam pakiša pasirašyti lapą.

Pasirašyk, kitaip būsi vietoj su
šaudytas...

Nežiūrint nuovargio, nežiūrint 
viso to kankinimo, jis atsisako 
pasirašyti.

Tada prasideda “smegenų plo
vimas”, kurį atlieka specialistai. 
Žmogus, kurio jis nepažįsta, ma
loniai pasitinka savo biure ir pap
rašo atsisėsti. Šį kartą į veidą 
nebešviečia stipri šviesa. Jam net 
pasiūloma cigaretė.

KŪRYBOS KERTELĖ

ANTANAS G A

Stotyje
Pirkliai ir menininkai,
Vienuoliai,
Kurtizanės
Praeina pro mane troškimais nešini,
Ir lūkesčius gyvenimo nualintuos veiduos paslėpę 
Uždaro traukinio duris.

— Važiuojam — šaukia semaforo akys.
— Važiuojam — šaukia menininkai,

x
Ir pirkliai,
Vienuoliai,
Kurtizanės.
Važiuojame į paskutinę mūsų žemės puotą —
I kryžiuose paskendusius kapus. •

S I Ū N A S
Australijos lietuvių tarpe yra 

vienas iš ryškiausių poetų. Jo po
ezijoje rūpestingai atrinktas ir 
taupiai pavartotas žodis yra sod
rus, kupinas emocijos, taiklus. 
Forma originali. Artimiausiai An
tanas Gasiūnas pažįstamas Syd
ney lietuviams: čia jis aktyviai 
dalyvauja vietos kultūriniame gy
venime ar su paskaita, ar su kū
rybiniu žodžiu, ar kaip aktorius. 
Turėdamas vaidybos mene profe
sinį pasiruošimą jis ne tik dalyva
vo kaip aktorius keliuose Atžalos 
teatro pastatymuose, bet labai 
dažnai matomas ir mielai laukia
mas kaip deklamatorius ir prane- 
Sėjas.

Nuo pat atvykimo dienos į Syd
ney A. Gasiūnas yra Sydney Lie
tuvių Plunksnos klubo narys.

L
Jei mums likimas liepia skirtis, 
Mes nusilenkime jo valiai: 
Nelieski tu širdim širdies — 
Neliestu aš------------
Ir paskutinio bučinio ugny, 
Kad nesudegtų meilė ateičiai, 
Panerk pirštus gyvenimo šalnoj 

išblyškusiuos plaukuos
Ir pasakyk:
— Iki rytojaus!'
— Iki-----------
Jei mums likimo lemta skirtis 
Iki rytojaus------------

$ -PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
£ I USSR PER ŠVEDIJĄ >;

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
4 184, BROOK STREET, COOOEE, NSW

— Drauge, tu esi vertas būti 
sovietų slaptoje tarnyboje. Tu iš
laikei su pasisekimu išbandymą. 
Sovietų Sąjunga gali tavimi di
džiuotis.

Košmaras pasibaigė ir jis tam
pa šnipu visai to nežinodamas.

ma sau natūralaus prieauglio, tu
rėtų visu rimtumu atkreipti dė
mesį į būtiną ir neatidėliotiną rei
kalą — sudarymą jaunimo organi
zacijoms sąlygų veikimui bujoti to
kiose sąlygose, kuriose jaunimas 
pasijustų ne vien vėliavoms nešti 
reikalingas. Klausimas nėra leng
vai sprendžiamas, bet jis opus.

šiltesnis ir realesnis prie to klau
simo priėjimas, bent vyresnės kar
tos pastangų ryškesnis parodymas 
suteiks ir jėgos, pasiryžimo ir va
lios atsilaikyti nuo gyvenamos ap
linkos įtakų, negatyviai veikiančių 
į pasirinkimą — burtis savųjų tar
pe, ar jaunystę praleisti lengvai ir 
palaidai.

Didelio pasišventimo reikia iš 
abiejų pusių — jaunimo ir senimo. 
Bet Australijoje parodytas viešas 
susirūpinimas turėtų atkreipti vi
suose kraštuose veikiančių bendruo
meninių ir kitų organizacijų dėme
sį, kad reikalas yra gyvybinis ir 
neatidėliotinas. (j-č.)

Tik dabar jam darosi supranta
mos visos tos mokyklos, kurias 
jis lankė trejus metus...

Po visų tų išbandymų kandida
tas, skirtas užsienio tarnybai, iš
siunčiamas į Gačiną, apie 150 km. 
pietryčiuose nuo Kuibiševo, gauti 
paskutinį šnipo apmokymą.

ši slapčiausia sovietų šnipų mo
kykla yra netoli Totorių respubli
kos sienos ir per 50 km. visi ke
liai į tą vietą yra stipriai saugo
mi specialių sovietų kariuomenės 
dalinių.

Gačinos vardo nerasite jokiame 
Sovietijos žemėlapyje. Pačioj So- 
vietijoj irgi niekas nėra apie ją 
nieko girdėjęs.

Susisiekimą su miestu palaiko 
tik MVD lėktuvas ir sunkvežimiai. 
Ir tie jaunuoliai, kurie čia atvyks
ta, skirti tapti žymiais sovietų šni
pais anglo — saksų teritorijose.

Bet tai įvyksta ne greitai. Tik
po dešimties metų, kuriuos kan
didatas čia turi praleisti, atskirtas 
nuo likusio pasaulio, užmiršdamas 
rusų kalbą. Nes tai yra vienintėlė 
vieta Sovietijoj, kur visi kalba 
tik angliškai.

Naujokas atvykęs į Gačiną tuoj

Tu netikėk, kad skauda elgetai, 
Kad šimtametės liepos jo pilkam regėjime, 
Lyg rankos grėblį švaistančių merginų 
Užgniaužia žadą 
Ir atima jėgas senai 
Patyrusiai kovoj su dvasiom negerom 
Šermukšnio lazdai.

Klausyk —

Su grįžtančių naktigonių daina ulionėj ryto
Nuglostyti vėlių berželiai juokias.
Pabunda vyturys
Per samanotą bočiaus dar sodintą sodą
Lyg baltą vieškelį viltin
Audėjos lino kančią tiesia nežinion.

Ant žemo kryžkelės suolelio rasos.
Kalne upeliai
Gal beržai bus verkę
Išduoto Žilvino skausmu išskobę veidą
Aušrinės bučiniais užmerkę jam akis 
Ir žemės mylinčios gija palietę širdį-------

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Po masinės emigracijos iš Vo

kietijos D P stovyklų 1947 — 48 
metais, atlikę darbo sutartis, mūsų 
tautiečiai susitelkė didžiuosiuose 
Kanados miestuose. Susitvarkę ma
terialiai ir pristeigę įvairių orga
nizacijų, ieškojo progų suartėti 
tarpusavy ir pasižmonėti su JAV 
lietuviais, kurie visada turėjo ju-

nukreipiamas į vienų iš keturių 
sekcijų. šiaurės vakaruose yra 
Amerika. šiaurėje — Kanada, 
šiaurės rytuose — Anglija ir pie
tuose — Australija, Naujoji Ze
landija, Indija ir Pietų Amerika.

Nuo to momento, kai kandida
tas čia atvyko, jis turi teisę tik 
angliškai kalbėti ir per dešimt 
metų jis stengiasi įprasti užmiršti, 
kad jis rusas. Jis tampa amerikie
čiu, kanadiečiu, anglu, australu 
ar zelandiečiu. Jis turi susigyventi 
su savo nauja kilme tiek, kad 
areštavus net ir per kankinimus, 
ar apsvaiginus nepasisektų iš jo 
ištraukti prisipažinimų, kad jis 
rusas.

(Bus daugiau)

dėjimo teisę ir nepiliečiai būdami 
ir kada tik norėjo galėjo Kana
doje lankytis. Vad. “Kanados Lie
tuvių Dienų" nutarta rengti tuo
met, kai ir JAV lietuviai turi tų 
patį laisvų šiokiadienį. O tokia yra 
Kanados ir JAV švenčiama Darbo 
Diena, pirmų rugsėjo pirmadienį. 
Pirmoji KLD įvyko Hamiltone Dar
bo Dienos proga, 1953 m. rugsėjo 
5 — 6 d.d. Ji turėjo nepaprastų pa
sisekimų. Po to kasmet, išskyrus 
1958 m., KLD buvo rengiama tuo 
pačiu metu, tik kaitaliojant vietovę. 
Paeiliui KLD buvo: Hamiltone, To
ronte, Montrealyje, Windsore, Nia
gara Falls, vėl Hamiltone, Toronte, 
Montrealyje ir vėl Windsore, an
trą kartų, po šešerių metų. Sąskry
dis virto gražia tradicija ir, reikia 
manyti, bus rengiamas dar daugelį 
metų. (A. N.)

V/AXW.VMV.W/AVAV.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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LIET. ŠIRDIES FONDAS

Šv. Petro Bazilikos Romoje cen
trinėje navoje baigti didžiuliai pa
rengiamieji darbai II-jam Vati
kano bažnytiniam suvažiavimui, ku
rį popiežius Jonas XXIII iškilmin
gai atidarys šio mėn. 11 dieną. Pa
ti centrinė nava, vieno žurnalisto 
pastebėjimu, šiuo metu esanti pa
naši į sporto areną; dvi didžiulės, 
viena prieš kitą įrengtos aukštyn 
kylančių sėdynių eilės, kurių gale, 
prieš vad. popiežiaus altorių iškyla 
virš 4 metrų aukščio judomas pie- 
destalas ant kurio įrengtas popie
žiaus sostas. Šalia sosto — auk
ščiausių Vatikano pareigūnų ir 
popiežiaus bendradarbių sėdynės. 
Prie sėdynių pritaisyta moderniš- 
kiausi klausymo, kalbų perdavimo 
ir tarpusavio susižinojimo įrengi
mai. Įrengta elektroninės balsams 
skaičiuoti mašinos. Nors ofic. su
važiavimo kalba lotynų, bet tuo pat 
metu kalbos bus verčiamos į kitas 
kalbas ir klausytojai galės pasi
rinkti tą, kuri jiems bus prieina
miausią. Kiekvienas žodis bus už
rašomas i kaspinus. Viso, kaip spė
jama, suvažiavime dalyvaus apie 
2800 ofic. atstovų, jų tarpe 86 kar
dinolai, daug arkivyskupų, vysku
pų, vienuolynų ir religinių kongre
gacijų viršininkų... Daugelio kraš
tų spaudos atstovai, radio ir tele
vizijos grupės. Be to, dalyvaus visa 
eilė kitų krikšč. tikybų stebėtojų.

Šiam istoriniam Kt. Bažnyčios 
įvykiui buvo ilgai ir kruopščiai 
rengtasi. Ofic. pradžia įlekia 1959 
m. sausio 25 d. Tada popiežius Jo
nas XXIII. kardinolų susirinkime 
šv. Povilo bazilikoj pirmą kartą pa
reiškė savo pasiryžimą tą suvažia
vimą sukviesti. Po šio pranešimo 
sekė visa eilė parengiamųjų darbų. 
Pradėjo veikti priešparengiamoji 
komisija, kurios uždavinys — su
rinkti medžiagą, iš kurios būtų su
daryta konkrečių svarstytinų klau
simų eilė. Tai pirmoji darbo sta
dija. Antroji — parengiamoji ko
misija. Popiežius, kalbėdamas vie
name tos parengiamosios komisijos 
posėdžių pareiškė, kad dienotvar
kėje, be kita ko, esą įtraukta labai 
reikšmingos teologinės problemos, 
kaip pav. liečiančios pačią Bažny
čią, moterystę ir šeimą, disciplina-

Popiežius Jonas XXIII

rinius klausimus; bendrai įvairius 
bažnytinės, tiek vakarų, tiek rytų, 
tvarkos reikalus, pastoracines pro
blemas, diocezijų reikalus ir kata- 
kizacinį instruktavimą; klausimus 
liečiančius šv. Raštą, tradicijas, 
Bažnyčios veiklą labdaros ir pagal
bos srityse, pasauliečių apaštalavi
mą ir misijų horizontus; studijų 
reikalus ir jaunimo auklėjimą; 
Bažnyčios liturgijos klausimus ir 
kit.

Prieš patiekiant klausimus svars
tyti suvažiavimui buvo atsiklausta 
nuomonių kardinolų kolegijos, viso 
pasaulio vyskupų, Romos kurijas 
kongregacijų, įvairių ordinų ir re
liginių bendruomenių vyresniųjų, 
katalikiškų universitetų ir teologi
jos fakultetų, kanonistų ir kitų sri
čių ekspertų. Po šio atsiklausimo 
jau galutinai išryškėjo visa eilė 
klausimų, iš kurių popiežius reikia
mus įtraukė į suvažiavimo progra
mą.

Visų parengimų metu pačio su
važiavimo data nebuvo nustatyta, 
nes nebuvo pradžioje aišku, kaip 
ilgai truks parengiamoji stadija. Ir 
tik 1961 metų gruodžio 25 dieną 
popiežius paskelbė bulę, jau nusta
tydamas ir datą — 1962 m. spalio 
11 d. Savo bulėje popiežius galu
tinai išryškino svarstytinus klausi

mus. Olandijos vyskupai, savo ga
nytojiškame laiške tikintiesiems 
taip suvedė svarstytinus klausimus:

1. Bažnyčios vidinės problemos: 
a) apaštalavimo pritaikymas pasi
keitusioms šių laikų sąlygoms; b) 
aktyvus tikinčiųjų dalyvavimas li
turgijoj, katekitiname mokyme ir 
evengelijos skelbime; c) visa eilė 
katalikų moralės klausimų, kylan
čių iš medicinos, psichologijos, so- 
cialogijos ir kitų faktorių.

2. Kat. Bažnyčios santykiai su 
nekatalikų bažnyčiomis, ypač ry
šium su misijomis naujų tautų 
tarpe.

3. Bažnyčios santykiavimas su 
pasauline santvarka.

4. Bažnyčios susidūrimas su 
marksistine, humanistine ir egzis
tencialistine filosofijomis, kurios 
save laiko ateistinėmis ar agnosti- 
nėmis.

Vis dėlto tikroji suvažiavimo die
notvarkė nėra viešai paskelbta. Ji 
neviešai išsiuntinėta dalyviams ir 
susideda iš virš šimto punktų.

FAUSTAS LIETUVIŠKAI
Okupuotoje Lietuvoje išverstas 

j lietuvių kalbą ir dailiai iliustruo
tai išleistas J.W. Goethes Faus
tas. Ligi šiolei Fausto ištisai lie
tuvių kalboje nebuvo. Vertimą 
paruošė poetas A. Churginas, ži
nomas gabus vertėjas dar- nepri
klausomos Lietuvos laikais. Tarp 
kita ko reikia pažymėti, kad šiuo 
metu Lietuvoje išleidžiama dau
giau vertimų, negu originaliosios 
kūrybos Be abejo, vertimų dau
giau griebiamasi vien tik dėl to, 
kad autoriai prie esamų sąlygų 
negali laisvai kurti. 

* • •
Gautomis iš Latvijos žiniomis 

Rygos katedra uždaryta ir pa
versta koncertų sale. Ji drauge 
inkorporuota į latvių tautinį mu
ziejų ir vienoje jos dalyje esąs 
įrengtas ateizmo muziejaus sky
rius. Joje taip pat vyksta įvairios 
proginės parodos. Neseniai buvu
si joje suruošta gėlių paroda.

Iš spaudos informacijų kai kas 
susidaro nuomonę, jog suvažiavi
mas svarstysiąs krikščioniškų baž
nyčių vienybės klausimus. Tas bet 
gi nėra tiesioginis suvažiavimo už
davinys. Suvažiavimas yra grynai 
Kat. Bažnyčios vidaus reikalas, 
nors popiežius, skelbdamas suvažia
vimo šaukimo sumanymą, kartu 
įsteigė sekretoriatą krikščionių vie
nybei skatinti, tačiau to sekreto
riato atstovas spaudos darbuoto
jams pareiškė, kad Kat. Bažnyčia 
pirma turi savo vidaus reikalus 
peržiūrėti, o tik po to rūpintis krik
ščioniškų bažnyčių vienybės reika
lais. Vis dėlto į suvažiavimą buvo 
pakviesta visų krikščioniškų bend
ruomenių stebėtojai. Pakvietimus 
priėmė ir ofic. stebėtojus atsiųs: 
anglikonai, episkopalai, pasaulinė 
bažnyčių taryba, presbiterijonai, 
babtistai, metodistai, liuteronai, 
kvakeriai, kongregacionalistai, vad. 
Kristaus bažnyčia.

Koks suvažiavimo autoritetas? 
Pirmasis Vatikano suvažiavimas

TIK LENKIJOJE KIEK PAKILO 
ŽEMĖS ŪKIO GAMYBA, 

KITUR — KRITO

Lenkija buvo ir vienintelis kraš
tas, kuriam pavyko 8 % pakelti že
mės ūkio gamybą. Palyginus su 
1960 m., 1961 m. toji gamyba ne
pakilo Pabaltijo kraštuose, o Ven
grijoje buvo kiek mažesnė. Rumu
nija smulkesnių davinių nesutei
kia apie padėtį žemės ūkyje, tačiau 
jau daug pasako įvestos kortelės 
duonai ir mėsai.

Kad žemdirbiai rytų ir vidurio 
Europoje nusistatę prieš kolchozų 
sistemą, tai patvirtino ir Vengri
jos Kadaras, pastebėjęs: “Mes ne
galime paneigti, kad dauguma žem
dirbių yra nusistatę prieš socialis
tinį žemės ūkio pertvarkymą (su
kolektyvinimą). Jų pasyvus pasi
priešinimas tai pagrindinė žemės 
ūkio krizės komunistinėje imperijo
je priežastis”.

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES 
FONDAS

Žinomas Amerikos lietuvis vei
kėjas J. Bachunas pernai metais 
įsteigė Lietuviškos Širdies Fon
dą, kurio tikslas remti Australi
jos lietuvius ir jų kultūrinę veik
lą. Šiam tikslui p. J. Bachunas 
pats vienas išsiuntinėjo 3.000 as
meniškų atsišaukimų į Amerikos 
lietuvius prašydamas paremti Aus
tralijos lietuvius ir padėti jiems 
susikurti savo kultūrinius židi
nius. P. J. Bachūno energja ir 
iniciatyva į tą fondą suplaukė ga
na gausiai aukų, iš kurių neseniai 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga gavo 
1.500 dolerių Adelaidės Lietuvių 
Namams.

(1870) nusprendė, kad kas yra 
vienbalsiai pasaulio vyskupų, esan
čių tikėjimo vienybėj su popiežium, 
paskelbta, yra neklaidinga visos 
Bažnyčios tikėjimo išraiška, čia 
bet gi nelengva nustatyti, kokioj 
plotmėj tas vienbalsiškumas yra 
kasdieniniame pasaulio vyskupų ti
kėjimo skelbime glūdįs. Kanonų 
teisė čia nustato: tas vienbalsišku
mas turi “pasireikšti”. Praktikoje 
viena tėra aišku apie tikėjimo tie
sas — nepaprastas jų Bažnyčios 
paskelbimas. Ar tai popiežiaus ex 
cathedra, ar visuotino suvažiavimo, 
arba visų pasaulio vyskupų drau
ge su popiežium. Ši tradicija siekia 
tolimus laikus — 3 — 4 š., kada iš
kildavo gyvas reikalas aptarti iš
kilusius klausimus su vietos vyres
niaisiais. Sprendimai buvo daromi 
tokia formule "taip patinka Šv. 
Dvasiai ir mums. Po šito causa fi- 
nita ėst (reikalas baigtas).

Taigi Bažnyčios suvažiavimo au
toritetas yra didelis ir jo nutarimai 
tikintiesiems yra labai reikšmingi. 
Vis. suvažiavimas dargi vadina
mas liturginiu aktu: jis lyg dide
lės pagarbos pareiškimas Dievui, 
kaip dieviškos tarnybos aktas, pra
vestas šv. Dvasios veikimo ženkle.

(Oficialinėj spaudoj ir praneši
muose šis Vatikano suvažiavimas 
dar vadinamas ekumeniniu. Šis 
graikiškos kilmės žodis, apsistojant 
tik prie jo bažnytinės prasmės, 
reiškia visuotiną, visą pasaulį api
mantį. Šia proga pažymėtina, kad 
senieji lietuvių kalba Bažnyčios is- 
toriagrafijoj Bažnyčios suvažiavi
mai buvo vadinami “santarybo- 
mis”.) —was

MILIJONINIS LIETUVIŲ 
FONDAS

L. DAUGAS, V. DZENKAUS- 
KAS ir J. LIEPON1S' sudaro Lie
tuvių Fondo Investavimų komi
siją, kurios uždavinys surasti ir 
apsvarstyti būdus, kaip tikslin
giau, saugiau ir naudingiau in
vestuoti Lietuvių Fondo kapitalą, 
šiuo metu siekiantį apie 40,000 
dol.

B. BABRAUSKAS, Z. DAILID- 
KA, J. IGNATONIS, V. KAU
NAS, ALG. KEŽELIS ir J. ŠVE
DAS sudaro L. Fondo Pelno skirs
tymo komisiją, kurios pareiga bus 
1962 metų pabaigoje paskirstyti 
per šiuos metus susidariusį kapi
talo pelną. Pavieniai asmenys ir 
organizacijos pastaruoju metu gy
vai remia Lietuvių Fondą, kurio 
adresas yra 7243 So. Albany Ave., 
Chicago 29, Ill.

LIETUVIŲ FONDAN per veik
los pusmetį įnešta 40.000 dol. Na
rių yra 52, įnešusių po šimtą ir 
daugiau ir pasižadėjusių įmokėti 
.pilną 1000 dol.

CHAMELEONAS DAR KARTĄ 
KEIČIA SPALVĄ

Bolševikų “čeką” — politinio 
teroro policinė įstaiga kaitaliojo 
savo vardą nesuskaitomą kartų 
daugybę. Lietuvoj ta įstaiga sa
vo siautėjimą pradėjo besivadin
dama NKVD, o tai reiškė Vidaus 
reikalų komisariatas. Paskui pa
sidarė MVD — Vidaus reikalų 
ministerija. Dabar jau kuris lai
kas tikrieji čekistai iš tos minis
terijos išsiskyrė į KGB — Valsty
bės saugumo komitetą, ir vidaus 
reikalų ministerijoj liko tik ma
žiau slapti čekistų talkininkai — 
milicija (viešoji policija) ir kitų 
laikų administratoriai. Vardas te
bebuvo MVD. Dabar ir tą vardą 
panaikino, pakeitė j MOP, lietu
viškai VTM — Viešosios tvarkos 
ministerija. Viršininku Lietuvoj 
paliktas tas pats Alfonsas Gaile- 
vičius, ligi šiol vadintas vidaus 
reikalų ministeriu, jau 1940-41 
metais Lietuvoj buvęs vienas iš 
enkavedistų — čekistų. (LNA)

J. SLAVĖNAS

ŽEME, ŽEMELE—
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Tačiau prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, 
statybiniai darbai visur sumažėjo, beveik visai su
stojo. Lietuvos žemėj vyko kovos. Kovojančios ša
lys kelis kartus perėjo ir per Vėžių kaimą, dauge
lio ūkininkų sodybos buvo sunaikintos. Kalvaičiai 
neturėjo ką kitur dirbti, nes visi nuo stambesnių 
statybų susilaikė, bet darbų namie atsirasdavo. 
Abu Kalvaičiai dirbo namie. Bet kad tik greičiau 
karas pasibaigtų, darbų būtų begalės. Jau vien ap
link apsidairius — pusė namų sunaikinta.

Bet karas vis tęsėsi, visko trūko. Sunku buvo 
gauti žibalo, druskos, tik nebent kiek prasimainy- 
ti su vokiečių kareiviais. Net vinių sunku buvo 
gauti, o ką bekalbėti apie susidėvėjusių įrankių 
pakeitimą. Kalvis, pavyzdžiui, negalėjo net kirvio 
užmesti, nes anglies neturėjo. Kalvaičiai tegalėjo 
tik menkesnius daiktus dirbti.

Trečiaisiais, o ypač ketvirtaisiais metais jau 
pradėjo aiškėti,kad pagaliau ta naikinimo banga 
jau liausis ir kas svarbiausia — nebegrįš rusai, o 
vokiečiai turės pasitraukti. O kas tada? Visus žmo
nes pasiekė nepaprastos žinios: ten, Vilniuje, ku
riasi sava, lietuviška valdžia. Lietuva būsianti lais
va valstybė, kaip daugelis kitų kraštų. Nereikės 
nei carui tarnauti, vokiečiai irgi pralaimėję pasi
trauks ir besitraukdami turės viską, ką buvo su
grobę, palikti ir net už karo nuostolius atlyginti. 
Su lenkais taip pat nieko bendro nereikės turėti — 
jie sau, lietuviai — sau. Ar tai tiesa ar tik gandai? 
Kažkas panašu j pasaką... Kalbos stiprėjo, darėsi 
patikimesnės. Pasiekė įvairius Lietuvos kampelius 
ir spausdintas žodis — Lietuvos Tarybos atsišau
kimai. Žmonės vien tik apie tai ir kalbėjo, gyveno 
nuostabiu pakilimu nesusivokdami, ar tai tikrovė 
ar sapnas. Diena iš dienos laukė naujų, vis tikres
nių žinių.

Pagaliau vieną šaltoką ir drėgną rudens die
ną, dar labai anksti, pasklido žinia — , į šeškų 
geležinkelio stotį atvyksta iš kitur žmonių, darysią 
pranešimus, perims iš vokiečių stoty esantį turtą. 
Žinia kaip potvynis ritosi nuo namų į namus, žmo
nės viens kitam tik ir tepasakojo apie šią nepap
rastą žinią. Dar prieš ankstyvus priešpiečius kuo
ne visi Vėžių kaimo vyrai, net seneliai ir vaikai, o 

nemaža ir moterų, keliais, takeliais, ežiomis trau
kė šeškų geležinkelio stoties kryptimi. Niekas apie 
darbus tą dieną negalvojo, tik gyvulius išeidami 
pašėrė. Visų lūpose — paskiausios žinios. Kai kurie 
jau tvirtino matę plentu stoties link mašinas va
žiuojančias.

Ne vien Vėžių gyventojai traukė į šeškus. Ži
nia apie susirinkimą, matyti, buvo paskleista ir ki
tur. Vėžių vyrai matė būrius žmonių einančių vi
sais keliais ir takeliais. Juo arčiau šeškų, juo žmo
nių daugėjo. Tie žmonės ėjo per geležinkelio bė
gius, pro sandėlius, kas iki šiol vokiečių griežčiau
siai buvo draudžiama. Pati stotis jau knibždėjo 
žmonėmis — peronuose, aikštėse, prie valdiškų na
mų — kaip skruzdėlynas, judėjo visa stotis.

Prie sandėlio, pasilipęs ant sukrautų dėžių, 
pradėjo kalbėti dar jaunas, paprastai apsivilkęs 
vyriškis. Aplink jį tuojau susispietė būrelis žmo
nių, kuris tik per trumpą valandėlę virto ištisa 
minia. Daugelis, išgirdę kalbėtojo balsą, bėgte bė- 
go ta kryptimi ir jungėsi prie klausytojų minios. 
Priėjo ir abu Kalvaičiai su kaimynais. O kalbėto
jas, iš pradžių, matyti, savo balsu tenorėjęs at
kreipti žmonių dėmesį, dabar lyg iš naujo pradėjo:

— Vyrai, Lietuvos piliečiai, — skambėjo stip
rus balsas, — atsistato laisva Lietuva! Daugiau 
nebūsim niekeno vergais, patys savo žemėj tvar- 
kysimės. Rusijoj caras nuverstas, vokiečiai karą 
pralaimėjo. Mes turim tuojau tverti valdžią — vals
čius, apskritis, miliciją. Mes turim griebtis atsta
tyti tvarką, garantuoti piliečių saugumą. Mes tu
rim apsaugoti vokiečių sugrobtą turtą, kad jie jo 
neišsivežtų.

— Kaip jis drąsiai kalba, — patylom pratarė 
Kalvaitis savo kaimynui, — ir vokiečių nebijo. Ten, 
ana, jie vaikšto... Ir tikrai, čia vienur, čia kitur 
praėjo vokiečiai, kartais sustodami lyg kad pasi
klausyti, ir vėl eidavo.

Vyriškis ant dėžių toliau kalbėjo. Jis ragino 
išrinkti komitetą, kuris būtų administracijos užuo
mazga, ir rūpintis tuojau perimti iš vokiečių turtą, 
išrinkti sargybinius tam turtui saugoti. O to turto 
esą nemaža: štai sandėly maišai druskos, cukraus, 
miltų, krūvos javų, anglies, geležies. Prie sandėlio 

krūvos malkų. — O ten, — pakeltu balsu ir rody
damas ranka į pietų pusę, ten, žiūrėki, kiek me
džių, lentų.^Tai vis iš Lietuvos miškų suvežta! Nei 
gabalėlio neduosim! Turi būti Lietuvos atstatymui.

Kalvaičiui šie žodžiai ypač smigo į širdį. Jis 
buvo matęs didžiausias krūvas rąstų, lentų buvu
siame atsarginės stoties rajone. “Dievuliau,” pa
galvojo, “kokia statybinė medžiaga”...

Kalbėtojui stabterėjus vyrai pradėjo siūlyti 
kandidatus į komitetą, į sargybas ir laikiną vals
čiaus administraciją. Bendru nurėkimu rinkimai 
greit buvo įvykdyti ir kalbėtojas su būriu išrinktų 
nuėjo pas stoties komendantą sandėlių raktų ir do
kumentų. Nevienas abejojo delegacijos sėkmingu
mu, bet vos tik už keliolikos minučių rinktieji vy
rai grįžo kartu su storoku vokiečiu, pundu popie
rių nešinu. Čia prasidėjo turto tikrinimas, perėmi
mas, popierių pasirašinėjimas. Buvo tuojau išsta
tytos sargybos prie sandėlių, prie geležinkelio sto
ties įrengimų, prie medžių sandėlių. Komendantas 
pažadėjo duoti ir vokiečių sargybinių. Tai kad iš
vengti netikėtumų iš vokiečių pusės, nes esą šiuo 
metu pasitaiko nemaža nedrausmingų kareivių. Ko
mendantas, jau senyvo amžiaus žmogus, atrodė 
rimtas, matyti iš anksčiau gavęs instrukcijų ati
tinkamai elgtis. Kalbėjosi su bent kiek vokiškai 
mokančiais, davinėjo patarimų. Čia pat viename 
stoties kambaryje buvo įrengta komiteto būstinė. 
Pats komendantas parūpino baldų, rašymo priemo
nių ir pažadėjo visokeriopą paramą.

Kai tik ką išrinktasis komitetas pradėjo eiti 
savo pareigas, skirstyti sargybas, pasigirdo kitų 
kalbėtojų balsai. Vieni aiškino 'Lietuvos laikino
sios vyriausybės nutarimus, kiti kalbėjo apie vo
kiečių padarytas skriaudas. Žmonės klausėsi lyg 
sapne skendėdami. Pagaliau užlipo ant dėžių aukš
tas, lieknas, pusiau rusiška kario uniforma ir stip
riu balsu prabilo:

— Vyrai, Lietuva kyla iš amžių vergijos, jo
kių svetimų ponų nepripažįsta. Bet po Lietuvą dar 
slankioja priešai, gręsia pavojus dar iš visų pusių. 
Lietuva reikalinga gynėjų! — pakeltu balsu pabrė
žė kalbėtojas. Kas galit, stokit savanoriais į at
statomos Lietuvos armiją. Gausit ginklus, kovosit 
už laisvę. Po karo visi būsim laisvi savame kraš
te — visur lietuviškai. Kiekvienas kovotojas gaus 
žemės. Gana dvarininkai ir atėjūnai čiulpė mūsų 
tėvų prakaitą. Ta žemė yra mūsų. Nebus dvarų! 
Kas žemę dirbs, tas ir jos vaisius ims.

Vienas kitas vyras pakėlė ranką, sakė norįs 
stoti į savanorius. Kalbėtojas ranka parodė naujai 
įsteigto komiteto būstinę ir vyrai ten ėjo.

— Dėde, — tarė Jokūbėlis, — eisiu ir aš į sa

vanorius. r
— Jokūbėli, ką tu sugalvojai. Tu dar toks 

jaunas. Kaip mus paliksi vienu du?
— Bet, dėde, — nesiliovė Jokūbėlis, —.girdė

jai kaip kalbėtojas sakė — Lietuvai reikia gynėjų. 
Būsim laisvi, turėsim knygų, laikraščių, mokyklas. 
Visur lietuviškai. Kai apginsim Lietuvą — aš grį
šiu, gausim žemės. Ot bus gerai! Dėde, eisiu ir 
aš...

Netikėtai Jokūbėlio užkluptas dėdė nesusivo
kė ką atsakyti. Jam buvo gaila Jokūbėlio, baisu 
pagalvojus apie karą. Bet žemelė miela, kaip būtų 
gerai... Gal nereiks kariauti, gal vokiečiai patys iš
eis. Kaip šiandie jie viską perdavinėja. O žemelė 
miela. Visos santaupos žuvo — rusiškų pinigų nie
kas neima, ostmarkės irgi tik popieriai. — Dieve 
mano, atsiduso Kalvaitis, o Jokūbėlis nerimo:

— Dėde, eisiu...
Tuo tarpu pro Kalvaičius praėjo būrys pažįs

tamų vyrų. Vienas to pat kaimo, pamatęs Jokūbėlį 
šūkterėjo:

— Jokūbėli, einam rašytis į savanorius. Eikš!
Jokūbėlis tiesiog nejučiomis pašoko ir tik į 

dėdę šūkterėjęs “Dėde, einu” — prisijungė prie 
vyrų. Dar dėdė norėjo ką nors tarti, bet Jokūbėlis 
jau buvo dingęs vyrų būryje.

Jau buvo geroka pavakarė, kai vyrai pradėjo 
skirstytis į namus. Kalbų buvo begalės — tik traš
kėjo vyrai. Dalinosi įspūdžiais, kalbėjo apie naujus 
laikus, kai patys bus savo krašte šeimininkai, visur- 
bus lietuviškai kalbama, vaikai lankys lietuviškas 
mokyklas, bus visoki pareigūnai... O, kiek kalbų, 
kiek įspūdžių! Vyrai nejautė nei blogo oro nei tuš
čių pilvų nerimastavimo. Kažkokia nauja dvasia 
plazdeno visur, jos buvo pilnas oras ir širdys.

Kalvaitienė savo vyrus patiko prie vartų.
— Na ką jūs ten taip ilgai darėt, ką girdėjot? 

Nevalgę. Jau tuoj vakarienės metas.
— Ką čia valgis, dėdiene, — linksmai prabilo 

Jokūbėlis. — Tuoj nebus nei rusų nei vokiečių 
mūsų krašte. Patys valdysimės, gausim žemės!'

Ir vyrai, vienas kitą papildydami ir pataisyda
mi pasakojo Kalvaitienei ką matę ką girdėję.

Kalvaitienė, uždegus balaną, klausėsi vyrų žo
džių ir pilnai negalėjo sugaudyti jų prasmės. Taip 
viskas nepaprasta. Bet kai Jokūbėlis papasakojo 
dėdienei, kad užsirašęs į savanorius ir eis kovoti 
už Lietuvą, Kalvaitienė net aikterėjo:

— Jokūbėli, Jokūbėli, kaip tu mus paliksi!' 
Tave gali sužeisti...
" — Nagi kiti pakalbino ir Jokūbėlis nuėjo. Aš 
draudžiau, dar perjaunas, — teisinosi Kalvaitis.

(Nukelta į psl. 4)
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TAUTINIAI MOTYVAI STATYBOJE
Senovinė Lietuvos statyba gar

sėjo gražiais liaudies meno papuo
šalais lietuviškų sodybų pastatuo
se. Stogo viršus užsibaigdavo iš
pjautais žirgeliais, o. verandos ir 
langinės būdavo papuoštos tauti
nio rašto motyvais. Mūsų pakelių 
ir sodybų kryžiai buvo tikras 
liaudies menininkų stebuklas.

išiandien, gyvenant išeivijoje, 
mes turėtume nesibijoti parodyti 
svetimiesiems mūsų tautinio me
no grožio. Mūsų inžinieriai ir me
nininkai galėtų plačiau apie tai 
pasisakyti spaudoje ir nurodyti, 
ką iš tautinių motyvų galėtume 
pritaikyti savo statybai svetur.

štai žinomas Melbourno visuo
menininkas p. A. Krausas, gyve
nantis 4 Grandview Ave, Mari- 
byrnong, Vic. aptverdamas savo 
sodybų geležine tvora, paprašė 
“Wrought iron” dirbtuvę pagal 
paduotų pavyzdį padaryti tvorų 
inkorporuojant Gedimino Stulpus. 
Tai nieko daugiau nekainavo ir 
šiandien ši tvora yra tikras sody
bos papuošalas ir priminimas, ką 
mes galėtume padaryti jei turė
tume truputį daugiau gerų norų.

Kas lankėsi Melbourno pajūry
je prie Morningtono, tai prava
žiuodamas pro 20 High St., tikrai 
žinos, kad šitoje sodyboje gyve
na lietuviai. Tai p.p. Bakaičių 
gražus namas, kurio židinio gels
vų plytų kaminų puošia įmūryti 
raudonų plytų Gedimino Stulpai. 
Mačiau Gippslande, Vic., vienos 
lietuvių šeimos namų elektros 
skaitiklio dėžutės dureles, nuda
žytas lietuviškomis, gelsva, žalia 
ir raudona spalvomis padalinant 
į tris lygius trikampius. Kitame 
Melbourno priemiestyje Rosanoje 
p.p. Ročiai savo namų verandos 
viršų buvo užbaigę Gedimino 
Stulpais.

Yra daugybė galimybių, kur 
galima mūsų tautinį raštų ir tau
tinius ženklus įjungti į statybų ir 
savo sodybai suteikti lietuviškų 
veidų.

Adelaidės lietuvių katalikų kop
lyčioje, ant Gedimino Stulpų pa
remtų altorių puošia Vilniaus 
Trys Kryžiai su Aušros Vartų pa
veikslu yra parodymas, ką mes 
galėtume padaryti su mūsų baž
nytiniais ir visuomeniniais pasta
tais.

Labai juokinga atrodo, kada 
kai kure lietuviai savo namus pa
vadina kokiu nors anot jų men
kos galvelės “modernišku vardu.

Kas iš to, kad tavo namai vadin
sis, Las Vegas, Tarantela ar Cap
ri. Tas vardas yra blankus. Jis 
nieko praeiviui nepasako ir Tau 
garbės nedaro. Pasekime Kana
dos, Toronto lietuvių pavyzdžiu 
ir pavadinkime savo sodybas gra
žiais lietuviškais vardais, kurie 
primintų mums kokių nors gar
sesnę Lietuvos vietovę.

Nebijokime savo svečių kamba
ryje pasikabinti gražiai įrėmintą 
Vytį ar virš židinio lentynėlės pa
statyti lietuviškų trispalvę arba 
žvakidėje išstatyti "trijų spalvų 
žvakes.

Panaudokime savo kambarių 
papuošalus daugiau lietuviško 
rašto audinių arba juostų. Prieš 
keletą metų Adelaidėje p.p. Kive- 
rių namuose mačiau, net kamba
rio sienas dažytas lietuvišku raš
tu, purškiant dažus per padary
tų formų.

Kapinėse, statydami savo arti
miesiems paminklus, galime įjung
ti lietuviškus motyvus. Mačiau 
vienų antkapį kui’ ant juodo mar
muro įrėžta auksinis kryžius, Ge
dimino Stulpai ir palmės šaka. 
Užraše be vardo ir pavardės dar 
pridėta “born in Lithuania at 
Kaunas. Šitas antkapis metų me
tus primins praeiviams, jog čia 
ilsisi tremtinis iš tolimosios Lie
tuvos.

Prieš karų Lietuvoje buvo įsi
galėjęs gražus paprotys statant 
visuomeninius ar net ir privačius 
pastatus į jų pamatus gerai už- 
lakuotoje stiklo bonkoje įdėti sta
tybos akto nuorašų, keletu pini
gų ir laikraščių. Pamėginkime 
ir čia. Kadangi gyvename svetur, 
tai įdėkime pirmųjį lapų vietinio 
krašto laikraščio, vienų egz. lie
tuviški) arba knygutę apie Lietu
vą. Statybos laikų atžymėkime

lietuviškai ir angliškai. Galbūt 
už šimto metų kai jau mūsų ne
bebus, vėl Lietuvos vardas bus 
primintas šio krato gyventojams.

Jau daug kas iš lietuvių turi 
laivelius. Beveik visų vardai ne
lietuviški, o galėtų vadintis pav. 
Baltia, Audra, Jūratė, Neringa 
ir pan.

Kodėl mūsų turimų dirbtuvių 
ir prekyboj įstagų nepavadinti 
lietuvišku vardu?

Turėkime drąsos pamėginti. 
Parodykime, anot Vydūno, jog 
“esame sau žmonės”. Mes esame 
kilnios tautos vaikai su savo dva
sine kultūra. Nesibijokime savo 
dvasinių turtų parodyti kitiems. 
Tada svetimieji mus gerbs ir pa
tiems bus malonu, o priaugančiai 
jaunajai kartai padėsime išlikti 
lietuviais. ,

Alb. Pocius

SKAITYTOJAI RAŠO

BENDRUOMENE IR JOS SPAUDA
Jei pinigus vadiname valstybės 

krauju, tai spaudų galima paly
ginti su jos siela. Mes, deja, ne
gyvename savoje valstybėje, bet, 
kiek sąlygos leidžia, stengiamės 
tai pritaikyti mūsų bendruomenės 
gyvenime. Spaudos reikšmę per 
menkai, supratome nepriklauso
mybės laikais 
eivijos spauda 
šių dienas.

ir to pasėkoje iš- 
išgyvena knygne-

PASTOGĖMOŠŲ
Australijos lietuvių bendruome

nės Krašto Valdybos Sydnėjuje 
leidžiamas savaitraštis savo turi
niu kasmet daro pažangą, tačiau 
ar tų patį galima pasakyti apie 
prenumeratorių skaičiaus augi
mą? Turbūt kad ne, ir lengviau
sių išeitis būtų dėl to suversti 
visų kaltę laikraščio leidėjams. 
Dalinai tas gal ir būtų teisinga, 
nes lietuviai niekuomet nepasižy
mėjo savo prekių reklamavimo, 
įsiūlymo ir pardavimo gabumais. 
Laikraštis turėtų turėti daugiau 
sensacijų, pravesdinėti skaitytojų 
tarpe įvairius konkursus, plačiau 
gvildenti visuomenės, ypač jauni
mo, reikalus, į skaitytojų tarpų
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pritraukti daugiau moterų ir pla
čiau aprašinėti lietuviškų koloni
jų gyvenimų. Vienu žodžiu laik
raštis turi būti patrauklus įvairių 
pažiūrų ir ne tik Sydnėjuje, bet 
ir kitur Australijoje gyvenan
tiems tautiečiams.

Suvertę dalį kaitinimų leidė
jams, pasižiūrėkime kuo mes, 
bendruomenė, esame kalti. Pir
miausiai padėkokime leidėjams 
už jų pasišventimų. Gerai žino
me, kad šis laikraštis nėra ko
mercinis, o lanko mus tik pasi
šventusių patrijotų triūso dėka. 
Kad išsiteisintumėm iš savo kal
čių spaudos atžvilgiu mes priva
lome: 1. Parodyti daugiau susi
domėjimo savo laikraščiu. Plun
ksnų valdantys privalo laikraščio 
turinį praturtinti originalia kū
ryba bei naudingais vertimais iš 
kitataučių spaudos. 2. Visi žino
me, kad lietuvių tarpe geriausius 
rezultatus atneša asmeninis kon
taktas. Todėl kiekvienas lietuviš
kas sambūris, klubas, draugija ar 
organizacija privalėtų turėti savo 
tarpe bendruomeninės spaudos 
platintojų, nes nemažai tautiečių 
laikraščio neprenumeruoja vien 
iš apsileidimo. 3. Biznieriai ne
privalėtų ribotis vien skelbimais 
mūsų spaudoje, bet kartu su ge
riau pasiturinčiais tautiečiais tu
rėtų nesigailėti skirti aukų ben
druomenės savaitraštį paremti, 
tuo stiprinant kilnų jo leidėjų 
darbų.

TĖVIŠKĖS AIDAI
Australijos lietuvių katalikų fe

deracijos leidžiamas savaitraštis 
Melburne. Lietuvių daugumas ka
talikai, tad ir religinis laikraštis 
yra reikalingas. Patarlė “Kai du 
stos — visados daugiau padarys” 
iki šiol, deja, dar nepasitvirtino.

Atvirkščiai — kilo mūsų bendruo
menei kenksmingi spaudos kivir
čai. Padėtis tapo kritiška, kai ka
talikiški spaudos kioskai viešai at
sisakė pardavinėti, o kai kurie 
federacijos nariai prenumeruoti 
“Mūsų Pastogę”.

SANTYKIAI
Su džiaugsmu reikia konsta- 
i’, kad jaunimo organizacijostuoti, 

iki šiol į šių spaudos nesantaiką 
nekreipia dėmesio; Tačiau tai dar 
nereiškia, kad taip bus ir ateity
je. Jei jaunimas pasuks panašiu 
keliu, rezultatas bus suskaldytos 
grupelės žmonių su užrašu: “čia 
amžinuose ginčuose ilsisi Austra
lijos lietuvių bendruomenė”. Kiek
vienas Australijos didmiestis tu
ri po du ar daugiau dienraščiu. 
Retkarčiais jie mandagiai pasida
lina nuomonių skirtumais, o sa
vaitgalio laikraštį leidžia bendrom 
jėgom. Panašiu keliu turėtų žy
giuoti ir lietuviška spauda. Ne- 
jieškokime “Mūsų Pastogės” ir 
“Tėviškės Aidų” tarpusavio ne
santaikos priežasčių bei jos kalti
ninkų. Jei ir surastumėmę, tik
riausiai iš to būtų mažai naudos. 
Išvada aiški: lietuviškos spaudos 
kivirčai turi kuo skubiausiai baig
tis. Po to, jei ne iš karto, tai pa
laipsniui bus galima prieiti prie 
glaudesnio bendradarbiavimo. Vie
toj tarpusavio vaidų, laikraščių 
bendradarbiai galės koncentruo
tis į naudingą kūrybą, tuo pačiu 
padarydami abu laikraščius pa
trauklesnius ir įdomesnius. To 
pasėkoje atsiras daugiau skaity
tojų bei prenumeratorių, kas tei
giamai atsilieps į lietuviškos 
dos finansinę padėtį.

spau-

IŠVADA
Spauda yra ne tik mūsų sielos

tokios
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tokelės
DU ANGLIJOS daktarai įstatė 
vienam pacijentui inkstų, kurį jam 
padovanojo draugas. Pacijentas 
jau sveikas ir išėjo iš ligoninės.

RINKĖJAS IŠRINKTAJAM turi 
užleisti vietų. Viena moteris nu
sipirko pirmos klasės lėktuvo bilie
tą ir skrido iš Sydnėjaus į Adelaidę. 
Canberroje lėktuvo pareigūnai pa
reikalavo moterį pereiti į turistų 
skyrių, o jos vieta būsianti užleista 
kitam keleiviui. Moteris atsisakė 
išpildyti tarnautojo reikalavimų 
aiškindama pirkusi pirmos klasės 
bilietą ir, be to, ji vežanti dviejų 
metų vaikų... Tada pareigūnas pa
liko jų ramybėje, bet iškeldino kitų 
keleivį. Šio pastarojo vieta buvusi 
paskirta politikui, atseit parlamen
to ar vyriausybės nariui.

★
ŠIOMIS DIENOMIS viename Syd
ney priemiesty gyvulių globos 
draugijos pareigūnai, vietinių gy
ventojų padedami, 6 valandas gau
dė šunį, kuris jau ilgesnį laikų bu
vo matomas su ant kaklo esančia 
viela, kuri atrodė įsigraužusi. šuo 
buvo įviliotas į vienos bažnyčios 
pogrindį, sugautas ir viela nukirp
ta. Iškviestas veterinarijos gydy
tojas aptvarkė žaizdą, o viena po
nia pasiėmė ligonį globoti.

Prieš kelis mėnesius tik skersai 
gatvę prieš vieną Sydney ligoninę, 
nukrito nuo statomo aukšto pastato 
į kietų gatvės grindinį statybos 
darbininkas. Buvo tuoj pat kreip
tasi į ligoninę prašant gydytojo pa-

ŽEME, ŽEMELE
(Atkelta iš psl. 3)

—■ Dėdiene, nebijok, čia ne karas. Tik kad vo
kiečiai neplūstų atsitraukdami. Tik kol bus tvarka 
krašte. Paskiau grįšiu, gausim žemės!

Nors Jokūbėlis ramino dėdienę, bet jai vistiek 
nusmigo per širdį. Ne į jaunimų reiks eiti. Kalvai- 
tienei darėsi baugu. Nors Jokūbėlis ir ne jos vai
kas, vistiek toks mielas, geras. Ir senatvės paguo
da. Kažkoks šiurpas papurtė Kalvaitienę.

Visas likusias šios savaitės dienas Kalvaičiai 
rengėsi Jokūbėlio išleistuvėms. Kalvaitis sukalė iš 
plonų lentelių dėžutę, pritaisė diržo rankenėlę. Kal- 
vaitienė dar pasiuvo krepšiukų. Sulankstė pora 
ranksluostukų, įdėjo kojinių, baltinių, kieto sūrio, 
rūkytos dešros, padžiovino sausainių; sulankstė 
kaldrelę, mažų paglvėlę. Viską Kalvaitienė sudės
tė dėžutėje, pačiame dugne įdėdama Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveiksliuką. Visko reikia, mąstė 
Kalvaitienė daiktus dėstydama, kad tik nebūtų 
persunku. Juk nevisada kareiviams daiktus vežio
ja, dažniausia tenka patiems neštis.

šeštadienio pavakare Kalvaičių bute pradėjo 
rinktis kaimynai, čia atėjo ir vyrai, kurie pirma
dienį drauge su Jokūbėliu turės išvažiuoti į aps
krities miestų. Tai Jokūbėlio išleistuvės. Jaunimas 
padainavo, senieji pasikalbėjo apie naujus laikus. 
Jaunimo tarpe buvo ir Mažeikų Onutė, tik metais 
už Jokūbėlį jaunesnė, liekna, raudonveidė, gelton
plaukė mergina. Jau seniau žmonės pastebėdavo, 
kad Jokūbėlis su Onytė ir šokiuose dažniau pašo
ka, ir į bažnyčių drauge pataiko nueiti ir miestely 
pavaikšto. Prisitaikiusi, kai niekas nemato, Onytė 
padavė Jokūbėliui mažų pundelį:

— Va, Jokūbėli, tau maža dovanėlė. Gal neuž
mirši manęs?...

— Neužmiršiu, Onute, neužmiršiu. Kai grįšiu, 
mes vėl būsim drauge. Ir suvirpėjo Jokūbėlio ir 
Onytės širdys. Tokia gera ta Onytė, pagalvojo Jo
kūbėlis ir dovanėlę prispaudė prie krūtinės.

Pirmadienio ankstų rytų prie Kalvaičių vartų 
privažiavo ilgabrikis, < kuriame buvo įrengtos trys

sėdynės ir jau ant dviejų sėdėjo keletas jaunų vy
rų. Tarp sėdynių pūpsojo maišeliai, dėžės. Tai Pa- 
partėlių kaimo savanoriai. Vyrai linksmi, šūkavo, 
dainavo. Juos vežė to pat kaimo ūkininkas pora 
vidutinių arklių. Tuo pat vežimu turėjo važiuoti 
ir keli Vėžių kaimo savanoriai, jų tarpe ir Jokū
bėlis.

— Ei, Jokūbėli, — šūkavo vyrai, — ar jau pa
sirengęs? Ar neužmiršai atsisveikinti Onytės?

Viduje Jokūbėlis atsisveikino su dėde ir dė
diene. Pabučiavęs abiem rankas Jokūbėlis atsiklau
pė prie stalo. Abu Kalvaičiai uždėjo ant Jokūbėlio 
šviesiaplaukės galvos rankas.

— Tegu Dievas tave saugo, Jokūbėli. Mes mel
simės. Neužmiršk: būk geras ir doras. Paskiau 
peržegnojo. Kalvaičiai savo augintinį pabučiavo 
į kaktų, o Kalvaitis, paėmęs nuo langinės savo dar
bo kryželį, prispaudė prie Jokūbėlio lūpų. Jokū
bėlis pabučiavo kryželį, atsistojo, paėmė pundelį, 
o dėdė dėžutę ir žengė per slenkstį. Abu Kalvai
čiai sekė paskui jį.

Sėdį vežime vyrai priėmė Jokūbėlio pundus, 
paskiau padavė rankas Jokūbėliui. Jokūbėlis, pa
sispirdamas į vežimo ratų, įšoko į vežimų.

Vežimas pajudėjo, vyrai vėl pradėjo šūkauti, 
mojuoti kepurėm. Mojavo ii- Jokūbėlis.

— Jokūbėli, tik būt atsargus, saugokis, — dar 
pratarė akis skarele šluostydama Kalvaitienė.

— Būsiu, būsiu, dėdiene, atsiliepė Jokūbėlis. 
Sudie, iki pasimatymo!

Vežimas riedėjo į kitų kraštų kaimo, kur’ dar 
turėjo įsėsti keli vyrai. Kalvaičiai stovėjo prie var
tų, kol vežimas išnyko iš akiračio. Abu grįžo į 
pirkių, čia taip tuščia ir nyku. Abiem atrodė, lyg 
iš pat širdies gelmių kažkas išrauta.

Niūrus buvo šiais metais ruduo, gal dar niū
resnis nei kitais. Purvas, nuolat purškalas lietus, 
rūkas. Prie to dar prisidėjo visa eilė kitų nemalo
numų. Pakrikusių vokiečių gaujos bastėsi po kai
mus, net dienos metu plėšikavo. Ypač atiminėjo 
maisto dalykus, smulkius gyvulius ir paukščius, 
kurių jau ir taip nedaug tebuvo likę. Neramu bū
davo naktimis, buvo girdėti šaudant. Iš rytų atėjo 
žinios, kad ten bolševikai pasistūmę net iki Ne
muno. šiurpu būdavo klausytis pasakojimu apie jų 
žiaurumus, žudynes, kankinimus, plėšimus.

(Bus daugiau)

veidrodis, bet kartu ir galingas 
ginklas, kurį iki šiol mes, deja, 
naudojame pilietiniam karui ves
ti. Tautos priešai tai seka, trina 
iš džiaugsmo rankas ir pasiskai
tę mūsų laikraščius bei pridėję 
savo iškraipytus komentarus bei 
išgalvotus šmeižtus, atsiunčia 
mums pasiskaityti “Tėvynės Bal
so” laikraštpalaikyje. Tas dar ne
reiškia, kad mes negalime turėti 
skirtingų nuomonių, bet išmoki
me kultūringai jomis pasidalinti 
ir demokratiškai vienas kito gal
vosenų toleruoti. Pastatykime 
tautos reikalus aukščiau už asme
nines ambicijas ir paverskime mū
sų spaudų iš pikto ginklo kovai 
vienų prieš kitus, į priemonę be 
įžeidimų bei šmeižtų savo mintis 
ir pažiūras išreikšti. Priešingu 
atveju kuo tolyn, tuo darysime 
didesnę žalų sau patiems, priau
gančiai kai-tai ir lietuviškiems 
reikalams, o laimėtoju bus tik 
tremties lietuvių priešai.

R. Sidabras

MIRE SENIAUSIOJI LIETUVĖ

Rugsėjo 19 d. Wanne — Eickel 
vietovėje, Fed. Vokietijoje, mirė 
seniausioji Vokietijos gyventoja 
(gali būti ir pati seniausioji lietu
vė), 110 metų amž. Ella Galinaity- 
tė — Rentelienė. Ji buvo gimusi 
1852 m. gegužės 19 d. Jos vyras, 
Rentei, mirė prieš 40 metų. Velionė 
paliko dukterį Ievų, 75 m. amž., 
anūkę Marijų 52 m. amž. ir pro
anūkę Erikų 22 m. amž. Pastaruo
ju metu gyveno pas anūkę. Velionė 
iš Lietuvos į Ruhro kraštą su duk
terimi, anūke ir proanūkais atvyko 
1955 m. Būdama Vokietijoje skai
tydavo 1905 m. Berlyne išleistų lie
tuvių k. maldaknygę.

gelbos, tačiau pagelba buvo griež
tai atsakyta, kol atvykęs ambulan- 
sas sužeistąjį nuvežė prie gydytojų 
rankų. Sužeistajam gydytojų pagel
ba jau nebuvo reikalinga.

★

ŽINIOMIS iš Vokietijos, Hambur
ge netrukus bus baigtas įrengti 
skritulio pavidalo kino teatras. 
Žiūrovai sėdės besisukančiose kė
dėse ir stebės aplink save veiksmo 
eigą, šis kino teatras — cinetari- 
jus — yra sukonstruuotas taip, 
kad jame bus galima pritaikinti 
nesenai išrastą vad. 360 laipsnių 
filmavimo aparatą. Kino, kurio iš
radėjas yra vokietis A. Batlew, 
vaizdas filmuojamas vertikaliai iš 
apačios ir filmą peršviečiama į 
skritulio pavidalo pastato kupolėj 
esantį atmušantį spindulius rutulį. 
Tada sienoje matyti tobulas origi- 
nalinio vaizdos paveikslas.

★

VIENO SYDNEY priemiesčio ang
likonų parapijinėj šventėj buvo iš
bandytas originalus būdas rinkti 
pinigams labdaros reikalui: vienas 
jaunuolis savanoriškai atsistojęs 
prie spec, gėdos stulpo, iš kurio 
kyšojo tik jo galva, pakvietė daly
vius me^ti į jį supuvusius pamido- 
rus, tik !už kiekvieną metimų — 6 
penai.
Originalus sumanymas. Tik vietoj 
supuvusių pamidorų būtų geriau 
kas nors maloneshio...

★
APIE 250 Kašmiro hindu dvasinin
kų paskelbė streikų: po rytinių pa
maldų jie užrakino savo šventyk
las. Streiko pagrindas — reikalauja 
tarnautojų atlyginimo.

* j
TRIUŠIŲ SABOTAŽAS, žiniomis 
iš Berlyno, triušiai pridaro Rytų 
Vokietijos pasienio policijai dau
giau vargo, nei pabėgėliai. Mat, 
triušiai dažnai paliečia slaptus 
įrengimus, kurių tikslas — įspėti 
apie pabėgėlius peržengiant sieną... 
Netikri signalai sukelia policijos 
tarpe sąmyšį, o tuo pasinaudoja pa
bėgėliai.

★
DĖL PASAULY vis plačiau besi
reiškiančios antisemitizmo Izraelis 
laukia naujos žydų imigrantų ban
gos.
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MURRAY’S

PER DAUG DRAMBLIŲ

Sekančiais metais Kenijoje nu
matoma išnaikinti tūkstančius 
dramblių, jeigu daugumo jų ne
bus galima perkelti j Tsavo tau
tinį parką.

16.000 kvadratinių mylių plote 
jų yra susigūdę daugiau kaip 
15.600. Kadangi tokiai kaimenei 
reikia apie 2.500 tonų maisto kas
dien, tai visi augalai tame plote 
yra nugraužti jau, tačiau dramb
liai nekeliauja kitur.

★ Persijoje po didžiojo žemės 
drebėjimo iš po griuvėsių jau at
kasta 11.000 lavonų, bet dar at
kasama jų vis daugiau.

★ Nuo 1963 m. sausio 1 d. Por
tugalijoje bus uždrausta prosti
tucija ir uždaryti paleistuvavimo 
namai, o jau nuo 1949 m. buvo 
draudžiama atidarinėti naujus na
mus ir registruoti naujas prosti
tutes.
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HEALTH FOOD STOBES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

(ANKSČIAU IŠ KINGS CBOSS, SYDNEY)
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol ji gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’^ HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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Redaguoja; Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Vilkai Kovo viešnagėje
PUIKUS “VILKO”

PASIRODYMAS SYDNĖJUJE
Rugsėjo 29-30-tą dieną Sydnė- 

juje viešėjo Canberros “Vilko” 
sportininkai, kurie prieš koviečius 
žaidė draugiškas stalo teniso ir 
krepšinio rungtynes. Pirmą kartą 
į Sydhėjų sostinės svečiai atsi
vežė ir savo jaunius krepšinin
kus, kurie krepšinio aikštėje pa
sirodė labai gražiai ir išplėšė lai
mėjimą prieš sydnėjiškius jau
nius.

STALO TENISAS
Stalo teniso rungtynes laimė

jo “Vilko” žaidėjai, santykiu 3:2. 
Svečius atstovavo Miniotas ir 
Schwarzbaumas, kai už koviečius 
žaidė Binkis ir Liniauskas. Rung
tynės buvo įtemptos ir tik dveje
tas, kurį laimįėjo canbeiąškiai, 
nulėmė pergalę. Šiose rungtynėse 
geriausiai pasirodė Binkis, laimė
damas abejas savo partijas, kai 
Liniauskas, kuris i sportines var
žybas ateityje rimčiau turėtų žiū
rėti, abu susitikimus pralaimėjo. 
Iš svečių abu žaidėjai, o ypatin
gai Schwarzbaumas pasirodė gra
žiai ir kietai. Taškai: Kovo — 
Binkis — 2, Liniauskas — 0, 
Vilko — Schwarzbaumas ir Minio
tas po 1 ir abiejų dvejetas — 1.

KREPŠINIS
Pirmajame susitikime pasirodė 

jaunių komandos. Žaidimas pra
dedamas lėtai ir apgalvotai. Sve
čiai, būdami ūgiu pranašesni, 
greitu laiku pradeda vesti žaidimą 
savo naudai. Jaunieji koviečiai, 
ypatingai Andriejūnas, apie kurį 
sukas visas žaidimas, • stengiasi 
taškų santykį lyginti, bet, gana 
nesėkmingi metimai pirmajame 
puslaikyje, ir svečiai puslaikį lai
mi 16:12.

Antrajame kėlinyje koviečiai, 
išvystydami didesnį žaidimo grei
tį, rezultatą lygina ir paskutinė
mis žaidimo minutėmis jau veda 
vieno taško skirtumu. Rungtynės 
gaunasi karštos bei įtemptos ir 
tik paskutinėse sekundėse, sve
čiams padarius pilną metimą, jie 
išplėšia vieno taško pergalę, san
tykiu 27:26.

Vilko komandoje gražiai pasi
rodė Gocentas ir Labutis, iš Įjū
rių ateityje sostinės krepšininkai 
susilauks puikių žaidėjų. Puikiai 
sužaidė ir jaunasis Miniotas, ku
ris, būdamas augštas, įdėjus dau
giau darbo ir įgijus daugiau pasi
tikėjimo savimi, greitu laiku can- 
beriškiams bus puiki paspirtis.

Iš koviečių jaunių geriausiai 
pasirodė Andriejūnas ir jaunasis

Lukoševičius. Andriejūnas, per 
paskutiniuosius metus padaręs 
ypatingą pažangą, šiandien yra 
vienas iš iškiliausių jaunųjų Ko
vo žaidėjų.

Puikiai valdydamas sviedinį ir 
ypatingai gerai mėtydamas, nors 
prieš svečius ir nelabai jam sekė
si mėtyti, jau šiandien pilnai gali 
žaisti senjorų komandos puolime. 
Lukoševičius, nors sužaidė ir ge
rai', turėtų iš savo brolio Stasio 
pasimokyti kūno judesių laisvumo 
ir daug tikslesnių metimų, ką 
įgijus, visas jo žaidimas pasida
rys daug geresnis. Gynime labai 
gerai sužaidė Lubanskis, kuris tik 
prieš pora metų pradėjęs žaisti, 
šiandien jau gerai skirsto kamuo
lius ir yra puikus jaunių gynė
jas.

Taškai: Vilkas — Gocentas 8, 
Labutis 7, Miniotas ir Duly po G, 
Švedas ir Gocentas II — 0,

Kovas: Andriejūnas 12, V. Lu
koševičius 8, Lubanskis 4, Šat
kauskas 2, Šidlauskas 0.

KOVAS — VILKAS
47:31 (27:14)

Senjorų rungtynėse aiškiai pra
našesni pasirodė šeimininkai, 
nors rungtynių pradžioje, sve
čiams vedant 6:2, žiūrovai tikėjo
si pamatyti daug stipresnį pasi
priešinimą ir, gal būt, net per
nykščių metų pakartotino laimė
jimo. Bet koviečiai greitu laiku 
santykį išlygino ir, pradėję vesti 
žaidimą, aikštėje pranašumą iš
laikė iki rungtynių pabaigos. Ko
viečių tarpe ypatingai gerai žai
dė Lukoševičius, kuris savo pui
kiais iš šono metimais stebino 
žiūrovus, ir Daniškevičius, žais
damas centro pozicijoje, gražiai 
skirstė sviedinį, darydamas taip 
pat gražių metimų. Svečių tarpe 
veržlūs ir kietai kovoję už savo 
sviedinį buvo Miniotas, Gocentas 
ir Žilinskas. Svečiai ateityje tu
rėtų kreipti didesnį dėmesį į 
priešo komandos geresnį dengimą 
ir išvystymą ne individualaus, 
bet geresnio gavo komandinio 
žaidimo, kas įgalins juos aikštėje 
pasirodyti ne kaip paskirus žai
dėjus, bet vieną bendrą komandi
nį vienetą.

Ateityje šeimininkai turėtų pa
sirūpinti langų uždengimu, nes, 
žaidžiant pavakaryje, prasiver
žianti pro langus saulė, labai 
trukdė. /

Abiejoms rungtynėms labai ge
rai teisėjavo: V. šutas, V. Narbu
tas ir K. Protas.

Taškus pelnė: Kovas: Lukoše
vičius 21, Daniškevičius 18, Kai
raitis 4, Kriaucevičius ir Lee po

2, J. Kriaucevičius ir Kazokai- 
tis 0.

Vilkui: Gocentas 9, Miniotas ir 
T. Žilinskas po 8, Č. Žilinskas 4, 
Jarašius 2, Venclova 0.

ATSISVEIKINIMO POBŪVIS
Sekmadienio vakare Bankstow- 

no Lietuvių Namuose “Kovo" 
valdyba surengė svečiams atsi
sveikinimo pobūvį, kuriame be 
svečių dalyvavo nemažai sydnė- 
jiškių sportininkų bičiulių ir spor
tininkų veteranų. Jaukų pobūvį, 
valdybos įgaliotas, atidarė A. 
Laukaitis, kuris savame žodyje, 
pasidžiaugęs tokiu gražiu šių dvie
jų klubų bendradarbiavimu, žodį 
tarti pakvietė A.L.B. Krašto Val
dybos pirmininką inž. B. Daukų. 
Būdamas N. Lietuvoje pats akty
vus sportininkas ir sporto mėgė
jas, Krašto V-bos Pirmininkas, 
pasveikino abiejų klubų žaidėjus, 
pasidžiaugė jų gražiu darbu ir pa
linkėjo ateityje ir ypatingai Ade
laidės sporto šventėje, daug spor
tinės sėkmės.

Svečių vardu kalbėjo ir revan
šui į Canberrą užkvietė, sostinės 
sportininkų nuoširdus bičiulis 
pik. Labutis. Savo žodyje jis 
priminė, jog be gražių pasirody
mų abiejuose vienetuose buvo ir

skylių, kurias reikėtų užlopyti ir 
ateityje to nepakartoti. J šiuos 
prasmingus žodžius turėtų įsiga
linti abiejų klubų sportininkai ir 
per savo darbą ir pasiryžimą tu
rėtų būti naikinamos pasitaikan
čios klaidos.

Gražų sveikinimo žodį ir dar 
gražesnius linkėjimus Cabramat- 
tos, Bankstowno ir Sydnėjaus 
L.B. Apylinkių vardu sportinin
kams tarė. Bankstowno L.B. Apy
linkės pirmininkas M. Zakaras.

“Kovo” valdybos suruoštoji at
sisveikinimo vakarienė buvo ypa
tingai gera ir tokio masto Syd
nėjaus sportininkų tarpe padaryta 
pirmą kaitą. Oficialiai daliai pa
sibaigus, svečiai ir sportininkai 
jaukiai pasilinksmino ir, atėjus 
vidurnakčiui, nelabai norėjosi pa
likti šį puikios atminties ir drau
giškumo ryšiais sujungtą sporti
nio jaunimo pobūvį.

Reik tikėtis, kad ir ateityje, 
šis, jau tradicija virtęs, abiejų 
klubų draugiškas sportinis ben
dradarbiavimas bus tęsiamas dar 
su didesniu pasiryžimu ir užside
gimu toliau, įgalindamas mūsų 
jaunuosius sportininkus išlaikyti 
čia tą lietuviškąją sportinę dva
sią.

- A.L.
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* 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. Ą

DAR APIE IRKLUOTOJUS
SIMAS MIGLINAS

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

RUSAI NELEIDO VYKTI
VIENŲ LIETUVIŲ

Apie Vilniaus “Žalgirio” aka
deminės aštuonvietės irkluotojų 
neseniai Philadelphijoje pasiektą 
laimėjimą vilniškei “Tiesai” tele
grafu pranešė A. Laurinčiukas, iš 
New Yorko parašęs koresponden
cijų apie amerikinį “skurdą” ir 
kitas negeroves... Dviejuose “Tie
sos” numeriuose informuota apie 
“tarybinių sportininkų pasiektą 
laimėjimą”. Gi kad tą laimėjimą 
pasiekė Lietuvos irkluotojai, ta
tai užsiminta antrame informaci
jų plane. Savaime suprantama, 
kad toks informacijos sukirpimas 
išplaukia iš bendrųjų direktyvų 
“vengti nacionalinio ribotumo”, 
visur pirmenybę teikiant Sovietų 
Sąjungai.

“Vyresnysis brolis” tarp 
lietuvių sportininkų

Šitų pinklių pasėkoje tenka 
vertinti žalgiriečių aštuoneto tar
pe atsiradimą ir “vyresniojo bro
lio” atstovų.

Žvelgiant į 1961 metų “Žalgi
rio” akademinės aštuonvietės irk
luotojų laimėjimą individualinių 
pirmenybių Sovietų Sąjungoje, 
tenka pažymėti, kad tose varžy
bose akademinės aštuonvietės val
ties irkluotojai buvo: M. Mikšys, 
lengvosios pramonės technikumo

dėstytojas, C. Jucys, fizikos — 
matematikos studentas, V. Brie
dis, inžinerijos studentas, P. Kar
ia, Vilniaus universiteto fizikos 
— matematikos studentas, P. Liut- 
kaitis, besiruošiąs buhalteiynci 
apyskaitai, A. Bagdonavičius, kilęs 
nuo Ignalinos, Vilniaus un-to fi
zikos — matematikos studentas, 
Zigmas Jukna, žvejo sūnus, Vil
niaus Pedagoginio instituto stu
dentas, R. Vaitkevičius, buvęs 
“Tiesos” spaustuvės darbininkas, 
akademinės aštuonvietės valties 
treneris. Pažymėtina, kad Jukna 
su Bagdonavičium 1960 metais 
Romos olimpiadoje Sovietų Są
jungai iškovojo sidabro medalį, 
o Lucernoj įvykusioje regatoje 
tapo Europos nugalėtojais.

Kaip iš pateikto sąrašo matyti, 
1961 metų Sovietų Sąjungos in
dividualinėse varžybose žalgirie
čių aštuonvietės irkluotojai savo 
tarpe neturėjo, nė vieno “vyres
niojo brolio” atstovo, o tačiau iš
ėjo laimėtojais, nugalėdami sovie
tinius aštuonviečių varžovus. 2000 
metrų vilniečiai tose varžybose 
įveikė pej' 5 minutes 58,1 sekun
dės.

To laimėjimo pasėkoje Vilniaus 
“Žalgirio” akademinės aštuonvie
tės irkluotojai ir gavo teisę daly
vauti varžybose JAV (po sovieti
nės komandos iškaba).

J BACHUNO
Žinomas Amerikos lietuvių vei

kėjas p. J. Bachunas savo tautine 
veikla pažįstamas ir Australijos 
lietuvių sportininkams. Jisai pui
kiai supranta tautiškumo išlaiky
mo jaunimo tarpe svarbą ir spor
to Klubų reikšmę tame darbe. 
Keliais atvejais sporto Klubai ga
vo iš jo materialinės paramos, ar

- TROFĖJAS
tai sportiniu inventorium, arba, 
pinigine dovana. Toli nuo Aus
tralijos gyvenančio tautiečio ši
toks sportinės veiklos jaunime 
tarpe įvertinimas yra tikrai dide
lė netik materialinė, bet ir mo
ralinė parama. Tai įvertindami 
Klubų atstovai savo metiniame 
susirinkime Geelonge nutarė 
kreiptis į p. J. Bachuną, prašyda
mi jo sutikimo įsteigti jo vardo 
pereinamą sporto Šventės trofė
jų. Buvo gautas iš p. J. Bachuno 
netik sutikimas bet ir pinigų tro
fėjui nupirkti.

Už atsiųstus pinigus A.L.F.A.S. 
V-ba nupirko puikų trofėjų ku
rio fotografija čia talpinama.

Trofėjas įsteigtas moterų krep
šinio varžybų nugalėtojoms. Tro
fėjas pereis nuosavybėn laimėjus 
jį trejus metus iš eilės arba pen
kerius metus be eilės. Sis trofėjas 
yra vienas iš vertingiausių, iki 
šiol turėtų ir tikrai turėtų už
degti ryžtų kiekvienai komandai 
jį laimėti.

Yra vilties, kad sporto Šventės 
metu p. J. Bachunas gali atvykti 
į Adelaidę, tuo atveju pats asme
niškai įteiktų trofėjų laimėjusiam 
Klubui. Sporto švenčių varžybų 
daug laimėtojų negauna pereina
mųjų taurių — trofėjų. Būti) 
gražus gestas ir parama jaunimui, 
kad atsirastų daugiau lietuvių, 
pasekančių p. J. Bachuno pėdo
mis.

B. Nemeika

Adelaidė užbaigė sezoną
Pasibaigė žiemos krepšinio pir

menybės, nesėkmingos Vyties klu
bui. Vytis žaidė District pirme
nybėse ir iš dešimt komandų už
ėmė devintą vietą, o Vyties rezer
vas turėjo pasitenkinti paskutine 
vieta. District pirmenybes laimė
jo Budapest, vengrai nugalėdami 
A.S.K. latvius 65-62;

Vyties jauniai jaunių pirmeny
bėse dasikapstė ligi penktos vie
tos, o jaunučiai pasiekė ketvirtą.

Moterų pirmoji komanda pada
rė pažangą ir pirmą kartą turėjo 
garbės užimti ketvirtą vietą, bet 
antroji pasiliko paskutinėje, ant
roje divizijoje. Moterų pirmeny
bes laimėjo Vikings, nugalėję 
North Adelaide.

Vasaros krepšinio turnyras pra
sidės spalio paskutinę savaitę. Vi
sos komandos žais įprastomis die
nomis, tik jaunučiai, kurie jau 
pradėjo savo pirmenybes, žais 
šeštadieniais iš ryto. Jaunučiai 
turės dvi komandas: žemiau 14 
metų ir 12 metų. Jaunučius tre
niruoti ir juos globoti sutiko 
krepšininkė Rasa Andriušytė. 
Jaunučių sąstatas: Jaunutis IT; 
Čiplys, Stonys, Mažeika, Rakaus
kas, Kitas, Vabuolis; žemiau ke
turiolikos: Jaunutis I, Jonavičius 
I, Jonavičius II, Kanas, Arlaus
kas, Riauba.

Nors vargu negalų pavyko su
lipdyti šias komandas, bet vis

dar trūksta jaunimo, kad turėtu
me ateityje gerą prieauglį, nes 
visuomet daug nubyra. Didis var
gas tai su jauniais, kurdų ypa
tingai trūksta, nes mokslas visuo
met pirmoje vietoje, ir kai priar
tėja egzaminai,sunku sudaryti ko
mandą. Taip pat antrai mergaičių 
komandai labai reikia didelių pa
pildymų, ii- klubas mielai laukia 
jaunuolių, įsijungiančių krepšinio 
eilėse.

Pranešama, kad spalio mėnesį 
Forestville krepšinio treniruočių 
nebus; kas norės, galės pasitre
niruoti Lietuvių namų krepšinio 
aikštelėje. Treniruotės prasidės 
lapkričio 4 d., nuo pirmos valan
dos, visiems, net ir pirmai mote
rų komandai.

Edas

New Yorko gyventojas su žmo
na ir keturiais vaikais nuvyko į 
miesto centrą. Kai atėjo laikas 
grįžti namo, jie nutarė pasisamdy
ti automobilį. Vyras priėjęs prie 
vieno paklausė:

— Kiek kainuos iki Bronkso?
— Du doleriai už tamstą ir 

tamstos žmoną, — atsakė šoferi?. 
— Vaikus aš nuvešiu už dyką.

— Na, vaikučiai, — šūktelėjo 
tėvas, — skubiai lipkit į mašiną ir 
važiuokit namo. Mes su mama 
grįšme požeminiu traukiniu.

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

siai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

— Ką tu padarei! — bara žmo
na vyrą, kuris grįžo kiek įkaušęs. 
— Dėl tavęs mūsų tarnaitė išėjo.

— Dėl manęs? Negali būti!
— Na, tu gi telefonu išplūdai 

ją paskutiniais žodžiais.
— Tikras nesusipratimas! O 

aš maniau, kad kalbuosi su tavim.
♦ » «

NEMOKA SKAITYTI
Vienas ūkininkas pasakoja ki

tam :
— Ach gaila, labai gaila: ma

no šuniukas pražuvo.
Kitas jam atsako:
— Paskelbk laikraštyje.
Pirmasis: — Nieko negelbės, 

nes šuniukas nemoka skaityti. Iš jniraližitotųjų olimjnjados Australijoje: lankininkų varžybos.

Tačiau besiruošiant išvykimui 
į Ameriką, atrodo, kad staiga at
sirado kai kurių irkluotojų pakai
talų. Dėl nežinomų priežasčių iš-

(Pabaiga psl. 6)

sj Dovanų siuntiniai y

| Į LIETUVĄ B

s* Naudokitės saugiausiu ir
J pigiausiu keliu jsj
’♦i Prieš siųsdamas siuntinį

visad kreipkis į J

* VICTORIA CO., J v vį»; 39 Chesser Str., Adelaide >: 
$ Tel. W 2684 ‘ f
W Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Tel. SHO 8734.

Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

siuvamąsias

suteikiama

gausite užUžtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus 
siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

5
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ADELAIDE
JAUNIMO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ KONCERTAS

Rugsėjo 23 d. Lietuvių Namuo
se įvyko reto malonumo kultūri
nė popietė — Adelaidės lietuviš
ko Jaunimo tautinių šokių kon
certas. Tai maloniai nuteikiąs re
zultatas to kilnaus darbo, kurį 
žinoma tautinių šokių specialistė 
ponia Bronė Lapšienė pradėjo 
prieš aštuonerius metus su keliom 
savaitgalio mokyklos mokinėm. 
Aplink p. Lapšienę susibarusios 
mergaitės tada sudarė trapų 
brandui); jį puoselėdama ir vis 
plėsdama, vadovė išaugino pasi
gėrėtiną vienetą, kuris šiuo metu 
suskirstytas į tris grupes (ALB 
Savaitgalio mokyklos — 15 mer
gaičių. vedėja V. Brazauskaitė, 
11-ji jaunimo grupė — 12 mer
gaičių ir 6 berniukai, vedėja V. 
Vasiliauskaitė, I-Ji Jaunimo gru
pė — 7 mergaitės ir 7 berniukai; 
jai vadovauja pati grupių vadovė 
ir ji sudaro reprezentacinį vie
netą, kuris dažnai pasirodo aus
tralų visuomenei ir mūsų tauti
nių švenčių metu).

Koncertas, pradėtas bendru vi
sų grupių suktiniu, vėliau patei
kė dar dvyliką rinktinių tautinių 
šokiu. Visai naujas adelaidiškiams 
tautinis šokis Gyvataras ir antrą 
kartą šokamas Lenciūgėlis buvo 
sutikti spontaniškais aplodismen
tais, o visas koncertas virto tau
tinio pasididžiavimo popiete. Pil
na salė svečių savo susižavėjimą 
po kiekvieno šokio reiškė labai 
akivaizdžiai; vadovę p. Lapšienę 
po koncerto gausiai apdovanojo 
gėlėmis; Moterų Sekcija šokė
jams, surengė vaišes.

Jausmingus paaiškinimus teikė 
L. Gerulaitis, šokėjams grojo A. 
Grigonis. Lenciūgėlis buvo pa
ruoštas p. M. Grebliūnienės, kuri 
dažnai talkininkauja p. Lapšie- 
nei. (AL2)

DAINAVA SAUKIASI STALŲ
Bankstown Lietuvių Namai pa

sidavė visą Sydney lietuvių kul
ta rot centru. Čia vyksta įvairūs 
kultūriniai parengimai, pasilinks- 
minimai, vaidinimai, koncertai, 
minėjimai ir savaitgalio mokykla. 
Daipava žinoma no tik tarp mū- 
silkių, bot ir tarp kitataučių, ku
rio neretai pasinaudoja Dainavos 
patalpomis. Kaip žinote, mūsų sa
lė dar neturi stalų. Yra keletas 
griozdą, prie kurių net nepatogu 
avetj pasodinti. Jeigu Jau mes 
tiek padarėme, salę pastatėme, 
tai turim ir stalus įsigyti. Visų 
lietuvių pareiga šitą darbų atlikti.

Spalio pabaigoje ar lapkričio 
pradžioje aukų rinkėjai atsilan

irkluotoįai...
(2iūr. pradžių pel. 5)

krito jau minėtas Mikšys, Lucys 
ir Liutkaitis, buvę aštuonvietėje 
irkluotojais praėjusių metų var
žybose. Jų vietoje atsirado J. Jc- 
gelavičius, šiemet baigęs Vilniaus 
Pedagogini institutų ir jau ši pa
vasari aštuonvietėje užėmęs Mik
šio vietų. Po to seka atsiradimas 
žalgiriečių akademinėje pštuon- 
vietdje irkluotojais leningradie
čiu V. čiorstvu ir maskviečiu D. 
Semionovu (matomai kurioms 
pareigoms i Vilnių atsiųstas).

Žalgiriečiai jautėsi galį patys 
laimėti

Kad žalgiriečiuose aštuonvietės 
akademinės irkluotojuose vyravu
si pažiūra, jog pirmenybė i var
žybas Amerikon vykti turėtų tek
ti tiems, kuria praėjusiais metais. 
Sovietų Sąjungoje vykusiose pir
menybėse išėjo laimėtojais, tatai 
galima išskaityti iš žurnale “Švy
turyje” (1962 metų nr. 12) pa
skelbto straipsnio. Tame rašinyje 
nurodytas žalgiriečių laimėjimo 
pasiekimas, tampant Sovietų Są
jungos akademinės aštuonvietės 
nugalėtojais, suvedama j pažintu 
su irkluotojais, nurodant, kad vi
dutinis jų amžius 24 metai, irk
lavimo stažas — 6 metai; viduti

GEELONG
TARPTAUTINIS VAKARAS

Greičiausiai pirmą kartą Gee
long lietuvių gyvenime įvyko toks 
gražus mūsų meninių jėgų pasi
rodymas pas australus.

Štai, rugsėjo 25 d. “Aberdeen 
House” patalpose australų Rota
ry Club suruošė tarptautinį vaka
rą (“International Evening^’), į 
kurį buvo galima patekti tik su 
pakvietimu.

Lietuviai dalyvavo vakaro pro
gramoje užtrukdami daugiau ne
gu valandą. Salėje tikrai buvo 
tarptautinio vakaro nuotaika. 
Ypač daug matėsi Azijos kraštų 
studentų, kurių nemažas skaičius 
studijuoja Geelonge. Patį vakaro 
branduolį sudarė Rotary klubo 
nariai, būtent, įvairių fabrikų di
rektoriai, prekybininkai ar šiaip 
augštesnio socialinio rango atsto
vai. Vakarą atidarė vietos bur
mistras, suteikdamas dviem olan
dų Šeimom Australijos pilietybę. 
Po šių ceremonijų įvyko įdomi 
programa, kurią išpildė lietuviai. 
Prieš prasidedant meninei daliai 
Geelong lietuvių choro pirminin
kas Dr. S. Skapinkas padėkojo 
už pakvietimą primindamas, kad 
Rotary Club yra pirmoji Geelong 
organizacija, kuri pasikvietė lie
tuvius savo vakaro programai ir 
suteikė galimybės užmegsti arti
mesnes pažintis ir bendravimą.

Vakaro programą dailiai pra
vedė lietuvių choro vadovas p. 
M. Kymantas. Pradžioje p. St. 
Lipšienė angliškai supažindinina 
su mūsų poetu Antanu Baranaus
ku ir paskaito ištraukų iš Anykš
čių šilelio. Toliau Geelong lietu
vių choras, vad. p. M. Kymanto, 
padainuoja Miškų gėlė (Paulaus
ko), Jaunimo giesmė (Naujalio), 
Motuš, motuše (Petrausko), Pa
sisėjau žalią rūtą (Neimonto), 
Laisvės varpas (Vanagaičio), Nu
davė dukrelę (Žilevičiaus), Line

kys j namus rinkdami pinigus Dai
navos stalams pirkti. Neužtrenki
te jiems durų, bet kiek kas galė
dami duokite. Aukoti pinigai sta
lams pirkti bus iškaityti j Banks- 
towns lietuvių namų įnašus. Kas 
įmokės dešimt svarų, skaitysi* 
Dainavai nupirkęs vienų stalų. 
Jam bus pareikšta spaudoje pa
dėka ir ant stalo šono prikalta 
metalinė plokštelė su aukotojo 
vardu ir pavarde. Pirmieji šiam 
tikslui aukojo skautai ir L.K.K. 
Draugija. Tebūna Jie pavyzdžiu 
kitiems.

Bankstown Letuvių Namų
Valdyba

nis irkluotojų svoris 83,7 kg ir 
aukštis 186 cm. Ta charakteristi
ka sudaryta vadovaujantis pra
ėjusiais metais pasiekto laimėji
mo dalyviais. Ir galiausiai minė
tame “švyturio” straipsnyje užsi
menama apie galimų su žalgirie
čiais vykimų j Ameriką Jegelavi- 
čiaus, Semionovo (čioratvas vi
sai neminimas ir matomai jo įjun
gimas irkluotojų žalgiriečių aš- 
tuoanvietėjc iškilo vėliau) ir kar
tu klausiama: ' “kur dėsime ši
tuos? Juk valtyje tik 8 vietos”.

Nurodytas tekstas aiškiai rodo, 
Jog žalgiriečiai irkluotojai visi 
aštuoni, praėjusiais metais sovie
tinėse varžybose išėję laimėtojais, 
vylėsi galėsią dalyvauti varžybose 
Amerikoje. Dėlto ir tame straips
nyje atsirado sakinys “O kur dė
sime šituos? Juk valtyje tik 8 vie
tos”...

Tačiau būta kažkieno direkty
vų j “Žalgirio" atuonvietėa irk
luotojų tarpą įjungti bent pora 
“vyresniojo brolio” atstovų. Ir 
tai buvo įvykdyta. Trys vilniečiai 
sportininkai (Mikšys, Jucys ir 
Litukaitis), dalyviai praėjusių me
tų Sovietų Sąjungoje pasiekto 
laimėjimo, neturėjo progos daly
vauti Phlladelphijoje vykusiose 
varžybose. 

lį raunu (švedo), Aš mergytė 
(Paulausko) ir Waltzing Matilda. 
Mišri tautinių šokių grupė, vado
vaujama p. M. Davalgos, pašoko 
žiogelį, kalvelį, rugučius, šustą ir 
kubilą. Šokiams grojo moksleivė 
Marytė Manikauskaitė, kuri be to 
Sagrojo akordeonu dar tris daly- 

ėlius solo. Kiekviena daina ir 
šokis buvo gražiai angliškai pri
statyta p. St. Lipšienės.

Pabaigoje klubo pirmininkas 
Dr. J.W. Bishop jautriai padėkojo 
drauge pasigėrėdamas lietuviais, 
kurie taip gražiai auklėja jauną
ją kartą.

Kavutės vakarienės metu buvo 
patogi proga artimiau susipažinti 
su klubo nariais, svečiais ir Azi
jos studentais, pasišnekučiuoti ir 
pabūti garbingų svečių tarpe Lie
tuvos ambasadoriais.

J.G.

Z SYDNEY APYLINKĖS VALDYBA SPALIO 13 D. REDFERN LIETUVIŲ NAMUOSE 
«» * *

’’ ruošias magų

HAVAJŲ VAKARĄ Į
” Programoje: ROŽYTĖS, BIJŪNĖLIAI, LINKSMIEJI BROLIAI. ?
< > «►
< • Pradžia 7 vai. vak. ’ ’

VISUS KVIEČIAME KUO SKAITLINGIAU ATSILANKYTI.

SYDNEY APYLINKĖS VALDYBA ”

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Waratah festivalio proga su

rengtoje konkursinėje dailės pa
rodoje (Sydney) Hyde Parke, ku
rioje buvo eksponuota virš tūks- 
tanties darbų, dalyvavo ir mūsų 
lietuviai dailininkai: Eva Kubbos, 
Vladas Meškėnas, Algirdas Šim
kūnas, Henrikas Šalkauskas ir Le
onas Urbonas. H. Šalkausko ak
varelė “Landscape N. 2” laimėjo 
50 gvinėjų premiją, skirtą geriau
siam parodos akvareliniam dar
bui, o jo lino raižinys gavo “high
ly commended” diplomą. Toks pat 
diplomas buvo pripažintas ir Evai 
Kubbos už akvarelinį darbą “Jour
ney”. čia tenka priminti, kad 
Henrikas Šalkauskas pernai toje 
pačioje parodoje lamėjo premiją 
už savo grafinį darbą.

*
Australų Point Filmų studijoje 

gaminama spalvotas filmas “Ab
straction”. kuriame pavaizduoja
mi Adelaide, Melbourne ir Syd
ney pirmaeiliai dailininkai, čia 
įtraukta vienuolika dailininkų, ku
rių tarpe pateko ir mūsų dailinin
kas Henrikas Šalkauskas. Praeitą 
savaitgalį buvo filmuojamas jo 
privatus ir kaip dailininko gyve
nimas. Ekranuose šis filmas bus 
demonstruojamas ateinančių metų 
pradžioje.

★
Pereitą savaitę vidurdienio va

gys įsilaužė j p.p. Kavaliauskų 
namą tikėdamiesi gerokai pasi
pelnyti. Šio įsilaužimo paselcoje 
p. Kavaliauskas, Sydney Dainos

PADĖKA
Viską apskaičiavus numatoma, 

rugsėjo 22 d. Skautą Tavą ir Rė
mėją Komiteto suruoštasis vaka
ras bus davęs apie 45 svaru* pel
no. Padėka priklauso visiems, 
prisidėjusioms prie šio sėkmingo 
vakaro pravedimo, ypatingai p.p. 
K. Butkui, N. Žygienei, Statkams, 
ir J. Statkui ui loterijos fantus, 
Grybams už maistą bufetui, Mo
terą Soc. Globos Draugijai ui 
paskolintu* indus, Senkauskui, 
Kazlauskui, Belkienei, Zigaitie- 
nei, Kurlinskui už talką salėje ir 
bufete ir Linksmiesiems Broliam* 
už atliktą programą.

Taip pat dėkojame už auka* 
maistu bufetui p.p. Meškauskie
nei, šiurkienei, Sejonienei, Kaso-

MŪSŲ PASTOGEI 
AUKOS

A. Kairaitis £ 1.10.0, Ig. Pra
nulis £ 2.0.0, L. Vacberga* £ 1.0.0, 
V. Štelemėka* £ 2.0.0, S. Osinas 
£ 2.3.2, A. Munčeli* £ 2.0.0, Mel
bourne Liet. Klubo Taryba £ 8.0.0, 
Brisbane* Apyl. V-ba £ 22.2.11, J. 
Kemešį* £ 0.10.0, L.V. S-gos Ra
movė* V-ba W.A. £ 3.0.0, A. Jakš
tą* £ 1.0.0, E. Kybarte* £ 1.0.0, 
A. Krausas £ 2.6.0, J. Červinskas 
£1.0.0, Iz. Gestartas £ 2.0.0, A. 
Grikepeli* £ 0.10.0, A. Kaciūna* 
£ 0.10.0, A. Gudas £ 1.0.0.

Augščiau išvardintiems asine, 
nims ir institucijoms už tokį nuo
širdų Mūsų Pastogė* parėmimą 
nuoširdžiai dėkojame. Jūsų soli
darumas ir parama tebūna švie
su* pavyzdy* ir visiem* kitiems, 
kuriem* brangu* lietuviška* žodis.

Mūsų Pastogė* 
Administracija

★

Spalio 20 d. Australia Hall LI- 
TUANIA choras rengia įdomų 
koncertą, kuriame dalyvaus ir 
Tautinių Šokių grupė.

choro dirigfentas, prarado savo 
padorų foto aparatą ir dar kele
tą smulkių daiktų. Išlaužtas ra
šomojo stalo stalčius, kuriame p. 
Kavaliauskas laiko choro gaidas 
ir savo įvairius užrašus. Neskai
tant foto aparato ir kitų smulkes
nių dalykų, kuriuos vagys išsine
šė, p.p. Kavaliauskai tiek laimin
gi, kad įsibrovėliai iš nusivylimo 
namo nesudegino, nes vagys, lau
žėsi su didelėmis viltimis, išėjo, 
anot M. Valančiaus, it musę kan
dę.

★
Neseniai 'sydnėjiškiai V. Dau- 

daras ir A. Giliauskas lėktuvu ap
skrido plačiąsias Sydney apylin
kes jieškodami nusipirkti sau tin
kamų vasarviečių, šio skridimo 
pasėkoje j jų rankas pateko gar
susis Diamond Beach. Jis yra Pa
cific pakraštyje tarp Queensland 
ir Victoria. Spėkite, kur?

*
Primename, kad pasaulinio 

masto šokėja Vija Vėtra (latvai- 
tė) savo modernioje baleto, ispa
niškų ir indiškų šokių rečitalį tu
rės spalio 17, 18, ir 19 dienomis 
Anzac House Auditorijoje 26-36 
College Str., Sydney. Rečitalio 
pradžia 8.15 vaL vak. {ėjimas 15 
šil. Apie jos šokių charakterį 
plačiau skaitysime vėlesniuose 
šio laikraščio puslapiuose. Tai 
vienintelė šio žanro ir masto šo
kėja, kurios nepamačius būtų 
skriauda tragiškojo meno mėgė
jams.

kienei, Blažinskui, Glionerticnci, 
Zigaitienei, Belkienei, Genienei, 
Jantauskienei, Migevičier.ei, Dei- 
kienei, Dudaitienei, Bitinienei, Ci- 
bulskienei, Bukevičienei, Daukie- 
nei ir Jerembauskienei; už pinigi
ne* auka* Dambrauskui, Mikuta- 
vičienei, Stašionienei, Statkienei, 
Mickienei, Šatkauskienei, Kaz
lauskienei, Kondreckienei, Zin- 
kienei, ir Petroniu!; už talkinin
kavimą platinant loterijos bilie
tu* Šatkauskienei, Makarui, V. 
Stašioniui, Adomėnaitej ir visiem* 
kitiems, vienu ar kitu būdu pri- 
sidėjusiem*.

Aušros Tunto Skautų Tėvų
ir Rėmėjų Komitetas

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Spalio 7 d. įvykusiame Sydney 
apylinkės visuotiniame susirinki
me Lietuvių Namuose Redfern į 
ALB Krašto Tarybą išrinkti šie 
atstovai: V. Augustinavičius, V. 
Doniela, S. Jūratis, J.P. Kedys, 
A. Kutka, VI. Patašius, M. Pet
ronis, P. Protas, St. Pačėsa, Pr. 
Sakalauskas, V. Simniškis ir J. 
Šidlauskas.

MIRĖ R. RAMANAUSKAS
Spalio 4 d. N. Zelandijoje mirė 

Rimvydas Ramanauskas, žinomo 
bankstowniškio visuomenininko ir 
kultūrininko Juozo Ramanausko 
sūnus. A.a. Rimvaldas, susirgęs 
cukraus liga mirė ligoninėje vos 
perkopęs dvidešimt dvejus metus. 
J N. Zelandią jis išvyko su viena 
amerikietiška statybos firma 
dirbdamas kaip specialistas. Ve- 
lionies kūnas lėktuvu pargaben
tas antradienį, o jo laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, spalio 11 d. iš 
St. Felix bažnyčios Bankstown j 
Rookwood kapines.

Garantuotai Melbourne Lietu
vių Namų balius įvyks dar šią sa
vaitę — spalio 12 d. (penktadie
nį) Brunswick Town Hall. Pra
džia 7.30 vai. Šią auksinę progą 
praleidus būtų didelis nuostolis. 
Mano žiniomis tenai vietų bus 
apsčiai, ir kas neturi užsisakęs 
sau staliuko iš anksto, lengvai ga
lės gauti atvykęs tą patį vakarą. 
Rimas Vėtra sako: Lietuvių Na
mų vakaras — visų Melbourne lie
tuvių vakaras! Esu tikras, kad 
jis nieko neperdeda.

★

Pereitą šeštadienį (spalio 6 d.) 
Bankstown Dainavos salėje įvy
kęs spaudos balius Tėviškės Aidų 
naudai praėjo gana jaukiai. Daly
vavo apie 180 žmonių. Palyginus 
su Mūsų Pastogės balium tai yra 
tik kuklus eilinio savaitgalio va
karas, kada Mūsų Pastogės baliu
je dalyvavo virš 450 žmonių, šis 
sugretinimas daugiau pasako, nei 
gražūs propagandiniai žodžiai.

★

Kasmet rengiamas Cabramatto- 
je (Sydney) visų tautybių festi
valis. šiais metas jis vyksta spa
lio 8-15 d.d. Ta proga Cabramat- 
ta apylinkės valdybos rūpesčiu 
Mr. Dane vaistinės vitrinoje (John 
Str.), bus išstatyti lietuviški me
niniai išdirbiniai. Manyčiau, ir lie
tuviams bus įdomu pasigėrėti sa
vais darbais, ši lietuviškų išdirbi
nių parodėlė truks ištisą savaitę 
minimo festivalio dienomis.

Mūsų mielą choristą Juozą Ramanauską, mirus jo sūnui 

a.*. RIMVALDUI RAMANAUSKUI, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

Sydney Lietuvių Choras Daina

* ir Dirigentas

“A.A. RIMVALDUI RAMANAUSKUI MIRUS, 

jo tėvus Stasę ir Juozą Ramanauskus ir Rimvaldo brolį 

Gytį liūdesio valandoje giliai užjaučia

M. ir M. Zakaro ir

ir Jono Ramanausko šeimos
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PRANEŠIMAS
Iš pamestų daiktų SPAUDOS 

BALIUJE, Strathfieid, dar liko 
neatsiimtas moteriškas balinis 
rankinukas, rastas ant scenos.

Savininkė prašoma kreiptis į R. 
Venclovą 9 Lemnos St., Home
bush, tel. UM 6208.

STEIGIAMA PASAULIO 
LIET. GYDYTOJŲ S-GA

Iš amerikos gautas laiškas, ku
riuo kreipiasi Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos vicepirminin
kas Dr. Vytautas Tauras, į Aus
tralijos lietuvius gydytojus, pra
šydamas užmegsti glaudesnį kon
taktą su šia sąjunga ir jos na
riais asmeniškai. Amerikos Lietu
vių Gydytojų Sąjunga brandina 
mintį įsteigti Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungą, tad šia pras
me nori užmegsti ryšius su visais 
kitais lietuviais gydytojais pasau
lyje. Mūsų gydytojai, norintieji 
palaikyti ryšius su savo kolegomis 
užsienyje ir pritardami šiai idė
jai, kviečiami rašyti šiuo adresu: 
V. Tauras, M.D., 2652 West 59th 
Str., Chicago 29, Illinois, U.S.A.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 30 d. Geelong Lietu

vių Namuose buvo sušauktas ben
druomenės apylinkės susirinki
mas, kuriame išrinkti atstovai į 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mą.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
A. Bratanavičius, sekretoriavo 
inž. A. Šimkus. Sus-mo darbo
tvarkė buvo patekta labai trum
pa — atstovų rinkimai ir klausi
mai ir sumanymai. Atstovais į 
Krašto Tarybą išrinkti trys asme
nys: A. Bratanavičius, J. Gailius, 
M. Kymantas; kandidatais paliko 
R. Slavickas ir J. Manikauskas. 
Taip pat į Krašto Tarybos suva
žiavimą vyksta apylinkės pirmin- 
p. V. Bindokas.

Klausimuose iy siunakiymuose 
svarstyta apleistų lietuvių kapų 
priežiūra. Nutarta, kad apylinkės 
valdyba imtųsi iniciatyvos pasi
rūpinti kapais ypatingai tų, kurie 
mirė nepalikdami giminių ar arti
mųjų. Susirinkimas praėjo gana 
darbingoje nuotaikoje, užtrukęs 
virš valandos.

J. Žemaitis

ĮDOMI PARODA

Sydney David Jones meno ga
lerijoje buvo išstatytas vieno ka
nadiečio privatus meno rinkinys, 
pavadintas “The Maudei Collec
tion.” Mr. Maudei, kaip vienos 
tarptautinės firmos direktorius 
būdamas finansiniai pajėgus ir di- I 
delis meno mėgėjas, jau seniai 
krauna į savo rinkinį pasaulinio 
vardo dailininkų kūrinius, dau
giausiai iš Paryžiaus galerijų.

Antrojo pasaulinio karo metu 
vienam jo rinkiniui žuvus, iki šiol 
jis įstengė sudaryti antrą — apie 
300 paveikslų. Iš jų Mr. Maudei 
atvežė Australijon 61 darbą. Jų 
tarpe matomi šie žinomi ir net į 
meno istoriją įėję vardai: Bra
que, Buffet, Chagall, Dufy, Fei- 
ninger, Grosz, Liebermann, Mar- 
coussis, Pissaro, Renoir, Roualt, 
Utrillo, Viamink ir kt.

Iš Sydney ši paroda bus ati
daryta Brisbane nuo 22 spalio iki 
3 lapkričio, Melbourne (George’s 
Art Gallery) nuo 13 iki 24 lapkri
čio ir Adelaide nuo 4 iki 15 
gruodžio.

AJ.

Spalių 21 d. Lietuvių Namuose 
įvyksta Moterų Sekcijos siuvimo 
ir rankdarbių vajaus užbaigimas 
su įdomiu modelių paradu.

Ku-lc*
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