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VELYKINIAI
SUSIMĄSTYMAI

Velykos Lietuvoje būdavo pa
ti įspūdingiausia ir tuo pačiu 
reikšmingiausia metinė šventė. 
Su šia švente lietuviai rišdavo 
savo likimą, ji būdavo apipinta 
gražiausiais pasakojimais ir le
gendomis ir ši šventė būdavo la
biausiai laukiama. Jeigu kitos 
šventės užgriūdavo paprastai vi
sai netikėtai, tai Velykų žmonės 
specialiai laukdavo ir joms ruoš
davosi gerokai iš anksto. Turint 
galvoje tai, kad Velykos simbo
lizuoja Kristaus prisikėlimą, 
konsekventiškai tam prisikėlimui 
ir buvo atitinkamai ruoštasi: il
giausias metuose pasninko pe
riodas, privaloma tikintiesiems 
metinė sąžinės apyskaita (išpa
žintis), žodžiu, fizinis apsimari
nimas ir dvasinis apsivalymas. 
Visa tai būdavo kažkaip ne vien 
tik konsekventiškai, bet ir mo
raliai suderinta, supinta, ir iš
vadoje Velykos būdavo tikrai im
pozantiška šventė, kuri reikšda
vo ne vien tik Dievo, nukryžiuo
tojo Dievo, prisikėlimą, bet pri
sikėlimą ir paties tikinčiojo žmo
gaus iŠ kasdieniškos aplinkos, iš 
žemiškųjų rūpesčių, iš materia
linės aplinkos,

Tačiau galimas dalykas, kad 
atsitiktinio sutapimo keliu Ve
lykos Lietuvoje sutapo su visu 
gamtos atbudimu: po ilgo žiemos 
letargo drauge su Velykomis vi
sa gamta, visa žemė atgydavo. 
Gal dėl to ir tą religinį momen
tą tasai gamtos atbudimas ir pri
sikėlimas kažkaip savotiškai su- 
stiprinadvo, egzaltuodavo.

Tačiau pačią prisikėlimo pras
mę galime ir gerokai praplėsti 
neprieštaraujant nei Dievui, nei 
religijai. Pirmiausiai prisikėlė 
nužudytasai Dievas. Drauge su 
juo sekdamas jo pavyzdžiu turi 
keltis ir tikintysis iš nuodėmės 
vergijos. Nenustelbiant religinio 
momento savu laiku drauge su 
Velykų prisikėlimu sutapatino
me ir visuotinį gamtos prisikėli
mą, kas anose sąlygose dar la
biau sustiprino žmonėse religinį 
jausmą. Derinantis prie to mes 
galime prisikėlimo sąvoką dar 
labiau plėsti nepažeidžiant jos 
pirmykštės prasmės — mūsų są
lygose pagalvoti ir apie tautinį 
prisikėlimą. Mūsų tauta istorijo
je ne vieną kartą kėlėsi ir klupo. 
Ir vėl kėlėsi. Šiandien ji taip 
skaudžiai ir mirtinai suklupus, 
kad be dangiškos intervencijos 
vargu ar galima tikėtis jos naujo 
prisikėlimo. O tas tautinis prisi
kėlimas nors ir su Dangiškos 
Apvaizdos pagalba visų pirma 
priklauso nuo mūsų pačių vien 
tik remiantis visuotiniai pripa
žintu dėsniu: dirbk, tada ir Die
vas tau padės.

Kristus kėlėsi vienas, palikda
mas viltį ir galimybę, kad ir 
žmogus galįs prisikelti, jeigu jis 
to sieks ir norės. Taip, jeigu jis 
to sieks ir norės. Juo labiau toji 
prisikėlimo galimybė galioja tau
tai, kuri yra žmogiška organiza
cija ir pirmoj eilėj nuo žmonių, 
tos tautos žmonių priklauso ta
sai tautos prisikėlimas arba jos 
galutinis žlugimas.

Siedami savo religinius jaus
mus su tautiniais ir galvodami 
apie Velykas kaip Prisikėlimo 
simbolį mes kaip lietuvių tautos 
nariai, išklydę plačiame pasauly
je, pagalvokime, ar užtenkamai 
darbuojamės, ar pakankamai de
dame pastangų, kurios laiduotų 
tautos prisikėlimą laisvei ir ne-

VELYKŲ — PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VI
SUS AUSTRALIJOS IR N. ZELANDIJOS LIETUVIUS LINKĖDAMI GRAŽIAUSIŲ IR 
NUOTAIKINGIAUSIŲ ŠVENČIŲ. TEBŪNA GYVA PRISIKĖLIMO DVASIA MŪSŲ VISŲ 
ŠIRDYSE IR TVIRTAS TIKĖJIMAS MŪSŲ TAUTOS PRISIKĖLIMU.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Antanas Jasmantas

VELYKŲ RYTO PROCESIJA

Ak rytmečiai,
ak rytmečiai tie tolimieji,
kada plačiai
kaip vandenys giesmė laukus užlieja 
ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą, 
kai pirmutinė smilga 
nedrąsiai stiebias pažiūrėti
kaip mūs laukų grumsteliai žiburėli —
ne, ne: kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

Ir Tu eini,
Tu, užmirštasis, tris kartus eini.
O gluosnių mūs žiedai raini,
plaukuoti tarsi kirmėlaitės
ant Tavo tako susiraitę
ir nusižeminę vis renkasi prie kojų
lyg prieš savaitę 
mes palmių Tau su mirtomis nebūtum kloję. 
O šiandien vėl Tu mus kvieti: 
pagruodžiu dunda žingsniai mūs kieti. 
Jau tuoj, jau tuoj prinokusiom su dirsėm. 
Ir mes nusvirsim — 
visi mes paskutinio vėjo pakąsti 
nusvirsim prieš Tave, auksinis Tu Kviety!

Ak rytmečiai, 
ak rytmečiai tie tolimieji 
kada plačiai 
lyg vandenys giesmė laukus užlieja 
ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą, 
tada ir mes lyg pirmutinė smilga 
nedrąsiai stiebiamės pasižiūrėti, 
kaip mūs laukų grumsteliai žiburėli — 
ne, ne: kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

AUSTRALIJOJE
N.S.W. vyriausybė ir parla

mentas svarsto panaikinti tebe- 
galiojančią vakarienės pertrauką 
baruose ir koteliuose (tarp 6.30 
ir 7.30 vai. vak.). Atrodo, netru
kus ši pertrauka bus pašalinta ir 
piliečiai netrukdomai galės vai
šintis nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro.

priklausomybei? Gaila, kad ap
sileidimai ir net nusikaltimai 
tautai nėra įtraukti į nuodėmės 
kategorijų, nors kaikurie autori
tetai tautiškumą rikiuoja šalia 
kitų moralinių vertybių. Praktiš
kai tautiškumas iš tiesų ir yra 
moralinė vertybė. Ir čia kryžiuo
jasi kaip tik ir religinis momen
tas, kuris paprastai laiko save 
moralės ir doros barometru. Jei
gu žmogus laukdamas prisikėli
mo duoda savo dorinio gyveni
mo apyskaitą tikėdamasis nuo
pelnų už atliktus gerus darbus 
ir atgailodamas už piktuosius, 
lygiai tokia pat apyskaita reika- 
lautina iš kiekvieno lietuvio tau
tiškumo prasme. Juk negalima 
kalbėti apie Prisikėlimą, jeigu 
juo netikima, lygiai taip pat ne
galima to prisikėlimo tikėtis jo 
nesiekiant. Kaip tikintysis nesvy
ruodamas tiki Kristaus prisikėli
mu ir pats stengiasi kada nors 
tapti to prisikėlimo dalininku, 
taip ir mes, tikį į savo tautos 
naują prisikėlimą laisvam gyve
nimui, bent Velykų proga susi
mąstykime, ką mes darome arba 
bent galėtume padaryti, kad ta
sai lietuvių tautos prisikėlimas 
būtų pagreitintas. V. K-lis

PABRANGS LIGONINĖS
Nuo gegužio 1 d. N. S. W. li

goninės pabrangsta: viešose pa
latose už dieną ligoniui teks pri
mokėti 16/—, pusiau privačiose 
20/— ir 24/— privačiose palato
se. Tokiu būdu pagal naujus ta
rifus ligoninėse viena diena ligo
niui kainuos: privačioj palatoj 
116/—, pusiau privačioj 88/— h 
viešojoj palatoj 60/—.

*
N.S.W. valstijoje persvarsto- 

mas Long Service Leave įstaty
mas. Jeigu įstatymo pakeitimas 
bus priimtas, tai kiekvienas dar
bininkas ar tarnautojas galės 
gauti 3 mėnesius apmokamų ato
stogų ištarnavęs 5-rius metus.

h
Australijos Imigracijos minis- 

teris (Mr. Downer) saugumo su
metimais atsisakė suteikti pilie
tybę 213 asmenų, iš jų 64 grai
kams, 46 italams, 11 rusų, 10 len
kų ir 10 čekų.

APIE LIETUVIUS
LIETUVIS ATSAKINGOSE 

PAREIGOSE VATIKANE
Nuo š.m. kovo 19 d. kun. prof, 

dr. Juozas Zeliauskas pradėjo eiti 
saleziečių įstaigos Vatikane direk
toriaus pareigas. Jį paskyrė Sale
ziečių Centro Vadovybė susitaru
si su šv. Sostu. (E)

LEIDŽIAMA ANTROJI 
MALDAKNYGĖS LAIDA

Prieš Velykas numatyta išleisti 
antroji keturių lietuvaičių parašy-

SOVIETŲ RAKETA I MĖNULĮ
Balandžio 2 d. rusai paleido 

raketą Lunik IV, kuri pasiekė 
mėnulį balandžio 6 d. Raketa bu
vusi paleista ne tiesiog nuo že
mės, bet iš skriejančio aplink že
mę satelito. Skridimą sekusios 
radijo stėtys pametė su raketa 
kontaktą jai priartėjus prie mė
nulio. Netrukus po to rusai pra
nešė, kad tuo reikalu nebus jo
kių komunikatų. Vakarų autori
tetai daro išvadą, kad rusų šū
vis į mėnulį nepavykęs.

★
Raud. Kinija įspėjo Sov. Są

jungą, kad atėjus laikui ji parei
kalaus didelių Sibiro. plotų, ku
riuos paskutiniais amžiais valdė 
Rusija.

SVEIKINAME MIELUS MŪSŲ PASTOGES SKAI
TYTOJUS, BENDRADARBIUS IR RĖMĖJUS VELYKŲ 
ŠVENČIŲ PROGA

Mūsų Pastogės Redakcija ir
Administracija

Pasaulyje
NORI SUDERINTI

IDEOLOGINIUS SKIRTUMUS

Kruščiovas norėdamas pastoti 
kelią raud. Kinijos agresyviai lai
kysenai Sovietų Rusijos atžvilgiu 
pasikvietė kom. Kinijos vadą ofi
cialiam vizitui į Maskvą. Vizito 
data nustatyta gegužio 15 d. Ta 
proga numatoma išlyginti ideo
loginius skirtumus, kurie pasta
ruoju metu pasidarė labai aštrūs. 
Prieš tai Mao Tse Tung buvę pa
siūlęs Kruščiovui atvykti j Peki
ną.

*
■Dėl ugniakalnio išsiveržimų, 

kurio pasėkoje yra žuvę daugiau 
kaip 1500 žmonių, dėl galimų vė
lesnių išsiveržimų, evakuota iš 
Bali salos daugiau kaip 7000 gy
ventojų. Bali sala yra laikoma 
viena iš patraukliausių vietų vi
same Indonezijos archipelage.

Prancūzijoje bijomasi, kad 
darbininkų streikų banga, sukel
ta angliakasių, gali išsiplėsti per 
visą Prancūziją. Paskutinėmis 
dienomis vpriausybės derybos su 
streikininkais buvo nesėkmingos.

ta maldų knygelė Sibire “Marija, 
gelbėk mus” (ji kunigo Vinco Min
cevičiaus išversta į italų kalbą). 
15.000 egz., leidžiama antroji lai
da bus tobulesnė už pirmąją.

LIETUVOS KANČIOS 64 
PARODOSE ITALIJOJE

Praėjusiais metais ir š.m. sau
sio-vasario mėn., kun. V. Mince
vičiaus pastangomis, Lietuvos kan
čios sovietiniam junge ir Katali
kų Bažnyčios persekiojimas pa-

“Linksma diena mums prašvito... ’

RADIJO SIŲSTUVAI 
TRUKDOMI MASKVOS

Maskvoje, kovo 3 d. įvykusioje 
spaudos konferencijoje kultūrinių 
ryšių su užsieniais valst. komite
to pirm. Romanovskis paneigė ži
nias, kad sovietai trukdą klausyti 
kinų radijo siųstuvų programas 
rusų k. Esą, Pekino spaudos pra
simanymai neturį pagrindo. Pagal 
Romanovskį, Sovietų Sąjunga 
trukdanti tik tų siųstuvų progra
mas, kurios tokio trukdymo nusi- 
pelnusios ir čia jis paminėjo Ame
rikos Balsą, Laisv. Europos Ra
diją (Radio Free Europe) ir kt.

(E)
*

Pagal paskutinius apskaičiavi
mus italai turi apie 40.000 kata
likų Bažnyčios pripažintų šven
tųjų, tuo tarpu antrasis katalikų 
gausumu kraštas (po Brazilijos) 
Šiaurės Amerika neturi nė vie- 

vaizduoti net 64 parodose įvairio
se Italijos vietovėse. Parodose di
desniuose miestuose buvo įrengti 
atskiri Lietuvos stendai. Romoje 
vykstančioje Persekiojamos Baž
nyčios parodoje Lietuvos stendas 
liks atdaras porą metų. Parodų 
įrengimui panaudota daugiau kaip 
4.000 fotografijų. (E)

DIDŽ. BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo 23-24 d.d. Londone įvy
kusiame Didž. Britanijos Liet. 
S-gos suvažiavime, į DBLS Valdy
bą ir Liet Namų B-vę direktoriais 
išrinkti: S. Nenortas, J. Vilčins
kas, A. Pranckūnas, P. Mašalaitis, 
Z. Jūras, V. Strimas ir J. Lūža. 
Kaip ir praėjusiais metais, DBLS- 
-gos pirmininku lieka J. Vilčins
kas ir Liet Namų B-vės direkto
riumi — S. Nenortas. (E)

Loterija
Balandžio 21 ~d. (Atvelykio sek

madienį) po pamaldų, mažojoje 
Melb. Liet. bažnyčios salėjo 
įvyks pirmoji Melb. Liet. Dainos 
Sambūrio organizuojama daikti
nė loterija. Loteriją praveda cho
ro dalyviai. Numatoma apie 400 
vertingų fantų. Tautiečiai pra
šomi paremti šią loteriją, nes 
gautos pajamos iš šios loterijos 
numatomos sunaudoti choro vei
klos pagyvinimui.

no. Šiomis dienomis yra viena 
pakeliui į šventuosius — Eliza
beth Ann Bayley S«ton, įsteigusi 
Labdaringų Seserų Ordiną.

ESTŲ ŽURNALISTAS
SUPYKDĖ I. ERENBURGĄ

Kovo 2 — 3 d. d. Švedijos mies
te Malmoe posėdžiavo vad. Tai
kos šalininkų tarybos prezidiu
mas, kuriame Sov. Sąjungai at
stovavo rašytojas L Erenburgas. 
“Skanska Dagbladet” korespon
dento esto A. Viirsoo paklaustas, 
jis pareiškė, kad Rusija pasi
trauktų iš visų savo bazių Euro
poje, jeigu tą patį padarytų ir 
NATO. Tada Viirsoo pasiteira
vo, ar Rusija tokiu būdu taip pat 
pasitrauktų iš Pabaltijo kraštų. 
Erenburgas supykęs pareiškė, jog 
tai poleminis klausimas, ir aplei
do konferencijos salę. Konferen
cijos rengėjai švedai vėliau atsi
prašė už incidentą. (E)

SUKILIMAS ARGENTINOJE

Argentinoje prasidėjo karo 
laivyno sukilimas prieš dabarti
nę Argentinos vyriausybę. Vy
riausybės pajėgos sukilėlius su
laikė, bet pats sukilimas dar ne
numalšintas. Yra vietovių, kur 
sukilėliai įsistiprinę žemyne.

★
Prancūzai planuoja įrengti 

atominių bandymų laukus ir ra
ketų bazes ' Ramiajame vandeny
ne Polinezijos salyno Papeete 
saloje.

★
Šveicarijoje buvo varžytynėse 

parduota auksinė Romos impe
rijos moneta iš trečio šimtmečio 
pr. Kr. už 17.500 svarų.

1
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Gyvenimas Lietuvoje
SKUNDŽIAMASI GROBSTY

MAIS, KYŠININKAVIMU, JAU
NIMO NUSIKALTIMAIS, KUL
TŪROS STOKA GYVENTOJUO
SE.

Nusikalstamumo reiškiniai pa
staruoju metu tiek pagausėjo, kad 
kovo 21 d. Vilniuje sukviestoje 
kom. partijos sesijoje kova su nu
sikaltimais svarstyta ypatingai 
plačiai. Atskleista visa eilė Lie
tuvos dabartinei būklei būdingų 
reiškinių, įvairių nusikaltimų, ne
gerovių.

A. Sniečkus pirmoje eilėje mi
nėjo grobstymus — jie dažniau
siai pasitaiko Liaudies ūkio tary
bos maisto, lengvosios ir mėsos- 
— pieno pramonės įmonėse, pre
kybos, paruošų, tiekimo ir staty
binėse organizacijose. Jis priminė, 
kad neseniai Lietuvos Aukščiau
siame teisme svarstyta byla apie 
stambius grobstymus Kauno tie
kimo kontoroje — 20 nusikaltėlių 
gauja per trejus metus buvo pa
grobusi vertybių už 40.000 rublių. 
Panašių faktų pasitaikę Kauno 
mėsos kombinate. Prieš kelius mė
nesius ir N. Chruščiovas buvo iš
kėlęs Kazachstane grūdų grobs
tymą — čia 1960 — 1961 m. "pa
sidarbavę" kai kurių Lietuvos kol
chozų vadovai, ėmę supirkinėti 
grūdus Kazachijos respublikoje 
necentralizuota (nelegalia) tvar
ka. Supirkinėjimai buvę atliekami 
už kyšius, tarpininkaujant speku
liantams, kuriems kolchozai mokė
davo už tai stambias pinigų sumas. 
Esu, grobstė grūdus, pinigus ir 
patys kolchozų pirmininkai.

Dar kita, Lietuvoje įsiveisusi, 
blogybė, tai faktai, kai atskiri as
menys ne iš darbo pajamų pasis
tatę puošnius namus ir dalį gyve
namojo ploto, o kartais ir visą 
plotą nuomoja asmeninio pratur
tėjimo tikslais.

Jaunimo nusikalstamumas — vėl 
kita blogybė. Jų nusikaltimai la
biau stebimi didesniuose miestuo
se. Sniečkus kaltininkus randa 
greitai — girdi, tėvai blogai pri
žiūri vaikus, jie nepatenkinamai 
auklėjami šeimoje ir mokykloje... 
Dabar Sniečkus siūlė vaikus, pa
auglius daugiau įtraukti į naudin
gus užsiėmimus čia jis paminėjo 
sklandymą, karinio sporto varžy
bas ir pan.

Nepatenkinamai, teigė Sniečkus, 
Lietuvoje kovojama ir prieš gir

VELYKOS SENIAU IR
Velykos jau prie durų. Iš pa

pratimo vaikams pasakojam apie 
Velykų zuikučius, Velykę, ku
ri apdalina visus nuostabiausiom 
gėrybėm. Tačiau mūsų vaikams 
šičia tos istorijos įspūdžio neda
ro, lygiai kaip ir daugeliui iš mū
sų pačios Velykos nedaug kuo 
skiriasi nuo eilinio sekmadienio. 
O kad jų mes čia su tokiu pasi
ilgimu lauktume, kaip kad mano 
vaikystėje Lietuvoje!1

Senais laikais Lietuvoje žmo
nės mokėjo šventes įvertinti ir 
švęsti. Kad ir tas pačias Velykas. 
Būdavo, išlaikys tave septynias 
savaites ant sauso pasninko — 
septynias savaites, kurios pra
ilgdavo daugiau, negu septyneri 
metai, tada, suprantama, įverti
ni pačias Velykas ir dvasiniai ir 
fiziniai. O dabar kas — nei tie 
pasninkai, kaip pasninkai, nei 
šventės, kaip šventės. Jeigu tavo 
kasdieninė norma pusryčiams 
pustuzinis virtų ar keptų kiauši
nių su salami, tai pasninko die
ną suvalgęs keliais kiaušiniais 
ir pora griežinėlių dešros mažiau 
tik gali džiaugtis, kad šiek tiek 
atsileidžia pertemptos skilvio 
plėvės. Taip “atpasninkavus” ga
vėnią sulaukti švenčių ir, dieva
ži, jokios permainos — pusry
čiams tie patys kiaušiniai, tas 
pats salami su tuo skirtumu, kad 
kiaušiniai, vaizduoją margučius, 
spalvotais popieriais numurzinti 
ir salami griežinėliai pjaustytam 
petruškom pabarstyti.

Anksčiau būdavo: gavėnios 
metu nuo neuždarytos sriubos 
ir bulvių niekad nepasotinami 
pilvai išpampsta, kaip būbnai, 
naktimis nepaliaujamai sapnuoji 
skilandžius ir margučius, kurie 
tiesiog pasidaro idealu — gal 

tavimą. Esą, daugelyje miestų, 
rajonų tebeprekiaujama degtine 
ir kitais stipriais alkoholiniais 
gėrimais uždraustose vietose, ne
nustatytu laiku ir neribotu kiekiu, 
čia pirmoje eilėje apkaltinta Pre
kybos ministerija, Lietuvos varto
tojų kooperatyvų sąjunga.

Sniečkus šaukėsi prokuratūros 
ir teismo organų pagalbos, pripa
žino, kad jų veikloje esama rimtų 
trūkumų. Nusikaltimai tiek didė- 
ją, kad jau nepakanka įstatymų, 
bet, anot Sniečkaus, dar reikalin
ga visuomenės poveikio jėga ir ji 
žymiai efektyvesnė. Norima, kad 
veikliau reikštųsi vad. draugiškieji 
teismai. O profilaktiniam darbui 
(kad užkirtus kelią viešosios tvar
kos pažeidimams) sustiprinti, jis 
pasiūlė tinkamiau išnaudoti vad. 
liaudies tarėjus, kurių Lietuvoje 
jau išrinkta daugiau kaip 11.000. 
Buvo patarimų ir spaudai, radijui, 
televizijai — jie per mažai kelią 
visų tų blogybių pasireiškimus.

(S)

INŽINIERIŲ TRŪKUMAS 
LIETUVOJE

Lietuvai nepakanka inžinierių, 
tvirtina pavergtos Lietuvos Valst.

PRISIDĖKIME IR MES
Jungt. Tautos jau keli metai 

svarsto kolonializmo klausimus ir 
laisvo apsisprendimo teisių sutei
kimą svetimųjų valdomoms tau
toms. Tuo tikslu buvo sudarytas 
ir veikia specialus komitetas (dėl 
laisvės, nepriklausomybės teisiu 
suteikimo kolonialinėms tautoms) 
šis komitetas trumpai vadinamas 
“Special Committee of 24”, nes 
tiek jis turi narių.

Pagal gautas iš JAV žinias, nu
matoma, kad 24-rių Komitetas, 
kai baigs svarstyti senųjų kolo- 
nialinių kraštų laisvės suteikimo 
reikalus, imsis svarstyti kolonia
lizmo klausimą Europoje. Reika
linga siekti, kad Komitetas ta 
kryptimi veiktų. Vienas iš primi
nimo būdų, tai laiškų ir prašymų 
siuntimas vadovaujantiems asme
nims, šiuo atveju minėto Komite
to ir jo Peticijų Pakomisės pirmi
ninkams.

dėl to su tokia didele meile ir 
kantrybe taip būdavo puošiami 
ir marginami! į gavėnios pabai
gą kirvis rankose pasidaro nepa
keliamas, kojos apsunkusios. Ne
reikėjo tuo laiku nei tablečių 
nuo nutukimo — einant turėjai 
tvorų laikytis, kad pavasariniai 
vėjai tavęs kaip šapo nenupūstų. 
O jau paskutinę savaitę prieš Ve
lykas tai nors iš namų bėk: šei
mininkės pradeda kepti, spirginti 
— kamaroje rikiuojasi eilės py
ragų, keptų ančių, kumpių, krai
telėse kapos kiaušinių. Viduje 
kvapai net dvasią užima, o čia 
negali nė pirštu palytėti. Tada ir 
išeini klampoti po pavasario val
kas, mastai apie šeimininkių dan
gišką kantrybę, pagaliau ir apie 
savo nuodėmingą gyvenimą, nes 
juk dar tarp maldaknygės lakš
tų tebeguli velykinės išpažinties 
kortelė...

Vis tai kūniški pasirengimai 
prieš šventes, kad ir kūnas tin
kamai būtų paruoštas šventinei 
iškilmei. Nemažiau marinama ir 
dūšia. Pelenų dieną pasibarstęs 
galvą pelenais taip ir n’edrįsda- 
vai sukrykštauti, iš širdies nusi
juokti. Net kieme šuniui baugu 
būdavo švilpterėti, nes ką gali 
žinoti, kaip šitokį aktą įrašys į 
gyvenimo knygas — ar kaip pasi
linksminimą, ar tik kaip pakal- 
binimą šunies. Žmonės būdavo 
paniurę, nei subuvimų, nei vaka- 
ravimų (apie vakarėlius tai net 
ir pagalvoti baugu!). Vaikas, bū
davo, sukrykščia lopšy, ir tai 
skubi jį nutildyti, užkimšdamas 
jo burną jei ne krūtim, tai nors 
saldžiam vandeny mirkytu sku
duru, nes gal jo riksmas yra dai
navimas gavėnios metu!

Taip buvo seniau. Tad visai 

Plano Komisijos pirmininkas 
Aleks. Drobnys. Dar daugiau, in
žinierių trūkumas jau keliąs ir 
nerimą, nes atsiliekama nuo “vi
dutinių rodiklių visoje Sovietų 
Sąjungoje”. Pagal paskelbtus duo
menis, vienam tūkstančiui darbi
ninkų ir tarnautojų tenka 14 inži
nierių.

Iki 1957 m. didžioji Lietuvos 
ūkio dalis priklausė įvairioms 
sąjunginėms ministerijoms, žiny
boms, panaši padėtis buvusi ir su 
beveik Visomis aukštosiomis mo
kyklomis. Lietuvoje nebuvo pla
navimo organizacijos, kuri nusta
tytų ryšį tarp įvairių ūkio šakų 
augimo ir reikalingų specialistų 
kadrų paruošimo.

Trūksta inžinierių visai nau
joms industrijos šakoms, kaip lai
vų. statyba, tiksliųjų staklių ga
myba, radijoelektrinė pramonė, 
įmonės statomos, tuo tarpu rei
kiamų inžinierių paruošimas už
truks kelius metus.

Iš kitos pusės net 1.700 Lietu
voje paruoštų inžinierių dirba va
ldymo aparate, būtent, virtę 
biurokratais.

Jei giriamasi dideliu inžinierių 
skaičiumi, tai vėl susiduriama su 
vad. praktikų klausimu įmonėse.

Prašymus yra pasižadėjusios 
siųsti vigų pavergtų tautų orga
nizacijos ir veikėjai. Tačiau mūsų 
kovoje už Lietuvos laisvę yra to
lygiai svarbu, kad mūsų organiza
cijos, veikėjai ir paskiri asmenys 
bei jų draugai taip pat pasiųst’.} 
galimai daugiau tokių raštų. Raš
tai galima siųsti anglų, prancūzų 
ir ispanų kalbomis šiais adresais:

H.E. Ambasador Sori Couli
baly, Chairman

Special Committee of 24 
United Nations
New York 17, N.Y., U.S.A.

ir
Hon. M. Mahmoud Mestiri. 

Chairman
Subcommittee on Petitions 
Special Committee of 24 
United Nations
New York 17, N.Y., U.S.A.

DABAR
nenuostabu, kad Velykos iš tiesų 
buvo šventė, pati gražiausia ir 
pati nuoširdžiausia. Su kokia 
ekstaze Velykų rytą visi šauk
davo Aleliuja! Ir kur gi nešauk
ti iš visos krūtinės, jeigu Die
vas prisikėlė, jeigu peržengtas 
marinimosi slenkstis ir pra
sidės puota iki kito sekmadienio. 
Tada tik skubėk ristele iš bažny
čios ir kinkyk sustirusius ark
lius. Kas pirmas parvažiuos na
mo, tas pirmas rugius nupjaus, 
pirmas laukus apdirbs, pirmas 
pasėlį pasės!

Grįžti namo saulei gerokai pa
kilus. Vėlyvi pusryčiai, kurie už
sitęsia ligi kitos dienos, nes sta
las ištisai nenukraustomas. Pra
sideda kaimynų lankymai, sve
čiavimasis, dainos, muzika. Ne
sivaržydamas gali iki valiai juok
tis, valgyti ir išgerti, net žmoną 
prikulti — juk ne gavėnia, ka
da viskas įrašoma nuodėmių sąs
kaitom Tad ir ne dyvais, kad ir 
šiandie vyresnieji nesivaržo pa
sakyti — prisivalgiau, kaip per 
Velykas, arba — tai buvo links
ma, kaip per Velykas.

O šiandie jau ne vienas iš mūsų 
įpratom- sakyti drauge su savo 
bendru australu: Velykos — tai 
dai’ viena nedarbo diena, už ku
rią gauni veltui pinigo. Velykų 
sekmadienis toks pats, kaip ir 
kiekvienas kitas — suburbia su
ūžia žoliapjūvės, kauška plaktu- 
tai prie garažų, vištininkų. Grį
žęs iš prisikėlimo kitas nusiima 
švaresnį drabužį (nesakau, šven
tišką, nes čia kasdien vaikščio
jam šventiškai apsirengę) ir įšo
kęs j seną kombinzoną palenda 
po mašina ir taip ir praleidžia 
Velykas berakinėdamas prakiu
rusias ir susidėvėjusias mašinos 

Pasirodo, Lietuvoje net 3.000 tų 
praktikų be specialaus išmoksli
nimo užima įmonėse inžinierių 
vietas. Tokiems praktikams kar
tais trūksta būtinų jų darbui te
orinių žinių. O jaunimo, baigu
sio vidurines mokyklas, tarpe daž
nai nugirsi tokius samprotavimus: 
“Kam, girdi, man toliau mokytis. 
Aš gerai uždirbu ir be instituto. 
Ne kiekvienas inžinierius daugiau 
už mane gauna”. Dėl tokių pasi
sakymų esą kalti įmonių vedėjai.

(.E)

PREKĖS IšSIMOKĖJIMUI
— POPULIARIOS

Lietuvoje prekės kreditan, iš- 
simokėjimui pradėtos pardavinėti 
1959 m. rudenį. Per Vilniaus radi
ją pastebėta, kad per metus toji 
priemonė Lietuvoje virtusi ma
dinga — per tą laikotarpį žmo
nės įvairių prekių kreditan buvo 
įsigiję už daugiau kaip 25 mil. 
rb. Pirkimas kreditan, palyginus 
su 1960 m., pakilęs beveik 3 kar
tus. Kreditan įsigijimo tvarka 
tokia: prekės įsigyjamos per val
stybinį ir Lietkoopsąjungos pre
kybos tinklą. Bendroji pirkinių 
suma per metus neturi viršyti 
darbininko ar tarnautojo 4 mėn. 
atlyginimo. Už prekes atsiskaito
ma per 6 — 12 mėnesių, pirkėjas 
privalo iš karto sumokėti 20-25% 
perkamosios prekės kainos. Lig- 
šiol kai kurios siuvyklos gamino 
išsimokėtinai įvairius, paprastes
nės rūšies, drabužius. Šiais me
tais jau žadama leisti kreditan 
įsigyti ir brangesnių vilnonių au
dinių. (E)

APIE ATOMUS
ATOMAS — ŽMONIJOS 

PABAISA
Su pirmosios atominės bombos 

sprogimu 1945 m. rugpjūčio 6 d. 
Ilirošimos mieste, Japonijoj, kuri 
užmušė 80,000 ir sužeidė 100,000 
žmonių, atomo vardas nuo to bai
saus įvykio pasklido po visą pa
saulį, kaip koks magiškas žodis ir 
tapo žmonijos pabaisa. Tačiau žo
dis atomas nėra naujas. Jis yra 
labai senas. Apie atomą dažnai 
kalbėjo graikų filosofai: Leukipas, 
Demokritas ir kiti. Jie galvojo, kad 
pasaulis yra sudėtas iš labai smul
kių dalelių, kurias jie vadino ato
mu. Visais amžiais žmonės, skaity
dami šių graikų filosofų raštus, 
prisimindavo atomą.

ATOMO TYRINĖJIMAS
1808 metais J. Daltonas atomo 

tyrinėjimą pradėjo chemijos moks
lo pagalba ir jis nustatė, kad ato
mai yra nevienodo svorio ir skir
tingų savybių. Taigi, per paskuti
nį 150 m. mokslininkų dėmesys nu
krypo į atomo tyrinėjimus.

Šiandien mokslas apie atomą yra 
vienas iš svarbiausių visuose uni
versitetuose. 1939 metai yra ato
mo tyrinėjimo lemiamieji, nes tais 
metais O. Hahn surado būdą, kaip 

dalis. Nėra tos Velykų iškilmės, 
legendomis ir svajonėm apipin
tos, nėra sriautu žengiančio pa
vasario, nėra ir šventinės pro
švaistės.

Kadaise mes mokėjom švęsti 
Velykas, mokėjom joms prisi
rengti ir jų ilgėtis. Už tat su pa
grindu senieji turėjo priežodį — 
vaikšto, lyg Velykų laukdamas. 
Mes čia įpratom ne Velykų lauk
ti, o tik trijų dienų darbo per
traukos.

V. Kikili*

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

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

Rockdale etotia.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir titimokėjimui. M»» kalbame vokiškai.

PAGERBTA SUKAKTUVININKAS
Kovo 23 d. Latrobe Valley lie

tuvių seniūnija su Salės lietu
viais svečiais Moe’s pašonėj 
esančiam p. V. Grigonio pavyz
dingai ir originaliai tvarkomam 
mišrių gėrybių ūky surengė ben
drą šaunų pikniką — pasivaiši- 
nimą. Šį kartą visos šios plačios 
apylinkės apie 60 čia nuosavais 
automobiliais suvažiavusių tau
tiečių ypač jautė nuoširdų dėkin
gumą p. V. Grigoniui, amžinai 
užimtam savo ūkio darbais ir 
plius dirbančiam S.E.C. įstaigoje 
braižytoju. Jis, nebodamas, kad 
jo rezidencija bus prišiukšlinta 
ir žiauriai aptrypta, užleido ją 
tautiečiams pasižmonėti...

Atidarydamas pikniką Latrobe 
Valley seniūnas p. F. Sodaitii, 
šio Subuvimo organizatorius ir 
šeimininkas, pranešė, kad pikni
ke dalyvaujantis poetas Juozą* 
Mikitas, tik ką perkopęs per sa
vo penkiasdešimtąjį amžiaus 
slenkstį, prieš 35 metus ėmęs 
bendradarbiauti lietuviškoje 
spaudoje, dar ir dabar įvairiom 
slapyvardėm kartas nuo karto 

suskaldyti uranijaus atomo bran
duolį, teikiama neutronų energija. 
Kaip tik tai buvo Antrojo Pasau
linio karo pradžia.

Mokslininkas F. Kahn knygoj 
Design of the Universe rašo, kad 
atomai yra tokie mažyčiai, kad vie
name arbatiniame šaukštelyje jų 
telpa net 5 su 19 nulių skaičius. 
Tai sunkiai suvokiamas kiekis. 
Jei iš to šaukštelio būtų imama 
tik po vieną atomą iš karto per 
sekundę būtų galima taip išsemti 
trys atomai, tai per metus laiko 
būtų išsemta tik 100,000,000 ato
mų, ir tai nesudarytų nei žymės. 
Žmogaus kūne yra tiek daug ato
mų, kad norint parašyti jų skai
čių, reiktėų prie vieneto prirašyti 
28 nulius.

ATOMAI NE KIETA MASĖ
Nepaisant atomo mažumo, jie 

nėra kieta masė, juose yra tarpai 
panašiai tokios proporcijos, kaip 
tarp planetų saulės sistemoje. Jei 
planetos laikosi dėka traukos jė
gos, tai atome vyraujanti elektros 
jėga. Elektra parodo daugiau 
energijos ir atomuose randame to
kį judesių greitį, kuris milijonus 
kartų prašoka judesį saulės sis
temoje.

Saulės sistemoje — saulė yra 
didesnė už planetas, atome gi 
branduolys mažai skiriasi nuo 
savo planetų — elektronų, ir tie 
elektronai yra visi vienodo dydžio. 
Elektronai sukasi apie branduolį, 
įvairiai sudarydami globalinį pa
vidalą.

ŽMONIJA TILPTŲ Į 
ANTPIRŠTĮ

Esą, tarpai atomo dalelių yra 
tokie milžiniški, kad jeigu jie būtų 
suspausti į tirštą masę, branduolio 
floidą, tai visas žmogus taptų tik 
bakterijos dydžio, visa žmonija bū
tų galima sutalpinti į siuvėjų var
tojamą antpirštį, o viso pasaulio 
per metus pagamintas plienas su
tilptų į žąsies kiaušinį. 

būna ištikimas savajai mūzai. 
Palinkėjęs sukaktuvininkui daug 
kūrybingų metų, visų pikniko da
lyvių paprašė sudainuoti jam il
giausių metų.

Po to Salės lietuvių vardu su
kaktuvininką sveikino ir įteikė 
jam dovaną (rašmenų setą) po
nia Eskirtienė.

Nuo Latrobe Valley lietuvių 
sukaktuvininkui dovaną (reik
menų komplektą rašomąjam sta
lui su meniškai p. V. Bučio api
pavidalintu sveikinimo raštu) 
įteikė viso šio “netikėto” pobū
vio inspiratorė ir geroji dvasia 
ponia Monika Sodaitienė.

Viso to giliai sujaudintas su
kaktuvininkas, trumpai nušvies
damas ir būdingesniais eilėraščių 
posmais pailiustruodamas savo 
nueitą ilgą ir permainingą litera
tūrinį kelią ir dėkodamas visiems 
pikniko dalyviams už linkėjimus 
ir sveikinimus, už “ilgiausius 
metus” ir už vertingas bei pras
mingas dovanas, pabrėžė nesąs 
to vertas, bet ateity, jei leistų 
sveikata, dėsiąs pastangų rim
čiau imtis kūrybinio darbo, kari 
gimtajai žemei priklausanti am
žinoji skola nebūtų nusinešta į 
svečios žemės kapus...

Vėliau piknikan atvykusi p. B. 
Šeštokienė sukaktuvininką apdo
vanojo milžiniška gyvų gėlių 
puokšte. Ta proga verta pastebė
ti, kad ponia Šeštokienė, nors k 
būdama australe, keturių maža
mečių vaikų motina, nemokėda
ma lietuviškai, yra aktyvi vietos 
lietuvių veikloje, ir anksčiau ėju
siam Latrobe Valley seniūno pa
reigas savo vyrui J. šeštokui 
mielai talkininkaudavo. Tai gra
žus pavyzdys ir ne vienai šion 
pakrantėn likimo išmestai lietu
viškosios žemės augintinei, čia 
tesirūpinančiai tik savo namų in-
tymiais kampučiais.

Dalyvi*

NE VIEN TIK MES

Kai buvo pakelta šiems me
tams Mūsų Pastogės prenume
rata vienu svaru, daug kas tuo 
žygiu nebuvo sužavėtas. Tačiau 
ekonominėm sąlygom kintant, 
kinta tuo pačiu ir prekių bei lei
dinių kainos. Net gi Amerikoje 
lietuviškoji spauda negalėjo su
silaikyti nepakėlus savo prenu
meratos, nors ten nepalyginamai 
daugiau lietuvių, negu Australi
joje ir daug palankesnės spau
dai sąlygos. Kaip buvo skelbtu, 
dienraštis Čikagoje “Naujienos” 
turėjo kelti prenumeratą, norė
damas kaip nors suvesti galą su 
galu, vėliau nuo sausio 15 d. pre
numeratą pakėlė “Dirva”, o štai 
kovo 1 dieną pakėlė prenumera
tą ir dienraštis “Draugas”, ku
ris, palyginamai, iš visų Ameri
koje išeinančių lietuvių laikraš
čių ekonomiškai geriausiai laiko
si. Dabar “Draugo” metinė pre
numerata Čikagoje ir užsienyje 
kainuoja 14 dol.

Žinant tai, nesunku suprasti, ko
dėl šiluma pereina per geležies 
plokšteles, kodėl radijo ir televi
zijos bangos pereina per sienas — 
medžio, mūro, geležies ir t.' t.

Elektronai aplink savo branduo
lį per sekundę apsisuka šešis mili
jonus bilijonų kartų.

Mokslininkai ištyrę atomų su
prato, kad jis gali būti panaudo
tas gaminti nepaprastai stipriems 
žudomiesiems ginklams. Antrojo 
Pasaulinio karo metu, kai milijo
nai karių kovojo mūšių laukuose, 
kiti gi — mokslininkai su specia
listais darbininkais kovojo, kad 
greičiau pagaminus atominę bom
bą ir ją sviestį į priešo linijas. 
Amerikai pirmajai pavyko pasi
gaminti šį baisųjį ginklą, kurios 
gamybai reikėjo panaudoti 300,000 
žmonių ir ilgų metų darbo.

JM (Dr.)
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MAKSIM BAHDANOVIč

APOKRIFAS
Ir kai pasibaigė septyni tūks

tančiai metų nuo pasaulio sutvė
rimo, Kristus vėl nužengė žemėn 
ir keliavo per ją, kad išsipildytų 
pranašų liudijimai.

Ir keliavo Jisai per visą Už
grobtą Kraštą, ir per Nemuno že
mę, ir Dauguvos žemę, ir Beržū- 
nos žemę.

O drauge su Juo šventasis Pet
ras ir šventasis Jurgis. Bet niekas 
iš žmonių jų nepažino.

Nesgi jie ėjo basi, nuogomis ko
jomis, vienplaukiai, apsirengę li-
niniais drabužiais bei sermėgomis.

giapiūtę, krikštynas ir supant kū
dikį, dainuoja džiaugdamies vai
kai, dainuoja žaisdami vestuvėse, 
gieda per šermenis, dainuoja dar
bą dirbdami, dainuoja rengdamies 
į karą, ir kiekviena kita proga. 
Per ištisus metus dainuoja.

Ir tarė Kristus Petrui: Gailė
damas tų alkanų žmonių, peikei 
čia dainą. Bet patys alkanieji jos 
nepasmerkė. Tai dar gyva dvasia 
šioje tautoj..

Tada vėl sakė Petras: Tebūna 
dainos maistas sielai, tebūna min-

O ne to tikėjosi žmonės...
Todėl jie nepatraukė dėmesio, 

kai rugiapiūtėje keliavo pro pio-

tys jų geros, pamokančios, tebūna
betgi šalia grožio nauda žmonėms 
dar iš dainų.

Atsakė Kristus: Nėra grožio be
vėjus.

Tiktai dainius, kuriam dabar 
nebuvo ko veikti, prisiartino prie 
jų ir sakė: Gėda man, nes šian
dien darbo diena — visi pluša 
laukuos, ir aš esu nereikalingas.

Ir tarė jam Kristus: Nenusi
mink savo širdy. Argi ne tavo 
dainas jie dainuoja dabar rugia
piūtėje! Todėl nelenk žemyn savo

naudos, nes grožis pats — nauda 
didžiausia sielai.

Ir, mokydamas juos, kalbėjo: 
Apsidairykite! Ar ne dirva aplink 
siūbuoja?

Sunkiai pureno ją žmogus. Ir 
štai tarp javo auga rugiagėlės.

Ir kalba šeimininkas širdyje: 
Tos mėlynos gėlytės atima man 
duoną. Juk sunkios varpos čia

galėtų augti vietoj rugiagėlių.
Bet iš mažens patiko man jų 

grožis. Ir todėl aš nerausiu jų su 
šaknimis ir nenaikinsiu jų, kaip 
piktžolės. Teauga ir tedžiugina 
jos mano širdį, kaip vaikystėje.

Taip sakė šeimininkas savo sie
loje. Ir nepakėlė rankų prieš ru
giagėles.

Sakau aš jums: Ir varpa 'gera 
būti, bet laimingesnis tas, kam 
leista būt rugiagėle. Nes kam gi 
varpos, jei nėra rugiagėlių.

Ir taip sakydamas, išgirdo Jis

Gudu poetas Maksimas Bahda- 
novičius (1891 — 1917) yra kilęs 
iš Gardino krašto. 1911 — 1916 m. 
studijavo Niežino licėjuje. Nuo 
1909 m. bendradarbiavo gudų laik
raščiuose Naša Niva, Volnaja Bie- 
larus, Homan. 1913 m. Vilniuje iš
leido eilėraščiu rinkinį Vianok. 
Gudų poezijoje laikomas formos ir 
eilėdaros meisteriu. 1929 m. iš
leistas jo raštų rinkinys Tvory.

piovėjų dainą tardamas: Pusi-
klausykite dainos tik žodžių. Ją 
kūrė žmonės, kurie žinojo, ko ver
tas duonos kepalas.

Kalbėjusieji išgirdo tos dainos 
žodžius: Nėr geresnės gėlės už ru
giagėlę. Ir ėjo jie toliau tylėdami.

Ir Kristaus basų kojų pėdos pa
liko vieškelių šiltose dulkėse.

Bet vargas, žmonės, Jums, nes 
jau seniai tuos pėdsakus sumy- 
nėte.

Iš gudų k. išvertė A. Ružaniec • 
— Ružancovas

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

PRISIKĖLIMAS

Skambės varpai Kaune ir Vilniuj ir Alytuj, 

Ir erdvės kryki taus jų džiaugsmingu gaudimu.

Nuo rezurekcijos giesmės drebės senų bažnyčių mūro plytos, 

O širdys giedančių drebės Šventu jausmu.

Pavasaris, lyg jaunas dievas vaikščios,

Jis budindamas lies dar miegančius medžius.

Iš rankų jam byrės žibutės melsvos į tyliąsias miško aikštes, 

O upės neš bangom tolyn pavasario žodžius.

RAYMOND ARON

KARIAUTI AR NEKARIAUTI?
SANTRAUKA PADARYTA IŠ PRANCŪZŲ LAIKRAŠČIO “REALITE”.

galvos, neslėpki veido nuo žmonių 
akių.

Nes neteisingai sakoma, jog tu 
esi nereikalingas žemėje. Iš tikrų
jų, sakau tau: ateis taip sakan
čiam sielvarto valanda — ir kuo 
jis beišsklaidys savo ilgesį, jei ne 
tavąja daina? Tiek liūdesyje, tiek 
džiaugsme jis šatiksis tavęs.

Mokytojas kalbėjo: Su lopšine 
paguldo kūdikį į lopšį, su gedu
linga giesme nulydi žmogų į kapus.

Kasdieniais rūpesčiais tvinsta 
žmonių gyvenimas. O rūpesčiais 
užlietą sielą tiktai daina paguo
džia. Tad gerbkite savas dainas.

Taip mokė Kristus dainių. Iš
girdęs Petras jo žodžius, prakal
bo: Mokytojau, šioje šaly yra žmo
nių, kurie neturi ko bevalgyti. 
Argi neskaus širdis iš gėdos to 
žmogaus, kuris, ieškodamas rie
kelės duonos, ateitų su daina pas 
juos.

Ir, atsakydamas jam, tarė Kris
tus: Taip, šių žmonių gyvenimas 
yra sunkus, skurdus, prislėgtas. 
Kodėl gi nori tu atimt iš jų ir gro
žį! Mažai jiems duota — nejaugi 
reikia, kad būtų dar mažiau?

I dainių tad atkreipęs veidą, 
klausė: Kada jūsuos dainuoja?

Atsakė dainius: Per Kalėdas, 
per Užgavėnes ir Velykas, per 
Sekmines, per Jonines, per Petri
nes dainuoja, per šienapiūtę, ru-

Jau bene treti metai, kaip 
Juozaitis, kiekvieną šeštadienį, 
grįždamas iš darbo, užsukdavo į 
saliūną. Tai buvo taip patogu, — 
saliūnas čia pat, išlipus iš pože
minio traukinio. Ten jo laukė 
draugai. Juozaičiui gal būtų už
tekę vieno kito stiklelio, bet kaip 
atsispirs! prieš draugus. Ir taip 
stiklelis po stiklelio, kol vos vos 
nuslinkdavo nuo aukštos, apva
lios saliūno kėdės.

šeštadieniais jis grįždavo namo 
visada girtas tik vėlų vakarą, 
apie vidurnaktį. Dėl to visa šei
ma buvo labai nelaiminga. Dar 
pirmais metais, jiems vos atvy 
kus į Ameriką, jis negirtuoklia
vo, bet kartą susitiko blogus 
draugus ir nejučiomis pradėjo.

Nei žmona, nei vaikai šešta
dieniais nelaukdavo tėvo parei
nant iš darbo anksti. Sūguldžiusi 
šeimą, Juozaitienė susigūždavo 
lovoje ir galvodavo vienui viena 
patamsyje. Ji labiausiai ilgėjos 
tų jaukių dienų, kai jos vyras 
buvo jų tarpe ir jais rūpinosi. 
Dabar štai ji bijo, kad vyrui kas 
blogo neatsitiktų, kad automo
bilis nesuvažinėtų, kad kas ne
užmuštų, norėdamas girtą api
plėšti.

Ji vis jieškojo, kas būtų jį pa-

Maironis

Šiuo straipsniu prancūzų fi
losofas Raymond Aron anali
zuoja karo baimę civilizacijos 
išsivystyme. Jieško karų prie
žasties ir bando rasti naują for
mą tarpvalstybiniame santykia
vime šitame termo-branduoli- 
niame amžiuje.

V e r t ė j a s

Pirmieji išlavintos kariuomenės 
ženklai jau randami bronzos am
žiuje Šumero valstybėje, Žemaja
me Eufrato slėnyje. Geležies am
žius atnešė daugiau saugumo žmo
gaus gyvenime, bet tuo pačiu pa
kėlė karo potencialą. Kai žmogus 
tik įgavo metalinius įrankius, tuo 
pačiu jis ėmė gamintis ginklus. 
Dabartinis termo-branduolinis 
amžius nėra niekas kitas, o tik tą
sa istorijos lapo, kuris prasidėjo 
Šumero valstybėje.

Ir atrodo, kad kovos tarp vals- 
■ tybių, tarp klasių surašė iki šiol 

žmonijos istoriją. Kiekviena vals
tybė turi savo valdovus ir paval
dinius, išnaudotojus ir išnaudoja
mus. Valdžios, kurios laiko save 
demokratiškomis, socialinėmis (ir 
kurios iki tam tikro laipsnio yra), 
nėra nei kiek taikingesnės už 
priešingos ideologijos. Bet kas da
ro karo filosofiją paslaptinga ir 
visai permatoma, tai tas, kad ka
rai yra universalūs ir prieštarau-

IRENA BANAITYTĖ

stūmėjęs į šį kelią. Nei Lietuvo
je, nei Vokietijoje jis negirtuok
liavo. Gal jis ilgėjos savo sody
bos, apie kurią nuolat kalbėjo 
Vokietijoje. Dabar jos neprisi
mena. Kiek ten buvo įdėjęs dar
bo. Pastatė stiklinį priebutį, pri
sodino vaismedžių, išdažė puoš
nias langines.

Giliai atsidusdama, Juozaitienė 
galvojo, kad reikėjo pasilikti Vo
kietijoje. Gal ten nebūtų įpra
tęs. Kas iš to, kad čia ir užsidir
ba, bet laimės nėra.

O gal ji pati kalta? Gal reikė
jo ką nors pačioje pradžioje da
ryti? Bet juk prašė ir barė jį, o 
niekas negelbėjo.

— Tu vis tą patį ir tą patį!' — 
kalbėjo jis sekmadienį išsiblai- 
vęs. — Reikia juk su žmonėmis 
susitikti!

Ir juo toliau, juo labiau jis 
klimpo.

Taip ji mąstydavo, kol išgirs
davo girto vyro šlepsenimą kori
doriuje. Tada pasidarydavo len
gviau, širdis tartum sugrįždavo 
į savo vietą.

Laikas bėgo, o Juozaičių šei
moje niekas nepasikeitė. Artino
si ir Velykos. Rūpesčių iškamuo
ta Juozaitienė svarstė, kaip ga
lėtų padarpti bent šventes jau
kesnes savo šeimai. Tai nebuvo 
lengva sugalvoti. Iš kuklaus sa
vaitinio jos uždarbio sunku buvo 
išskirti Velykas nuo kitų sekma
dienių. Iš vyro pinigų gauti ji 
nesitikėjo. Jis tikriausiai suks at
sigavėti į saliūną.

Atėjo ir Didysis Penktadienis 
Vakare Juozaitienė su vaikais iš
skubėjo į bažnyčią prie Kristaus 
Grabo. Tą vakarą ir vyras gavo 
savaitinį atlyginimą ir išlindo iš 
požeminio traukinio.

— Saliūnas čia pat, draugai 
čia pat! Kiek svarbių reikalų. 
Tik po vieną, juk šventės, ne 
daugiau, — galvojo jis ir suko į 
kairę.

Prie saliūno durų jis pamatė 
būrį žmonių. Jis tuoj suprato, 
kad dedasi kažkas negero. Tarp
duryje stovėjo girtas Čarlis. Su
vargusi moteris mostigavo ran
komis, kartais grąsindama kum
ščiais. Jos lūpos ir smakras ner
vingai virpėjo. Kiek toliau stovė
jo gal kokių trijų — keturių me
tų vaikas, tikriausiai jų sūnelis.

Juozaitis nesuprato vyro ir 
žmonos kalbos, bet buvo aišku 
— jie barasi. Galiausiai moteris 
visa jėga smogė vyrui ranka į 
žandą. Šis stūmė ją, ir ji atsi
trenkė į stovėjusį prie šaligatvio 
sunkvežimi. Kai ji vėl sujudėjo, 
Čarlis paleido buteliu, bet nepa
taikė. Jis trenkė į sunkvežimį, ir 
stiklai pasipylė j visas puses. Tuo 
tarpu vaikas judėjo motinos link, 
ir viena aštri šukė sužeidė jam 
veidą.

Motina puolė prie jo, puolė ir 
žmonės. Juozaitis pasileido bėg
ti.

— Kraujas, teismas, užmušė, 
teismas. — Ūžė jo galva. Nepas
tebėjo, kaip perbėgo raudoną

sankryžos šviesą. Už kelių gatviij 
jis sustojo, atsipeikėjo.

Pamažu atsisuko. Prie saliūno 
tuščia, švaru, kaip niekur nieko.

— Galvijas, Čarlis galvijas! — 
rusėjo jo mintys. Jis slinko pa
mažu ir tik dabar suprato, kad 
buvo perbėgęs per raudonas švie
sas.

— Du kartu galvijas! Pasiuti
mas! — bambėjo jis ir priėjo sa
vo saliūną. Stiklai. — Pasiuti
mas! Reiktų užpilti stikliuką, su 
draugais pašnekėti, pasmerkti ši
tą galviją.

Jis žvilgterėjo į saliūną. Čarlis 
kaip niekur nieko sėdėjo savo 
vietoje, draugai plojo per petį, 
čiupinėjo rankas. Patenkinti. 
Čarlis atsigręžė, ir Juozaitis nus
kubėjo nuo durų.

Apėjo porą gatvių, vėl iki pus- 
kelės grįžo ir vis galvojo. Juk ir 
jis kas šeštadienį buvo girtas, 
bet jo žmona neatėjo, nesibarė 
prie visų. Neatsivedė nė mažiau 
šio sūnaus, Vincuko. O kaip jis 
būtų verkęs, baisu net pagalvoti.

Prie šono krautuvė. Išpuošti 
langai. Kiškiai pasipūtę. Priėjo ir 
Juozaitis. Susispietė vaikai, pirš
čiukais rodė į šokoladinius zui
kučius ir gyrėsi, kokias gaus do
vanas.

Juozaitis apsidairė. Gal jo sū
nus čia maišosi būryje. Ne. Ne
buvo. Jis pasitraukė nuo lango 
ir kūprino. Pasiekė savo namus 
ir vėl pasuko atgal. Ir vis gal
vojo:

— Pasiutimas, su buteliais 
muštis Didžiąją Savaitę, žmog
žudžiai, kaip aš galėjau su jais 
sėdėti...

Jis ėjo pamažu. Vėl švietė lan
gai, iš jų šoko gražūs Velykų 
kiškiai, karpė ausim, juokėsi, at
statę ūsus.

ja žmogaus protui.
Kai tiktai žmonių bendruomenės 

susiorganizavo į valstybę su ap
rėžtom teritorijom ir pripažinta 
valdžia, valstybės laisvės gynimas 
pasidarė piliečio augščiausia pa
reiga. Pavydėdamos viena kitai 
laisvės, geresnio gyvenimo, tautos 
bijo būti užpultos ir sunaikintos, 
ii todėl gyvena nuolatinėj baimėj 
su nukreiptais prieš viena kitą 
ginklais, kas iš tikrųjų yra karo 
padėtis. Amerikos bombonešiai 
nenusileisdami skraido ore su mir
tinai pakrautomis bombomis, So
vietų gi Rusija iš kitos pusės lai
ko paruošties padėty raketas,' ku
rios kiekvienu momentu gali nu
šluoti betkurį Europos arba 
Amerikos milijoninį miestą. Ne
žiūrint į tai, kad abu galiūnai ga
li kiekvienu momentu susikibti 
vienas kitam už gerklės, skaito, 
kad tai yra taika ir kad vienas ir 
kitas prisilaiko taip šiuo įmetu 
vadinamos “tarptautinės teisės”.

“Karas yra kažkokia baisybė” 
rašo prancūzų filosofas Durkheim, 
nuo kurios žmogus kartais galė
jo pasislėpti, bet termo-branduo- 
liniame amžiuje gali reikšti visos 
žmonijos pražūtį.

Vienai valstybei laikant gink
lus, nukreiptus prieš kitą ir drau
ge palaikant “taikius” santykius, 
savaime aišku, kad betkoks jų 
ginčas nesprendžiamas įstatymo, 
teismo ar tarpininkavimo keliu, 
bet ginklo jėga, ir kad karas anks
čiau ar vėliau yra neišvengiamas.

Karo teorijoj diplomatija yra 
tas pats, kas prekyboj geresnis 
pelnas. Kiekvienas iš jų dalykus 
suformuoja taip, kad kuo daugiau 
gautų naudos.

Karolis Klausewitz (kilme iš

Rytprūsių, buvęs Bismarko lai
kais Berlyno karo mokyklos vir
šininku) savo knygoj rašo: “Ka
ras yra tęsinys politikos tik kito
mis priemonėmis.” Tai reiškia, 
kad valstybinės galvos, atsakingos 
prieš tautą, duoda kariuomenei 
užduotį, kalkuliuoja rizika, kad 
atsiekus tikslą. Visose žmonijos 
erose taika buvo tik laikina ir ba- 
zuojama jėgos santykiu.

Mes galime įsivaizduoti ir kito
nišką taikos formą, kuri bazuotų- 
si sunaikinimo baime, taika tero
rizuojant ir taika susitariant — 
status quo, t.y. pripažįstant esa
mą padėtį. Bet deja, tokios taikos 
iki šiol dar nėra buvę.

Praktiškai žiūrint, šių laikų 
tautos labiau negu pavieniai indi
vidai dar labiau ištroškę turtu, 
žmonių. Ir jeigu kartais jos tai 
laimi, tai tada jos alksta jėgos, 
garbės ar idėjų. Ką reiškia gąrbė, 
jeigu ji nesiekia visų pasaulio 
kampų, ką reiškia galybė, jeigu 
kuri maža tauta jos nepripažįsta, 
ką reiškia idėjos, jeigu jos nėra 
visų pripažintos. Pavydint vieni 
kitiems laisvės, trokštant absoliu
čios garbės bei jėgos, primetant 
jėga kitiems svetimas idėjas — 
karas neišvengiamas. Tiktai jėgos 
balansas ir objekto kaina sumaži
na karų dažnumą.

Prileidžiant, kad karas yra vie
nintelė priemonė išspręsti gin
čams, ar galima prielaida, kad 
žmonės ir resuarsai yrą konflikto 
priežastis? Ar karai sukeliami po
litinių ir totalitarinių režimų, ar 
galop žmogus yra bendruomenės 
gyvulys, kuris nepripažįsta kito, 
kaip žmogfeus.

Rasti karo priežastį nėra taip 
(Pabaiga psl. 4)

Ilgai žiūrėjo į juos, užlenkė 
tris pirštus, nupirko tris kiškius 
ir grįžo namo. Prie durų jis bėg
te bėgo, atrodė, kad kažkas ve
jas.

Namuose buvo tuščia, žmona 
ir vaikai dar negrįžę iš bažny
čios. Padėjo kiškius ant stalo ir 
susmigo kėdėje.

— Ir šitaip muštis, Dievo ne
sibijo! — galvojo, — vaikais vi
sai nesirūpina.

Iš bažnyčios sugrįžo ir šeima.

žmona apsidžiaugė, pamačiusi jį, 
bet tuoj susirūpino: gal kas ne
gero atsitiko, kad jis negirtas. 
Ir vaikai stovėjo užsitraukę už 
motinos. Ir ši tyla pasidarė jam 
begaliniai sunki.

— Jūs norit, kad aš išeičiau!
— sušnabždėjo Juozaitis.

— Ne, ne! — pirmasis sušuko 
Vincukas ir prišoko prie tėvo. 
Juozaitis pamažu atsistojo, ir vi
si namai suklego. Taip, tai buvo 
linksmiausios Velykos jų pasto
gėje.
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ŠVIETIMO KRIZE (3) elena žižienė

Švietimas Australijoje
Ir Australai išgyvena švietimo 

krizę. Dewey filosofija, (žiūr. M. 
P. Nr. 13), kuri ir Australijoje 
turėjo didelės įtakos švietimo te
orijai besiformuojant, ir čia jau
čiama, kaip atgyvenus ir nebetin
kama, o jai pakaitalo nesurasta, 
ir netgi neturima sąlygų jo ieško
ti. Ir čia nuolat besikeičiąs did
miesčio gyvenimas reikalauja ne 
tik daugiau specialistų bei profe
sionalų, bet ir aplamai augštes- 
nio visuotinio bendrojo išsilavini
mo. Tuo tarpu besistengiant jau
nus mokinius labiau sudominti bei 
prie mokslo patraukti, negu dis
ciplinuoti ir priversti dirbti, per 
pereitus trisdešimtį metų tiek 
pradžios mokyklose, tiek jaunes
nėse bei vidurinėse gimnazijos 
klasėse mokslo lygis pastoviai že
minta. Tai ypatingai ryšku raš
tingumo mokyme. Šiandieninių 
aštuonmečių skaitymo knygos, 
palyginus su jų senelių tuose pa
čiuose skyriuose naudotomis kny
gomis, yra visiškai suprastintos, 
naudojamų žodžių skaičius kele
riopai sumažintas, apsakymėliai 
sunaivinti, nuliteratūrinti. Gal 
buvo tikėtasi, kad tuomi būsią 
palengvinta silpniesiems bei lėtie
siems mokiniams. Tačiau tarp 2% 
ir 3% į gimnazijas stojančių vai
kų beveik visai nemoka skaityti. 
Ir bendrasis jaunesnių vaikų skai
tymo lygis yra labai žemas. Kon
statuojama, kad mokslinimosi 
lenktynes Sovietų Sąjunga toli 
laimi. Taip, pavyKdžiui, Rusijos 
ketvirto skyriaus skaitymo knyga 
naudoja apie 10.000 skirtingų žo
džių. Australijoje, kaip ir J.A.V. 
per pirmuosius keturius pradžios 
mokyklos metus vaikai kasmet 
mokomi naudoti tarp 300 ir 400 
naujų žodžių. Taigi čia ketvirto 

KARIAUTI...
(Atkelta iš psl. 3)

lengva. Laimėtoji pusė dažnai pa
sigrobia dalį teritorijos, bet būtų 
klaidinga manyti, kad visos vals
tybės kariauja dėl teritorijos ar 
karinių pozicijų. Kiekvienas kari
nis susirėmimas kainuoja žmonių 
gyvybių, bet ir tas būtų klaidin
ga, jeigu sutiktume, kad žmonių 
perteklius sukelia karus ir kažko
kia nesąmoninga jėga verčia žmo
nes masinėm žudynėm. Visos žmo
nių bendruomenės skiriasi viena 
nuo kitos, o kartu ir tarpe savęs, 
bet gi ne visada kita grupė yra 
priešas ir be karo negali sugy
venti.

Kiekvienas aiškinimas turi da
lį tiesos, o ne vienas visą atskirai. 
Visos iš šių priežasčių turi būti 
gerai apsvarstytos tų, kurie nori 
sukurti taiką pasaulyje, žemė, 
žmonių pertekliai tikrai yra buvę 
skatinantys karų objektai. Karas 
taip pat buvo viena iš pigiausių 
priemonių praturtėti.

Klausimas kyla, ar ir šių laikų 
žmonių bendruomenės turtėja tik 
per darbą, o gal naujoji industri
nė ir atominė valstybė atidarė 
naujus istorijos lapus?

Kokie yra šių dienų tarptauti
nės sistemos nauji aspektai?

Jų randame tris.
Pirmą kartą (po 6000 metų ci

vilizacijai gimus) visi žmonės ir 
visos tautos palaiko tarpusavio 
ryšius. Pirmą kartą tautos turin
čios branduolinius ginklus gali 
sunaikinti priešą jo nenuginkla
vus. Galiausiai pirmą kartą isto
rijoje, žmogus pagamina daugiau, 
negu jis sunaudoja.

Paskutinieji du faktai duoda 
optimizmo racionaliam galvoji
mui. Kodėl tautos norėtų plėsti 
teritorijas, kada gerbūvis matuo
jamas intensyvumu. Olandija pa
vyzdžiui, viena iš tankiausiai ap
gyvendintų valstybių per paskuti
nius 6-rius metus pasiekė augš- 
čiausią ekonominį gerbūvį. Kodėl 
dvi valstybės turėtų eiti į mirtiną 
karą, kuris abi sunaikintų, kai abi 
turi pakankamai teritorijos ir iš
teklių?

Tuo bazuojame mūsų viltis tik
tai dabartinėje žmonijos istorijos 
fazėje. Bet apgailėtina, kad giles
nis analizas tarpvalstybinio san
tykiavimo rodo, kad diplomatinė 
ir strateginė politika nėra pakei
tusi savo senų formų.

Šių laikų politiką galime su- 

skyriaus vaikas tenaudoja apie 
1.500 žodžių. Kadangi universite
to ir kitų augštųjų mokyklų ly
gis turima išlaikyti augštas, o be
baigiančioms gimnazijos klasėms 
reikia prisitaikyti prie universite
to reikalavimų, vaikai išgyvena 
didelį lūžį tarp vidurinių ir vyres
niųjų gimnazijos klasių. Egzami
nus neišlaikančių skaičius labai 
didelis. Iš kiekvienais metais į 
gimnaziją stojančių tik 10% gau
na brandos atestatą.

Iš į universitetą įstojusių pir
mais metais egzaminų neišlaiko 
beveik pusė. Profesinių darbinin
kų šiandien labiau trūksta negu 
prieš dešimtį metų, o, turint gal
voj pakely "nubyrėjusių” skaičių 
jų paruošimas valstybei kainuoja 
labai brangiai. Tuo tarpu sociali
nio gyvenimo reikalavimams be
augant, darosi vis sunkiau surasti 
darbo jaunimui, kuris iš gimnazi
jos išėjo dar nepasiekęs vidurinių 
klasių. Toks darbo nesurandantis 
jaunimas jaučiasi iš bendruome
ninio gyvenimo išstumtas, ben
druomenei nereikalingas ir todėl 
jai priešiškas. Auga socialinė 
problema jaunų apsivylėlių, iš
stumtųjų, vienokiu ar kitokiu bū
du maištaujančių.

Skatinimas vaikų nuo mažens 
“specializuotis”, rinktis jiems la
biau prieinamus mokslo dalykus, 
ir Australijoje iš vienos pusės nu
žemino bendrąjį šiandien reikalin
gą išsilavinimo lygį, o iš kitos ne
padėjo išsiauginti reikiamo spe
cialistų skaičiaus. Gamtos moks
lams ir technologijai vis besivys
tant iš visų gyventojų laukiama 
didesnio matematikos supratimo, 
o tuo tarpu procentualiai šiandien 
mažiau jaunų žmonių studijuoja 
matematiką ir gamtos mokslus, 

skirstyti į tris dalis: Diplomati
ja blokuose (arba didžiojo ir ma
žųjų brolių draugystė), diploma
tija tarp blokų (arba gąsdinimas 
branduoliniu karu) ir diplomatija 
tarp blokų ir neutraliųjų valsty
bių (panaudojant propagandą, 
perversmą, grasinimą).

Šios trys diplomatijos rūšys yra 
palaikomos baime ir teroru. Tai
ka palaikoma baime turint atomi
nius ginklus dviejų blokų ranko
se, neišlaiko kritikos.

Nė viena iš atominių galybių 
netiki, kad pirmajam pradėjus 
karą, jis gali sunaikinti priešą 
galutinai, pačiam visai nenuken
tėjus. Kiekviena galybė turi turė
ti pakankamai jėgos atlaikyti pir
mąją ataką ir pakankamai atsi
keršyti. Kiek ilgai pagaliau tas 
tragiškas žaidimas gali tęstis?

Kas pagaliau bus, kai ne dvi 
valstybės, bet 20 turės panašius 
ginklus? Tada gali įvykti taip, 
kaip tam gangsterių filme — tas, 
kuris pirma šauna, nušauna prie
šą ,o pats pabėga. Paplitimas ato
minių ginklų dar daugiau išplės 
pasaulio krizę.

Ar žmogus iš tikrųjų turi gy
venti pagal tą mokslininkų tezę: 
"gyvent pavojuje arba gyvenimas 
— pavojus”? Ar strateginiai bom
bonešiai su mirtinom bombom ir 
paruoštos raketos pasidaro šios 
dienos neišvengiamas simbolis?

Mirtina kova už “taiką žemėje” 
arba “komunizmas visiems” išsi
gimsta savyje per beslyginį pasi
davimą ir apgavystę. Tautų są
junga arba Jungtinės Tautos gali 
naudojimą jėgos ir drausti, bet 
galiausiai jos priverstos toleruo
ti, kada viena iš didžiųjų, kaip 
pa v. So v. Sąjunga, kraugeriškai 
numalšino Vengrijos sukilimą.

Tuo pačiu ir tie, kurie sako 
“Teisingumas turi būti įgyvendin
tas, nežiūrint į tai, kad pasaulis 
pražūtų”, jau savaime pasmerkia 
pasaulį pražūčiai.

Ir ateityje ginklavimo lenktynės 
vyks toliau. Nors kiekviena pusė 
pripažįsta, kad vienintėlė pergalė 
yra tik išsilaikyti, nekeičia jėgos 
politikos ir nebando įvesti taikos 
per įstatymus, laisvų tautų apsi
sprendimu ar pripažįstant status 
quo. Nerandama bendros kalbos, 
nerespektuojama vienas kito. Pa
vergiamos kitos tautos, primetant 
savas idėjas bei santvarką. 

negu 1900 metais. Iš Viktorijos 
tarp 15 ir 20 metų amžiaus jau
nimo grupės matematiką mokosi 
tik 1.4%.

Psichologų atrastas būdas suge
bėjimams bei palinkimams matuo
ti, prisidėjęs prie efektyvumo pa
kėlimo pramonėje, prekyboje, ka
ro tarnyboje ir dar kitur, psicho
logijos mokslo nestudijavusioje 
visuomenėje pavirto pažiūra, kad 
įgimtų žmogaus gabumų kiekis 
yra lengvai apčiuopiamas ir išma
tuojamas ir kad tik nedidelė kraš
to gyventojų dalis gali pasiekti 
pilno vidurinio išsimokslinimo. li
tą pažiūra padarė neigiamos įta
kos auklėjimui. Vietoj jieškojus 
naujų būdų pakelti bendrą vaikų 
mokslinimo lygį, jau nuo 11 metų 
amžiaus juos imta rūpestingai 
skirstyti į akademiškai pajėgiuo
sius ir nepajėgiuosius, rūšiuojant 
juos į skirtingas klases, skirtin
gas mokyklas, mokant juos skir
tingų dalykų, ir taip dideliam 
skaičiui vos iš pradžios mokyklos 
išėjusių vaikų jau iš anksto už
darant kelią į akademinį ir profe
sinį ruošimąsi...

10 PATARIMŲ JAUNIMUI
/. Atmink, kad tavo tėvų že

mė — Lietuva yra tavo dvasi
nė tėvynė. Būdamas ištikimas 
naujai, tavo tėvus ir tave pri
glaudusiai tėvynei, tu nepamiršk 
esąs lietuvis-vė, kuriam-ai Lie
tuvos reikalai yra sąžinės ir gar
bės dalykas.

2. Gerbk ir mylėk savo tėvų 
kalbų, kaip gerbi ir myli savo 
tėvus. Savo pagarbų ir meilę 
kalbai reikšk praktiškai, gerai 
išmokdamas jų ir vartodamas 
visada, kai esi savųjų tarpe ir 
kai to reikalauja momentas sve
timųjų viešumoje.

3. Gerai pažink Lietuvos is
torijų ir jos dabarties gyveni
mą. Tame pažinime surasi stip
rybės savo lietuviškumui išlai
kyti svetimoje aplinkoje.

4. Lankydamas gyvenamojo 
krašto mokyklą, stenkis tapti 
geru ir pavyzdingu mokiniu. Įsi
gyk juo gausiau ir geresnių ži
nių, kad jų pagalba palengvin
tum ne tik savo paties bei tėvų 
gyvenimą, bet ir padėtumei vi
sai tautai kovoti už tėvynės lai
svę ir nepriklausomybę.

5. Gerbk tėvų ir savo atsi
vežtuosius tėvynės atmenus, ku
rie bent kuo tau primins palik
tųjų tėyynę Lietuvą.

6. J ieškok sau žinių apie tė
vynę ir tautinės dvasios lietu
viškoje knygoje. Skirk jai gar
bingų vietų savo asmens biblio
tekoje. Tu pajausi ne kartų 
daug džiaugsmo, kai ramaus 
susikaupimo valandą įsigilinsi į 
mūsų rašytojų kūrybą ir jų žo
džio meno pagalba susijungsi 
su tėvynės ir tautos balsu ir 
dvasia.

7. Jausdamas reikalų jungtis 
su kitais jaunuoliais meno ar 
sporto žygiams, skirk pirmeny-

Kruščiovas neseniai pareiškė, 
kad jis nedelstų pasipriešinti, kad 
ir visai tautų bendruomenei, jei
gu jos padarytų sprendimą, prie
šingą Sov. Sąjungos interesams.

Prez. Kennedy, nors taip ir ne- 
išsireiškė, bet ir jis ne kitaip pa
sielgtų.

Aš turiu mažai nuojautos isto
rinėms pranašystėms, bet iš viso, 
to išplaukia dvi logiškos išvados^ 
Kadangi vis didesnis tautų skai
čius nori turėti paruoštų ginklų 
sunaikinimui, kyla baimė, kad Hi- 
rošima ir Nagasaki bombos nebus 
paskutinės, panaudotos prieš žmo
nių giminę. Kadangi tarpbran- 
duolinis karas yra ir bus nuolati
nis grasinimas, didžiosios valsty
bės nustos kantrybės ir kartą sa
vęs paklaus: "bet kas, jeigu' ir 
toks karas, nežiūrint į visą kitą?”

Amerikos valstybė vykdo didelę 
programą priešatominių bombų 
rūsių statybai; argi žmogus, ku
ris šiandie gyvena dangoraižiuose 
vėl pasidarys urvinis?

VERTE MATAS GAILIUS

Ypatingas krašto gyventojų 
skaičiaus augimas švietimo padė
tį dar pasunkino. Per pereitus 40 
metų Australijos gyventojų skai
čius padvigubėjo — tai bene augš- 
čiausias gyventojų padidėjimo 
procentas pasaulyje.

Pereitame dešimtmetyje tas pa
didėjimas nebuvo vienodai išsi- 
skirstęs įvairaus amžiaus gyven
tojų grupėse: labiausiai auga — 
ir numatyta, kad toliau augs — 
grupė nuo 15 iki 29 metų am
žiaus. Trūkumas naujų vidurinių 
ir augštųjų mokyklų be sustojimo 
didėja. Tokiame trumpame laiko 
tarpe naujų mokyklų neįmanoma 
aprūpinti patalpomis bei mokyto
jais. Visur, o ypač gimnazijose, 
jaučiama mokytojų trūkumas. Pa
dėčiai gelbėti į mokytojų eiles pri
imama visą eilę laikinai samdomų 
žmonių, kurie dažnai neturi rei
kiamo mokslo kvalifikacijų nei 
profesinio paruošimo. Tų žmonių 
tarnyba nepeiktina ir nekritikuo
tina — be jų švietimo tinklas su
irtų, tačiau kai įvairius dalykus 
dėsto ne specfalistai, akaedminis 
dėstymo lygis numušamas, o be 
to sukuriama eilė klasės discipli
nos ir kitokių problemų. Šįmet 
Viktorijos gimnazijose dirba 5319 
mokytojų, kurių tarpe 1824 yra 
laisvai samdomi. Svarbiausia, 
kad ir laisvai samdomi mokytojai

bę savo tautiečių jaunimo or
ganizacijoms ir paremk jų vei
klą savo dalyvavimu. Susipa
žink su lietuvių lakūnų, Dariaus 
ir Girėno, žygio istorija ir giliai 
įsidėmėk jų testamento žodžius, 
skirtus Lietuvos jaunimui. Jei
gu jau tektų iškilti į viešumų 
svetimoje sporto ar kitos kurios 
veiklos organizacijoje, atsto
vauk garbingai ne tik savo pa
ties, bet ir savo tautos vardu.

89. Suprask ir įsisąmonink, 
kad ne tautos gausumas ar jos 
politinė bei ūkinė galybė įamži
na jos vardų žmonijos istorijo
je. Lietuvių tauta turi visiška 
teisę ir nemaža dvasinių duo
menų tapti lygiaverte pačių kul
tūringiausių pasaulių tautų šei
mos dalyve. Lietuvių tautos pa
stangoms ta kryptimi ir tavo 
veiklos indėlis bus svarbus ir 
reikšmingas.

9. Neniekink senosios kartos 
atliktų darbų ir žygių, kaip ly-. 
gi ai nepervertink savo paties ar 
savo jaunųjų draugų indėlio į 
tautinę kultūrą ar kovą už tau
tos laisvę. Pagerbk savo veikliu 
dalyvavimu visus tuos viešuo
sius parengimus, kuriais bus 
minimos tautinių organizacijų 
ar nusipelniusių senų veikėjų 
amžiaus sukaktys. Tos progos 
tau daug suteiks gyvenimo pa
žinimo ir paskatinimų tavo pa
ties ketinimams ir sumany
mams.

10. Įrodyk savo patriotizmų 
veikliu dalyvavimu visur ten, 
kur lietuviškasis reikalas šaukia 
tautiečius į būrį. Atmink, kad 
kol neatkovota tautos laisvė ir 
nepriklausomybė, tu esi kovo
jančios tautinės Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės narys.

(Iš Vaclovo Cižiūno knygos 
"Tautinis auklėjimas šeimoje”).

NUO CIGARO
Pagelbstint 1,200 technikų ir 

raudonosios Kinijos Fidel Castro 
Kuboje pradės gaminti heroiną.

Tūkstančiai akrų turtingos že
mės užsėta aguonomis, atvežto
mis iš komunistinės Kinijos.

Kinai specialistai taipgi pri
žiūri heroino gamybos įmonės 
statybą. Ši įmonė bus baigta šių 
metų gale ir bus gautas pirma - 
sios opiumo derlius.

Pirmieji laukai buvo užsėti 
aguonomis daugiau kaip prieš aš- 
tuonis mėnesius. Vadinasi, pir
moji heroino piūtis turėtų būti 
metų gale. Reikia apie 18 mėne
sių išauginti sėklai, iš kurios 
gaunamas opiumas.

Dar šimtai laukų yra parenka
ma aguonoms. Beveik kiekvie
na kubiečių bėglių grupė teigia, 
kad Kuboje apsėti laukai aguo
nomis, iš kurių bus gaminamas 
heroinas.

Raudonoji Kinija, didžiausia 
opiumo gamintoja pasaulyje, už-

MENININKŲ PARUOSIMAS LIETUVOJE
Teatro menininkai visai tinka

mai paruošiami tik marksizmo 
srity —

Iš neseniai atvykusių į Vakarus 
gauta duomenų apie įvairių sričių 
menininkų ruošimą Lietuvoje.

Kaip paruošiami busimieji ak
toriai? Vietoje anksčiau buvusių 
dramos studijų prie teatrų, dabar 
veikia aktorinis fakultetas prie 
Vilniaus valst. konservatorijos. 
Konkursiniai egzaminai būna sun
kūs, o vietų skaičius siekia 20 — 
25. Dar metams nepraslinkus, 
apie 50 proc. studijuojančių dėl 
įvairių priežasčių atkrenta. Teat
ro specialistų nuomone, konserva
torija nepajėgia suteikti tinkamo 
vaidybinio paruošimo, nes studen
tai ruošiami atitrauktai nuo teat
ro, neturi profesinės praktikos, 
bet... būna išėję pilną marksizmo 
kursą.

O kaip priimami į muzikos ir 

esamos mokytojų trūkumo spragos 
nėra užpildę. Vis dar tebedirbama 
klasėse su 40, dažnai ir daugiau 
mokinių, ir daugumas mokytojų 
dėsto 30 — 33 pamokas per sa
vaitę. Trūksta specialybių kamba
rių, įrankių, bibliotekų. Mokytojų 
kambariai dažnai neįmanomai 
perpildyti ir nepatogūs. Šalia tie
sioginio pamokų dėstymo, namų 
ir klasės darbų taisymo ir pamo
koms pasiruošimo, kiekvienas mo
kytojas turi visą eilę dar kitų pa
reigų, kurių kai kurios, kaip va
dovavimas įvairioms mokinių gru
pėms ir būreliams, dežuravimas 
mokyklos koridoriuose ir kieme, 
ruošimas praktiką atliekančių bū
simų mokytojų, dalyvavimas įvai
riose mokinių tėvų organizacijose 
ir mokinių vakarėliuose, organi
zavimas išvykų ir ekskursijų ir 
pan., atrodo tiesioginiai priklau
sančios prie profesinio darbo, tuo 
tarpu kai kitos toli išeina iš mo
kytojavimo rėmų, kaip kad viso
kios grynai raštininkiškos, admi
nistracinės, laiką ryjančios parei
gos; vedimas mokyklos sanitari
jos, vaikų taupomų sąskaitų ban
kelio; lėšų rinkimas įvairiems 
smulkesniems mokyklos reikalams 
organizuojant loterijas, mokyklos 
muges ir t.t.; kiekvienam • priva
lomas vadovavimas sportui; vedi
mas kiosko, vadovėlių bei mokslo 
reikmenų krautuvės, ir dar nesi
baigianti eilė visokių visokiausių 
kitų pareigų pareigėlių. Tų parei
gų našta tokia didelė, kad net ir 
pats entuziastingiausias ir ge
riausiai pasiruošęs bei pilnai kva
lifikuotas mokytojas nebesuranda 
laiko ne tik asmeniškam poilsiui, 
bet ii- platesniam paskaitymui, sa
vo dalyko pagilinimui, netgi išsa
miam pamokų paruošimui.

Kiekvienas jaučiasi darbu per
krautas, pavargęs, įtemptas. Be to 
visos pašalinės pareigos žemina 
tiek profesinę mokytojų padėtį, 
tiek ir visuomenės pažiūrą į mo-

SOV. RAŠYTOJAS AMERIKOJE
Sovietų beletristas Viktoras 

Nekrasov, apdovanotas Stalino 
premija, keliavęs po JAV, savo 
įspūdžiu saprašė Maskvos litera
tūros žurnale “Novyj Mir.” Jo

PRIE OPIUMO
dirbo daugiau kaip 200 milijonų 
dolerių svetima valiuta praėju
siais metais, neteisėtai parduo
dama narkotikus visame pasau
lyje.

Kubos komunistams vadovams 
reikia naujų pajamų šaltinių, ne
tekus Jungtinėse'Amerikos Vals
tybėse cukraus ir tabako rinkų.

Opiumas lengvai galima nuga
benti į visas vakarų pusrutulio 
vietoves.

Paskutiniu metu narkotikai 
pradėję plaukti iš Meksikos į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

VISA KEIČIASI
Stebėtina, kaip berniukai ir 

mergaitės keičiasi. Kai jie buvo 
9 metų. Jonui labai patiko ka
reiviai, o Marytė negalėjo būti 
be lėlių. Dabar, praėjus dešim
čiai metų, Marytė iš proto eina 
dėl kareivių, o Jonas negali gy
vent be lėlių. 

pan. mokyklas? Priėmimas vyksta 
konkurso keliu. Norinčių studi
juoti skaičius paprastai būna di
delis, į laisvas vietas patenka bent 
20 — 25 proc.. Didelį vaidmenį 
stojant atlieka vad. nukreipimai 
(komjaunimo ar partinių organi
zacijų rekomendacijos). Kinema- 
matografijos darbuotojai Lietu
voje neruošiami — čia jau reikia 
vykti į Maskvos ar Leningrado 
miestus.

Kiekvienais metais sąjunginėms 
respublikoms nustatomas laisvų 
vietų skaičius mokyklose (vad. na
cionaliniai kadrai). Vienam fakul
tetui tas skaičius siekia 2 — 3 vie
tas. Paprastai patenka turį prak
tinio darbo stažą (meno darbuo
tojai) ir su pavergtos Lietuvos 
Kultūros ministerijos nukreipimu. 
Aukštosios mokyklos Maskvoje ar 
Leningrade dar priima ir bendra 
tvarka — konkurso keliu, tačiau 
tuo būdu patekti yra sunku.

Ar esama spaudimo studijuoti 
sovietiniuose centruose? Pagal ne
seniai iš Lietuvos atvykusių teigi
mus, tokio spaudimo nesą. Būdin
ga, kad Sovietijoje norint patekti 
į aukštąsias mokyklas (gi priimant 
tik mažą dalį) vis dažniau girdima 
apie kyšininkavimo atvejus. Jų 
pasitaiko ir Lietuvoje.

Kai kurios specialybės Lietuvoje 
neruošiamos, pvz., kino režisieriai, 
operatoriai ar televizijos darbuo
tojai, tad norintieji įgyti šią spe
cialybę, priversti laisvanoriškai 
-vykti studijoms į Maskvą ar Le
ningradą. Čia turi intereso ir Kul
tūros ministerija ir iš jos kai ku
riais atvejais gaunami pasiūlymai 
vykti studijoms.

O koks galėtų būti lietuvių, So
vietijoje studijuojančių skaičius? 
Bendrą Sovietijoje besimokančių 
lietuvių skaičių nustatyti nėra 
lengva (Kovo 8 d. per Vilniaus 
radiją viena iš lietuvaičių Maskvo
je minėjo, kad šį pavasarį Mas
kvoje mokęsi apie 120 lietuvių, jų 
tarpe pusė merginų — E.). Atro
do, daugiausia studijuoja įvairias 
meno šakas. Daug mokosi kine
matografijos institute Maskvoje - 
— čia kiekvienais metais į įvairius 
fakultetus įstoja iki 10 naujų stu
dentų. Choreografiją lietuviai 
dažniausiai studijuoja Leningrade, 
bet tik tuo atveju, kai sudaroma 
10 — 15 asmenų grupė. Ne taip 
seniai viena tokių grupių, baigu
sių Leningrade studijas, buvo 
įjungta į Vilniaus operos — baleto 
teatrą. (E) 

kytojus. Nuo visa to nukenčia dės
tomi ‘ dalykai ir mokiniai.

Viktorijoj, mokytojų trūkumui 
sumažinti yra sukurtas naujas 
mokytojų paruošimo kursas, ne- 
bereikalaująs universiteto baigi
mo. Jei jis įsigalės plačiau, išlai
kyti reikiamą lygį bebaigiančiose 
mokyklos klasėse pasidarys dar 
sunkiau.

įspūdžių aprašymas kiek kitoks, 
kaip eilės Kremliaus pataikūnų. 
Jis rašo susižavėjęs faktu, kad 
Amerikos viešbučiuose kiekvie
name kambaryje buvo 21 colio 
televizijos aparatas, kad muzie
jai buvo turtingi įvairiausiomis 
vertybėmis. Ekskursija, kaip ra
šo, jis, būtų buvusi visai tobula, 
jei ne tas visada ekskursantus 
rašytojus, mokytojus ir inžinie
rius lydėjęs sovietų agentas. 
“Jis vis buvo susirūpinęs ir kas 
minutė skaičiavo mus kaip viš
čiukus. ' Jam buvo baisus daly
kas, jei kas nors pasakė: “Aš ne 
noriu eiti į Nacionalinę meno ga
leriją, aš noriu eiti į Gugenheim 
ar taip sau noriu pasivaikščioti 
Broadway gatve. Labiausiai kaž
kodėl jis bijojosi to pasivaikš
čiojimo”. Nekrasov taipgi žavė
josi Amerikos dangoraižiais, gau
sumu automobilių, daugybe pre
kių, amerikiečių nuoširdumu.

Praslinkus keletai savaičių, 
Maskvos kultūros komisaras puo
lė Nekrasovą “Izviestijose”, bar
damas, kad jis įžeidęs Sovietų 
saugumo agentą, kad jis Ameri
kos gyvenime neįžvelgęs “socia
linių ir klasių kontrastų bei mi- 
litarinės psichozės”, o savo ap
rašymuose nukrypęs į “buržua
zinį objektyvumą”.
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Sportinės Įvairenybės
MIRTIS EINA KALNAIS
Tarptautinė alpinistų sąjunga 

Romoje susumavo Vakarų Eu
ropos sportininkų praėjusio su
žino rezultatus. Rezultatai pa
sirodė esą gana liūdni. Per me
tus kalnuose mirtį susirado 239 
alpinistai. Tiesa, tai šiek tiek 
mažiau negu praėjusiais metais. 
Tuomet vien tik Vakarų Vo
kietijoje, Austrijoje, Prancūzi
joje, Svencarijoje ir Italijoje žu
vo 265 žmonės. Statistikai taip 
pat pažymi, kad “rekordiniai” 
buvo ir liko iki šiol 1957 metai, 
kai kalnai pareikalavo 385 
sportininkų gyvybių.

Kokia gi tokios daugybės mir
ties atvejų priežastis šiose mi
nėtose penkiose šalyse? Daugu
mas nelaimingų atsitikimų įvy
ksta todėl, kad žmonės, einą’ į 
kalnus, nėra specialiai apmoko 
mi, negauna reikiamos apran
gos ir sunkiais atvejais priversti 
veikti pagal principą: “Skęstan
čiųjų gelbėjimas — pačių skęs

LAFITTE
REIKALAUKITE

VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 
BRANDY

Kaina visur 24/-
Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams

M. PETRONIS
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W.

Tel. UJ 5727

tančiųjų reikalas”. Alpinizmui 
vystyti minėtose šalyse skiria
ma labai mažai lėšų. Todėl jau
nimo potraukis į kalnus reika
lauja tiek daug aukų. Be to, dar 
vis neapribojamas kopimas į 
ypač pavojingas viršukalnes, to
kias, kaip Eigerio kalnas Švei
carijoje arba Monblanas, kurio 
daliai tenka beveik pusė pran
cūzuos alpinistų mirties atvejų.

BRANGUS AUTOGRAFAS
Italijos boksininkas Nino 

Morinis dar visai neseniai buvo 
didelis garbėtroška. Labiau už 
viską jis mėgdavo priiminėti 
sveikinimus ir davinėti autogra
fus savo gerbėjams. Atpratino 
jį nuo to gana paprastu, bet 
žiauroku būdu. Po eilinės per
galės Nino Morinis ištisą valan
dą su malonumu dalijo auto
grafus. O sekantį rytą jam pra
nešė, kad nežinomas vyriškis 
banke gavo 30 tūkstančių lirų 
pagal jo pasirašytą čekį. Pasi- 
rodo, kad vietoj švaraus lapelio
boksininkui pakišo pasirašyti 
banko čekį.

BALANDŽIŲ PASTAS
Šiomis dienomis Japonijos 

stadionuose galima sutikti žur
nalistus, kurių kišenėse burkuo
ja pašto balandžiai. Pasirodo, 
kad daugelis Japonijos sportinių 
žurnalistų yra įsitikinę, jog o- 
limpiados dienomis Tokio tele
fonai bus nepaprastai perkrau
ti, o pravažiuoti mašina gatvė
mis bus labai sunku. Jų many
mu. labiausiai patikimas ryšys 
su redakcijomis bus balandžių 
paštas, ir todėl jau dabar apdai
resnieji reporteriai pradėjo tre
niruoti balandžius, ruošdami 
juos “olimpiniams skrydžiams” 
iš stadiono į redakciją.

RŪPINIMASIS ATEITIMI
Ruošk roges vasarą, o ratus 

— žiemą, sako sena rusų patar
lė. Vengrai pažengė toliau. Grį
žę iš Čilės, svarbiausieji Veng 
rijos futbolo treneriai ėmėsi 
tolimo taikinio. Jie išsiskirstė 
po visą šalį, turėdami tikslą, 
pažvelgti į visus kiemus, pasi
dairyti po stadionus ir papras
tas aikšteles, kur vaikai gainio
ja kamuolį. Specialistai parin
ko 200 berniukų, ne vyresnių 
kaip dešimt metų.

Laiminguosius paskirstys tarp 
geriausių šalies futbolo klubų, 
kur jie pradės treniruotis. Iš šių 
dviejų šimtų tikriausiai ir bus 
sudaryta nacionalinė rinktinė, 
kuri važiuos į 1970-ųjų metų 
pasaulio čempionatą.

EMANCIPACIJA
FUTBOLO AIKŠTĖJE

Neseniai Hagoje specialiame 
Karališkosios olandų futbolo są
jungos posėdyje buvo svarsto
mas principinis klausimas: ar 
gali moteris teisėjauti per atsa
kingus futbolo mačus (iki šiol 
olandų moterims-teisėjoms bu
vo leidžiama vadovauti tik mo
ksleivių susitikimams). Moterys 
-teisėjos griežtai pareikalavo

JAV KREPŠININKAI AUSTRALIJON
(SP. SKYRIAUS BENDRADARBIO R. SIDABRO PASIKALBĖ

JIMAS SU ALFAS V-BOS PIR MININKU J. JONAVIČIUM)

Kaip iiuo metu »tovi Ameri
kos lietuvių .sportininkų viešna
gės reikalai?

Amerikos lietuvių sportininkų 
viešnagės reikalu p. Bačiūnas iš
vykdamas žadėjo ALFAS Valdy
bų suvesti į kontaktų su FASK- 
to vadovybe. Iki šiol, deja, AL
FAS Valdyba ryšio su JAV lietu
vių sporto vadovybe dar neužmez
gė. Reikia tikėti, kad artimiausiu 
laiku bus gauta žinių iš Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komiteto ir bus pradėta 
tartis dėl Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės atsilankymo Aus
tralijoje.

Kiek sportininkų atvyktų, kiek 
lėšų pareikalautų šios gastrolės 
ir iš kur turėtų suplaukti pagrin
dinis kapitalas šiai kelionei?

Tikslus atsakymas j šį klausi
mų galės būti tik užmezgus ry
šį su FASK-u. Be abejo, svečių 
skaičių ribos didelės kelionės iš
laidos, bet ALFAS Valdyba yra 
tos nuomonės, kad atvykstančių
jų turėtų būti nemažiau 12 žmo
nių: komandos vadovas, trene
ris ir 10 žaidėjų. Lėšų problema 
susidėtų iš dviejų dalių: kelio
nės apmokėjimas iš JAV iki Syd- 
nėjaus ir atgal ir žaidėjų išlai
kymas bei kelionės išlaidos Aus
tralijoje. Kiek visa tai kaštuotų, 
šiuo metu tiksliai neįmanoma 
apskaičiuoti. Didžiausių išlaidų 
dalį sudarytų kelionės į Austrą- 

“visiškos ir galutinės emancipa
cijos futbolo aikštėje”. Šio pa
siūlymo gynėjai remiasi tuo, 
kad moterų buvimas aikštėje 
“taurina žaidimą”,, “užkerta ke
lią šiurkščių išsireiškimų varto
jimui”. “neleidžia ginčyti teisė
jo sprendimų — juk futbolinin
kai tikri vyrai ir kavalieriai”. 
“Emancipacijos” priešininkai 
atkakliai laikėsi nuomonės, kad 
“futbolas — ne moterų dar
bas”, ir “nė viena moteris ne
gali ryžtingai, objektyviai ir 
kvalifikuotai vadovauti bent 
kiek rimtesniam mačui”. Po 
įnirtingų ginčų bei diskusijų bu
vo balsuojama. Moterų lygybės 
futbolo aikštėje gynėjai pasiekė 
įspūdingą pergalę santykiu 
66:16.

LIFTAS SLIDININKAMS... 
KUPRINĖJE

Austrijos kalnų slidininkai 
pasirodė esą labai išradingi, 
siekdami patogumų slidinėjant. 
Neseniai Zalcburge ties Geis- 
bergo kalnu buvo sėkmingai iš
bandytas jų sukonstruotas kel
tuvas slidininkams. Išradėjai 
savo naujieną pavadino “kiše
niniu liftu”. Mat, sudėtas šis 
liftas lengvai telpa paprastoje 
kuprinėje. Jį galima pernešti į 
bet kurį kalno šlaitą, išimti iš 
kuprinės ir sumontuoti per 15 
minučių. Liftas sveriai 50 kg 
ir varomas specialaus 8,5 ark
lio jėgų pajėgumo motoriuko 
(motoro svoris 25 kg). Iškart 
liftu gali naudotis iki 10 žmo
nių.

ŠNIPŲ MOKYKLA

Apskaičiuojama, kad japonų 
pramonėje ir prekyboje dirba apie 
10,000 šnipų, kurie stengiasi su
sekti kitų firmų paslaptis. Vien 
tik Tokijo mieste yra 380 detek
tyvų agentūrų, kurios specializuo
jasi išvogime bendrovių paslapčių. 
Dabar Japonijoje įsteigta speciali 
mokykla, pavadinta Pramonės Ap
saugos institutas, kuriame ruošia
mi šnipai ir kontržvalgybos agen
tai Japonijos bendrovėms.

Japonų pramoninkai skundžiasi, 
kad jie turi milijonus nuostolių 
todėl, kad pramonės šnipai kon
kurentams perduoda jų naujų ga
minių planus. Jiems nebelieką nie
ko kito, kaip turėti kontržvalgybos 
tinklą. Ta naujoji mokykla ir tu
ri tikslą Japonijos pramonės įstai
goms tą kontržvalgybą palengvin
ti. Mokyklos vedėjas Tadashi Ku
ri hara, 70 m. amžiaus, išmoko 
špionažo paslapčių būdamas am
basadoriumi Turkijoje. Jo turi
mas 9 mokytojų štabas daugiausia 

lijų ir atgal apmokėjimas, čia 
vargu mes begalėsime kuo nors 
prisidėti. Suėjus į kontaktų su 
FASK-u paaiškės plačiau kokiais 
būdais kelionei reikalingų sumų 
būtų galima sudaryti ir ar iš vi
so ši finansinė problema iš
sprendžiama. Jei FASK-ui Ame
rikos lietuvių ir Amerikos vy
riausybės (kaip viltasi p. Bačiū- 
no) pagalba pavyktų padengti 
kelionės į Australiją ir atgal iš
laidas, tuomet iš karto išsispręs
tų visas reikalas, nes ALFAS 
Valdyba iš pajamų už rugtynes 
Australijoje be vargo apmokės 
visas vietoje susidarančias išlai
das.

Kas globotų svečiu* Australi
joje?

Vyriausias svečių globėjas Aus
tralijoje bųtų ALFAS Valdyba, 
tačiau svečiams važinėjant po 
įvairias vietoves, aišku, jų aprū
pinimu ir globa tiesiogiai rūpin
tųsi vietiniai sporto klubai.' Ne
abejoju, jog visa Australijos lie
tuvių bendruomenė laikytų Ame
rikos lietuvių jaunuolius ' savo 
svečiais, skaitytų savo pareiga 
bei jaustų malonumo prisidėti 
prie šios viešnagės ir per savo 
Apylinkių Valdybas kartu su 
sporto klubų vadovybėmis pasi
rūpintų, kad svečiai.būtų tinka
mai prižiūrėti ir patogiai apgy
vendinti pas tų vietovių tautie
čius, kur jiems tektų lankytis.

ŠITAIP NESUGALVOS!

Trumpas telegrafo pranešimas 
iš Vašingtono buvo pavadintas 
taip: “Nepaprastas įvykis stadio
ne”. Tai atsitiko per amerikie
tiškojo futbolo mačą tarp dviejų 
koledžų komandų. Amerikietiš
kas futbolas — europinio regbi 
giminaitis, tik kur kas nuožmes
nis: žaidėjų peštynės — įpras
tas reiškinys.

Šį kartą į konfliktą aikštėj- 
įsikišo žiūrovai — abiejų kole
džų “sirgaliai”. Kai kautynės 
įpusėjo, buvo iškviesta policija. 
Tačiau “sirgaliai” taip įnirtusiai 
puolė tvarkos saugotojus, kad 
net lydėję juos policijos šunys 
pabėgo. Vienam jų teko suteikti 
'veterinarijos pagalbą: dešinė 
priekinė letena buvo smarkiai 
sukandžiota... žmogaus dantimis.

JAPONIJOJE

sudarytas iš buvusių valdinės 
žvalgybos pasižymėjusių agentų.

Mokyklą lanko įvairių firmų 
parinkti jauni vadovaujantieji as
menys. Jų yra 50. Už mokslą 
firmos užmoka po $112. Kursas 
tęsiasi 4 mėnesius. Jie yra išmo
komi kaip galima klausytis telefo
ninių pasikalbėjimų iš tolo palei
džiant infraraudonų spindulių 
srovę, — kaip aptepti chemikalais 
svarbius dokumentus, kad net su 
pirštinėmis juos liečiant pasiliktų 
pirštų nuospaudos.

Patys tos mokyklos dėstytojai 
neabejoja, kad mokyklą baigusieji 
panaudos tas žinias prieš kits kitą.

NĖRA SKIRTUMO

— Sako, kad brunetės yra 
daug švelnesnės negu blondinės.

— Aš nerandu jokio skirtumo- 
... mano žmona buvo jau abiejų 
spalvų.

Ar šio* gattrolė* ribotų*! viei 
Auitralija?

Gal pavyktų nukreipti Ameri
kos lietuvių rinktinę kelioms die
noms į Naujųjų Zelandiją, ta
čiau apie tai šiandien dar per 
anksti kalbėti.

Kok* priimtina* atiilankymo 
laika* Ameriko* lietuviam* *por- 
tininkams ir kaip ilgai jie Au»- 
tralijoje viešėtų?

Kadangi Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinę jei ne visų, 
tai daugumoje sudarytų koledžių 
studentai, jie, be abejo, galės 
atvykti tik vasaros atostogų me
tu (birželio — liepos mėn.). Tas

PAVOJINGI TRIUKAI
Austrijos kalnų slidininko 

Karlo Šranco, rengiančio profe
sionalinius pasirodymus van
dens slidėmis, triukai susilaukė 
aistringų pasekėjų. Ženevos 
ežere neseniai vyko specialios 
šio gražaus, bet labai pavojin
go sporto varžybos. Austras Mi- 
ki Miuleris pademonstravo šuo
lius, motorinei valčiai plaukiant 
50 km per valandą greičiu. Vie
nu tarpu jis net skriejo aukš
tyn kojomis, tiksliau pasakius, 
slidėmis. Tačiau vargais nega
lais jam pavyko išlaikyti lygsva
rą. Sį kartą viskas baigėsi lai
mingai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Houio, 109 Swaniton St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

SEMIRAMIDĖS SODAI
Ar tikrai egzistavo pasakiški 

Semiramidės sodai?
Šiuos nuostabius legendinės 

karalienės “kabančiuosius sodus” 
mini savo kūriniuose antikos ra
šytojai Flavijus, Diodoras ir kiti, 
pasakoja apie “nuodėmingąjį” 
Babilono miestą. Herodotas juos 
buvo priskyręs “septyniems pa
saulio stebuklams”.

XIX a. pabaigoje vokiečių ar
cheologas Koldevėjus kasinėjo se
novinį miestą. Pietinėje jo daly
je jis aptiko savotiško skliautiš- 
ko statinio liekanas. Mokslininką 
nustebino nematyta skliautų for
ma, taip pat ten esąs šulinys, ku
rį sudarė trys visiškai nematy
tos šachtos. Matyt, tai buvo spe
cialus šulinys su vandens keltuvu, 
kuriuo nuolatos buvo varomas 
vanduo. Skliautas buvo išdėtas ne 
tik iš plytų, bet ir iš akmens. 
Kruopščiai ištyrus, buvo nustaty
ta, kad ši keista konstrukcija, 
skirta kažkokiems savotiškiems 
tikslams, buvo ne kas kita, kaip 
Semiramidės amžinai žaliuojan
čių “kabančiųjų sodų” pogrindžio 
aukšto skliautas, čia buvo įreng
ta sudėtinga vandentiekio siste
ma. Vešlūs, apstulbiną sodai ant 
pastato stogo iš tiesų buvo to lai
ko technikos stebuklas.

Kitu stebuklu buvo laikomas 
garsusis “Babilono bokštas”. Iš
likę karaliaus Nabopolasaro, Na- 
buhodonosoro tėvo, žodžiai apie 
bokšto statybą: “jo pamatas pa
statytas ant požemio pasaulio 
krūtinės, kad jo viršūnė pasiektų 

tiktų ir mums, nes tuo metu pas 
mus yra pats žiemos sezono pir
menybių įkarštis ir krepšinio 
rungtynės sutrauktų daug dides
nį žiūrovų skaičių. Manau, kad 
svečiai čia išbūtų 3 — 4 savai
tes, bet kuo ilgiau tuo geriau.

Prieš ką Ameriko* lietuviai 
žaiatų ?

Mūsų planas būtų Amerikos 
lietuviams sužaisti kiekviename 
mieste, kur veikia lietuvių spor
to klubas, o taip pat prieš Pietų 
Australijos, Victorijos ir NSW 
rinktines, o pabaigai prieš Aus
tralijos rinktinę. Pietų Australi
jos krepšinio sąjungos sekreto
rius F. Angove privačiame pasi
kalbėjime išreiškė didelį susido
mėjimą ir užtikrino visokeriopų 
pagalbą šioms gastrolėms.

Ka* įeitų į Auitralijo* lietu
vių rinktinę?

Prieš Amerikos lietuvius žais
tų mūsų rinktinė sudaryta 1962 
m. Sporto šventės metu Adelai
dėje. Dėl kurių nors priežasčių 
negalinčius rinktinėje dalyvauti, 
pakeistų vietinio klubo žaidėjai. 
Pav. jei rungtynėms vykstant 
Melbourne iš Sydnėjaus ir Ade
laidės negalėtų atvykti po žai
dėjų, tai tuodu žaidėjus rinkti
nei turėtų duoti Melbourne klu
bas.

Ar nebūtų lengviau šiuo* pla
nu* įgyvendinti 1964 (Olimpi
niai*) metai*?

Kadangi iki birželio — liepos 
mėn. beliko vos 2 ■— 3 mėnesiai, 
tad svečių atsilankymui, be abe
jo, geriau būtų galima pasiruoš
ti iki sekančių metų. Tas tačiau 
nereiškia, kad mes negalėtumėm 
svečių priimti ir šiemet. Kadan- 
gi Olimpiniai žaidimai Japonijo
je įvyks, berods, rugpjūčio mė
nesį, tad svečiai be rungtynių 
prieš mus, galėtų taip pat būti 
geru Australijos rinktinės prieš 
-olimpiniu partneriu. Gal grįžda
mi į Ameriką jie nusuktų į šalį 
ir patys aplankytų Olimpinius 
žaidimus. Galima būtų dar daug 
kalbėti apie Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės apsilankymą 
Australijoje, bet kol nėra už- 
megsta ryšio su FASK-u ir ne
pasikeista pirmais laiškais šio 
vizito reikalu, visi samprotavi
mai tėra tik galimybių svarsty
mas.

padangę”. Aprašydamas “Babilo
no bokštą”, Herodotas sako, kad 
jis kilęs milžiniškomis terasėmis. 
Kitais duomenimis, jį sudarę 7 
vienas ant kito sustatyti bokštai. 
Juo aukščiau, juo jie mažesni bu
vę. Pačioje viršūnėje, aukštai 
viršum žemės, buvusi dievo Mar- 
duko šventykla, padengta auksu, 
apdaryta žydromis glazūruotomis 
plytomis. Pagrindinis bokštas tu- 
rėjęs 90 m. pločio ir tiek pat au
kščio. 33 m tekę pirmajam aukš
tui, 18 — antrąjam ir po 6 kitiems 
keturiems. Bokšto statybai reikė
ję 95 mil. plytų. Pasak Herodo- 
to, mačiusio bokštą 458 m. pr. 
Kr., atseit, maždaug pusantro 
šimto metų po jo pastatymo, iš 
gryno aukso nulieta Marduko 
statula svėrusi daugiau kaip 
23.700 kg.

Iš visų pusių bokštą supusi 
siena, prie kurios buvę pastatyta 
įvairių, su kultu susijusių pasta
tų.

Skirtingai nuo egiptiečių pira
midžių, “Babilono bokštą” statė 
ne vienas kuris valdovas, o ištisa 
jų karta. Ne kartą jis buvo su
griautas ir vėl atstatytas. Galuti
nai jį sugriovė persų karalius 
Kserksas. Bokšto griuvėsiai di
džiai nustebino Aleksandrą Ma
kedonietį, kuris juos pamatė, žy
giuodamas į Indiją. Jo įsakymu, 
10.000 karių du mėnesius vale 
laužą. XIX a. pabaigoje — po 22 
šimtmečių — Koldevėjus aptiko 
tiktai didžiulį šio niekam nepri- 
lygusįo pastato pamatą.

5
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MŪSŲ PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

NEWCASTLE
KAS NAUJO NEWCASTELYJE

Žengiant į vienuoliktuosius sa
vo apylinkės egzistencijos metus, 
apylinkės bendruomenės nariai 
pajuto norą ir pareigą ir toliau 
tęsti ir puoselėti lietuvišką ben
druomeninį darbą su didesniu pa
siryžimu ir energija, ką galime 
spręsti iš įvykusio kovo 31 d. vi
suotinio susirinkimo, kuriame da
lyvavo 90% aktyvių narių.

Susirinkimas įvyko Broadmea
dow katalikų parapijos salėje, po 
lietuviškų pamaldų kurias laikė 
Kap. Kun. Gaidelis.

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirmininkas P. Brūzga, kuris pa
tiekė susirinkimui darbotvarkę ir 
pakvietė pirmininkauti p. Dr. Ki- 
šoną, o sekretorium panelę R. 
Dumšaitę.

Valdybos pranešimą padarė P. 
Brūzga ir J. Česnaitis. Revizijos 
komisijos pirmininkė p. M. Zaka
rauskienė perskaitė valdybos ka
sos revizijos aktą, o Socialės šal
pos komiteto pranešimą darė J. 
Levickienė. Knygyno vedėjas H. 
Zakarauskas pranešė apie knygy
no veikimą.

Rinkimai pravesta slaptu balsa
vimu ir išrinkta į Apylinkės val
dybą (Pasiskirsčius pareigomis):

1. P. Brūzga — pirmininkas, 
Main Rd., Mount Hutton 2N,

2. A. Bajalis — Vice-Pirminin- 
kas,

3. J'. Česnaitis — Sekretorius, 
10 Robert Street, Mayfield,

4. V. Nekrošius — Iždininkas,
5. J. Burokienė — Narys Kul

tūros reikalams, 30-Third Str., 
Boolaroo.

I revizijos komisiją:
1. Dr. V. Kišpnas,
2. K. Jazbutis ir
3. B. Zakarauskaitė.
I Socialės šalpos komitetą:
1. J. Levickienė, 2. M. Kleme- 

nienė ir 3. B. Vilkienė.
Knygyno vedėju: p. Z. Zaka

rauskienė.
Susirinkimas praėjo sklandžiai 

ir be diskusijų. Pabaigoj buvo su
giedotas Tautos Himnas.

VAIVA MELBOURNE
ADELAIDĖS TEATRAS 

MELBOURNE
Po ilgos pertraukos Melbour

ne lietuviams susidaro graži pro
ga pamatyti lietuviško teatro 
vaidinimą.

Jau ne pirmą kartą Melb. Liet. 
Dainos Sambūris imasi iniciaty
vos atsikviesti Adelaidės teatra
lus, kad melbourniškiai pasi
džiaugtų lietuviškuoju vaidinimo 
menu.
šiuo kartu balandžio 27 d. (šeš

tadienį) Karmelitų bažnyčios sa
lėje, Middle Parke, Adelaidės 
Teatro Mylėtojų Sambūris žada 
vaidinti S. Kymantaitės — Čiur
lionienės 3 veiksmų, 6 paveikslų 
dramatinę poemą “ VAIVA”.

šiuo veikalu Adelaidės teatro 
mylėtojai nukeliauja į gilią lie
tuvių senovę ir parodo mums, 
kaip kadaise mūsų proseneliai 
gyveno.

Sofija Kymantaitė — Čiurlio
nienė "Vaivos” poemą parašė 
1946 m. Pradėjusi kaip operos 
libretto, autorė veikalą pavertė 
devynių sakmių poema dialogais. 
Veikalą tremties lietuvių scenai 
pritaikė P. Rūtenis. Adelaidėje 
jis buvo pastatytas net keletą 
kartų. Būdinga, kad šį veikalą 
vaidina net dvidešimt aktorių iš 
kurių didžioji dalis yra jaunimas. 
Veikalas paremtas šviesų ir garsų 
efektais, ir vaidinimo metu dai
nuojama daug lietuviškų dainų ir 
šokama mūsų liaudies šokiai.

Galintas dalykas, kad melbour
niškiai teatralai, pamatę adelai- 
diškių meną, pabus iš ilgojo mie
go ir bandys vėl organizuoti sa
vąsias jėgas teatro menui.

Neabejojama, kad neliks Mel
bourne lietuvio, kuris neatsilan
kytų į adelaidiškių pasirodymą, 
nes tokių progų pasitaiko tik 
kartą per eilę metų. Tuo pačiu 
įrodykim adelaidiškiams, kad 
mes vertinam lietuviškąjį meną 
ir kad jų pasiryžimas aukotis ir

PADĖKA

Mirus lietuvoje mūsų brangiam tėveliui ir uošviui Vin
cui Barkauskui, nuoširdžiai dėkojame visiems bičiuliams ir 
pažįstamiems, užjautusiems mūs žodžiu, laiškais ir spaudoje.

V. ir B. šarkai

Susirinkimo metu kitose patal
pose, Kun. Gaidelis turėjo pirmą 
religijos pamoką su savaitgalio 
mokyklos mokiniais.

Tuoj po susirinkimo, naujai iš
rinkti j valdybą padarė pirmą sa
vo posėdį ir netik kad pasiskirstė 
pareigomis, bet ir nutarė ruošti 
“Motinos dieną” 28 d. balandžio, 
po pamaldų Broadmeadow kat. 
par. salėje, aptarė programos pra- 
vedimą ir tarėsi kitais aktualiais 
reikalais.

Stebėtojas

ATKURTA SAVAITGALIO 
MOKYKLA

Kovo 10 d- Newcastle apylinkės 
p-kas p. P. Brūzga oficialiai pra
nešė susirinkusiems lietuviams 
apie savaitgalio mokyklos apylin
kėje atkūrimą. Šios mokyklos ve
dėja ir mokytoja yra Regina Dum- 
šaitė ir jai talkininkauja V. Do- 
niela. Pamokos vyksta Broadmea
dow katalikų parapijos salėje šeš
tadieniais nuo 9.30 iki 12 vai. 
prieš piet. Pirmosios pamokos at
kurtoje mokykloje vyko kovo 16 ir 
23 d.d. Tuo tarpu mokyklą lanko 
8 mokiniai, bet tikimasi, kad mo
kinių skaičius kiek padidės.

♦

TEATRAS MELBOURNE! ”

<• balandžio 27 d. 7 vai. vakaro,< * - ‘ 
;; Karmelitų bažnyčios salėje Middle Park įvyksta ;;

Adelaidės Lietuvių Teatro Mylėtojų Sambūrio vaidinimas ”

* V A I V A *
«► . < ► 
o ’ « ►
O < ►

“ S. Kymantaitės — Čiurlionie nės 3 veiksmų 6 paveikslų “
•- dramatinė poema. y
0 * < *
" Visi Melbourno lietuviai nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šį vaidinimą, nes tai tikrai 
-> reta proga pamatyti gražiai pastatytą lietuvišką spektaklį.

dirbti tautinį, kultūrinį darbą 
yra giliai vertinamas.

Visi Australijos lietuviai žino, 
kad melbourniškiai yra dideli lie
tuviškos dainos mylėtojai. Įrody
kim, kad ir lietuviškąjį vaidybos 
meną suprantame, jį mėgstame 
ir remiame.

ELBE.

“GULBĖ KARALIUS PATI”. 
Liaudies pasaka. Antroji laida. 
Išleido JAVLB Kultūros Fondas. 
Chicago 1962 m. Lino raižiniai 
Viktoro Petravičiaus. Pagirtinas 
leidinys, kuriuo Kultūros Fondas 
stengiasi bent kiek sumažinti trū
kumą lietuviškos lektūros maža
jam, vos pradedančiam skaityto
jui. Pati pasaka, kaip ir "Eglė 
žalčių karalienė”, yra labai lietu
viška, atspausdinta stambiu rai
dynu, turiniu ir techniniu apipa
vidalinimu pririšanti mažąjį skai
tytoją. Tačiau ir dideliam yra kuo 
pasigėrėti. Petravičiaus puikūs 
lino raižiniai čia ir yra ta magi
ja, kuri užburia kiekvieną.

AUŠROS TUNTE
TUNTO SUEIGA

Balandžio 6 d. Bankstowno lie
tuvių namuose įvyko antroji 
šiais metais tunto sueiga. Tun- 
tininko įsakymais padėkota iš 
tunto vadijos pasitraukusiems 
pareigūnams: s. M. Osinaitei — 
Cox, s.v. v.sl. T. Rotcui ir psl. R. 
Zinkutei. Paskirti nauji: Živilės 
d-vės draugininke v. si. D. Ska
rulienė ir Žalgirio d-vės draugi
ninku s.v. v.sl. V. Šliogeris. Tun
to adjutantu paskirtas s.v. v.sl. 
M. Rudys.

MELBOURNE

TAUTINIAI ŠOKIAI

Melbourno jaunimas suorga
nizavo naują tautinių šokių gru
pę. Tai nuopelnas keletos lietu
vaičių studenčių, kurios mano, 
kad Melb. studentai reikalingi 
grakštesnės išvaizdos, ką jie gali 
įgyti bešokdami tautinius šokius. 
Šokių grupę instruktuoja p. Ale
na Karazijienė, kuri pati kadai
se grakščiai šoko “Čiurlionio” 
ansamblio sąstate. Šios tautinių 
šokių grupės pirmas pasirodymas 
— premjera įvyks birželio 9 d. 
Kew Savivaldybės salėje Melb. 
Dainos Sambūrio koncerto me
tu.

*
III-jų Australijos Lietuvių Me

no Dienų Rengimo Komitetas 
Dainų šventės organizavimui 
Melbourne pakvietė p. Leoną 
Baltrūną, kuris jau dabar imasi 
iniciatyvos sudaryti organizacinį 
komitetą, kad tinkamai būtų įgy
vendintos jo grandiozinės idėjos.

Mielus kolegas

ELVIRĄ ir ARV1DĄ KRAUSUS 

nuoširdžiai sveikiname dukrelės gimimo proga

Sambūris Šviesa Sydney Skyrius

MŪSŲ MIRUSIEJI
Kovo 27 d. mirė prieš keletą 

metų iš Lietuvos atvykusi p. V. 
Uogintienė, kuri gyveno pas duk
rą ir žentą Jaudegius Sydnėjuje 
(Riverwood). Palaidota kovo 29 
d. Rookwood kapinėse. Mirė bū
dama 74 m. amžiaus.*

Balandžio 2 d. 'staiga širdies 
priepuoliu mirė Kazimieras Ma
tulis, sulaukęs 62 m. amžiaus. 
Velionis ryte važiavo į darbą ir 
mašinoje pasijuto blogai. Vežiu- 
sysis (tai buvo australas, a.a. K. 
Matulio viršininkas) pasuko į 
artimiausią Canterbury ligoninę, 
tačiau kai sanitarai nešė jį iš ma
šinos, K. Matulis jau buvo mi
ręs.

A. a. K. Matulis buvo labai

Po oficialiosios dalies sekė lau
žas, kurį pravedė pats tuntinin- 
kas s.v. v.sl. A. Alčiauskas. Nors 
dar trumpas laikas, bet jau nau
jųjų. draugininkų įtaka padarė 
perversmų ir laužo pasirody
muose. šį kartą buvo daugiau 
pasirodymų negu dainų. Ypatin
gai jų nepašykštėjo skautės, bet 
draugininkas Vytenis, turėdamas 
mažesnį skaičių skautų savo 
draugovėje, padėtį gelbėjo pasi
rodymuose dalyvaudamas pats 
visu savo ilgumu ir reikia pridė
ti — jam pavyko.

Tikrai gaila, kad šioje sueigo
je buvo mažoka svečių, kurie bū
tų turėję progos įsitikinti, kad 
skautai nesnaudžia.

Inf.

ŽIVILĖS DRAUGOVĖS SUEIGA
Tuoj po tunto sueigos įvyko 

Živilės d-vės skaučių sueiga (vie
toje turėjusios įvykti kovo 17 
d.). Patvirtintos draugovės La
pių. Bičių ir Stirnų skiltys ir pa
skirtos skiltininkės.

MELB. LIET. DAINOS 
SAMBŪRIO 1963 M. VEIKLOS 

KALENDORIUS
1. balandžioo 21 d. — loterija 

mažojoj bažnyčios salėje.
2. balandžio 27 d. — Adelaidės 

liet teatro vaidinimas Karmeli
tų salėje — Middle Park.

3. gegužės 11 d. — alutis — 
šiupinys — Lietuvių Namuose.

4. birželio 9 d. — koncertas 
Kew. Savivaldybės salėje.

5. liepos 20 d. — choro meti
nis balius.

6. lapkričio 10 d. — metinis 
koncertas Kew Sav. salėje.

7. gruodžio mėn. —koncertų 
turnė.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Velykinės pamaldos su šv. Va
kariene įvyks balandžioo 14 d. 
(Velykų sekmadienį) 12.30 vai. 
Sydney evangelikų bažnyčioje 
90 Goulburn Str., City. Po pa
maldų renkamės ten pat parapi
jos salėje velykinei arbatėlei ir 
metiniam parapijos susirinkimui. 
Parapijiečiai kviečiami kuo skait- 
lingau dalyvaut.

Parapijos Taryba

Velykinės pamaldos (Velykų 
pirmą dieną, balandžio 14 d.) 
Sydney lietuviams katalikams: 
10.45 vai. St. Brendans bažny
čioje Bankstown ir 12 vai. Cam
perdown.

taktiškas, visados kupinas sąmo
jaus lietuvis. Lietuvoje jis turė
jo augštas pareigas Vidaus Rei
kalų Ministerijoje. Sydnėjuje jis 
gyveno kukliai palaikydamas 
glaudesnius ryšius su savo arti
mesniais bičiuliais ir buv. ben
dradarbiais. Mirė palikęs liūdin
čią žmoną. Palaidotas balandžio 
4 d. Rookwood kapinėse.

Bankstowno Liet. Savaitgalio 
mokykla neturės pamokų balan
džio 14 d. (Velykų sekmadienis) 
ir balandžio 21 d. (kun. P. But
kaus jubiliejaus proga). Šiaip 
mokykloje pamokos vyksta kiek
vieną sekmadienį nuo 10 iki 12 
vai.

Toliau sueigoje ėjo pasiruoši
mai Motinos dienos minėjimui, 
kuris įvyks gegužės mėn. 12 d. 
Be draugininkės v.sl. D. Skoru- 
lienės sueigoje dalyvavo skaučių 
skyriaus vedėja s. E1,. Laurinai
tienė ir ponia Apinienė.

•k.

ŽIDINIO SUEIGA
Metinė židinio sueiga įvyko ba

landžio 6 d. Bankstowno lietuvių 
namuose. Sueigoje išrinkta nau
ja židinio vadovybė, tartasi kau
kių vakaro ir kitais einamaisiais 
reikalais. R-»

BROLIO PAVELDĖTOJAS
Turtuolis Rotšildas šelpė daug 

neturtingų žydų, jų tarpe du bro
liu. iekvieną mėnesį jo tarnauto
jas išmokėdavo jiems atitinkamą 
sumą. Pagaliau vienas brolis mi
rė. Kitas,brolis atėjo pasiimti pa
šalpos, reikalaudamas, kad jam 
būtų išmokėta ir mirusiojo bro
lio dalis. Tarnautojas mokėti at
sisakė. Šelpiamasis supyko ir tar
nautojui išdrožė:

— Kaip tu manai, kas mano 
brolio paveldėtojas: Rotšilas ar 
aš?...

Simai
ŽENKLIUKO KONKURSAS
Skelbiame Australijos Lietu

vių Studentų Sąjungos ženkliu
ko konkursą. Projektus prašome 
prisiųsti prieš birželio pabaigą. 
Būtų pageidautina, jei raidės 
A.L.S.S. būtų įtrauktos į pieši
nį. Premija už išrinktą ženkliu
kui piešinį — £10.

A.L.S.S. Centrinė Valdyba

SKELBIMAS
Pranešama, Jkad pasitraukus 

iš S.A. Baltų Tarybos p. Linkui, 
jo vietoje paskirtas A. šerelis.

Pasitraukus iš Good Neigh
bour Council of S.A. p.p. Jona- 
vičiui ir Lapšiui, jų vietoje pa
skirti: p. Janina Vabolienė ir p. 
A. Vitkūnas.

Adelaidės Apyl. Valdyba

MELBOURNO LIETUVĖMS SVARBU!
Pranešu, kad mano atidarytas

Moterų salonas “SARINA
298 Victoria Str., N. Richmond (prie lietuvių bažnyčios) 
jau veikia ir aptarnauja tautietes papigintomis kainomis

Tel. 42-3006

Zina Kalpokienė

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Adelaidiškės p. Straukienės mo

tina Sofija Babickicnė atvyksta iš 
Lietuvos į Australiją. Sovietų 
valdžios organų leidimas jau gau
tas, rūpinamasi tik gauti vizą.

★
Adelaidės lietuviai studentai 

kovo 22 dieną buvo susirinkę ponų 
Stepanų namuose. Ta proga iš
rinko naują Studentų Sąjungos 
valdybą: R. Dunda, Jūratė Nauja- 
lienė ir R. Straukas. Pažymėtina, 
kad šiuo metu Adelaidės universi
tete studijuoja apie 45 lietuviai 
studentai.

★
Kovo 23 dieną įvykusiame Ade

laidės lietuvių bendruomenės sa
vaitgalio mokyklos tėvų susirinki
me išrinkta nauja valdyba: pirmi
ninkas Z. Kučinskas, sekretorius 
P. Bielskis, iždininkė p. Fišerie- 
nė ir nariai p.p. Straukienė ir 
Duchauskienė.

*
Balandžio 21 d. 3 vai. po piet 

Vilniaus Tunto skautai ir skau
tės renkasi uniformuoti prie Lie
tuvių Namų, iš kur bus važiuo
jama į Blackwood’ą. Ten įvyks 
Jurginių laužas. Kviečiame taip 
pat dalyvauti ir visus tautiečius.

★
Kovo 27 d. Elvira ir Arvydas 

K rausai susilaukė dukrelės.
★

Kovo 30 d. p.p. Dryžų namuose 
vyko nepaprastos iškilmės: trečia
sis sūnus Vytas buvo iškilmingai 
išleistas į vyrus. Šioje 21-rių me
tų gimtadienio puotoje dalyvavo 
išimtinai jaunimas.

★
Gintaras Kalpokas pasiryžo 

rimtai duoti darbo savo balsui: 
įstojęs į dainavimo mokyklą lai
mėjo netgi stipendiją. Balandžio 
4 d. buvo mokyklos koncertas, 
kur Gintaras taip pat dainavo 
solo.

★
Melb. Liet. Dainos Sambūris 

nutraukė repeticijas, kad skirtų 
daugiau laiko jų ruošiamos daik
tinės loterijos fantų gaminimui. 
Sambūrio gyvenime tokia loteri
ja ruošiama pirmą kartą.

A. A.
KAZ1MIERIUI MATULIUI 

netikėtai mirus 
jo žmoną Jadvygą, netekusią gyvenimo draugo, 

nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Mūsų mielam bičiuliui

KAZIMIERIUI MATULIUI 
netikėtai mirus, 

jo liūdinčią žmoną Jadvygą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime
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SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS 
DRAUGIJAI AUKOJO:

Po £2: Pr. Mironienė, A. Sums- 
kas, M. Petronis, A. Chodienė, 
V.V. Bukevičiai, J. Koliavas, J. 
Ramanauskas, P. Šapronas, H. 
Janulevičius.

Po £1.10.0: p.p. Gintalai. I
Po £1: Pr. Nagys, P. Donelie- 

nė, p. S.S., Tallat-Kelpšienė, M. 
Vasaris, E. Kapočienė, J. Leito- 
nas, VI. Valadkaitis, J. Makaro
vas, J.A. Šidlauskai, B. Barkus, 
K. Elertas, J. Jurkūnas, L. Cox, 
J. Karitonas, J. Jasiūnas, V. 
Rimkienė, A. Danta, M. Geiba- 
vičienė, Z. Fominienė, N. Baue- 
rienė, J. Banks, A. Matukas, M, 
Radzevičienė.

Po 10 šil.: I. Gintalaitė, J. Šly- 
teris, R. Janavičiūtė, p. A.R., J. 
Lizdenis.

Visiems aukavusiems nuošir
džiai dėkojame už Jūsų didelę 
mums paramą.

Norėtume priminti mieliems 
tautiečiams, kad siunčiant au
kas čekiu, “money order,” arba 
“postal note”, rašykite sutrum
pintai: "Syd. Lith. Worn. Soc. 
Serv. Asscn.”

Valdyba

S

¥

8

sveikini- 
“Tėviškės 
Newcastle 
ir jis an-

Balandžio 6 d. Aušros tunto 
sueigos metu po dainelės apie 
kikilį skautai buvo paklausti, 
kas yra tas kikilis. Įspėjo tik 
vienas ir tai pats tėvūnas saky
damas, kad kikilis esąs Mūsų 
Pastogės bendradarbis.

★
Newcastle apylinkės dešimtme

čio sukakties proga lietuvius svei
kino Newcastle Lord Mayor FJ. 
Purdue raštu, datuotu š.m. vasa
rio 12 d. Newcastle apylinkės val
dyba apie tą sveikinimą tesužino
jo tik iš “Tėviškės Aidų” Nr. 12 
(kovo 19 d.). Keista, kad New
castle burmistras savo 
mus pasiuntė tiesiai 
Aidams” aplenkdamas 
apylinkės valdybą. Gal 
tibendruomenininkas?

★
Atvira paslaptis, kad Austra

lijoje baigę dantų gydytojai va
žiuoja į Angliją pasipinigauti, 
tuo tarpu dantų gydytoja Nitą 
Grincevičiūtė iš Anglijos grįžta 
ne vien tik piniguota (apie tai 
mes neiko nežinom), bet ir ženota. 
Sydnėjuje ji bus jau per Vely
kas.

★
Nauja daug žadanti šokėja - - 

Giedra Kalpokaitė Melbourne jau 
tris kartus buvo matoma šokan
ti televizijoje, kultūros savaitės 
metu šoko Geelonge kovo 20. d.’, 
o kovo 25 d. šoko Bommaris mies
te atidarant kultūros rūmus. 
Giedra lanko Vijos Vėtros šokio 
studiją Melbourne.

★
Jau dvi savaitės, kai sunkiai 

serga ir guli Western District li
goninėje bankstowniškis visuo
menininkas ir choristas Juozas 
Ramanauskas. Jam buvo padary
ta tulžies operacija.

★
Kurį laiką gulėjusi Bankstown 

ligoninėje K. Vaškevičienė ligai 
komplikuojantis perkelta į Prin
ce Alfred ligooninę Camper
down. Serga pleuritu.

★
Cabramatiskiai Sabuliai susi

laukė sūnaus, o bankstowniškiai 
Sankauskai dukros. Ku-ka

Bartkevičiui 
ir 

Karpiai
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