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NE VIEN
DUONA...

Mūsų rūpestis duona ir kito
mis gyvenimo patogumų gėrybė
mis dažnai nustelbia visus kitus 
žmogiškus poreikius, kurie pir
moj eilėj iškelia žmogų kaip 
žmogų, žmogui būti žmogum ne
užtenka, kad jis būtų pavalgęs ir 
apsirengęs: jis yra visų pirma 
kultūrinė būtybė ir aktyvi būty
bė. Ir todėl juo žmogus aktyviau 
reiškiasi, juo daugiau parodo 
kultūrinio aktyvumo, juo dau
giau jis laimi sau ir toji kultūrinė 
bendruomenė, kurioje jis veikia. 
Gyventi sau ir rūpintis vien tik 
savo patogumais yra ne kas kita 
kaip savo asmens žudymas. Kul
tūrinės vertybės visados stovi 
augščiau už duoną: duona žmo
guje palaiko tik gyvybę, o per 
kultūrinį pasireiškimą jis susi
kuria asmenybę. Daug žmonių 
pasaulyje stokodami duonos pa
daro duoną savo -gyvenimo tik
slu. Tačiau lygiai taip pat yra 
daug tokių, kurie gyvena perte
kliuje, o tačiau jiems nieko nėra 
augštesnio, kaip duona. Pasau
ly daug yra turtuolių, kurie ta
čiau miršta pėdsako nepalikę, 
kaip ir tie, kurie visą gyvenimą 

/grūmėsi už duonos kąsnį, tuo 
tarpu Rockefeleris žmonijos su 
pagarba minimas ne dėl to, kad 
jis milijonierius, bet kad jis sa
vo milijonus meta žmonijos kul
tūrai ir gerovei. Lygiai šiandie 
yra daug pasiturinčių lietuvių , 
gal net toli pralenkiančių tokius 
Bačiūnus, bet iš jų tik Bačiūnai 
ir dar vienas kitas lietuvių tautai 
yra ir paliks šviesiu pavyzdžiu, 
kad gyvenime yra didesnių sie
kimų ir kilnesnių idealų, ne tik 
duona.

Rūpinantis vien tik duona ne
gali pats išlikti lietuviu ir padėti 
kitam tokiu išsilaikyti. Reikia 
šalia to ir savos tautos kultūrinių 
gėrybių, kuriomis grindžiamas 
tautinis ir asmeninis gyvenimas. 
Dėl duonos stokos, kaip rašo Pr. 
G. "Tėviškės žiburiuose” (1962. 
12. 8.) nemirė ir nemirs nė vie
nas lietuvis, bet dėl dvasinio — 
kultūrinio peno stokos mirė ir 
dar mirs šimtai. Tokį dvasinį — 
kultūrinį peną tegalime laimėti 
vien tik savoje lietuviškoje bend
ruomenėje, jos kultūrinėje at
mosferoje. Kiekvienas atitrūkęs 
nuo visų miršta visumai. Gaila, 
kad kultūrinių vertybių stoka ne
sukelia žmoguje to alkio pajau
timo, kokį sukelia duonos stoka. 
Kultūrinį alkį jaučia tik tie, kurie 
liepsnoja idealizmu ir savo tauti
nes vertybes stato augščiau už 
duoną. Tokiems duona nėra tik
slas, o tik priemonė laimėti tai, 
kuo laikosi tautos.

Mes čia Australijoje tuo tarpu 
duonos tikrai netrūkstame, bet 
yra visa eilė tokių, kurie užduso 
arba dūsta duonos pertekliuje. 
Jų neprižadins nei mūsų chorų 
dainos, nei mūsų visų rūšių idea
listų nelygstamas pavyzdys. Vis 
tik mūsų kultūrinis alkis yra dar 
tiek aštrus, kad mes jo verčiami 
įstengiame sukelti tokias mani
festacijas, kurių pavydėtų dau
gelis turtingesnių ir skaitlinges- 
nių lietuvių kolonijų. Tai yra 
ženklas, kad mes ne tik gyvi mū
sų tautai, bet ir su pasitikėjimu 
galime žiūrėti į mūsų ateitį. Ly
giai tą patį patvirtina ir mūsų 
jaunimas, kurio tautinis entuzi
azmas kasmet kyla, bet ne 
smunka. O tai yra kultūrinio al
kio išdava, nes laimėtosios kul
tūrinės vertybės tą alkį tik paašt
rina, bet ne sotina. Sotus gali 
jaustis tik tas, kuriam už duoną 
nėra nieko svarbesnio, nei kil
nesnio. Tokie miršta iš bado al

kio nepajutę. V. K-lis

DABAR TIK NUO MŪSŲ PRIKLAUSO
AMERIKIEČIO SVEČIO J. BACIŪNO ŽODIS ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME. 

ŠIO PRANEŠIMO PRADŽIA TILPO PR. M.P. NR.

Ar surasime "auksinį vidurį”?
Man čia rūpėjo labiau pasi

sakyti kai kuriais kitais klausi
mais, kam buvau specialiai 
kvietas. Man buvo pasiūlyta pa
gvildenti pasaulio lietuvių ben
druomenės visuomeninio ir kul
tūrinio veikimo vienybės reika
lai, o su tuo ir vadinamasis vie
ningas vadovavimas. O tai jau 
yra mūsų didžioji politika, los 
politikos gairės, kas man, kaip 
paprastam ūkininkui, sukelia 
kiek baimės. Nes jei daugiau 
kaip per penkiolika metų tų 
klausimų vis neišsprendė nei 
mūsų partijos, nei politikos pro
fesionalai, jei Amerikoje taip 
Bendruomenės ir politinių par
tijų, esančių Alte, buvo tiek gin
čų, bėdų ir nelaimių ryšium su

ISTORINIS PASIBUČIAVIMAS
SUDARYTA PRANCŪZIJOS — VOKIETIJOS SĄJUNGA

Sausio 23 d. Paryžiuje buvo 
pasirašyta Prancūzijos ir Vak. 
Vokietijos glaudaus politinio, 
karinio ir kultūrinio bendradar
biavimo sutartis Elysee Rūmuose 
dalyvaujant Prancūzijos prezi
dentui C. de Gaulle ir Vak. Vo
kietijos kancleriui Dr. K. Aden
auer. Pasirašius sutarti abiejų 
tautų vadai vienas kitų pasveiki
no pasibučiuodami. Netrukus bu
vo paskelbta abiejų vadų sutarti
nai paruošta deklaracija, kurioje 
pažymima, kad tuo užbaigiama 
šimtmečius trukusi abiejų tautų 
rivalizacija ir pradedamas nau
jas istorinis žingsnis, radikaliai 
keičiąs abiejų tautų santykius. 
Šia sutartimi padarytas pirmas 
realus žingsnis kelyje į suvieny
tųjų Europą. Akcentuodamas šios 
sutarties svarbų, prez. de Gaulle 
pabrėžė šio įvykio istorinę reikš
mę drauge perspėdamas, kad tuo 
dokumentų nenustatoma abiejų 
kraštų užsienio politikos tapaty
bė. Sutarty numatoma:

GYVAS SUSIDOMĖJIMAS 
BALIUMI

Pirmuoju Mūsų Pastogės ba
liumi Melbourne susidomėjimas 
labai gyvas. Visiems darosi aiš
ku, kad gyvojo tautinio pulso iš
eivijoje rodiklis yra savas laik
raštis.

Mūsų tačiau šiame kontinente 
tik keli tūkstančiai. Grynai ant 
komercinių pagrindų išlaikyti lie
tuvišką laikraštį neįmanoma. Net 
ir JAV, kur lietuvių daug dau- 
jieško laikraščiui paremti šalia 
prenumeratos, kitų kelių, šiltas 
tat melbourniškių lietuvių atlie-

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

Kun. A. Steponaiti*': Tėvynėje 
ir pasaulyje. Prisiminimai ir apy
braižos. 320 psl. Išleido Francis
can Fathers 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Tu
riny autoriaus atsiminimai, išgy
venimai Lietuvoje ir užsienyje, 
patiekia įdomių faktų iš įvairių 
sričių.

*
Filatelistų Draugijos biuletenis 

Lietuva. Reaguoja Eugenijus 

delegacijos sudarymu vykti į 
Washingtoną pasveikinti Ame
rikos prezidentą, — tai, bran
gūs tautiečiai, jūs man dovano
site, kad aš tuo klausimu čia 
kalbėdamas tikrai turiu teisę bū
ti neramus, o taip pat turiu tei
sę pripažinti, kad negalima iš 
manęs reikalauti duoti kokį ste
buklingą receptą visoms ligoms 
iš karto su penkiais lašais išgy
dyti.

★
Tauta reikalauja ne partijų 

bet žmonių, dirbančių darbą, 
kuris per tautą teikiamas žmo
nijai — Antanas Vanagaitis.

Ir aš neturiu kokios naujos, 
dar niekam į galvą neatėjusios 
ir niekur nepasakytos idėjos. 
Priešingai! Tos idėjos jau ne-

1. sutartinai spręsti Europos 
bendruomenės ir politinius klau
simus, 2. rytų ir vakarų politinius 
ir ekonominius klausimus ir 3. 
problemas, susijusias . su Atlanto 
gynybos organizacija (NATO). 
Taip pat sutarty išvardinti gyny
bos ir kultūrinio bendradarbia-

įvykių tėkmėje
KRUŠČIOVAS GRASO 

RAKETOMIS
Būdamas Rytų Vokietijoje 

Kruščiovas giriasi, kad turįs pa
rengtų ir nukreiptų prieš Ame
riką karo atveju 120 raketų. Kal
bėdamas Eisenhuetten įmonių 
darbininkams, Kruščiovas pabrė
žė, kad “Amerikos imperialistai 
žino, jog iš Kubos išgabenome 40 
raketų, bet mes esame įrengę ki
tose vietose apie 80 o gal 120.

pimas užtikrina, kad ruošiamas 
čia balius pavyks, ir M. P. me
džiagiškai bus paremta. Rengė
jai rūpinasi, kad baliuje būtų 
tvarka ir jaukumas. I balių at
vyksta Krašto V-bos pirminin
kas inž. J. Jonaitis ir M. P. re
daktorius — rašytojas Vincas 
Kazokas.

Baliaus informacijos reikalais 
kreiptis į valdybos sekretorių 
Juozą Adomavičių — Tel. 37 — 
1333.

Petrauskas. Adresas: 7742 So., 
Troy Str., Chicago 52, 111.
U. S. A. Biuletenis pateikia daug 
žinių apie pašto ženklus, jų rin
kimų, kolekcijas. Ypač daug ži
nių ir net studijų apie Lietuvos 
pašto ženklus. Biuletenis leid
žiamas dalinai lietuviškai, dalinai 
angliškai.

*
DR. M.’ ANYSAS jieško leidė

jo veikalui “Žymiosios Lietuvos 
moterys mitologijoje ir istorijo
je”.

kartą, pvz., Amerikos lietuvių 
spaudoje pasakomos. Ne planų 
mums trūksta, mano mieli, bet 
sugebėjimo tat vieningai įvyk
dyti, atiduodant savo geriausią 
valią ir pasiryžimą. Keletą tos 
rūšies idėjų turėjau progos pla
čiau išdėstyti dar prieš ketve
rius metus, kai dalyvavau atsto
vu nuo Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Pasaulio Lietuvių 
Bendmomenės pirmajame Sei
me, įvykusiame New Yorke 
1958 m. rugpjūčio pabaigoje. 
Ten teko skaityti referatą apie 
mūsų kultūrinių ir politinių vei
ksnių bendradarbiavimą ir jų 
gaunamų lėšų panaudojimą.

Su džiaugsmu prisimenu, kad 
anas mano referatas didelių gin
čų nesukėlė. Net jam daugumas 

vimo charakteringesni punktai.
Pasaulio spauda šių sutartį pa

sitiko be didelio entuziazmo, ypač 
anglai įtaria, kad tas gali sukelti 
dar didesnį karo pavojų ir grės
mę taikai. Kad sutartis įsigalio
tų, jų dar turi abiejų kraštų par
lamentai ratifikuoti.

Kuba nėra vieirintėlė vieta rake
tinėms bazėms — mes turime ge
resnių, negu Kuba”. Kitoje vieto
je jis pareiškė, kad prieš Kubą 
amerikiečiai sutraukė 300.000 ku
rių: “jie kaleno dantimis, kaip 
vilkai, bet nekando. Argi jie bū
tų praradę apetitų? Priešingai, 
bet suprato, kad mūsų kuoka yra 
labai galinga”. Kruščiovui ir jo 
draugams nuotaikų sugadino ži
nia, kad tuo pačiu metu į Vaka
rus perbėgo dar du komunistų pa
sienio sargybiniai.

★
Amerikos saugumo organai įsi

tikinę, kad Kuboje palikę suslėp
tų apie 500 raketų ir 100 spraus- 
minių MIG lėktuvų.

★
Sirijoje yra 162 metų vyras, sa

ve laikus seniausiu žmogumi pa
saulyje.

★
Vietname apie šimtas komunis

tinių sukilėlių užpuolė 2000 vyrų 
stiprumo vyriausybės dalinį ir pa
darę didelių nuostolių patys be
veik nenukentėję vėl pasitraukė 
į džiungles.

★
N. S. W. valstybėje greitu lai

ku numatomos prailginti darho 
valandos benzino stotyse, resto
ranuose, inilkabaruose ir vaisti
nėse.

★
Adelaidės uoste stovinčiam lai

ve kilus gaisrui į jūrų buvo su
mestos visos laive turėtos sprogs
tamos medžiagos, kurios dabar 
pasidarė pavojingos ir kitiems 
laivams.

Pereitais metais iš Rytų į Va
karų Vokietijų perbėgo 70 moks
lininkų. Tokiu būdu nuo 1958 m. 
į Vakarus perbėgo 1676 moksli- 

pritarė. Tačiau pritarė kažkaip 
atbulai, be noro įsigilinti ir ką 
nors realaus nutarti. Žinote, 
kaip yra: jeigu jūs suvažiavime 
iškelsite kokį pasiūlymą, kuris 
esmėj gal būtų neblogas, bet 
dar trūksta apsisprendimo ir ge
ros valios jį vykdyti, tai panau
dojami du būdai — arba tą 
klausimą perduoti toliau spręs
ti komisijai, arba nukelti į pa
baigą, kada jau pritrūksta laiko 
plačiau apsvarstyti, ir tada nie
ko kito nelieka, kaip “atidėti 
tolimesnei ateičiai”.

Taip- maždaug atsitiko ir su 
mano referatu Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seime. Jis 
buvo atidėtas į pabaigą ir pa
liktas svarstyti “tolimesnei atei
čiai”. Ir jeigu taip, tai gal daug 
nenusikalsiu, jeigu keletą tų pa
čių minčių pakartosiu, nes, vie
na, esu įsitikinęs, kad jos nepa
seno, o antra, kažin ar kas iš 
šio suvažiavimo dalyvių tada 
yra buvę New Yorke.

Laisvųjų lietuvių bendruome
nės pasaulyje turi daug uždavi
nių. Visi sutinkame, kad vieni 
iš svarbiausių yra du: pirmas, 
išlaikyti ir ugdyti lietuvybę, ir 
antras, talkininkauti lietuvių 
tautos išlaisvinimo bylai.

Per tą maždaug pusantro de
šimtmečio laikotarpį nuo praė- 

ninkai, iš kurių 126 profesoriai, 
135 docentai.

★

Prancūzija praeitais metais pa
gamino 73.478.000 hektolitrų 
(apie 1.616.516.000 galionų) ge
ros rūšies vyno — geriausias der
lius nuo 1935 metų.

★

1962 m. per 11 mėnesių V. Vo
kietija pagamino 2.190.000 auto
mobilių — 40.000 daugiau negu 
per visus 1961 metus.

★

2 lėktuvai, 3 automobiliai ir 3 
motociklai buvo panaudoti lauki
niams arkliams medžioti į vaka
rus nuo Birsbanės, Australijoje, 
kur tų arklių yra apie 8000, bet 
sumedžiota tik apie 20. Arkliai

KRUŠČIOVAS KAPITALISTAS
Kad tarp Maskvos ir Pekino 

vis gilėja lūžis, tai įrodo ir Rauti. 
Kinijos spauda. Pvz. neseniai ki 
nų spaudos agentūra “Naujoji 
Kinija” paskelbė būdingų strai
psnį — “Moderniuoju reviziortis- 
tu” išvadintas ne tik Tito, bet ir 
Chruščiovas. Dar daugiau, jis 
laikomas ir “kapitalistų draugu”. 
Kinai teigia, kad Kremliaus val
dovas nedalyvavęs jokioje komu
nistų revoliucijoje. Esu, Chruš
čiovas atstovavęs sovietų vado
vaujamų sluogsnių interesus, o jo 
mėnesinis uždarbis, pagal apskai
čiuotų valiutų, siekiąs maždaug 
70.000 dol. Jis neatstovaująs ir 
darbininkų, be to jis esąs šešių 
vilų ir namų sovininkas. 

jusio karo mes buvome dalyviai 
ar bent liudininkai įvairių pas
tangų išlaikyti lietuvybei užsie
nyje ir vesti Lietuvos išlaisvini
mo akcijai. Tą darė užsienyje 
likusi Lietuvos diplomatinė tar
nyba, politinių pabėgėlių komi
tetai, ypač Vlikas, o taipgi kai 
kurios veiklesnės rezistencinės 
organizacijos, vėliau Lietuvos 
Nepriklausomybės Talka, kito
kios institucijos, o Amerikoje 
plačiai veikė bendrinė Ąmeri- 
kos Lietuvių Taryba (vadinama 
mūsų ALT), kuri mėgino atlikti 
ne tik savo pačios uždavinius, 
bet surinktomis aukomis finan
savo ir kitas lietuviškas institu
cijas, ypač Vliką, kuris be lie
tuvių amerikiečių paramos šian
dien iš viso mažai ką begalėtų 
padaryt.

(Pabaiga psl. 2)

PRANEŠIMAS 
BENDRADARBIAMS

Mūsą Pastogė* Redakcija gau
na visą eilę rašinių ii bendradar
bių, kurie šalia rašinio pamiršta 
pridėti savo adresą ir pilną var
dą ir pavardę. Tokiai* rašiniais 
arba korespondencijom ateityje 
Redakcija negalės pasinaudoti, 
nežiūrint, kokie jie būtų aktua
lūs. Visi malonūs bendradarbiai 
prašomi kiekvienu at
veju pridėti savo pilną vardą, 
pavardę ir adresą. Ta* ypač tai- 
kintina tiem*, kurie vienokiai* ar 
kitokiais sumetimai*' savo tikruo
ju vardu j viešumą nenori rody
ti*.

Mūsų Pastogė* Redakcija

geriau pažįsta vietos sąlygas.
★

Apdegė iš viršaus aukščiausiai 
pasaulyje pastatas — New Yorko 
Empire State Building (buvo ir 
žmonių aukų).

*
Tunise uždrausta komunistų 

partija.
*

APTARĖ KOMUNISTŲ
— VATIKANO KLAUSIMĄ?
Nikita Chruščiovas, vykdamas 

į Rytų Berlyną, buvo sustojęs 
Lenkijoje ir vedė slaptus pasita
rimus su lenkų komunistų vado
vu Gomulką. Pasitarimų vieta 
taip pat laikoma paslaptyje, tik 
žinoma, kad jie vyko šiaurinėje 
Lenkijos dalyje.

švedų spaudos pranešimais, 
Varšuvos sluoksniuose kalbama, 
jog Chruščiovas su Gomulka be 
kitų dalykų aptarė komunistinio 
bloko santykių su Vatikanu klau
simą. (E)

Iš Vatikano šaltinių patirta, 
kad popiežius Jonas XXIII ir so
vietų Kruščiovas pasikeitė Nau
jųjų Metų sveikinimais. Kruščio- 
vo linkėjimai buvę įteikti per So
vietų pasiuntinybę Romoje.. Po
piežius atsakęs lotyniškai,

•

Queenslando, Australijoje, me
džiotojai per 1962 m. nušovė dau
giau kaip 500.000 kengūrų (kai 
kurie medžiotojai užsidirbdavo po 
100 australiškų svarų per savaitę 
žiemos metu).

★ .

Egipte sugriuvo viešbutis, žuvo 
20 asmenų.
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Tų įvairių lietuviškų politinių 
bei visuomeninių sambūrių vei
kimą vieni karštai giname, ro
dome jų nuopelnus, kartais į 
padanges keliame, o kiti kriti
kuojame, piktai nupeikiame ii 
reikalaujame reformų. Tai na
tūralu judančiame gyvenime. 
Vieni ir kiti, be abejo, turime 
daugiau ar mažiau tiesos, tik gal 
reikėtų apgailestauti, kad mes 
laikui bėgant vis sunkiau pajė
giame surasti, kur būtų tas pats 
geriausias “auksinio vidurio” ke
lias. Jei lietuvių išeivija nori 
prieš istoriją užsitarnauti, kad 
ją vadintų subrendusia bendruo
mene, tą auksinį vidurį rasti bū-

Be tautinės kultūros —

Remdamasis savo suvirš pus
šimčio lietuviškos veiklos paty
rimu Amerikoje, kur man, iš
skyrus kūdikystę, teko praleisti 
visą savo gyvenimą ir matyti, 
kaip čia lietuviška bendruomenė 
būrėsi, augo, vėliau skirstėsi ir 
merdėjo; kada ji, jei susivieniju
si, buvo stipri, o susiskaldžiusi 
nyko ir praradinėjo savo jaunąją 
kartą, — aš priėjau kai kurių iš
vadų gal ankščiau, negu jūs įsi
tikinsite Australijoje.

Lietuvybei išlaikyti ir sėkmin
gai patarnauti Lietuvos laisvės
bylai tėra vienas kelias, ar bent 
pats svarbiausias kelias — tai 
suderinti ir sujungti mūsų poli
tinę ir kultūrinę akciją. Ne tik 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, ne tik Australijoje, bet visur, 
kur tik laisvajame pasaulyje yra 
didesnių ar mažesnių lietuviškų 
kolonijų, ir kur tik veikia kokių 
bendrinių lietuviškų organizaci
jų centrai ar skyriai.

Gyvenimo praktika man yra 
parodžiusi, kad lietuvybei išlai
kyti ir Lietuvos laisvės bylai pa
tarnauti yra vienodai būtinos vi
sos priemonės ir kad jos turi vie
na kitą remti — politinės, kul
tūrinės ir ekonominės. Aš nega
lėčiau nuspręsti, kas lietuvybei 
kartais būna svarbiau: ar kokio 
politinio memorandumo ir pro
testo įteikimas tarptąutinėje kon
ferencijoje, arba svetimos vals
tybės įstaigai, ar pažymėtina lie
tuvių mokslinė bei meninė re
prezentacija, ar stambi lietuvių 
biznio bendrovė, kuri dirbtų ne

LITUANISTIKA VISIEMS
Pedagoginis Lituanistikos In

stitutas, veikiąs Chicagoje, nuo 
1961 metų rugsėjo 15 d., lituanis
tinius dalykus, einamus Institute, 
pradėjęs dėstyti ir neakivaizdiniu 
(korespondenciniu) būdu. Pirma
sis neakivaizdinio dėstymo seme
stras, kuris baigiamas sausio 31 
d., patenkinamu studentų skai
čiumi ir nelauktai gerais jų nu
siteikimo bei darbo rezultatais 
parodė, jog toks dėstymo būdas, 
kaip visiems ir visais atžvilgiais 
prieinamiausias, ir toliau yra tęs
tinas, plėstinas ir gilintinas. Kon
kreti darbo pradžia rodo, jog šiuo 
būdu gali visiškai patenkinamai 
išsispręsti ir taip aštrėjantis li
tuanistinio prieauglio klausimas.

Dėl to nuo 1963 m. vasario 1 
d. be svyravimų pradedamas ir 
antrasis mokslo metų semestras.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ
ŠALPA — TIESIOG Iš JAV
BALFo Centro Valdyba per 

BALFo įgaliotini Vokietijoje I. 
Rugienių paskelbė, kad Vokieti
jos lietuvių šelpimas nuo š. m. 
sausio 1 d. vykdomas betarpiai iš 
JAV. Visi norintieji gauti BALFo 
pašalpą turi kreiptis tiesiog į Cen
trą (105 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. USA). Paskiri asmens 
turi pridėti rekomendacijas ar 
paliudymus, kad jiems šalpa rei
kalingą, o institucijos — plates
nius paaiškinimus. Prašytojams, 
be piniginių perlaidų, bus siun
čiamos vartotų rūbų siuntos. 
BALFas padės ir emigracijos rei
kalais. BALFo įstaigos persona
las Muenchene lieka iki š. m. ba
landžio 1 d. (E)

DABAR TIK NUO MUSU... 
t

(Pradžia psl. 1)

tina jau dabar.
Politiškai subrendusi ir demo

kratiškai išnokusi visuomenė lai
koma tokia, kuri supranta, kad 
auksinis vidurio kelias tarp in
teresų priešingumų ar ideologi
nių kraštutinybių yra tk protin
go kompromiso ir sveiko susi
pratimo kelias. Jei to nesiektu
me ir nepasiektume, tai liktu
me tartum puslaukiniai fanati
kai, kurie tepripažįsta tik savo 
kelią, savo liniją ir programą. 
Reiškia, būtume susiskaldę, pik
čiausiai tarpusavyje kovojantie
ji ir tokiu būdu dar labiau ma
žinantieji savo negausias pajė
gas.

nebeliktų lietuvių...

tik asmeniškam pelnui, bet geru 
procentu paremtų lietuvių kultū
rinius ir dvasinius reikalus, ar 
per knygą, kaip Barboros Armo- 
nienės, (Leave Your Tears in 
Moscow) kurios jau trys laidos 
išėjo su 25,000 cgz. ir apie tą 
knygą buvo Amerikos Life žur
nale balandžio, 1961 m. duota 
daug vietos, (Life tiražas yra su
virš 6,000,000.) Manau, kad 
suprantate, ką tais keliais žo
džiais noriu pasakyti.

Tarptautinė padėtis tebėra to
kia, kad Lietuvos laisvės bylai
išspręsti vis dar reikia ir reikės 
laukimo ir kūrybingos kantrybės. 
Laukimas gali būti nebeilgas, o 
gal ir labai dar ilgas, gi mūsų 
kantrybė tada turės būti kūry
biškai aktyvi ir kone antžmogiš
ka. Bet nėra kitų priemonių. Ir 
kaip tat ištęsėti? Tokią ilgą įtam
pą gali ištverti tik dvasiškai ir 
kultūriškai išbrendusį ir vis au
ganti lietuvių išeivija.

Jeigu jaunoji karta negaus pa
ragauti jokios lietuviškos moky
klos, apygeriai ar visai gerai ne
mokės lietuvių kalbos, nepažins 
savo tautos ir jos garbingos isto
rijos, neturės pasiskaityti geros 
lietuviškos literatūros, nematys 
savo teatro, negirdės savos mu
zikos, dainų, kitokio meno ma
nifestacijų, — tai laisvajame pa
saulyje nebeišaugs daugiau nau
jų lietuviškų rašytojų, nei meni
ninkų nei politikų, kurie būtų 
pasiryžę atkakliai ginti mūsų 
tautos laisvės bylą.

Kai prieš keletą metų Chica-

Nuo šio semestro, be jau žinomų 
Instituto dėstytojų (prof. dr. 
Petro Joniko, prof. dr. Albino 
Liaugmino, prof. dr. Vandos 
Sruogienės, kun. dr. Juozo Prun- 
skio, rašyt. Kazio Bradūno, dail. 
Adolfo Valeškos, Petro Maldeikio, 
Vincento Liulevičiaus, Aleksan
dro Dundulio, Igno Serapino ir 
Domo Veličkos), listituto vado
vybės pakviestos, į neakivaizdi
nio dėstymo programos vykdymą 
įsijungia naujos lituanistinių mo
kslų pajėgos: prof. dr. Pranas 
Skardžius, prof. dr. Jonas Balys 
ir prof. dr. Jonas Grinius.

Galvojantieji (be amžiaus skir
tumo) neakivaizdiniu būdu stu
dijuoti lituanistiką smulkesnių 
informacijų reikalu prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Ped. Litua
nistikos Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago 36, Ill., U.S.A.

Instituto Vadovybė 
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goję per anksti mirė vienas iš 
JAV stambiausių ir politiškai 
aukščiausiai iškilusių Amerikos 
lietuvių veikėjų, mano artimas 
draugas, Antanas Olis, tai visi 
vienodai pripažino, kad šis vyras 
iškilo kaip lietuvis ir stambiai 
tarnavo Lietuvos laisvės bylai 
daugiausia dėl to, kad gimė gerų 
lietuvių patriotų šeimoje, ir nors 
niekad Lietuvos nematęs, ją pa
milo, įsijautė į lietuvių kalbą, 
meną, poeziją, dainą, ypač mu
ziką. Lietuviu išaugo ir liko tik 
dėka lietuviškos kultūros ir me
no, ir daug paaukojo savo šir
dies lietuvybei, nesuvirdamas 
“amerikoniškame katile”, kaip 
tūkstančiai ir tūkstančiai kitų lie
tuviškos kilmės jo bendralaikių.

Man rodos, kad visa tai labai 
aišku be didelių išvedžiojimų ir 
filosofijų. Tik ar mes čia Aust
ralijoje, šiaurės ir pietų Ameri
koje. Europoje taip tvarkomės 
ir gyvenime, kad išaugintume 
daugiau Antanų Olių ir kad lie
tuviškų bendruomenių veikimą 
padarytume stipriausiu ir nau
dingiausiu? žinoma, kad ne! O 
tai tik nuo mūsų pačių priklauso.

Paimkime pavyzdžiu finansi
nę sritį, kuri yra visų mūsų orga
nizacijų sėkmingo veikimo sąly-

ga ir pagrindas. Aš negalėčiau 
tiksliai ir pagal dokumentus ap
skaičiuoti, kiek nuo praėjusio 
karo pabaigos turėjo pajamų ir 
išlaidų, sakysim, dvi stambiau
sios lietuvių politinės veiklos or
ganizacijos — Vlikas ir Altas. 
Bet jeigu kas turėtų laiko įsigi
linti, galėtų ir tiksliai suskaičiuo
ti. Dabar tik apskritai pasako
ma, kad mažiausia — pusę mi
lijono dolerių, o kiti tvirtina, kad 
milijoną ir daugiau.

Sutiksime, kad dalis tų stam
bių išlaidų politiniams ir infor
maciniams reikalams buvo bū
tinos, neišvengiamos ir naudin
gai sunaudotos. Kita dalis išlai
dų kels abejonių, čia yra ques
tions of opinion: vieni mėgins 
tai pateisinti, kiti stačiai sakys, 
kad daug pinigų be naudos ir 
reikalo kasmet buvo išmetama 
“kaip į balą”. Aš taip pat esu 
įsitikinęs, kad mažiausia pusė 
tų išlaidų, skirtų vadinamos “po
litikos” reikalams, nebuvo būti
nos ir nedavė atitinkamos nau
dos. Jei jos būtų planingai skirs
tytos, pavyzdžiu, lietuviškų mo
kyklų vadovėliams parengti ir 
išleisti, vienam kitam geros ko
kybės garsiniam filmui Lietuvos 
reikalais paruošti, kelioms tikrai 
rimtoms r vakarietiško standar
to reikalavimus atitinkančioms 
knygoms didžiosiomis kalbomis 
paruošti ir išleisti apie Lietuvos 
istoriją, nepriklausomą Lietu
vą. jos kultūrą, politinius reika
lus ir išsilaisvinimo kovą, tai 
nauda būtų buvusi žymiai dides
nė, nuolat reikalinga ir nepraei
nanti su ta diena. Pusė milijono 
ar nors - ketvirtis milijono tiems 
reikalams čia būtų galėję daug 
padėti. Todėl nebe dabar, bet 
jau nuo daug anksčiau visę lais
vojo pasaulio lietuviai turėjo su
prasti ir nutarti, kad iš aukų su
renkamos lėšos turėtų būti ski
riamos ne tik politikos ar poli
tikavimo reikalams, bet ir lietu
vių kultūrai, menui remti.

Bendruomenė ne tik tavo ar 

mano — bet mūsų visų.

Sukūrėme Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę ir jos padalinius 
beveik visuose laisvojo pasaulio 
lietuviškų kolonijų didesniuose 
centruose. Laisvanoriškai ir ge- 
ravališkai sutarėme, kad jos kel
rodį sudarys lietuvybės išlaiky
mas ir stiprinimas kiekvienoje 
vietoje ir bendra pagalba tėvy
nės laisvės bylai. Svarbiausia 
supratimo vieta čia yra, kad tu 
esi lietuvis ir tavo veikla yra ly
giai brangi lietuvių tautos labui, 
o ne tai, kokiai partinei ar re
liginei grupei tu priklausai ar 
visai nepriklausai.

Australijos lietuvių Bendruo
menė, sunkiai ir pionieriškai įsi
kūrusi šiame tolimame ir įdo-

Gyvenimas Lietuvoje
(PASAKOJA ATVYKĘ IŠ LIETUVOS. LIETUVOJE

TRŪKO DUONOS, RŪKALŲ, KALTINTAS UŽSIENIS)

Iš atvykstančių iš Lietuvos gau
nama žinių apie pastarojo meto 
gyvenimą Lietuvoje.

Ar darbininkui pakanka pra
gyventi iš jo uždarbio? Ne — at
sakė tik praėj. metų gruodžio 
mėn. atvykęs į Fed. Vokietiją — 
Lietuvos darbininkas, gaunąs per 
mėn. 50-70 rb., atsižvelgiant į 
maisto produktų ir aprangos 
brangumą, negali tinkamai aprū
pinti šeimos. Darbo turi imtis ir 
žmona, nors ir turinti mažų vai
kų. šie, motinai dirbant, palie
kami lopšeliuose, kur jų esama. 
Susidarąs įspūdis, kad sovietinė 
santvarka suinteresuota sudaryti 
tokias sąlygas, kad ir moterys bū
tų verčiamos dirbti. Panaši ir 
tarnautojų padėtis. Tad mokamas 
žemas atlyginimas žmones ver
čia prasimanyti papildomų paja
mų. Dažni atvejai — išeikvoji
mai bei medžiagų pasisavinimai 
iš įmonių.

Apsunkinamas gyventojų ver
žimasis į miestus — tai kitas, at
vykusiųjų pasakojimu, būdingas 
šiandieninės buities bruęžas Lie
tuvoje. Kai jaunimas kolchozuo
se stebi sunkiai vargstančius tė-

1963 m. VASARIS
1 P Ignacas, Brigita, Gytis
2 S GRAUDULINES, Vandenis, Rytis
3 S Blažiejus, Asta, Radvilis
4 p Andrius, Veronika, Barkus
5 A Agota, Birutė, Arminas
6 T Titas, Dorytė, Živilė
7 K Romualdas, Ramutis, Daiva
8 P Jonas, Dormantas, Vijūne
9 S Kirilas, Apolonija, Algė

10 S Amantas, Girvydas, Vyga
11 P Liucijus, Algirdas, Mantas
12 A Aleksandras, Diemedis, Linas
13 T Katerina, Benediktas, Ugnė
14 K Valentinas, Vėjūnas, žynė
15 P Faustinas, Girdenis, Jurga
16 S LIETUVOS NĖPRIKL. ŠVENTĖ
17 S Donatas, Julija, Viltė
18 p Simonas, Konstancija, Gendrė
19 A Konradas, Šarūnas, Nida
20 T Amalija, Leonas, Auksė
21 K Germanas; Kęstutis, Žemyna
22 P Margarita, Dargis, Gardenis
23 S Petras Dam., Almis, Sigutė
24 S Motiejus, Adelė, Guoda

25 P Viktoras, Rasa, Margiris
26 A UŽGAVĖNES. Aleksandras, Aušra
27 T PELENŲ DIENA. Gabrielius, Taurė
28 K Gabrielius, Romanas, Gulbė

Sj MĖNESį MINĖTINOS DIENOS:

1919.2.13 Alytuje žuvo pir
masis Lietuvos karininkas An
tanas Juozapavičius.

1801.2.6. gimė vysk. Motie
jus Valančius.

1918.2.16 Vilniuje paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė.

1922.2.16 įsteigtas Lietuvos 
Universitetas.

1927.2.16 Vilniuje mirė Dr.

miame žemyne, buvo mums ki
tiems lietuviams gražiu pavyz
džiu, kokia didelė ir galinga ga
lėtų būti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Aš tikiu ir karštai 
linkiu, kad ji sėkmingai išgy
ventų savo kūdikystės skaudu
lius, rastų ir išlaikytų lietuviš
kos vienybės dvasią ir kaip uola 
stovėtų šiame naujame žemyne, 
kuriame dar prieš šimtmetį lie
tuviško kraujo žmogus buvo be
veik nematytas ir jo žodis negir
dėtas.

Visa tai gali įvykti ir tai pri
klauso nuo jūsų pačių. Ir jeigu 
tai įvyks ir jeigu tik Praamžius 
mudu vis dar laikys šioje žemė
je, gali atsitikti, kad mudu ir 
trečią kartą susibausime dar vie
nai kelionei į vaišingą lietuviš
ką Australiją atgaivinti savo 
dvasią ir pasigėrėti skaisčiais jū
sų lietuviškos širdies jausmais... 
dėkui.

vus, tai jis deda pastangas apsi
gyventi miestuose. Tačiau admi
nistracija įvairiais patvarkymais 
trukdo kurtis miestuose, juos 
verčia įsiregistruoti. O registruo
jami tik tie, kurie susiranda gy
venimo plotą. Statoma sąlyga, 
kad iš provincijos atvykęs susi
rastų gyvenvietę, nemažesnę kaip 
13 kv. mtr. grindų ploto. Atsi
žvelgiant į butų stoką, tai nėra 
lengva. O kol žmogus nepriregis
truotas, tol jis negali gauti darbo. 
Tokie reikalavimai nestatomi, kai 
tame pačiame mieste norima per
sikelti iš vieno buto į kitą. Tuo 
atveju reikalaujama, kad jie su
sirastų butą ar kambarį, kiekvie
nam šeimos nariui po 9 kv. mtr. 
grindų ploto.

Darbo jėga kolchozuoae mažėja 
— štai kas įvyksta, kai jaunimas 
susiranda būdų negyventi kaime. 
Imtasi priemonių per komjauni
mą dalį jaunimo nukreipti į kai
mą. Patvarkymais jaunimas, bai
gęs vid. mokyklas, įpareigojamas 
kolenozuose bei įmonėse atlikti 
bent dviejų metų vad. gamybinę 
praktiką. Tačiau, kolchozų atve
ju, ir šios priemonės pasirodė ne- 

Jonas Basanavičius.
1917.2.11 gimė poetas Kazys 

Bradūnas.
1907.2.2 gimė poetas Bernar

das Brazdžionis.
1891.2.13 gimė poetas Faus

tas Kirša.
Vasario 16 d. sukanka 350 

metų nuo kan. Mikalojaus Dauk
šos mirties.

pakankamos. Dėl to kas vasarą 
dar praktikuojamos vad. talkos 
kolchozuose bei sovehozuose. į _ 
jas siunčiami studentai, mokslei
viai, įmonių darbininkai. Kolcho
zai talkininkams už darbą nieko 
nemoka. Tačiau studentai ir 
moksleiviai talkinimo metu gauna 
neblogą maistą. J talką pasiųstie
ji darbininkai bei įmonių tarnau
tojai iš kolchozų ar sovehozų at
lyginimo negauna. Atlyginimą 
jiems sumoka tos įmonės ar įstai
gos, kuriose jie dirba.

Lietuvos gyventojai įžiūri ir 
reiškimų, kur Vakarai aiškiai pir
mauja. Pvz., kad ir pensijų klau
simas. Vokietijoje pensininkui mi
rus, jo žmonai mokama vyro pen
sijos dalis. Tuo tarpu Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje mirus pensi
ninkui, žmona jo pensijos negau
na. Vaikai įpareigojami išlaikyti < 
motiną. O jei mirusio pensininko 
žmon'a vaikų neturi, tai ji apgy
vendinama senelių namuose ar, 
atskirais atvejais, jai mokama ne
didelė “senatvės pensija”.
. Kokie paitarojo meto trūkumai 
Lietuvoje? Neseniai atvykę pasa
kojo, kad pastaruoju metu pra
dėję trūkti rūkalų, ypač cigare
čių. Žinybos aiškino: esanti kal
ta... Albanija, nes ji buvusi svar
biu tiekėju Sovietų Sąjungai. Tie
kimai sutrikę, tad ir pasireiškęs 
rūkalų trūkumas. Jei Lietuvoje 
maisto pagausėjimas buvo jaučia
mas 1959 — 60 metais, tai pasta
ruoju metu jo pasirinkimas par
duotuvėse jau gerokai sumažėjo. 
O Kubos krizės metu Vilniuje pir
miausiai pradėjo reikštis duonos 
stoka, ji buvo pardavinėjama nor
muotai. Nuo maždaug 1960 m. 
Lietuvoje pradėjo reikštis dar ir 
skutimosi peiliukų trūkumas. Kai 
dėl to pasiskundę Vilniaus univer
siteto studentai, jiems buvo atsa
kyta — čia kalta Švedija... Girdi, 
ji nutraukusi plieno tiekimus so
vietams, tad ir pasireiškęs trūku
mas.

Ar išvežimų pasitaiko? Ne — 
pasakojo atvykusieji — išskyrus 
jaunimo įpareigojimus įvairiems 
darbams už Lietuvos ribų, be to, 
išvežami nubaustieji daugiau kaip 
3 metams laisvės atėmimu. Nu
baustieji kalinimu ligi 3 metų, 
bausmes atlieka Lietuvos kalėji
muose arba darbo stovyklose.

Pagaliau, dar įdomi smulkmena 
— po buvusių išgyvenimų, šian
dien žymi Lietuvos gyventojų da
lis, bent iki 60%, vengia galvoti 
politiniais klausimais bei pareikš
ti savo nuomonę.
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ATVIRUMAS AR UŽDARUMAS?
LIETUVIO SANTYKIAI SU AUTRALU VISUOMENINIU, KULTŪRINIU IR POLITINIU

Dvi egzistuojančio* pažiuro* — 
uždaruma* ir bendravimai.

Vos įkėlus koją i šį kontinen
tą iki paskutiniųjų įvykių čia Ade
laidėje mūsų pavienių asmenų, 
organizacijų ir visokių instituci
jų pažiūrose dominavo uždai u- 
mu. Uždaro rato peržengimas 
kaip aiškinama, esą, gresia nu
tautėti. Bendra vyraujanti nuo
monė — tik hermetiškoje ben
druomenėje mes galime ilgiau iš
laikyti lietuviškumą ir geriau pa
sidarbuoti savo tautai.

Paskutiniaisiais metais pasigir
do vienas kitas individualus bal
sas, kad mums reikalingas glau
dus bendravimas su kitomis tau
tybėmis, ir ypač su australais sa
vo tautinėje veikloje, bet tokiems 
balsams niekas rimto dėmesio ne
kreipė, ir bendra šiuo tarpu vei
klos linija yra hermetiško pobū
džio.

Šiuo klausimu kalbant iš es
mės, kyla abejonė, ar mes net iv 
labai stengdamiesi galime kitų 
atsiriboti ypač moderniais lai
kais šiame krašte? Tas santykis 
praktikuojamas kasdien. Juk tu
rime eiti į įvairias darbovietes, 
kartu dirbti su australais, priver
stinai priklausyti unijoms bei ki
toms profesinėms organizacijoms, 
kasdien klausome radio, žiūrime 
televizijos, skaitome australiškus 
laikraščius, einame į kinus, teat
rus, operas, koncertus, pilietybę 
priėmę turime dalyvauti rinki
muose ir t.t. ir t.t. Vadinasi, kaip 
ten kas beaiškintų uždarumo nau
dingumą, bet iš čia paminėtų fak
tų matosi, kad mes negalime ak
linai užsidaryti savoje bendruo
menėje.

Vienintelis kelias, kuriuo mes 
ir pamažu einame, bet oficialiai 
nenorime prisipažinti, ir yra ben
dravimą*. Kadangi ši, sakyčiau, 
glaudaus bendradarbiavimo su 
kitomis tautybėmis ypač su aus-
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tralais, politika mūsų bendruo
meninių organų nebuvo pripažin
ta, tai dėl to ir kai kuriais atžvil
giais mūsų veiklos rezultatai la
bai daug nukenčia.

Kaip galima dirbti mūsų ben
druomenės ir australų tautos la
bui?

Ne vienas gali pasakyti, kad 
dviem ponam neįmanoma tarnau
ti. Tačiau giliau dalyką pasvars
čius čia dviejų ponų ir nerasime.

Pažiūrėkime, kokius principi
nius reikalavimus stato australų 
tauta savo piliečiams. Daug ne
suklysiu tuos reikalavimus su
glaudęs į tris grupes:

1. išauginti dorą, sąžiningą ir 
išsilavinusį pilietį;

2. visomis išgalėmis ginti savo 
valstybės laisvę ir pripažinti ap
sisprendimo teisę bei atstatyti 
pavergtų tautų laisves;

3. Kelti savo tautinę kultūrą 
bei ūkinį pajėgumą.

Tai ir viskas. Dabar palyginsi
me savo lietuviškosios bendruo
menės principinius siekimus ir 
pamatysime, kad jie ne tik nesusi
kryžiuoja, bet yra tie patys, tik 
jų įgyvendinimo teritorija skir
tinga. Taigi, kaip lietuvių, taip 
ir australų principiniai siekimai 
*utampa, vadinasi, geras lietuvių 
bendruomenės narys bus geras ir 
Australijos pilietis. Kitaip sakant, 
einant prie bendradarbiavimo čia 
niekad negali kilti tariamosios 
dviem ponam tarnybos, kaip kad 
kas gali pamanyti.

Esminė ir būtina sąlyga ben
dravime su australais pasilikti są
moningu lietuviu. Jeigu ši sąlyga 
nebus išlaikyta, tai, žinoma, iš to
kio lietuvio, kuris ir labai akty
vus būtų australų visuomenėj, 
bet bijotų prisipažinti esąs lie
tuviškos kilmės, Lietuvos kraš
to, išsižadėtų savos kultūros ir 
savos istorijos, jokios naudos lie
tuvių bendruomenei nebus.

Tačiau jeigu lietuvis visuome
nininkas, įstojęs į unijas, profe
sines organizacijas, klubus arba 
net darbovietėje kiekviena proga 
išnaudos primindamas Lietuvą, 
žinoma, ten', kur pritinka, jis bus 
labai pasidarbavęs savo bendruo
menei ir kartu Australijai. Arba 
jeigu kuris nors lietuvis, kultūri
ninkas, menininkas pasistengs ar 
tai į programą įtraukti lietuviško 
elemento arba jis sugebės ką nors 
iš lietuviškos kultūros pademon
struoti, būtų jau puikus dalykas, 
atitinkąs taip lietuviškajai, taip 
ir australiškajai pusei.

Pagaliau jeigu mūsų tautiečiai 
aktyviai įsijungtų į vietos politinį 
gyvenimą dalyvaudami ne tik 
rinkimuose, bet ir stodami į aus
tralų partijas ir per tų partijų 
susirinkimus, suvažiavimus, pas
kaitas, diskusijas iškeltų paverg
tos Lietuvos reikalą, tai labai 
daug būtų atsiekta Lietuvos lais
vės atgavimo reikalu.

Šituo keliu eidamas mūsų tau
tietis tikrai- daug gali pasitarnau
ti savo bendruomenei ir kartu 
bus labai laukiamas kaip aktyvus 
pilietis daugelio australų organi
zacijų.

Taigi, jau pats laikas keisti 
mūsų uždarumo politiką ir leis
tis į kuo glaudesnį bendradarbia
vimą su australų visuomene vi
suomeninėj, kultūrinėj ir politi
nėj srity. Kaip tipiškiausią pa
vyzdį galėčiau paminėti jau ant
ru kartu ruoštas dainų šventes 

Sydney ir Adelaidėj ir abu kartus 
visai uždaras — tik lietuviškame 
rately, vienam kitam privačiai at
sivedant pažįstamą kitatautį. 
Ateity viso* dainų šventė*, dali*
sporto varžybų, tautinių šokių 
pasirodymų turi būti vieši paren
gimai, gerai išreklamuoti prieš 
tai spaudoje skelbimais, per ra
diją, plakatai* gatvėse ir kitais 
galimais būdais. Reikia iš anksto 
sutikti, kad tokia reklama gero
kai kaštuos, bet tie kaštai grįš 
su kaupu finansiniai, moraliai ir 
propagandiniai kaip mūsų . ben
druomenei, taip ir visai lietuvių 
tautai.

J. VAČAIČIO SUKAKTIS
Pereitų metų pabaigoje buvęs 

ilgametis Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos 
p-kas Justas Vaičaitis, dabar gy
venąs Amerikoje (Bostone) at
šventė savo 40 metų, visuomeni
nės veiklos ir drauge savo 20 me
tų vedybinę sukaktį su žmona 
dantų gydytoja Brone (Plūkaite). 
Būdamas Australijoje jis buvo 
pradininkas ir aktyvusis organi

zatorius Australijos Liet. Ben- 
-nės. Ir nuvykęs į Ameriką J. 
Vaičaitis tuoj įsijungė į Amerikos 
lietuvių veiklą: jau septyneri me
tai, kaip jis sėkmingai vadovauja 
Bostone didžiausiai SLA (Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje) kuo
pai, darbuojasi Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus valdyboje, kur dvejus 
metus pirmininkavo, aktyviai reiš- 
kiaši Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriuje, Mokytojų Drau
gijos Bostono skyriaus valdyboje, 
kur per septynerius metus ėjo 
įvairias pareigas. Šalia to dirba 
Bostono lituanistinėje mokykloje, 
kuriai trejus metus ir pats vado
vavo. Be eilės įvairių parengimų, 
minėjimų, kur J. Vaičaitis daugu
moje yra iniciatorius šiuo metu 
jau antrai kadencijai išrinįktas 
Amerikos Lietuvių Ben-nės Bos
tono apygardos pirmininku.

Kaip matome, J. Vaičaitis ir te
nai nuvykęs nesėdi rankų sudė
jęs, o eina ir dirba visur, kur tik 
mato ir kur tik reikia. Nereikia 
galvoti, kad apleidęs Australiją 
J. Vaičaitis jau nutraukė su mu
mis visus ryšius. Priešingai, jis 
aktyviai domisi mūsų gyvenimu, 
skaito mūsų spaudą (Mūsų Pasto
gę gauna oro paštu) laiškais pa
laiko nuolatinį kontaktą su savo 
buv. bendradarbiais ir bičiuliais. 
Ir paskutiniame Australijos Kra
što Tarybos suvažiavime perrink
tas Austr. Liet. B-nės atstovu į 
Pasaulio Lietuvių Seimą. Svei
kindami p. Vaičaitį jo dvigubos 
sukakties proga linkime jam ir 
poniai Bronei dar daug šviesių ir 
kūrybingų metų.

P. S. Pereitų metų pabaigoje 
paskelbtoji Mūsų Pastogėje trum
pa žinutė apie J. Vaičaičio sukak
tį buvo netiksli, čia paminėdami 
p. J. Vaičaičio sukaktį ją patiks
liname ir papildome. Red.

JULIUS KAUPAS f
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— Nieko. Geras vyras, — atsakė ji. — Bet tu 
pirmiausia padėk stiklinę. Jei nori, pieno įpilsiu.

Petras papurtė galvą.
Mama atsisėdo ant sofos. Ji paėmė fotografijų 

albumą nuo staliuko ir atvertė vestuvinę nuotrauką.
— Kaip manai, Petruk... — tarė ji sūnui, nenu

kreipdama akių nuo fotografijos, lyg kalbėdama ne 
jam, o mirusiam vyrui. — Ar norėtum turėti naują 
tėvelį? Supranti...

Aišku, Petrukas viską suprato. Virbickas bus 
naujas tėvelis ir gyvens su jais. Petrukas jam ap
rodys visą namą ir slaptą plyšį tvoroj, per kurį ga
lima išlysti į gatvę. Jie eis pasivaikščioti, šaudys ra
ketas, Virbickas pasakos apie paslaptingus plėši
kus, o Petro draugai, atėję į svečius, stebėsis ir pa
vydės jam. Kodėl mamos abejoja, ar vaikai ką nors 
išmano?

— Supranti, Petruk, — tęsė motina, — namuo
se reikia vyriškos rankos. Kaip manai, ar tėvelis 
pritartų, jei aš vėl sumanyčiau ištekėti?

— Žinoma. Mūsų klasėj vsi vaikai turi po tė
velį, — pritarė Petras. — Jie visuomet ir dieny
ne pasirašo.

Degutienė nusišypsojo.
— Dar viena staigmena nutiko, — tęsė ji. — 

Gavau laišką iš Amerikos, kad dėdė Frankas nu
mirė. Atsimeni dėdę Franką, kur Pensilvanijoj 
anglis kasė... Jo fotografija čia kažkur turi būti. 
Štai, čia dėdė Frankas.

Storas praplikęs vyras su cigaru burnoj žvel
gė į jį iš pageltusios nuotraukos, atsirėmęs į au-

— is visą savo turtą mums paliko.
Tą naktį Petrukas sapnavo, kad jis važiavo 

konke, užsidėjęs policininko kepurę, ir ič didelio 
revolverio šaudė raketas į orą. Virbickas gi stovė
jo šalia ir juokėsi, varydamas arklį vadelėmis.

Jis atsikėlė anksti ir, susiradęs apdriskusius 
Šerloko Holmso memuarus spintoje, įniko skaityti.

Po pusryčių jis su motina nuėjo Įgulos baž
nyčion. Sėdėdamas ant suolo moterų pusėj, jis bai
liai žiūrėjo į rūsčius sparnuotų angelų veidus. Jei
gu Virbickas būtų kartu, mąstė jis, juodu galėtų 
sėdėti kitoj bažnyčios pusėj su vyrais.

Grįžęs iš bažnyčios, Petras nuobodžiaudamas 
čežėjo po kiemą. Jis apžiūrėjo patvory kėpsantį 
aptirpusi sniego senį. Nulaužęs nuo stoo spindintį 
varveklį, Petras įsmeigė jį seniui į veidą nosies 
vietoj. Paskui jis nušokavo šaligatvio kvadratais 
iki vaistinės ir apžiūrėjo lange sustatytus vaistų 

butelius, tarpais žvilgterėdamas į Virbicko namo 
duris.

Po kiek laiko gatvėn išvirto Mikas. Vaikai ėmė 
svaidyti sniego gniūžtes, skaičiuodami, kuris dau
giau sykių pataikys į telefono stulpą. Petras papa
sakojo draugui apie raketas, o šis jam apie vakar 
matytą filmą.

— Ar norėtum turėti dviratį? — lyg niekur 
nieko paklausė Petras.

— Žinoma, — susisvajojo Mikas. — Bet kas 
tau duos dviratį. Mūsų gatvėj tik vienas Juozas 
teturi.

— Aš gausiu, — pasigyrė Petras.
Už kiek laiko atsirado ii- Pranas.
— Klausykit, ar ne puiku, — tarė jis drau

gams, rodydamas naują “Bublički” papirosų dėžu
tę, ir ėmė garsiai deklamuoti ant pokelio išspaus
dintą reklamą. — Klasėj mums visokius nuobodžius 
eilėraščius liepia mokytis. Kodėl ne šitą? Nunešiu 
į klasę ir parodysiu mokytojui.

— E, ką tu, — numojo ranka Mikas. — Čia 
ne mokiniams, čia tik tiems, kur rūko.

Pagaliau gatvėj pasirodė Virbickas. Pranas 
paslėpė papirosų dėžutę kišenėj, o Mikas nežy
miai numetė sniego gniūžtę ant šaligatvio ir su
trypė kaliošo kulnu. Petro krūtinę užplūdo šiltas 
jausmas.

— Tai ką, vyrai, nekoks oras, — tarė prie jų 
prisiartinęs policininkas ir pažvelgė į dangų. — Na, 
kaip tu kaip, Petrai? Atnešiau tau tuos rub
lius, kur žadėjau. Sakyk, ar mama namie?

— Namie, — patvirtino vaikas. Jis išsišiepė 
nuo ausies iki ausies, pamatęs, kokį įspūdį Vir
bickas padarė draugams.

— Tai dabar aš einu namo, — tarė Petras ir 
nužingsniavo su policininku gatve, gerai žinoda
mas, jog draugai žiūri į jį iš paskos su pagarba 
ir pavydu.

Kailiniais apsivilkęs žydas plovė skardinę ir 
aprūdijusią krautuvės iškabą. “A Chomskis. Viso
kių prekių krautuvė” — buvo užrašyta viršuj, o 
žemiau nutapyta cukraus galva, suvyniota į mė
lyną popierių, sūris, riestainių virtinė r kažkokia 
žuvis kreiva galva.

Petras gyveno stebuklingam pasauly. Namuose 
jis visuomet sutikdavo Virbicką. Jie lošdavo šach
matais arba eidavo į prieplauką garlaivių pažiūrė
ti. Tais metais Nemuno ir Neries santakoj susi
kimšo ledai ir Kaune prasidėjo potvynis. Vaikšti

nėdami Kęstučio gatve, jie žiūrėjo, kaip žmonės 
irstosi laiveliais, ir Petras galvojo, kaip įdomu 
būtų gyventi apsemtame name. Dažniausiai tačiau 
vaikas žiūrėdavo į policininką*iš šono, stebėdamas, 
kaip jis juokiasi, užkišęs nykštį už diržo ir kaip 
šnekasi su mama, planuodamas ateitį. Kambarys 
kvepėjo aulinių batų oda ir tabaku. Vaikui patiko, 
kad mama daugiau puošės, buvo linksmesnė ir at
rodė gražesnė.

Kartais Virbickas jam duodavo dvidešimt cen
tų ii siųsdavo j Chomskio krautuvę nupirkt sal
dainių. Petras jausdavo, kad jie nori pasilikti vie
ni arba aptarti ką nors svarbaus, kas ne vaikams 
girdėti. Tada jis neskubėdavo namo. Jis žiūrinėda
vo skardines dėžes su visokiais saldainiais, riestai
nius, saulėgrąžas, popierinėse dėžutėse sudėtas sa
gas, siūlus ir muilo gabalus. Jo akis visuomet 
traukdavo šokoladinės žuvytės, suvyniotos į bliz
gančius popieriukus, bet jos kažkaip atrodydavo 
perdaug skanios ir jų pirkti jis nedrįsdavo. Krau
tuvė jam buvo nelyg paslaptinga plėšikų ola, pil
na nepaprastų lobių.

Policininkas Petrui buvo kaip šeimos narys. Jis 
pasakodavo mamai apie savo darbą ir jie darė ves
tuvių planus. Virbickas siūlė lukterėti, kol susi
tvarkys palikimo reikalai.

— Ne todėl, kad tie pinigai taip jau svarbūs, 
— aiškindavo jis, — bet žinant padėtį daug leng
viau planuoti ateitį.

Iš Amerikos tačiau naujų žinių vis nebuvo.
Pamažu atėjo pavasaris. Oras atšilo. Balan

džiai vaikštinėjo ant bažnyčios stogo, lesdami duo
nos plutas. Kaštonų žievė sudrėko, pajuodo ii’ pri
sipildė keistos gyvybės. Netrukus ėmė sprogti pum
purai. Linksmas vėjas nešiojo plakatų skiautes. 
Laisvės alėjoj ėmė vaikščioti studentai, ir skur
džiai apsirėdžiusios mergaitės pardavinėjo žibutes, 
šaligatviai išdžiūdavo ir pamėlo, krautuvių lan
guose spindėjo saulė. Petras buvo pilnas energijos. 
Po pamokų jis su draugais žaisdavo futbolą kieme, 
lošdavo šachmatais ir vis laukdavo šeštadienio.

Buvo šilta gegužės popietė, kai Petras grįžo 
namo. Vaistinės buteliuose žaidė saulės spinduliai. 
Atvira karieta pravažiavo karininkas su besijuo- 
kančia moterim.

— Labas, — tarė Petras kiemsargiui, kuris 
dažė medinę tvorą, mirkydamas teptuką į dažus. — 
Tai dabar tvora bus mėlyna?

— Mėlyna, — patvirtino šis.
Vyšnia ties langu žaliavo, skleisdama naujas 

šakeles. Seni kaštonai žydėjo kieme ir per žiedus 
vos matėsi aprūkęs Darginavičiaus kaminas.

Vaikas švilpaudamas įėjo į namus.
Prie stalo sėdėjo mama su Virbicku, abu ty

lūs ir susimąstę, lyg ką sunkaus svarstydami.

— Labas mama, labas ponas Virbickai, — 
linskmai pasisveikino vaikas, apsimesdamas nepas
tebįs jų susirūpinusių veidų, ir trinktelėjo portfelį 
ant stalo. — Ot apločiau Vincą šiandien! Daviau 
matą per keturius ėjimus.

Virbickas tačiau nė nepažvelgė į jį.
— Tai viskas? — kreipėsi jis į Degutienę nu

sivylusiu balsu ir padėjo laišką ant stalo.
— Taip. Trys šimtai litų, — patvirtino mama.

— Iš pradžių rodės, kad bus daugiau. Bet apmokė
jus skolas ir mokesčius, atlyginus advokatui, tiek 
ir teliko.
Virbickas mąstė. Jis užsidegė papirosą ir, suraukęs 
kaktą, pažvelgė pro langą.

— Planai trukdosi, — pagaliau nusprendė jis.
— Juk sakėm, kad tie pinigai bus reikalingi pra
džiai, įsikūrimui. O dabar pradėk tuščiomis ranko
mis. Bus sunku.

Mama tylėjo.
— —Aš manau, kad, taip reikalams susiklo

jus, teks viską atidėti. Vis tik reikia šio to. Kaip 
gi taip be pinigo.

Jis ištraukė iš kišenės nosinę, nusišnypštė ir, 
lyg prisiversdamas, tarė vaikui:

— Na sveikas, Petrai. Sakai, neblogai šachma
tais sulošei? Bravo vyras.

Kiek palaukęs, jis pridūrė:
Štai tau dvidešimt centų,, nupirk ko nors pas 

Choinskj. Reikia atšvęst pergalę. Mes gi čia turim 
su tavo mama šį tą aptarti.

Vaikui rodėsi, kad jis turėtų likti čia šalia 
mamos ir viską girdėti. Jis pažvelgė jai į akis. 
Mama linktelėjo galva. Jos akys buvo‘liūdnos, bet 
tvirtos ir užsispyrusios. Petras nenorom išdūlino 
pro duris.

Jis patraukė purvinu šaligatviu, spardydamas 
nuorūkas. Ties įskilusio rūsio langu gulėjo negyvas 
žvirblis.

Ant Chomskio laiptų sėdėjo Pranas ir, pasi
dėjęs ant kelių kartoninį skydą, peiliuku lygino jo 
kraštą.
— Matai, ką padariau, Petrai, — pasigyrė jis ir, 
apvertęs skydą, parodė kitoj pusėj pritaisytas vir
vutes, — čia rankai užkišti. Dabar tik kardo rei
kia. O tu kur eini?

— Pas Chomskį bonbonkų, — be ūpo atsakė vai
kas. — Eime.

Krautuvėj viešpatavo prietema. Kvepėjo žiba
lu. Ruda skara apsigaubusi senutė lingavo prie 
pustuščio druskos maišo. Chomskis ėmė iš statinės 
silkes ir, nupurtąs rašalą, dėjo ant laikraščio.

šį kartą Petras nusprendė pirkti šokoladines 
žuvytes. Įsikišę po vieną į burną, vaikai išėjo į 
gatvę. •

(Pabaiga psl. 5)
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Ačiū, ačiū, kaimyne,

BAČIŪNAI MELBOURNE IR GEELONGE

G.P.

BAČIŪNAI ADELAIDĖJE
tai patarimu

tikrai pamiršęs. Sakai vasa

rio 1 d. Northcote miesto

salėje? Puiku! Tad iki pa

simatymo penktadienį Mūsų

lietuviai-. (E)

LIETUVIAI PASAULYJE

p. Bačiū- 
mojome 

turėdami tik 
atvažiuokite

PLINTA MEDINIŲ 
KLUMPAIČIŲ GAMYBA

moderniškiausias viešbuti* prie Cabramattos gelžinkelio tilte. < ► 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — < J 
gera muzika. J Į

!

J. IR M. BAČIŪNAI 
N. ZELANDIJOJE

Po penkerių metų gruodžio 13 
d. J. ir M. Bačiūnai ir vėl malo
niai šypsojosi Auckland© uoste. 
Senos pažintys vėl buvo atnau
jintos, ir mes kalbėjomės, tarsi 
tų penkerių metų tarpo iš viso 
nebūtų buvę. Iš uosto nuvykome 
pas p. Liutikus. Užtrukę čia po
rą valandų traukėme pas p. Ka
minskus pietums, o vakarieniavo
me pas p. E. Petraškienę. Vaka
re Y.W.C.A. svetainėje susirinko 
auklandiečiai lietuviai pasimaty
ti su svečiais ir drauge pamatyti 
p. J. Bačiūno atsivežtų lietuviškų 
filmų.

J. Bačiūno žodžiais, jų kelionės 
tikslas į Australiją (neaplenkiant 
N. Zelandijos) r yra palaikyti ry
šius tarp lietuvių. Glaudūs san
tykiai ir sutelktom jėgom reika
lų purenimas yra mums gyvybiš
kai svarbūs. Gal todėl p. J. Ba
čiūnas susirinkusius pabarė, už 
santykių nepalaikymą. Jis atvi
rai tarė — nebūkite tinginiai! 
Juk mokate rašyti. Kitaip buvo 
prieš 50 metų, kai gerb. svečiui 
teko būti maždaug 12-kos orga
nizacijų sekretorium ir šalia to 
dar daug kam asmeninius laiškus 
rašyti, nes anais laikais retai 
kas mokėjo rašyti. Dabar tos pro-

Šimtinis Adelaidės lietuvių bū
rys 1962 m. gruodžio 20 d. pasi
tiko p.p. Bačiūnus aerodrome. 
Lietuvaitės tautiniais drabužiais 
įteikė įvairių organizacijų puokš
tes gėlių. Bačiūnų ir sutinkan
čiųjų veiduose džiaugsmas ir su
sijaudinimas, net ašaros. Kiekvie
nas nori su jais susitikti, pasi
sveikinti ir žodelį tarti. O ir p. 
Bačiūnas nori visiems paspausti 
ranką ir pasikalbėti, bet tiek 
daug sutinkančiųjų, kad visų ne
pajėgia. Tik vieno p. Bačiūnas 
pasigedo, tai asmens, kuriam, jo 
prašymu, atvežė dail. Rūkštelės 
pieštą a.a. kun. J. Kungio portre
tą. Kad nesužalotų, jis jo nedavė 
į bagažą, bet pats, lyg kūdikį, 
visą kelią globojo.

Jau pirmą vakarą, užkandžiau
damas pas p. Linkus su priėmi
mo 
kun. Kazlausku, ne tik informa- 
vosi apie vietos lietuvių gyveni
mą, • • ■ • —
mus. A.L.B. Krašto Tarybos su
važiavimui.

Būdamas Adelaidėje jis visą 
laiką stebėjo visų lietuvių orga
nizacijų ir net privačių asmenų, 
ypač biznio, gyvenimą. Jo noras: 
pastebėti teigiamą ir perduoti 
kitų kraštų lietuviams kaip pa
vyzdį, o neigiamumus, esant są-

komitetu ir vietos klebonu

bet ir patiekė savo pasiūly-

d. 
sta-

1ŠK1LMĖS PALEIDUS
PIRMĄJĄ ELEKTRINĖS 

TURBINĄ
Praėj. metų gruodžio 30 

Elektrėnuose (ties Vieviu) 
tomoje elektrinėje — VRES 
buvo paleistas pirmas 150.000 ki
lovatų galingumo turbo — gene
ratorius. Ta proga buvo' atvykę 
patys žymieji partijos, valdžios 
pareigūnai, sakė kalbas, o Aukšč. 
Sovieto įsakais statytojai buvo 
apdovanoti garbės vardais. Staty
ba vyksta jau daugiau kaip dveji 
metai ir šiluminės elektrinės ga
lingumas turėsiąs siekti 1 mil. 
200 tūkst. kilovatų. Be lietuvių, 
statyboje dalyvauja rusai, ukrai
niečiai, latviai, baltarusiai, uzbe- 
kistaniečiai ir kt. (E)r

— Sausio 6 d. dramos teatras 
Kaune pastatė sezono pirmąją 
premiją — amerikiečių drama
turgo A. Millerio dramą “Visi 
mano sūnūs”. Pastatė H. Vanse- 
vičius. šiais metais dramos te
atro kolektyvas žada paruošti dar 
keturias premjeras, jų tarpe Šek
spyro “Dvyliktąją naktį” ir Kazio 
Inčiūros biografinio pobūdžio 
pjesę “Julija Žemaitė”.

SIŪLO ŠERNIENĄ PERDUOTI 
VIEŠAJAM MAITINIMUI

Per Vilniaus radijų pasakota 
apie pavykusių šernų medžioklę 
Mūšos girininkijoje. Nušauta 16 
šernų. Sėkmingos medžioklės vy
ko ir kitur, pvz. rekordinis šernas 
atiteko rokiškiečiui Raukui, Pa- 
dubos miške nušovusiam 340 kg 
svorio šernų (vien jo kailis svėręs 
40 kg ). Biržų medžiotojams bu
vę ir skaudžių nuotykių, kai juos 
sužeidę sužeistieji šernai. Kai 
skelbiami laimikiai šernų medžio
klėje, pareikštas ir kuklus noras: 
girdi, daug sumedžiotos šernienos 
patenka į juodąją rinką Lietuvo
je, o ar, girdi, nereikėtų sutvar
kyti medžioklės taip, kad dalis

MOW PA3TOQM 1963 m. sausio 30 d.

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES AMBASADORIUS
J. IR M. BAČIŪNAI N. ZELANDIJOJE IR AUSTRALIJOJE

blemos nėra, tačiau įsigalėjo sno- 
biškumo ar uždarumo epidemija. 
Uždarumas mums labai pavojin
gas ir slidus kelias į greitų nu- 

• tautėjimą bei nesidomėjimą lie
tuviškais reikalais.

Ponai Bačiūnai, lankydami lie
tuvius Europoje, Pietų Ameri
koje, Australijoje su savo malo
nia šypsena, draugiškumu ir kar
šta meile lietuviškiems reikalams 
mums yra gyvas ir neblunkantis 
pavyzdys. Kaip Amerikoje ginči
jamasi, kas turi ar neturi teisės 
vadintis Lietuvos ambasadoriais, 
pietų padangėje nėra mažiausios 
abejonės, kad Bačiūnai yra ge. 
riausi lietuviško* širdies ambasa
doriai.

Sekantį rytų būrelis Aucklando 
lietuvių susirinko krantinėje at
sisveikinti su mielais 
nais. Laivui pajudėjus 
vieni kitiems širdy 
vienų troškimų — 
dar kartų!

lygoms, pašalinti ar 
ar kitomis priemonėmis.

Ypatingai jis kreipė dėmesį į 
jaunimą dar lietuviškai kalbantį, 
dainuojantį, besidomintį muzika, 
šokantį, sportuojantį, žodžiu, į 
tautai dar gyvą, gajų jaunimą, 
kuris lietuvių tautos egzistenci
ją pratęs sekančiai kartai. Todėl 
ne viena proga jis juos apdova
nojo tiek viešai, tiek ir jaunimui 
net nežinant.

Jis džiaugėsi visais lietuvių pa
sisekimais. Pagrindinė jo mintis, 
kiek teko patirti, yra ta, kad mū
sų visų jėgos ir resursai, tiek pri
vačių asmenų tiek ir organiza
cijų, turi sujungtai siekti lietu
vių tautos išlaikymo ir Lietuvos 
vardo kėlimo tuo palengvinant 
pastangas kovai už jos laisvę.

Su šiomis mintimis jis gyveno 
Adelaidėje ir dauguma jį taip ir 
suprato. Todėl nenuostabų, kad 
jau atostogoms pasibaigus ir dar
bams prasidėjus, apie 60 lietuvių 
būrys š.m. sausio 8 d. susirinko 
aerodrome jų išleisti. Daugelio 
veiduose matėsi liūdesys. Išlei
dom juos lyg tėvus ar brolius, 
įteiktos gausios gėlės linkėjo 
jiems laimingos kelionės, o vei
dai ir, širdys jiems sakė: dar 
kartą sugrįžkit-namo — Adelai- 
dėn! (A.L.Ž.) V. Raginis 

mėsos būtų privaloma atiduoti 
viešojo maitinimo įstaigoms? Ka
dangi kiškių prieauglis 1962 m. 
buvęs mažas, tai siūloma su kiš
kių medžiojimu susilaikyti. (E)

Telšiuose vad. Liaudies meis
trai gamina — skobia medines 
klumpaites. Pasirodo, lietuviškos 
medinės klumpaitės turinčios di
delę paklausą Maskvoje, o Mins
ko liaudies dainų ir šokių ansam
bliui telšietis Kontrimas pagami
nęs 24 poras lietuviškais orna
mentais papuoštų klumpių. Daug 
suvenyrinių klumpaičių įsigijo 
Kauno, Palangos, Biržų, Šilutės 
ir kt. miestų gyventojai. Kitas

LIETUVIS ŠVEDIJOJE 
PROFESORIUS

Dr. Edvardas Varnauskas nuo 
1957 metų Goteburgo universite
te, Švedijoje, yra Medicinos fa
kulteto širdies ir plaučių ligų pro
fesorius, pasižymėjęs moksle ir 
išradimais. Dr. Varnauskas per
nai lankėsi Meksikoje, kur vyko 
širdies ligų specialistų suvažiavi
mas, susilaukęs per 4,000 dalyvių. 
Ten dr. Varnauskas turėjo prane
šimą. Po to jis lankėsi JAV įvai
riose moksliniuose centniose ir 
domėjosi savo specialybės klau
simais.

Be ko kita, Meksikoje širdies 
ligų konferencijoje dalyvavo ir iš

CABRAMATTA HOTEL
Tel. UB 1619

Sausio 8 d. žinomas Amerikos 
lietuvių veikėjas, kultūrininkas J. 
J. Bačiūnas su ponia Marica at
skrido lėktuvu iš Adelaidės į Mel- 
bourną devynių dienų vizitui. Jų 
pasitikti aerodroman atvyko ALB 
Melbourne Apylinkės pirminin
kas B. Zabiela, nariai J. Adoma
vičius ir J. Normantaitė, Lietu
vių Namų Tarybos pirmininkas J. 
Valys, Socialinės Globos Moterų 
Dr-jos pirmininkė p. Matukevi- 
čenė, sporto klubo “Varpas” pir- 
jnininkas Bladzevičius su ponia, 
Melbourne Savaitgalio Mokyklos 
vedėjas L. Vacbergas, J. Meiliū
nas, VI. Jakutis, A. Krausas, P. 
Dranginis, Iz. Gestartas ir kit. Pa
sitinkančiųjų būrelį puošė tauti
niais rūbais apsirengusios ponios 
Žiedienė ir Balčiūnienė bei p-lė 
J. Normantaitė. Jos įteikė vieš
niai Marijai Bačiūnienei Mel
bourne bendruomenės vardu gė
lių puokštę. Aerodrome nusipa
veikslavus su brangiais garbin
gais svečiais, p. Matukevičius sa
vo mašina nuvežė svečius į vie
ną moderniškiausių viešbučių 
“Southern Cross”, čia pažymė
tina, kad šio viešbučio kambarių 
sienas puošia lietuvių dailininkų 
per 100 paveikslų: Ievos Kubbos, 
H. Šalkausko ir V. Rato. Ir 729 
kambarį, kuriame apsigyveno Ba
čiūnai, puošia dail. H. Šalkausko 
du paveikslai.

Sausio mėn. 9 d. Lietuvių Na
muose įvyko garbingų svečių pri
ėmimas — vaišės. ALB Melbour
ne Apylinkės pirmininkas B. Za
biela tinkamu žodžiu pasveikino, 
Krašto Kultūros Tarybos narys 

meistras taip puikiai atlikęs me
nines dėžutes, kad jam pasiūlyta 
jas gaminti visos Sovietijos mas
tu. Telšių tekstilininkės audžia 
tautines juostas ir jas perka ne 
tik

KII’RAS PETRAUSKAS
ANT APAKIMO RIBOS

Dar prieš dvejetą metų skam
bėjęs Kipro Petrausko nuostabu
sis lyrinis tenoras jau nutilo. Pas
kutinės žinios praneša, kad Kip
ras Petrauskas netenka regėjimo, 
— jis esą dabar ant apakimo ri
bos.

Lietuvos dr. E. Januškevičius, bet 
sovietinis okupantas taip veikia 
išleidžiamus užsienin lietuvius, 
kad jie nesusitiktų su lietuviais, 
ir dr. Varnauskas su dr. Januške
vičium negalėjo pasimatyti.

DĖMESYS VAK. EUROPOS 
UNIJOS IŠLEISTAM 

ŽEMĖLAPIUI
Ryšium su Vak. Europos Unijos 

išleistu Berlyno bylos dokumentų 
rinkiniu su žemėlapiu, kuriame 
Lietuvos teritorijos dalis atvaiz
duota Sovietų Sąjungai priklau
santi, į tai savo spec, raštu atkrei
pė dėmesį Lietuvos dipl. šefas St. 
Lozoraitis. Prašyta, kad Unijos 

A. Krausas pristatė J. Bačiūnų 
kaip asmenį, Lietuvių Namų Ta
rybos pirmininkas J. Valys, kaip 
namų šeimininkas, pasveikino 
garbinguosius svečius. Šiame pri
ėmime dalyvavo visų bendruome
ninių organizacijų bei institucijų 
atstovai bei gausus būrys veikles
niųjų bendruomenės narių, šis 
priėmimas praėjo pakilioje nuo
taikoje, kuri užbaigė svečio <J. 
Bačiūno ilgesnis įdomus žodis.

Sausio mėn. 10 d. lydimas A. 
Krauso aplankė St. Vincents li
goninėje sergantį V. Novickį, bu
vusį Lietuvos konsulato Harbine 
sekretorių. Svečias geroką valan
dėlę pasikalbėjo su ligoniu, pa
guodė jį, moraliai bei materialiai 
parėmė jį. Tenka pabrėžti, kad 
svečias J. Bačiūnas yra labai jau
trus į vargą patekusiems, sergan
tiems tautiečiams. Prieš penketą 
metų lankydamasis Canberoje, 
vienam sergančiam ligoniui de
monstravo atsivežtą filmą iš lie
tuvių gyvenimo, kad prablaivius 
ligonio nuotaiką.. Be Vinco No- 
vickio J. Bačiūnas aplankė savo 
bute 168 Nicholson' str., Ehst Co
burg, sergančią K. Normantienę, 
buvusią Geelingo Savaitgalio Mo
kyklos vedėją. Jis ilgesnę valan
dėlę pabuvojo pas ją ir prablaivė 
ligonės slegiančią nuotaiką.

Vakare pas p. Barkus susirinko 
būrelis tautiečių vyrų, kur malo
nios šeimininkės vaišinami iš
klausėme pono J. Bačiūno prane
šimo apie lietuvių kultūrinę ii- vi
suomeninę veiklą Amerikoje. Sve
čiui buvo patiekta daug paklau
simų, į kuriuos jis malonėjo išsa-

kad priminei, o tai būčiau

Pastogės baliuje!

leidinio, liečiančio Berlyno bylą, 
žemėlapis būtų pakeistas kitu, 
kuriame Lietuva nebūtų pažymė
ta kaip Sovietų Sąjungos dalis.

Ta proga min. Lozoraitis pa
siūlė panašiais atsitikimais nau
doti formulę “Lietuva (sovietų 
okupuota)” arba “Lietuva (Sov. 
Sąjungos okupuota)”. (E)

BIBLIOGRAFINIS LEIDINYS
Nenuilstamasis bibliografas A- 

leksandras Ružancovas paruošė 
specialų lietuvių knygų produk
cijos 1956 — 1962 metų laikotar
pio bibliografiją.

1956 — 1962 metų laikotarpyje 
suregistravo laisvame pasaulyje 
viso 1004 neperiodinius leidinius: 
Europoje 127, Kanadoje ir JAV
— 821, Pietų Amerikoje — 33, 
Australijoje — Okeanijoje — 23, 
kas ir sudaro 1004 leidinius. Tai
— lietuvių kalba.

Bet tame laikotarpyje yra iš
leista ir kitomis kalbomis: Euro
poje 93, Kanadoje ir JAV — 198, 
Pietų Amerikoje — 24 ir Austra
lijoje — Okeanijoje — 3, viso — 
320.

Lietuvių ir kitomisi kalbomis, 
bet lietuviškomis temomis išleisti 
iš viso 1324 leidiniai.

Daugiausia leidinių išleista me
no sričiai, po to eina literatūra, 
visuomeniniai dalykai ir kt.

Galimas dalykas, kad leidinys 
gali būti ne visiškai tikslus, nes, 
kaip sako bibliografas, ne visi 
leidėjai apie savo leidinius pra
neša Bibliografinei Tarnybai. Į 
tai ir šia proga atkreipiamas visų 
leidėjų dėmesys. Bibliografinė 
Tarnyba prašo jai siųsti visus lei
dinius, kokie tiktai esti iš leidžia
mi: knygos, laikraščiai, brošiūros, 
parengimų programos ir t. t. Ad
resas yra šis; Lithuanian Biblio- 

miai atsakyti. Daug kas įdomaus 
patirta, kas visai nežinota ir spau- 
don nepatenka.

Sausio mėn. 11 d. lietuviškos 
dainos mėgėjai išgyveno tikrą 
dainų šventės nuotaiką. Žymus 
dainos meno mėgėjų būrys susi
rinko į Melbourne Lietuvių Na
mus išklausyti JAV ir Kanados 
šventėje dainuotų lietuvių dainų, 
įgrotų 1800 pėdų juoston. Mel- 
bourniškiai labai dėkingi svečiui 
J. Bačiūnui už tokią didelę pas
laugą ir dovaną, nes visi, kas tik 
norėjo galėjo išklausyti ištisai 
vykusią 1961 m. JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės progra
mą. Be jos dar girdėjome lietu
vių tautinių šokių Čikagoje šven
tės reportažą iš 1957 metų. Už
baigai buvo patiekta klausyto
jams A. Ponchielli operos “II Li- 
tuani” (Lietuviai) ištrauka (uver
tiūra). Ji ištisai jau 1874 m. išvy
do rampos šviesą Milano Scaloj. 
Ši opera parašyta pagal A. Mic
kevičiaus “Konrado Valenrodo” 
siužetą ir buvo po keletą kartų 
pastatyta Italijoje, Rusijoje (Pet
rapily) ir Prancūzijoje. 1903 m. 
Paryžiuje ji būvi pastatyta “Al
donos” vardu. Dėl savo labai su
dėtingų ir brangių scenų bei sun
kių pastatymų, ši mūsų tautą 
vaizduojanti opera neišpopuliarė- 
jo. Kompozitorius A. Poncheili 
yra autorius ir Džiokondos ope
ros. Aparatūrą talkino aptarnauti 
N. Butkūnas. Užbaigai J. Bačiū
nas kalbėjo apie “Išsiblašiusius 
lietuvius pasauly”, patiekdamas 
ir įdomių statistinių davinių iš 
įvairių lietuvių gyvenimo sričių.

Sausio mėn. 12 d. įvyko p. Ba
čiūnams pagerbti pietūs pas ALB 
Melbourne Apylinkės Valdybos 
vicepirmininką J. Dudėną. Vaka
re Lietuvių Namuose įvyko J. Ba
čiūno atsivežtų iš Amerikos filmų 
demonstravimas. Buvo parodytos 
trys filmos: 1. Radio pusvalandžių 
direktoriaus J. Stuko, kaip ame
rikiečių prekybinės misijos nario 
nuvykusio į dabartinę Lietuvą, 
filmas “Kaunas — Vilnius”, 2. 
1950 m. Washingtono Sąskrydis, 
3. Krepšinio Olimpijada Kaune 
1938. Ypač paskutinioji filmą pa
darė nepaprastą įspūdį žiūro
vams. Kai kurie š jų pamatė save 
arba savo tėvus bei artimuosius. 
Filmas garsinis, atskledžiąs Ne
priklausomos Lietuvos garbin
giausią puslapį. Nevienam iš se
nesnės kartos atstovų sudrėko 
akys filmas bežiūrint. Neužteko 
vieno seanso. Teko rodyti filmus 
du kartu. Lietuvių Namai iki šiol 
nebuvo matę tiek daug lankytojų. 
Buvo pilna jų pačiuose namuose 
ir sodely. Jie kartu nesutilpo na
muose. Po filmų įvyko ponų J. ir 
Z. Meiliūnų rezidencijoj pobūvis 
sodely, kurin susirinko gausus 
būrys svečių, čia dr. Iz. Kaunas 
parodė įdomių šviesių paveikslų, 
kuriuos maloniai aiškino garbin
gas svečias J. Bačiūnas. Porą va
landų praleista jaukioj nuotaikoj 
besivaišinant ir besišnekučiuo
jant su užjūrio svečiais, šeimi
ninkas J. Meiliūnas paskaitė iš
trauką iš J. Bačiūno pasisakymų 
pasaulio lietuvių klausimais ir di
džiai įvertino jo kelionių tikslus.

Sausio mėn. 13 d. ponai Bačiū
nai vyko aplankyti Geelongo ben
druomenės. Juos iš Melbourne ly
dėjo J. Valys, L. Vacbergas, B. 
Vanagas ir A. Krausas ir filmų 
operatorius australas. Vykome 
dviem mašinom. Prieš 11 vai. pa
siekėme ponų Skapinskų reziden
ciją, ’ kurion netrukus susirinko 
visų Geelonge veikiančių organi
zacijų atstovai, čia įvyko šaunus 
užjūrio svečių pagerbimas, su
ruoštas darnios Geelongo ben
druomenės. čia nesijautė jokio 
skirstymosi ir geelongiškiai pasi

KONSULO PAGERBIMAS
Lietuvos Konsulo Sao Paulyje 

p. Aleksandro Polišaičio jo 70 
metų amžiaus ir 40 metų Konsu- 
larinės tarnybos sukaktuvių pro
ga, Sao Paulio priemiesčio Vila 
Anastasio Dr. Jono Basanavičiaus 
vardo pradžios mokyklos Rėmėjų 
Būrelis priešaky su jo pirmininku 
p. Žarkausku ir sekretorium St. 
Kubiliunu š. m. spalio 27 d. mo
kyklos patalpose suorganizavo 
Konsului A. Polišaičiui, jo am
žiaus ir Konsularinės tarnybos 
sukaktuvių proga, pagerbimo va- 

graphical Service, 1132 North 
Walnut Street, Danville, Illinois, 
USA.

reika-MOKSLINIAM DARBUI 
linga Mikalojaus Daukšos knyga 
“Postilla Catholicka”. Kas ją tu
rėtų ir sutiktų paskolinti, malo-

rodė kaip vieninga šeima, gražiai 
sugyvenanti. Pobūvy dalyvavo vi
sų Geelonge veikiančių organi
zacijų atstovai, įskaitant ir lietu
vių katalikų kapelioną kun. dr. 
P. Bašinską, šeimininkas dr. Ska- 
pinskas savo sąmojais ir saulėta 
nuotaika užkrėtė visus pobūvio 
dalyvius.

Po pietų Geelongo Lietuvių 
Namuose buvo parodytos filmos, 
kurios buvo rodytos ir Melbourne 
ir patiektos būdingesnės dainos 
iš 1961 metų Dainų Šventės bei 
tautinių šokių reportažas su ope
ros “Lietuviai” overtiūra. Myli
mas svečias J. Bačiūnas gyvu žo
džiu prabilo į Geelongo lietuvius 
ir perdavė sveikinimus mūsų mi- 
nisterio Londone K. Balučio, PLB 
pirmininko dr. Sungailos bei JAV 
bendruomenės pirmininko St. 
Barzduko. Pertraukų metų gar
bingasis svečias J. Bačiūnas pa
sikalbėjo su senais bičiuliais gee- 
longiškiais ir užmezgė naujų pa
žinčių. Po programos Liet. Na
muose ponai Bačiūnai buvo nu
lydėti pas p. Skapinskus, kur dar 
keletą valandų praleista labai 
jaukioj nuotaikoj. ALB Geelon- 
go Apylinkės pirmininkas V. Bin- 
dokas ir dr. Skapinskas pasakė po 
žodį svečių garbei, o svečias J. 
Bačiūnas atsakė taikliu padėkos 
žodžiu už taip gražų, tikrai nuo
taikingą priėmimą ir atsisveikini
mą.

Sausio mėn. 14 d. ponai Bačiū
nai lankėsi privačiai šeimose. Va
kare J. Bačiūnas lankėsi pas ži
nomą kultūrininką ir veikėją A. 
Zubrą. Jis pristatė viskuo besi
dominčiam užjūrio svečiui mel- 
bourniškio jaunimo atstovus. Su 
jaunimu J. Bačiūna^praleido ke
letą valandų. Jaunieji apipylė į- 
vairiais klausimais garbingąjį už
jūrio svečią. Pasikalbėjimas buvo 
be galo gyvas ir jaunimui įdomus 
Svečias pažadėjo 
mėgsti ryšius su 
rikėje ir plačiam 
švietė akademinio 
nimą Amerikoje.

Sausio mėn. 15
Bačiūnų išleistuvių pobūvis Ane
lės ir Antano Krausų namuose 
Maribyrnonge. Dalyvavo apie 60 
svečių. Pobūvio metu ALB Mel
bourne Apylinkės pirmininkas B. 
Zabiela palakė atsisveikinimo 
žodį ir įteikė dovaną dail. A. Vai
čaičio grafikos darbų rinkinį su 
bendruomeninių organizacijų ats
tovų melbourniškių gausiais pa
rašais. Pobūvio šeimininkas A. 
Krausas pabrėžė savo žodyje sve
čią kaip nepaprastos energijos ir 
saulėto pavyzdžio žmogų dabarti
nėms ir ateinančioms lietuvių 
kartoms. J. Valys palinkėjo ne
pamiršti Australijos lietuvių ir 
juos atstovauti, kaip išrinktam 
Australijos lietuvių suvažiavime, 
Pasaulio Liet. Seime, įvyksian
čiame Kanadoje. Jautrų atsisvei
kinimo žodį tarė J. Bačiūnas. Po 
jo žodžio visi pobūvio dalyviai 
atsistojo ir sugiedojo “Ilgiausių 
Metų!” Meniškoj programos daly 
ypač pasireiškė p. Tamošiūnienė, 
P. Morkūnas, kun. J. Petrauskas, 
A. Karazijienė, solo dainomis, 
duetais Tamošiūnienė — Milvy- 
dienė, Baltrūnienė — Milvydienė 
savo vykusiu žydo sveikinimo 
imitavimu puikiai nuteikė daly
vius A. Milvydas. Daug sudainuo
ta bendrai dainų.

Keturias valandas trukęs pobū
vis turėjo baigtis tvirtu ir nuo
širdžiu rankos paspaudimu mūsų 
lietuvybės šului ir jo Poniai iš 
Amerikos.

Sausio mėn. 16 d. susirinkome 
apie 50 tautiečių išlydėti ponų 
Bačiūnų į Essendono aerodromą. 
Buvo malonu su brangiais sve
čiais dar valandėlę pabuvoti, nors 
daugeliui trukdė darbas atvykti 
atssiveikinti. Nusipaveikslavimas. 
Priartėjo atsisveikinimo valanda. 
Paskutinieji rankų paspaudimai 
atsisveikinant. Esame dėkingi 
brangiems svečiams mus aplan
kiusiems, paguodžiusiems, pastip
rinusiems viltį į mūsų tautos pri
sikėlimą.

A. Krausas

pagelbėti už- 
jaunimu Ame- 
pasauly ir nu- 
jaunimo gyve-

d. įvyko ponų

karienę, kurioje, neskaitant atvy
kusių iš kitų miesto- dalių, daly
vavo apie 60 vietos lietuvių. Pa
sakyta buvo daug kalbų, atžy
mint jubiliato nuveiktus Lietuvos 
ir lietuvių tautos labui darbus bei 
palinkint jam dar ilgus metus gy
venti ir, nenuilstamai, dirbti Lie
tuvos atstatymo bare.

Bendrai, pagerbimas praėjo 
draugiškoje ir šventiškoje nuotai
koje.

Stasys Vancevičius

nėkite atsiliepti: Pasaulio Lietu
vių Archyvas, 2655 West 69th St., 
Chicago 29, Ill., U.S.A.

N. Zelandijos L. B-nės valdybos 
sekretorė Nata Liutikaitė po sėk
mingos apendicito operacijos vėl 
uoliai darbuojasi vietos lietuvių 
tarpe.
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“VARPO VYRAMS !
Sporto 
vasario 

Lietuvių

Melbourne Lietuvių 
Klubas “Varpa*" š.tn. 
mėn. 9 d. 3 vai. p.p. 
Klubo namuose (Thornbury)r
Sporto Klubo kambary šaukia vi
suotinį — metinį susirinkimą.

Kviečiame dalyvauti tėvus 
Sporto Klubo rėmėjus.

Aktyviesiems sportininkam* 
lyvavima* privaloma*.

Melb. Lietuvių Sp. Klubo
“Varpa*” Valdyba

da-

ŠACHMATAI TEORIJOJE

GRUODŽIO 31 D.
Tinklinio varžybose, permai

ningoje kovoje, Adelaidės vyrai 
įveikė Varpą 2:1 (6:15; 15:5; 15- 
:7), o Adelaidės mergaitės nuga
lėjo Kovų 2:0 (15:8; 15:3) ir Ko
vo vyrai Geelongų 2:0.

Pirmenybėms pasibaigus galu
tinė tinklinio varžybų lentelė at
rodė sekančiai: Vyrų — 1. Ade
laidė 2. Sydnėjus 3. Melbournas 
4. Geelongas. Moterų — 1. Ade
laidė, 2. Geelongas 3. Sydnėjus.

Individualinėse stalo teniso var
žybose moterų čempijonje tapo 
Aldona Snarskytė Playford (Can
berra) finale įveikusi O. Mikalai- 
nytę (Adelaidė) 21:12, 21:15, 21:- 
19.

Vyrų dvejeto nugalėtojais tapo 
Antanas Kairinis ir Stasys Valai
tis (Hobartas) finale nugalėję J. 
Ablonskį ir J. Kuncaitį (Melbur
nas) 16:21, 21:13, 21:10, 21:16.

Netruko staigmenų individuali
nėse Vyrų varžybose ir jau antra
me rate V. Vasaris įveikė pralai
mėjimo nepatyrusį komandinėse 
varžybose A. Kairinį. Pusfinaly
je įveikęs R. Adutavičių (Ade
laidė), 16 metų amžiaus Vytenis 
Vasaris (Melburnas) tapo čem- 
pijonu atkaklioje kovoje nugalė
jęs J. Ablonskį (Melburnas) 19: 
21, 21:16, 24:22, 21:19.

Romanas Arlauskas laimėjo 
šachmatų žaibo turnyrų. Koman
dinėse varžybose lentelė atrodo

Šį kartų aš stengsiuos bendrais 
bruožais aprašyti šachmatų teo
rijų.

Pradėsiu papasakodamas cha
rakteringų nuotykį iš pasaulio 
meisterio Aliochino gyvenimo, 
kuris tų titulų turėjo du kartus: 
1927 — 1935 ir 1937 — 1946 me
tais.

Vienų kartų Aliochinas lošė si
multanų prieš keliasdešimt lošė
jų. Vienas iš jų vis išsitraukdavo 
iš kišenės šachmatų knygų, kai 
Aliochinas atsitolindavo nuo jo 
lentos. Tokiu būdu jis padarė 1(1 
gerų ėjimų. Po to Aliochinas pa
darė ėjimų, kurio čia minėtas 
šachmatininkas nebegalėjo suras
ti knygoje. Kai pasaulio meiste
ris apėjo dar vieną ratą, lošėjas 
nebeiškentė neprasitaręs: “Keis
ta, bet jūsų ėjimo nėra knygoje”. 
Į tai Aliochinas atsakė klasiškai; 
“Tas nieko nereiškia: aš esu kny
ga”. Tas pasakymas padeda api
būdinti šachmatų teorijų, kuri 

didmeisterių

fakto, kad pirmosios debiutų kny
gos pasirodė prieš keletą šimtme
čių, vis dar atsiranda naujų va
riantų arba seni debiutai ištrau
kiami iš apdulkėjusių archyvų. 
Pagrindiniai debiutų uždaviniui 
yra: išvystyti savo figūras, truk
dyti priešininkui pastatyti figū
ras ar pėstininkus į patogesnes 
pozicijas ir užimti centrą su pės
tininkais ar figūromis. Kaip tai 
tiksliausiai įvykdyti,- rodo storos 
šachmatų knygos, kuriose glūdi 
ilgų amžių patirtis. Geriausi pa
saulyje debiuto teoretikai yra šie 
didmeisteriai: 
meisteris Euwe, 
čekas Pachman.

Vidurio lošimo 
žiau literatūros,
reikia vadovautis principais, ne
gu variantais, šioje srityje yra 
žymiai pasidarbavę didmeisteriai 
Euwe, Nimcovičius, Pachman ir 
Fine, taip pat ir meisteriai Pa
nov ir Romanovsky, čia daugiau
sia nagrinėjama: centras, atviros 
linijos, dvigubi ir atsilikusieji 
pėstininkai, praeinantieji pėsti
ninkai, dviejų rikių persvara prieš 
rikį ir žirgą ir t.t.

Baigmės teorijoje analizuoja
mos padėtys, kuriose yra nedaug 
figūrų ant lentos. Čia paprastai 
išaiškinama, kada užtenka pės- 
tin. ar pozicinės persvaros laimė
ti partijų. Taip pat dažnai pa-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
■ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
> šeštad. 9-13 vai.
> 8th Floor, Capitol Houie, 109 Swamton St.,
’ M«lb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

M.
5.
E.

įteikimo 
maršų 

šventė- 
ir išsi-

buvęs 
estas

pasaulio
Keres ir

turi ma-teorija 
nes čia daugiau

nėra tikslus, 
populiariam

yra meisterių ir 
praktika.

Šis apibūdinimas 
bet yra tinkamas
šachmatų teorijos supratimui.

— šachmatų teorija gali būti 
paskirstyta į tris pagrindines 
grupes: debiutus, vidurio lošimą 
ir baigmę (endšpylį).

Daugiausia knygų yra parašy
ta apie debiutus. Nežiūrint to

rodomi būdai, kaip reikia teisin
gai sulošti tipiškas baigmės pozi
cijas. Šioje srityje moderniškuo
se laikuose daugiausia pasireiškė 
Rusijoje gyvenęs meisteris Rabi- 
novičius, amerikiečių didmeisteris 
Fine (“Basic Chess Endings’’), so 
vietų didmeisteris Auerbach ir 
žymus prancūzų teoretikas Chė- 
ron.

šachmatų teorijos žinojimas 
šiais laikais yra “conditio sine 
qua non” ne tik visiems didmeis- 
teriams ir meisteriams, bet taip 
pat ir ekspertams bei “A” klasės 
lošėjams, kurie nori pasiekti “pa
dorių” reziįltatų. Nors teoretinis 
žinojimas neišlošia partijos, bet 
jis padeda sėkmingai perplaukti 
sudrumstus ir sūkuringus šach
matų vandenis.

ŠACHMATŲ FIGŪRŲ VERTĖ
Jeigu keičiamas žirgas į žirgų 

ar rikis į rikį, reikia numatyti 
pozicijų, kuri susidarys po to pa
sikeitimo. Tačiau jeigu darome 
kombinacijų, kurios pasėkoje tu
rime paaukoti bokštų už rikį ir 
pėsčių, arba už du bokštus, arba 
valdovę už tris lengvas figūras 
(lengvomis figūromis skaitomi 

žirgai ir rikiai, sunkiomis — val
dovė ir bokštai) mes turime ne 
tik numatyti susidariusių padėtį,

(Atkelta iš psl. 3)
— Einam pas mane, — pasiūlė Pranas. — Aš 

turiu namie dar vieną kartono gabalą. Pasidaryk 
ir tu tokį skydą.

— žinai, kad neverta pirkti tų žuvyčių, — pa
galiau nusprendė Petras. — Skanios tai skanios, 
bet tuoj sųsivalgo, o bonbonkas žiūrėk kaip ilgai 
galima čiulpti.

Kiek pabuvęs pas draugą, Petras pasikišo kar
tono gabalą po pažastim ir nutraukė namo. Virbic
kas buvo išėjęs, bet mama tebesėdėjo toj pačioj kė
dėj, kažką mąstydama. Ji atrodė tokia nusivylusi, 
kad jis priėjęs apkabino jų.

— Niekuomet, mama, nereikia nusiminti, — 
tarė jis. Motina jam visados tai kartodavo, kai nu
tikdavo kas blogo.

— Ak, Petruk, — nusišypsojo ji ir pabučiavo 
jį į skruostą. — Tu geras berniukas. Ką aš dary
čiau be tavęs?

Minutėlę viešpatavo tyla.
— Ponas Virbickas išėjo? — paklausė Petras.
— Išėjo prieš porų minučių, — lėtai pratarė 

ji. —• Man rodos, kad iš mūsų vestuvių nieko ne
išeis. Gyvensim kaip gyvenę. Tuščia to. Tavo sma
kras šokoladuotas. Eik nusiprausk, — ir atsikė
lusi ji ėmė ruošti pietus.

Kitą dieną Virbickas pas juos nebeatėjo. Pet
ras nujautė, kad viskas iš esmės pasikeitė, bet 
vis tebeturėjo slaptą vfiltį. Gal dar viskas susi
tvarkys? Matyt, Virbickas tikėjosi, kad pinigų iš 
Amerikos bus daugiau. Bet ar galima norėti dau
giau negu tris šimtus litų? Čia gi tikri pinigai, 
o ne senoviški rubliai. Už juos galima būtų nu
pirkti visus Chomskio saldainius, o gal ko gero 
net ir visų krautuvę, ir dar tikriausiai liktų pinigų 
dviračiui. Pagaliau, juk pats Virbickas tiek kartų 
gyrėsi gerai uždirbąs. Be to, jis ne sykį buvo pa
brėžęs, kad pinigai ne viskas.

Petras kirpo žirklėmis kartoną, darydamas 
skydą, bet net ir tas darbas jo netraukė.

Ketvirtą valandą jis padėjo kartoną į šalį ir 
tyliai išslinko pro duris. Nubėgęs prie Virbicko na
mo, jis įėjo į koridorių. Kvepėjo suplėkusiais popie
riais. Kažkur viršuj verkė vaikas. Jis apžiūrėjo 
visas duris, skaitydamas pavardes: J. Kleiva, An
tanas Šaulys-Šaulinskas, P. Dubys, advokatas. 
Antrame aukšte jis surado Virbicko pavardę ir 
paskambino skambutį.

Durys atsivėrė, ir ant slenksčio pasirodė pats 
Virbickas. Jis buvo su uniforminėm kelnėm, bet be 
švarko. •

— A, tai tu, — tarė jis Petrui. — Ką gero

pasakysi? Tave mama atsiuntė?
— Ne, — Atsakė šis, ir pats nustebo, kad šne

ka lyg teisindamasis. — ats atėjau aplankyti.
— Tai užeik, užeik vidun, — ir jis įvedė vaikų 

į didžiulį kambarį.
Gėlėtais tapetais aptrauktos sienos buvo tuš

čios, išskyrus seną fotografiją su būriu policinin
kų. Ties langu kėpsojo žalia sofa, o kampe odi
nis fotelis su numestu laikraščiu. Ant stalo gulė
jo revolverio makštis, kažkokia knyga ir pusiau 
nugertas alaus butelis.

Virbickas dribtelėjo kėdėn rir įsipylė alaus į 
stiklą.

— Gaila, kad neturiu limonado, — pasiteisino 
jis, — tai neturiu kuo tavęs ir pavaišinti. Na, 
kaip tau mokslas sekasi? Dvejetukų negauni?

— Ne, negaunu, — šyptelėjo Petras, tebesto
vėdamas prie stalo.

Policininkas nugėrė pusę stiklo ir pažvelgė į 
vaiką.

— Tai ką gero pasakysi, Petrai? — tarė jis.
— Nieko, — atsakė berniukas.
Virbickas jo niekuomet taip neklausdavo, ir iš 

tiesų jis nežinojo ką atsakyti.
Kiek palaukęs, Petras tarė:
— Tu šiandien pas mus visai neatėjai. Ar 

kados jau daugiau nebeateisi?
Policininkas sukruto, lyg teisindamasis:
— Ką tu čia niekus šneki, Petrai. Aišku, 

ateisiu.
Jis priėjo prie lango, pažvelgė į gatvę ir atsi

sukęs tarė:
— Kodėl ne, užeisiu kartais. Bet daug kas ir 

pasikeitė. Ne vaikams tą suprasti. Man tikrai gai
la tavo mamos. Juk ji tiek vilčių dėjo į tą palikimą 
iš Amerikos, o, pasirodo, ten vieni niekai. Bet mes, 
Petrai vis tiek būsim draugai, ar ne?

Petras tačiau juto, kad Virbickas pats netiki 
savo žodžiais. Jis buvo tapęs svetimu žmogum. Vai
ką užgavo jo žodžiai apie mamą. Ar ne pats Vir
bickas daugiausia kalbėdavo apie dėdės palikimų? 
Petrui kažkaip nesinorėjo ilgiau būti tam kamba
ry. Rodos, nebuvo apie ką kalbėti.

Netrukus jis atsisveikino ir išėjo pro duris.
— Užeik vėl kada, — šūktelėjo iš paskos Vir

bickas. — Galėsim šachmatais palošti.
Petras pamažu žingsniavo į namus.
Chomskio krautuvės langai buvo tamsūs ir 

sklęsti langinėm. Mėlyna tvora kvepėjo naujais 
žais. Pavakario saulė dažė nublukusį kaubojinių 
mų plakatą.

Kieme ant suoliuko sėdėjo batsiuvys ir, įsmei
gęs akis į dangų, griežė armonikėle. Ties jo kojom 
gulėjo pasišiaušęs Rudis. Išgirdęs vaiko žingsnius, 
šuva pakėlė galvų ir linksmai suvizgino uodega.

nie-

kad

uz- 
da- 
fil-

bet taip pat privalome turėti, su
pratimų ir apie tų figūrų vertę.

Šachmatai nėra gryna matema
tika: greičiau yra skaičiavimas, 
sujungtas su fantazija ir menu. 
Taigi figūrų vertė nėra absoliu
ti, bet reliatyvi.

Pirmiausia pakalbėsime apie 
sausą matematinę figūrų vertę.

Jei pėsčių laikysime kaip vie
netų, tai žirgo ar rikio vertė bus 
3, bokšto 5 ir valdovės 9 viene
tai. Karaliaus vertė yra didesnė 
negu visų figūrų, nes partija yra 
pralošta po to, kai karalius yra 
sumatuotas. Bet jei palyginsime 
karaliaus šachmatinę jėgų su kito
mis figūromis, tai ta jėga bus ly
gi trims vienetams. Tačiau gaila, 
kad nepakanka būti geru mate
matiku, jeigu nori būti geru šach
matininku.

Dažnai šacnmatuose pozicija 
yra lemiamas faktorius: kartais 
yra geriau neturėti figūros negu 
jų turėti netikusioje padėtyje, 
kartais žirgas gali būti vertes
nis už valdovę ar rikis už bok
štų. Tačiau praleiskime tas išim
tis, nors jos nebūn'a labai retos. 
Čia trumpai panagrinėsiu figūrų 
vertę tokiose padėtyse, kuriose 
kombinacinis elementas nėra stip
rus arba kuriose sunku permaty
ti pasikeitimo pasekmes.

Du pėsčiai už žirgų ar rikį nė
ra pakankama kompensacija, bet 
reikia laikyti geru mainu, jeigu 
baigmėje ar įeinant į jų, galima 
iškeisti lengvą figūrų į tris pės
čius.

Bokštas yra lygus rikiui ar žir
gui su dviem pėsčiais.

Dvi lengvos figūros yra vertin
gesnės negu bokštas ir pėsčias: 
jų vertė labiau atitinka bokštui 
su dviem pėsčiais.

Baigmėje bokštas ir rikis pa
prastai yra stipresni negu bokš
tas ir žirgas, bet valdovė ir žir
gas geriau koordinuoja jėgas ne
gu valdovė ir rikis.

Du bokštai paprastai yra stip
resni negu valdovė, taip pat ir 
trys lengvos figūros daugumoje 
atvejų viršija valdovės jėgų.

Be to, valdovė yra stipresnė 
negu bokštas 
nors bokštas, 
pėsčias gali 
prieš valdovę.

sekančiai: 1. Adelaidė — 7i taš
ko, 2. Melburnas — 6 taškai, 3. 
Sydnėjus — 3 taškai ir 4. Gee
longas — 2 taškai.

Komandinėse baudų mėtymo 
varžybose nugalėtojais tapo Mel
burno vyrai (16 taškų) ir Adelai
dės mergaitės (14 taškų). Indi
vidualinėse — A. Merūnas 
(Adei.) — 10 taškų, ir R. Akeny- 
tė (Geelongas) — 6 taškai.

Jaunos Varpo krepšininkės į- 
veikė Geelongų 13:8. Taškai: 
Varpas — R. Kemežytė ir L. Gu- 
deikaitė po 4. Vytis — A. Andri
konytė ir B. Volodkaitė po 4.

Atkakli kova vyko tarp, pralai
mėjimo nepatyrusių, Sydnėjaus ir 
Adelaidės mergaičių. Laimėjo ko
vas 20:16. Taškai: Kovas — 
Birėtaitė 6, G. Meškauskaitė 
Vytis — D. Radzevičiūtė 10, 
Pociūtė 6.

Krepšinio varžybose puikiai su- 
kovojo Sydnėjaus ir Geelongo 
jauniai. 
Taškai — 
— 16, A. 
tis — K.

Šiomis 
baigtos jaunių krepšinio pirme
nybės ir komandos išsirikiavo 
taip: Berniukų grupėje: 1. Ade
laidė, 2. Melburnas, 3. Sydnėjus 
ir 4. Geelongas. Mergaičių: 1. 
Sydnėjus, 2. Adelaidė, 3. Melbur
nas ir 4. Geelongas.

Permainingoje kovoje Adelai
dės mergaitės nugalėjo Geelongų. 
Adelaidė vedė net 8:1, bet Gee
longas persvėrė 10:8. Tikslūs M. 
Kelertaitės metimai užtikrin'o per
galę Adelaidei — 20:15. Juozo 
Bachuno taurė teko pralaimėji
mo nepatyrusiai Adelaidės Vyties 
mergaičių krepšinio komandai. 
Likusios komandos laimėjo po 
vienerias rungtynes ir pagal 
krepšių santykį užėmė sekančias 
vietas: 2rą — Geelongas, 3-čią — 
Melburnas ir 4-tą Sydnėjus.

Paskutinėse šventės varžybose 
susitiko dar be pralaimėjimo)

Laimėjo Kovas 36:32. 
Kovas: G. Grudzinskas 
An'drijūnas — 14. Vy- 

, Saldukas — 20.
rungtynėmis buvo už-

Adelaidės ir Melburno vyrų krep
šinio komandos. Rungtynių pra
džioje abi komandos žaidžia at
sargiai, bet R. Daugalio ’ ir J. 
Gumbio prasiveržimai ir A. Igna
tavičiaus tikslūs tolimi metimai 
išryškina Adelaidės persvarų ir 
kėlinys baigiamas 29:16. Antram 
kėliny vaizdas keičiasi j dar stip
resnę Adelaidės persvarų ir Vy
tis triuškinančiai įveikia Varpų
— 55:21! Taškai: Vyties — A. 
Ignatavičius — 14, J. Gumbys — 
12, R. Daugalis — 11. Varpas — 
A. Soha — 12, S. Urbonas — 6.

Vyrų krepšinio nugalėtojais 
vėl tampa Adelaidės Vytis, toliau 
seka — Melburno Varpas, Syd- 
nėjaus Kovas ir Geelongo Vytis.

Šiomis krepšinio rungtynėmis 
baigėsi XIII-tosios Sporto Šven
tės varžybos ir prasidėjo šventės 
uždarymo bei dovanų 
ceremonijos. Lietuviškų 
garsams aidint įžygiavo 
je dalyvavę sportininkai
rikiavo aplink aikštę, kurios vidu
ryje stovėjo vertingomis taurė
mis ir trofėjomis apkrautas sta
las. čia žodį tarė Adelaidės S.K. 
Vytis pirm. J. Jaunutis, o po to 
prasidėjo dovanų įteikimas.

J. Kazėno geriausio sportiniu-' 
ko taurės atiteko adelaidiškiams
— Algiui Ignatavičiui ir Marijai 
Kelertaitei. Pr. Šalkausko taurė 
geriausiai Varpo krepšininkei te
ko Gailai Kalvaitytei. Dr. S. Ska- 
pinskas įteikė puikių trofėjų ko
vingoms Geelongo Vyties krepši
ninkėms. J. Pyragiaus taurės jau
niausiems sporto šventės daly
viams teko adelaidiškiams — Kas
tyčiui Jaunučiui ir Marijai Lapė- 
naitei platesnis taurių įteikimo 
aprašymas bus duodamas atski
rai) .

Įteikęs taures ALFAS V-bos 
pirmininkas Stasys Umevičius 
perdavė Olimpinę vėliavų XIV- 
tosios Sporto šventės rengėjams. 
Vėliavų priėmė Melburno L.S.K. 
Varpas pirmininkas V. Bladzėvi- 
čius. Po to S. Urnevičius pristatė 
sportininkams naujų ALFA S-gos 
V-bos pirmininkų Jurgį Jonavi- 
čių. XIII-toji Sporto šventė bu
vo baigta Tautos Himnu.

R. Sidabrai
VWWWWVWAA/WWVWVWVVVWWWVWWVV^

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

VWVWVAWWVWWWWWVWWWWWWWWAWtWWWVW,
Dar lieka vienas svarbus klau

simas: kas yra stipresnis — rikis 
ar žirgas

Juo silpnesnis šachmatininkas, 
tuo labiau jis bijo žirgų. Stiprus 
lošėjas paprastai daugiau verti
na rikį. Tačiau žirgas yra geres
nis už rikį uždaroje padėtyje, o 
ypatingai kai jis užima ant len
tos centrinę pozicijų, iš kurtos jo 
negali išvaryti joks priešininko 
pėsčias. Iš kitos pusės, atvirose 
pozicijose du rikiai yra didelė jė
ga: jie yra daug stipresni negu 
du žirgai ir dažniausiai stipresni 
negu rikis ir žirgas.

Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visoms organiza
cijoms ir pavieniams asmenims 
prišidėjusiems prie sėkmingo 
XIlI-tos Australijos Lietuvių 
Sporto Šventės suruošimo ir

GERAS PATARIMAS
Vienas draugų skundžiasi ki

tam:
— Prašė prisispyręs tas Jonu

tis paskolinti 50 dolerių. Pasko
linau be jokio dokumento, o da
bar jis ir akių neberodo.

— Tai tu jam parašyk laišką 
ir paprašyk, kad grąžintų 100 do
lerių. Jis tada atrašys, kad tėra 
skolingas tik 50 dolerių, bet tu

ir lengva figūra, 
lengva figūra ir

sėkmingai laikytis
Igną* Žalys I jau turėsi dokumentų.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ X
I USSR PER ŠVEDIJĄ J

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
184,. BROOK.STBĘĘT.. COOGEE, NtS.W. _. |

Centrinėje pozicijoje žirgas 
kontroliuoja 8 laukus, tuo tarpu 
kai jis teturi tik du galimus ėji
mus, jei jis stovi pačioje lentos 
kertėje. Tad nestebėtina kad vo
kiečių šachmatininkai turi prie
žodį: “Springer am Rande ist im- 
mer eine Schande”. O vienas gar
sus praeitų laikų meisteris pasa
kė: “Duokite man įsitvirtinusį 
žirgų priešininko trečioje valdo
vės ar karaliaus linijoje ir aš ra, 
miai galėsiu eiti miegoti: partija 
išsiloš savaime”.

IGNAS ŽALYS

DEKOJA
įvykdymo.

Ypatinga padėka priklauso Ade
laidės lietuviams taip gražiai ir 
vaišingai sportininkus priėmu- 
siems, juos išlaikiusiems, prižiū
rėjusiems ir globojusiems.

A.L.F.A.S-go» Valdyba

TU MAN, AS TAU...
Vieno vizito JAV-bėse metu Tos

canini buvo užkalbintas batus va
lančio berniuko. Dirigentas žvilg- 
teręjo į mažojo murzinų veidų ir 
tarė:
— Mano batų nereikia valyti, bet 
jei tu nusiprausi veidų, aš tau duo
siu dolerį.

Berniukas pranyko žaibo greitu
mu 'ir greit sugrįžo švariais, ži
bančiais skruostais.

Kai Toscanini pasilenkė duoti 
jam banknotų, berniukas ramiai 
pareiškė:

— Ačiū, maestro, bet geriau pa
silaikykite sau ir nedelsdamas nu- 
sikirpkite plaukus.

5
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MŪSŲ PASTOGĖJ 1963 m. sausio 30 d.

Mtaų PftSTOCŽ
JŪROS DIENA MELBOURNE

Sausio 19 d. Melbourne, gra
žiame Morningtono pajūęyje, 
Bendruomenės Apylinkės Valdy
bos, Ramovės ir Soc. Globos Mo
terų D-jos pastangomis buvo su
rengta gražiai pasisekusi Jūros 
Diena su lietuviška gegužine.

Jau nuo ankstyvo ryto suvažia
vo šimtai lietuvių. Vieni maudėsi 
pajūryje, kiti susėdę p. Kęsminų 
sodybos sode, vaismedžių pavėsy
je gaivinosi alučiu ar skania šal
tų burokėlių sriuba.

Ramovės vadovybei susitarus 
su Maž. Lietuvos Bičiuliais, Jū
ros Dienos proga buvo paminė
tas ir prieš 40 m. įvykęs Klaipė
dos Krašto išvadavimas.

Minėjimą atidarė Ramovės pir
mininkas p. N. Cininas. Paskaitą 
skaitė žinomas Prūsų Lie
tuvos veikėjas ir buv. Maž. Liet. 
Tarybos vicepirm. Dr. V. Didžys. 
Kalbėtojas pats būdamas tų įvy
kių dalyvis, labai įdomiai supa
žindino klausytojus su Maž. Lie
tuvos praeitimi ir tų dienų įvy
kiais.

Po paskaitos p. A. Bakaitis pa
skaitė ištrauką iš K. Donelaičio 
Metų, o sodybos šeimininkas p. 
Kęsminaa papasakojo iš savo at
siminimų apie nepriklausomybės 
koyų laikus ir Gen. Plechavičiaus 
veiklą, išlaisvinant šiaurinę Že
maitiją.

Pasibaigus minėjimui, grojant 
p. Zabielos kapelai, pasišokta ir 
pasilinksminta.

Gegužinės metu išrinktos ir Jū
ros Dienos gražuolės. Pirma vie
ta teko Jaunimo Kvieslio bendra
darbei, studentei Jievai Didžytei, 
antra Liudai Petkevičiūtei ir tre
čia Daliai Grigaitytei.

Visą Jūros Dieną, minėjimą ir 
gegužinę tvarkė ir pravedė Ra
movės pirmininkas p. Cininas, 
talkininkaujant darbščioms Mote
rų D-jos šeimininkėms ir jų pirm, 
p. Matukevičienei.

Nuoširdi padėka priklauso ir

(Mūsų Pastogės Baliusį
MELBOURNE

| LAIKRAŠTIS — GYVYBES PULSAS |
|KAS BENDRUOMENEI GYVAS —DALYVAUJA BENDRUOMENES S 
| LAIKRAŠČIO BALIUJE. |
X VASARIO 1, PENKTADIENĮ, 8 VAL. NORTHCOTE TOWN HALL. . H
£ . ' . * * V
$ I balių specialiai atvyksta Krašto Valdybos p-kas p. I. Jonaitis ir M.P. Redaktorius V. H 
£ Kazokas. ' „ £
y Rengia Melbourne Apylinkė* Valdyba

SNIEGAS

Broli, nesupratau!
(VIETOJE FELJETONO)

Po to, kai amerikoniškas lai
vas iškrovė D.P. Sydney uoste, 
praslinko keliolika šiltų vasarų 
ir tiek pat lietingų žiemų Snie
go nebuvo. Ir jei kam nors iš tų 
“Dievo paukštelių” reikėjo pri
siminti, kiek metų jis gyvena 
Australijoje, darėsi gana sunku. 
Beveik be skirtumo tarp vasaros 
ir žiemos, be to, vienodas darbas, 
nėra rugiapjūtės - nei gavėnios. 
Metų skaičių nustatyti galima 
tik materialinių gėrybių įsigiji
mo ar nustojimo terminais. Sa
kysime, tais ir tais metais pirko
me sklypą, už poros metų pasi
statėme namą, už metų jau turė
jome šaldytuvą, dar už metų tą 
šaldytuvą iškeitėme į kitą, kuris 
dviem kūbinėm pėdom didesnis, 
negu mūsų kaimyno. Taip galvo
jame mes, nuo mūsų neatsiliko 
ir tautietis Kubilas. Ir vieną die
ną tautietis Kubilas sėdo prie 
jau išmokėto rašomojo stalo ir 
rašė savo broliui laišką Lietuvon 
visai nenujausdamas, kiek toli 
pažengęs anglų kalboje.

Miela* Broli * Vincai,
Tavęs išsiilgęs rašau laišką, 

nors jau daug metų nesimatėme, 
bet tave gerai prisimenu. Prisi- 

sodybos šeimininkams p. Kęsmi- 
nams, leidusiems pasinaudoti Jų 
gražiai tvarkomu sodu Jūros Die
nos iškilai.

Baigiant norėtųsi paprašyti, 
kad ateinančiais metais visos or
ganizacijos bendrai pagerbtų 
Sausio 15-tąją Dieną, surengda- 
mos visose lietuvių kolonijose po 
Jūros Dieną. Ramovėnai, kurių 
eilėse yra daug Klaipėdos krašto 
sukilimo dalyvių, Jūros Skautai 
ir Maž. Liet. Bičiuliai, turėtų im
tis organizacinės iniciatyvos.

Alb. Pocius

IŠ MELB. LIET. DAINOS 
SAMBŪRIO VEIKLOS...

Dar neužgęsus Il-sios Austra
lijos Lietuvių Dainų šventės pri
siminimams, sausio 13 d., Melb. 
Liet. Dainos Sambūrio būstinėje 
buvo sušauktas choro narių susi
rinkimas, kuriame su pasitenkini
mu buvo prisiminta II-ji Dainų 
Šventė, vaišingieji Adelaidės tau
tiečiai ir prie pačių chorisčių pa
ruošto užkandžių stalo buvo ap
svarstyti choro einamieji reikalai 
ir provizoriniai buvo aptarta cho
ro ateities veikla. Ta pačia proga 
buvo išrinkta nauja choro Valdy
ba, kuri sausio 20-tą dieną susi
rinko p. VI. Bosikio malonioje bu
veinėje ir po ilgų diskusijų pasi
skirstė pareigomis:

1. V-bos Pirmininkas — Vladas 
Savaitis, 38 Walpole St., Kew. 
Telef. 86 7050.

2. V-bos Reikalų Vedėjas — 
Vladas Bosikis, 73 Me Rae Rd., 
Rosanna. Tel. 45 4637.

3. V-bos Sekretorius — Emili
ja Žiedienė, 54 Davidson St., 
Richmond. Tel. 42 2367.

4. V-bos Iždininkas — Albinas 
Savickas. Tel. 66 8144.

5. V-bos Narė — Birutė Tamo
šiūnienė. Tel. 45 1350.

Šiame Valdybos narių susirinki
me buvo nutarta prašyti gerb.

menu net ir tai, kada tu buvai į- 
kritęs į šulinį ir aš tave ištrau
kiau.

Aš esu sveikas ir mano šeima 
taipogi. Mano žmona eina dirbti 
į Milinerį, ale uždirba gerai. Aš 
pats darbuojuos Carparke, dar
bas nesunkus, bet tik nėra over
time. Tik tiek gerai, kad aš savo 
carui galiu šį tą sukombinuoti. 
Vaikų turime tris: Džiobi vie
nuolikos metų, Poli devynerių ir 
Pupi septynerių. Visi gerai nie
kosi, lanko gimnaziją ir jau mo
ka plaukti ir boksuotis. Laisvo 
laiko neperdaugiausia: kągi, šeš
tadieniais reikia valyti carą, pas
kui važiuojame į bičių. Tik sek
madieniais tai jau laisviau ir ga
lime tai namą dažyti, arba su 
Lonmaveriu žolę nupjauti. O į 
Tivi žiūrime tik vakarais. Tai ir 
baigsiu, nes rodos jau viską pa
rašiau, kloniojamės visiems gimi
nėms ir pažįstamiems ir laukiame 
laiško.

Tavo brolis Jonas

Užtruko keletas mėnesių be
laukiant atsakymo. Manė, kad jau 
tenai nebėra gyvų, bet vieną die
ną vaikai iš pašto dėžutės įnešė 
laišką šaukdami “very funny”! 

Visuomenės visą korespondenci
ją, liečiančią choro veiklą, adre
suoti Valdybos Pirmininko adre
su.

Norisi pabrėžti, kad visi Sam
būrio naujieji Valdybos nariai 
yra seni ir prityrę dainininkai ir 
todėl noris tkėti, kad Melb. Lie
tuvių Sambūrio veikla dar pagy
vės ir lietuvišką dainą mylintie
ji tautiečiai turės progos dažniau 
išgirsti skambias mūsų dainas.

ELBE

A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA
" VASARIO 2 D. “DAINAVOS” SALĖJE,
< ►

:: EAST TERRACE ST., BANKSTOWN RENGIA

HAVAJĄ VAKARĄ
d ►

” Programoje Havajų solo šokiai, Havajų Princesės rinkimas iš ponių ir panelių tar-
" po, kuri pasirodys apsidengusi tipiškiausiais havajiečių drabužiais, dovanos įteikimas ir t.t.

!! Pradžia: 7 vai. vak.
- ► ■

” Veiks bufetas, loterija ir kt.
1»

j Įėjimas: Suaugusiems — 10 Šilingų: moksleiviams — 5 Šilingai.

A.L.B. BANKSTOWN APYLINKES 
VALDYBA

KIEK AŠ SUŽINOJAU!Karalienės Elžbietos lankymosi 
metu Australijoje Pietų Australi
jos vyriausybė pakvietė adelai- 
diškius p.p. Lapšius į Royal Gar
den Party, kuri įvyks vasario 20 
d. Šiame parengime dalyvaus Ka
ralienė su Edingurgo kunigaikš
čiu Pilypu. Greičiausiai ta proga 
pasirodys adelaidinis lietuvių jau
nimas su tautiniais šokiais.

Iš tiesų buvo keista, nes vokas 
visokiais ženkliukais ir antspau
dais aplipintas. Nedelsdamas tau
tietis Kubilas atidarė voką ir pra
dėjo patylomis skaityti. Laiškas 
skambėjo maždaug šitaip:

Mielas Jonai,
Tavo laišką gavau: ačiū!' Skai

čiau jį daugel kartų ne dėl to, 
kad tavęs esu tikrai pasiilgęs, 
bet juo daugiau skaičiau, juo 
daugiau jis man darėsi neaiškes
nis. Todėl pakviečiau į pagalbą 
ne tik savo žmoną ir yaikus, bet 
ir kaimyną, buvusį net keliuose 
kraštuose. Deja, mums visiems li
ko neaišku, o kas neaišku sten
gsiuosi paminėti ir tuomi pačiu 
paklausti. Pirmiausia ką veikia 
tavo žmona? Ar ji yra milijo
nierė, ar ji dirba pas milijonie
rių. O kai rašai apie save, ra
šai, kad dirbi caro parkui ir ne
gauni nuvertimo. Argi tu manai, 
kad visi carai tokie kvaili ir lei
sis nuvertimus daryti. Jeigu Ru
sijos caras leidosi nuverčiamas, 
tai nereiškia, kad ir jūsiškis to 
paties norėtų.

Ir vėl toliau rašai, kad tenai 
dirbdamas -tu savo carui gali šį 
tą iškombinuoti. Tai ką gi: čia 
jį nuversti nori ir tuo pačiu pa
taikauji, nori jam ką nors sukom
binuoti — nesuprantu! Rašai 
apie savo šeimą tai gerai, bet 
kad tu savo vaikus šunų vardais 
krikštiji, tai šito neišmanau.

Pranešimai
PRANEŠIMAS 

SYDNEY MOTERIMS
Sydney Liet. Moterų Soc. Glo

bos Draugijos Valdyba 1963 m. 
vasario 9 d. 3 vai. p.p. Dainavos 
salėje, Bankstown, šaukia metinį 
Draugijos susirinkimą šia dieno
tvarke: 1. susirinkimo atidary
mas, 2. prezidiumo sudarymas, 3. 
pereito visuotinio susirinkimo 
protokolo skaitymas, 4. pirminin
kės pranešimas, 5. iždininkės pra
nešimas, 6. diskusijos dėl prane
šimų, 7. pasitarimas dėl blynų 
vakaro, 8. einamieji reikalai, 9. 
Klausimai ir sumanymai, 10. su
sirinkimo uždarymas.

Narėms dalyvavimas būtinas. 
Taip pat kviečiamos visos lietu
vės moterys, prijaučiančios Drau
gijai.

Po susirinkimo 6.30 vai. bus ar
batėlė, į kurią kviečiami visų su
sirinkime dalyvaujančių vyrai.

Valdyba

Niekas nepasveikino Sydney 
Senųjų Skautų Židinio, kuris pe
reitų metų gruodžio pradžioje 
susilaukė vieno naujo nario — 
jaunojo Vingilio, kuris vasario 3 
d. švęs 60 dienų amžiaus sukak
tį. Ponia Vingilienė yra buvusi 
Židinio Kancleris. Pavyzdys da
bartiniam Židinio Kancleriui!

*
Į Mūsų Pastogės spaudos balių 

Melbourne Krašto Valdybos pir
mininkas skrenda lėktuvu. Ko
kiom priemonėm pateks į spaudos 
balių Melbourne Mūsų Pastogės 
redaktorius, vis dar neaišku: nie
kaip negali apsispręsti: ar vykti 
sputniku, ar traukiniu, o gal jo 
protėvių sėkmingai išbandytom 
priemonėm(?).

*
Piligrimai iš adelaidinių atlai

dų grįždami turėjo visokių prie
tykių: vieni grįžo išdaužytais au
tomobilių priekiniais langais, kiti 
pritrūkę benzino patys traukė sa
vo vežimus iki artimiausio gara
žo. Buvo ir tokių, kurie bevažiuo
dami net ratus pametė.

*

Gražu, kad tavo vaikai gerai 
mokosi, gabūs, bet jūsų gimnazi
ja man visai neaiški. Kas gi iš 
jų bus, jeigu juos tenai plaukti 
ir boksuotis mokina, o baigę tą 
gimnaziją skaityti nemokės. Vėl 
rašai, kad tu valai carą — matyt, 
tu esi jo tikras vergas.

Na, kad tu važiuoji bičių, tai 
jau geriau, tik nesuprantu, kodėl 
tu jų nelaikai savo kieme. Juo
kingai praleidi sekmadienius, bet 
nėra ko stebėtis, jeigu šešetą die
nų vergauji carui, tai, žinoma, 
sekmadienis palieka tik sau pa
čiam. Bet vis randi dar ir gera
darių — matyt, tasai tavo kaimy
nas Lonmaveris yra labai geras, 
padeda žolę pjauti, tik nesupran
tu, kam tau ta žolė, jeigu nera
šai, kad gyvulių prilaikai.

Mums aiškėja, kodėl tu vaka
rais žiūri į Tivi, bet nesupran
tam, koks tai daiktas ir kodėl rei
kia į jį tik vakarais žiūrėti. A 
mes, žiūrime į tave ir galvoja
me, ar tu grįši toks, koks išvažia
vai. Rašyk, nes kaip matai, ne
daug ką supratau.

Tavo broli* Vincą*

KREMLIUJE
Iškilmingo priėmimo metu vie

nas amerikiečių žurnalistas krei
pėsi į aukštą sovietų pareigūną:

— Ar galėtumėte man duoti 
tikslų apibrėžimu, ką, jūsų many
mu, reiškia kapitalizmas?

— Aišku... Būtent, kai žmogus 
eksploatuoja žmogų...

—O kas yra komunizmas?
Sovietų pareigūnas, truputį pa

galvojęs, sušuko:
— Visiškai priešingai.

PRANEŠIMAS
Kaip buvo skelbta pr. M.P. nu

meryje, balandžio 21 d. kun; P. 
Butkus švenčia savo 25-rių metų 
kunigystės sukaktį. A.L. Katali
kų Kultūros D-ja Sydnėjuje pasi
ryžusi šią sukaktį tinkamai pami
nėti talkininkaujant ir visoms'ki- 
toms Sydney lietuvių organizaci
joms bei apylinkių valdyboms. 
Tam tikslui A.L.K.K. D-ja vasa
rio 3 d. (sekmadienį) 12 vai. šau
kia organizacijų ir apyl. valdybų 
atstovų pasitarimą Bankstown 
Dainavos salėje. Atskiri pakvieti
mai nebus siuntinėjami.

PAMALDOS

Sydney lietuviams katalikams 
vasario 3 d. pamaldos bus laiko
mos St. Brendans bažnyčioje 
(Bankstown) 10.45 vai. ir Cam
perdown 12 vai.

Solistė G. Vasiliauskienė, ku
rią visi su džiaugsmu prisimena
me iš Literatūros vakaro — kon
certo Adelaidėje, dar šiais me
tais pasiryžusi vykti su savo solo 
koncertais į Ameriką. Kiek teko 
girdėti, Amerikoje ją globoti su
tikę p.p. J. Bačiūnai.

*
Tikriausiai p.p. Bačiūnai mū

siškius užkrėtė entuziazmu pasi
dairyti po pasaulį. Iš Melbourno 
net visas Lietuvių Dainos Sambū
ris pasiryžęs vykti į Ameriką pa
koncertuoti ir, žinoma, revizituo- 
ti p.p. Bačiūnus.

*
Poetas Juozas Mikštas iš Yal- 

lourn (Vic.) gavęs tris savaites 
atostogų, leidžia jas Sydnėjuje 
poeto J.A. Jūragio globoje. Pe. 
reitą sekmadienį jis lankėsi ir 
Ingleburn skautų žemėje, kur vy
ko Aušros tunto sueiga. 
• *

Daugelis stebisi, kad šiais me
tais mūsų svečiui J. Bačiūnui su
eina 70 metų. Kas su juo matėsi, 
kalbėjo arba arčiau susipažino, 
galėjo įsitikinti, kas jis daugeliu 
atvejų jaunesnis už mūsų “jau
nuolius”.

*
Adelaidėje Sporto Šventės me

tu buvo leidžiamas XHI-sios

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTĮ
A.L. Metraštį platina:

B. Daukus, 273 Cooper Rd., Yagoona,
V. Kazokas, 13 Percy Str., Bankstown,
B. Stašionis, 11 Berala St., Berala,
R. Venclovas, 9 Lemnos Str., Homebush,
A. Jasaitis, 9 The Avenue, Randwick,
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood,
J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedys, Baltia Pty. Ltd., Parramatta,
P. Grosas, Lietuvių Namai, Redfern,
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, Camperdown,
P. Nagys, Minties sp-vė, 417 Burwood Rd., Belmore,
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield,
M. Zakaras, 10 Onslow Str., Canterburry,
M. Gailiūnas, 5 Fowler Str., Bulli,
B. Liuga, 21 Henson Ave., Mayfield,
P. Alekna, 88 John Str., Cabramatta,
A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong,
F. Sodaitis, 3 Jennifer Str., Morwell,
B. Straukas, 16 Church St., Highgate,
J. Mockūnas, 4 Avon Str., Grassmere, tel. 53-7839,
L. Simanauskas, 627 Beverley Grove, Hobart,
K. Gudaitis, Belan-Michell Str., Bulimba, Brisbane,
J. Gailiu*, 281 Pakington St., Newtown, Geelong,

★
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ ADELAIDĖJE

Minėjimas įvyks Vasario 16 d., 
šeštadienį, sekančia tvarka; — 
Ryte — iškilmingas vėliavų pa
kėlimas Lietuvių Namuose.

5 vai. po piet — iškilmingos 
šv. Mišios šv. Kazimiero Kop
lyčioje;
6.30 vai. po piet — Vėliavų nulei
dimas Lietuvių Namuose;

7 vai. vak. — Iškilmingas ak
tas, po kurio seks vaidinimas 
“Vaiva” Lietuvių Namuose.

PERSITVARKĖ 
APYLINKĖS VALDYBA

Iki šiol buvusiam Apylinkės 
pirm. inž. K. Tymukui išvykus į 
Woomerą naujoms ir aukštes
nėms pareigoms, į apylinkės val
dybą įėjo pirmasis kandidatas A. 
Šerelis. Apylinkės Valdyba sau
sio 5 d. posėdyje naujai persi
tvarkė pareigomis sekančiai: pir- 
min. inž. M. Pocius, vice-pirm. 
A. Šerelis, sekt. B. Straukas, 
ižd. A. Vitkūnas ir kultūros bei 
švietimo reikalams narys J. Ne- 
verauskas.

"DAINOS" CHORISTAMS
“Dainos” choro pirmoji repe

ticija po atostogų įvyksta penk
tadienį, vasario 1 d. 7 vai. vak. 
Dainavos salėje, ...Bankstown. 
Drauge bus svarstoma šių metų 
veikimo programa, todėl visi dai
nininkai maloniai kviečiami at
vykti.

Choro dirigentą*

PAJIEŠKOJIMAS
Iš Amerikos Stasys Kavaliaus

kas pajieško Antano ir Vytauto 
Poderių, Vokietijoje gyvenusių 
Hanau DP stovykloje, žinantieji 
apie juos arba patys pajieškomie- 
ji prašomi rašyti: S. Kavaliaus
kas, 3340 Royal Ave., Niagara 
Falls, N.Y., U.S.A.

J. PAROJUS eilėraščių rinki
nys “Sulaužytos dienos”, išėjo iš 
spaudos. 93 psl. rinkinyje — 102 
eilėraščiai. Viršelį ir iliustracijas 
piešė dr. M. Žukauskienė, ats
paude “Nida” Londone, Anglijo
je, autoriaus lėšomis. Su prozi
niais dalykėliais autorius matytas 
spaudoje — “N. Lietuvoje”, “Vie
nybėje", bet su poezija — tai jo 
pirmasis debiutas. Norintieji kny
gą įsigyti gali kreiptis į autorių: 
35 Stagg St., Apt. 2, Brooklyn G, 
N.Y., USA. Kaina 2 dol.

*

PROF. ST. DIRMANTAS bai
gia rašyti du veikalus :-“DLK ka
ryba ir kariuomenė” ir “Trys pa
skutiniai DLK karai su Rusija”.

*

Vladas Šlaitas, “Be gimto me
džio”, 1962 m. 43 psl. Didž. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos leidi
nys. Tai jauno, talentingo poeto, 
gyvenančio D. Britanijoje, tre
čiasis eilėraščių rinkinys.

Sporto Šventės neoficialus ofi
ciozas “Ginčas”. Išleista 4 dviejų 
puslapių rotatorium spauBdinti 
numeriai, kurie gaivino varžybo
se kvapo netekusius sportininkus.

Ku-ka
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