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DAILININKAI 
DIRBA

Contemporary Art Society 
rengia Australijos jaunųjų (iki 
30 m. amžiaus) dailininkų kon
kursinę parodų Farmer Blaxland 
Meno Galerijoje nuo balandžio 
17 d. Geriausiems darbams yra 
skirtos dvi premijos po 100 gni. 
Parodoje dalyvauja ir dvi lietu
vaitės studijuojančios Sydnėjaus 
National Art School — Nina 
Meikėnaitė ir Irena Pauliukony- 
tė (po du darbus).

★
Longmans leidinių . serijoje 

"The Arts in Australia” šiais 
metais pasirodė dailininko Elwyn 
Lonn’o redaguota knyga “Con
temporary Drawing”. Joje re
produkuota trisdešimts vienas 
Australijos dailininkų piešinys 
su kiekvieno dailininko paties pa
sisakymu apie, piešinį kaipo tokį. 
Joje duotos ir trumpos kiekvie
no dailininko biografijos. Knygo
je randame E. Kubbos piešinį 
“Dark Declamation” ir H. Šal
kausko — “Messinger Arriving”.

Tos pat serijos leidiny “Sculp
ture”, redaguotam Lenton Parr, 
yra reprodukuoti V. Jomantas ir 
T. Zikaras.

★
Australijos gausiai iliustruoto 

pasirodančio kas 3 mėn., pagrin
dinio literatūros žurnalo “Mean- 
jin Quaterly”, leidžiamo Mel- 
bourno Universiteto, šių metų 
numerius pavesta iliustruoti gra
fikams — Janet Dawson iš Mel
bourne, Ostojai Kotkovskiui iš 
Adelaidės ir sydnėjiškiams E. 
Kubbos ir H. Šalkauskui. Žiemos 
numerį iliustruoja E. Kubbos, va
saros numerį — H. Šalkauskas, 
rudens — O. Kotkov.sky ir pa va • 
sario — J. Dawson.

★
Kaip per paskutiniuosius dve

jus metus Farmers Blaxland Me 
no Galerijas rengiamuose Aus
tralijos dailininkų avangardo me
tinėse parodose taip ir šiais me
tais yra vėl pakviestas dalyvauti 
dailininkas H. Šalkauskas. Paro
da “Survey Nr. 3” vyks minimo
je galerijoje birželio 5-15 d.d.

*
1964 m. kovo mėn. Sydnėjuje 

matysime trečiąją dailininko H. 
Šalkausko kūrinių parodą.

★
Meno kritikas James Gleeson 

(Sun, 1963.4.10) rašydamas apie 
Macquarie Meno Galerijoje vy
kusią velykinę parodą taip atsi
liepia apie H. Šalkausko akvare
lę. ...“H. Šalkausko gamtovaizdi* 
yra darbas dailininko, kuris išky
la kaip nuostabus spalvininkas 
po to, kai jis yra jau įgijęs re
putaciją labiau ribotam grafikos 
meno lauke”.

Stebėtojas

ČIKAGOS LIETUVIŲ EKS
KURSIJA ŠIĄ VASARĄ ruošia
ma į Europą. Tikimasi, ekskur
santų bus apie 150. šia ekskur
sija gali pasinaudoti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės nariai, 
užsimokėję už 1963 m. Ekskursan
tai gauna žymų papiginimą; už 
nuskridimą į Frankfurtą iš Niu
jorko ir atgal (iš Briuselio į Niu
jorką) geru Lufthansa lėktuvu 
kainuos tik apie 8280. Bus išskrei - 
dama liepos 30 d., grįžtama rug
pjūčio 20 d. Europoje ekskursan
tai tvarkosi savo nuožiūra ir vyks
ta, kur tik nori. Šios ekskursijos 
narių dalis važiuos j Lenkiją ii 
Lietuvą.

ISVLIK’O VEIKLOS
INFORMUOJA VLIKO P-KAS DR. A. TRIMAKAS

Pasaulio politikai keičiantis, 
tenka ypatingai rūpintis ryšiais 
su tarptautinėmis ir tautinėmis 
įvairių kraštų organizacijomis, 
veikėjais, spauda, politikais ir 
viešąja tų tautų opinija. Kadan
gi J. Tautų Specialioji, taip va
dinama, Dvidešimt Keturių, Ko
misija netrukus numato baigti 
savo darbą Azijoje ir Afrikoje, 
reikia dėti pastangas, kad toji 
pati Komisija nukreiptų savo 
veiklą prieš sovietinį kolonializ

KAN. JUOZAS TUMAS — VAIŽGANTAS,
nuo kurio mirties balandžio 29 d. sukanka 30 metu.

Lietuviai pasaulyje
GRUPĖ ČIKAGOS LIETUVIŲ 

yra užsimoję daryti žygių, jog 
Marquette Parkas būtų pavadin
tas Dariaus-Girėno Parko vardu.

Marquette Parke yra ir pats 
Dariaus-Girėno paminklas ir ne
maža lietuvių pastatytų ištaigų
— mokyklų, ligoninė, bažnyčia ir 
l:t., o taip pat čia gyvena didelis 
būrys lietuvių. Gaila, kad daugu
mas tų įstaigų šiuo metu yra jau 
virtusios tarptautinėmis ir lietu
viškam reikalui nedaug pasitar
nauja.

Minėtas užsimojimas planuoja
mas ryšium su Dariaus-Girėno žy
gio į Lietuvą 30 metų sukaktimi.

VIENAS Iš NEDAUGELIO 
MOTERŲ SAMBŪRIŲ Čikagoje
— Lietuvių Moterų Piliečių Lyga
— mini 30 metų gyvavimo sukak
tį. Ši organizacija, įsteigta 1933 

mą Europoje, taigi ir Lietuvoje. 
Rūpinamės, kad visuose tarptau
tiniuose suvažiavimuose ar kon
ferencijose būtų keliamas Lietu
vos reikalas. Kova su komuniz
mu yra visuotinė, tolygiai turime 
dalyvauti visur, kur galime, prie
šui duoti smūgį ir jį versti grą
žinti mūsų broliams atimtąsias 
žmogaus teises ir laisvę.

Informaciniame darbo bare 
esame apėmę plačiausią barą. 
Reikia savo propagandinį darbą 

m. vasario 14 d. yra išrūpinusi, 
jog viena gatvė Bridgeporto lie
tuvių kolonijoje pavadinta Litua- 
nicos vardu. Ši gatvė dar ir šian
dien yra vienintelė Čikagoj, tu
rinti lietuvišką vardą.' (T.Ž.) 

Brazilijoje išgarsėjęs dievadir
bys Adomas Trumpis vasario 5 d. 
mirė sulaukęs 105 m. amžiaus.

*
Garsėjanti lietuvaitė filmų 

žvaigždė Rūta Lee (Kilmonytė) 
šią vasarą vaidins statomame fil
me “Robin and the Three Hoods”.

*
Kovo 30, 31 ir balandžio 7 d. 

Čikagoje įvyko Čikagos Lietuvių 
operos sėkmingi pastatymai: P. 
Mascagni “Cavaleria Rusticana” 
iy P. Leoncavallo “I Pagliacci”. 
Šiose operose dainuoja S. Bara
nauskas, L. Baltrus, ponia K. Bar

tobulinti, ir ELTOS biuletenius 
pritaikyti užsienio spaudos ir ži
nių agentūrų reikalavimams. 
Svarbu, kad jie ne tiktai parody
tų tikrovę Lietuvoje, bet ir savo 
forma, stiliumi ir kalba skaity
tojus patrauktų ir padarytų Lie
tuvą jimes artimesnę, įdomesnę'. 
Eltos biuletenių redaktorių ta
lentas juose turėtų laisvai pasi
reikšti visu savo įmantrumu ir 
kūrybine galia.

Visos laisvojo pasaulio radijo 

tulis, p.p. Bičkienė, A. Brazis, A. 
Giedraitienė, St. Liepas, R. Mas- 
tienė, T. Peškienė, J. Svirimavi- 
čius, L. Sodeika, D. Stankaitytė, 
A. Stempužienė, ir kt.

Jų muzikinę pusę tvarko ir di
riguoja muz. A. Kučiūnas. Prisi
menant, su kokiu pasisekimu pai
rai metais praėjo Verdi Aidos 
pastatymai, reikia tikėtis, kad šie 
spektakliai vyko daug ekspresy
viau ir įspūdingiau.

★
Kovo 5 d. Kaune mirė kun. V. 

Mieleška, nuo 1922 m. buvęs Kau
ne Karmelitų parapijos klebonu.

★
Prof. Step Kolupaila šiais me

tais sulaukė 70 metų. Sukaktuvi
ninkas vis tebeprofesoriauja Not
re Dame universitete ruošdamas 
spaudai savo mokslo veikalus.

Dramos konkursas
NAUJA 500 DOL. PREMIJA

SCENOS DARBUOTOJŲ SĄ
JUNGA Čikagoje skelbia dramos 
veikalui parašyti konkursą šio
mis sąlygomis:
. ..L 500 dol. skiriama už geriau
siai parašytą komedijinio žanro 
veikalą.

transliacijos lietuvių kalba yra 
Lietuvoje girdimos ir mielai 
klausomos. Nenuostabu, kad so
vietai jas, ypatingai Madrido, 
Vatikano ir Romos radijo pro
gramas, be pertraukos trukdo. 
Klausytojai, tačiau, suranda bū
dų ir priemonių jas išgirsti ir 
suprasti. Jų daugis pageidauja 
pranešimų apie laisvųjų lietuvių 
veiklą, jų kūrybą, gyveno sąly
gas ir kokios Lietuvos jie norė
tų matyti ateity, be to, ir Vaka
rų socialinius bei politinius lai
mėjimus.

Darome žygių sudaryti prie 
VLIKo Vykdomosios Tarybos do
kumentacijos ir tyrinėjimų cen
trą. Jei tai pavyktų, būtų daug 
atsiekta ir patobulinta.

Spaudos vaidmuo yra didžiu
lės reikšmės. Norėtųsi, kad ji 
daugiau apie Lietuvos laisvės by
lą rašytų, plačiau ir dažniau lais
vinimo problemas diskutuotų ir 
nebijotų skirtingų pasisakymų, 
kritikos. Tik tuo būdu galima 
laisvinimo darbą suintensyvinti 
ir naujų jėgų pritraukti. Tie pa
sisakymai betgi turėtų būti nau
ji, skirtingi ir konstruktyvūs. — 
Leidinių klausimas pareina nuo 
lėšų. Jų, deja, trūksta.

Norėčiau padėkoti visuomenei 
už ligi šiol suteiktą VLIKui pa
ramą, bet taip pat prašyti nepa
miršti savo vargstančios tautos, 
tėvynės ir jos didesnės ir gau
sesnės paramos. Nuo visuomenės 
duosnumo pareis mūsų radijo 
programų į Lietuvą, ELTOS biu
letenių, tyrinėjimo centro ir ki
tų darbų apimtis ir turinys. (E)

Maskvos pastangos mus skal
dyti, silpninti mūsų atsparumą 
komunizmo ekspansijai ir pri
mesti santykius su pavergėjų 
tarnais nedavė ligi šiol jų pagei
daujamų rezultatų. Be vieno ki
to asmens kelionės į Lietuvą ir 
be kelių nevykusių straipsnių 
spaudoje, nieko žymesnio Mask
va nėra pasiekusi. Vienas laik-

GAL JAM PAVYKS?
Pranešama, kad Vasario 16- 

sios gimnazijos mokinys Adolfas 
Šmitas (19m.) gimęs Lenkijoje ir 
Lietuvos nematęs, tačiau karštas 
lietuvis, parodęs nepaprastus ga
bumus matematikoje. Ypač paro
dęs didelį susidomėjimą neiš
sprendžiama matematine proble
ma — apskritimo kvadratūra. 
Savo sprendimus nusiuntęs į ke
letą Vokietijos universitetų ir šiuo 
metu veda gyvą susirašinėjimą 
šituo klausimu su matematikos 
profesoriais. Jis domisi ne vien 
lik matematika. Jis yra parašęs 
jau eilę skaitytinių dramų vokie
čių kalba, kurias pasiuntęs į gar
sią Fišerio leidyklą. Gal kartais 
išeis į dramaturgus, nors asme
niškai apsisprendęs už matemati
ką ir fiziką.

LIETUVIŠKI MARGUČIAI 
TARPT. PARODOJE 

MŪNCHENE
Velykoms artinantis, Mūnchene- 

-Ludwigsfelde (čia gyvena įvairių 
tautybių tremtiniai, nemaža ir 
lietuvių) buvo surengta ir baland

2. Tematikos pasirinkimas lais
vas.

3. Veikalas turi būti sukurtas 
2-3 vai. vaidinimui ir įmanomas 
pastatyti išeivijos meniniams vie
netams.

4. Scenos Darbuotojų Sąjunga 
įsipareigoja veikalą pastatyti vie
nų metų laikotarpyje, pasilikda
ma visas teises j veikalą vieniems 
metams nuo premijos įteikimo.

5. Konkurse gali dalyvauti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai rašy
tojai.

6. Veikalai perrašyti mašinėle 
ir atžymėti slapyvarde, pridedant 
tikrąją autoriaus pavardę atski
rame voke, turi būti atsiųsti iki 
1963 m. gruodžio 15 d.

7. Nepremijuoti veikalai grąži
nami autoriams; vokai su auto
rių pavardėmis neatidaromi.

8. Veikalai siunčiami Scenos 
Darbuotojų Sąjungos pirm. Sofi
jai Adomaitienei, 6727 So. Camp
bell St., Chicago 29, Ill., USA.

Vertintojų komisija: Zita Ke- 
valaitytė — Visockionė, Marija 
Lemešytė — Dikinienė, kun. Vy
tautas Bagdonavičius, MIC, Ba
lys Chomskis ir Kazys Oželis.

raščių, kuris paskelbė daugiau 
tokių straipsnių, neteko skaity
tojų paramos. Tai rodo sveiką 
mūsų visuomenės nusistatymą. 
Visa eilė VLIKo ir kitų organi
zacijų pareiškimų, nukreiptų 
prieš sovietinę kultūrinę ofenzy
vą, jos grėsmę sumažino, šis fak
tas tačiau nereiškia, kad turėtu
me sumažinti savo budrumą. Ne
laimėję vienu keliu, komunistų 
agentai gali bandyti kitas prie
mones mūsų atsparumui palauž
ti.

Kultūrinis bendradarbiavimas 
su sovietų pavergtąja tauta ne
buvo ir nebus įmanomas, kol Ma
skva nepašalins kliūčių ir varžy
mo laisvai naudotis laisvojo pa
saulio ir mūsų išeivijos kūrybi
niais laimėjimais. Nieko neduos 
Maskvos patikėtinių bandymui 
suorganizuoti šiuo metu laisvųjų 
mūsų menininkų pasirodymus 
Lietuvoje ir komunistinių meno 
darbuotojų atsilankymą JAV ir 
kituose demokratiniuose kraš
tuose. Visiems pakankamai aiš
ku, ko Maskva tuo sekia. (E)

žio 12 d. uždaryta tarptautinė ve
lykinė paroda. Ji vyko Caritas- 
-Freizeitheim patalpose, joje su 
velykiniais margučiais, kitais tau
tiniais papročiais pasirodė daug 
tautybių, jų tarpe ir lietuviai. Di
delį pasisekimą turėjo lietuviškieji 
margučiai — jų, drauge su lietu
viška lėle nuotrauka buvo įdėta 
žymiausiame Bavarijos ir Pietų 
Vokietijos ’dienraštyje “Sueddeut- 
sche Zeitung” (78 nr.). (E)

★
Iš Gauting sanatorijos (Vokie

tijoje) J. Vaivada visų ten esan
čių lietuvių ligonių vardu siunčia 
Australijos lietuviams velykinius 
sveikinimus ir padėką už paramą.

★
Čikagoje 14 m. berniukas Pily

pas Gapšys įsteigė ir sėkmingai 
veda senienų krautuvę. Jo sėk
minga prekyba susidomėjo ir 
Amerikos spauda.

★
A.a. KUN. SALIAMONAS 

KAUNAS mirė vasario 11 d., 
Feuchte, V. Vokietijoje. Palaido
tas vasario 14 d. miesto kapinėse.
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STEIKIME BALTŲ - AUSTRALŲ KLUBUS

Maždaug prieš 8-rius metus 
Sydnėjuje buvo latvių iškelta 
mintis steigti Baltų-Australų 
Draugiją. Gaila, per tą laiką daug 
neatliktų (net nemėginta bendrai 
dirbti), darbų liko dėl to, kad 
mes, baltai, nesijungėme ir pasi
telkę sau draugingus australus vi
si vieningai nedirbome.

Nesykį žodžiu ir rašiniais ragi
nau jungtis didesniems darbams, 
bet pritarimo iš lietuvių nebuvo. 
Džiugu, kad dabar atsiranda Vik
torijoje kiek lietuvių, suprantan
čių reikalą ir norinčių kartu su- 
latviais ir estais, pasikvietus į 
talką baltams draugingus austra
lus, dirbti tuos darbus, kurių ne
pajėgia baltų bendruomenės, pa
vieniai veikdamos.

Manyčiau, kad reikėtų steigti 
ne Baltų-Australų Draugiškumo 
Draugiją, kaip jau pav. yra Veng- 
rų-Australų Draugiškumo Drau
giją, Rusų-Australų Draugišku

Sv. Jurgis kovoja su slibinu

Vakaru Australijoje
PUOŠNI SODYBA

Kovo 9 d. Margarit River (W.
A, ) miestely, atitekusiame nuo 
Perth virš 200 mylių, atšventė sa
vo 60-tą gimtadienį vienintelis 
čia gyvenąs lietuvis B. Kasparas. 
Jis čia yra ne tik vienintėlis lie
tuvis, bet ir vienintėlis visame 
Margarit River miestelyje ..turįs 
gražiausią sodybą. Jo sodyba yra 
tikras gėlynas. Ir kokių gėlių nė
ra šio darbštaus lietuvio rankų 
tvarkomoje sodyboje! Čia ii- lietu
vaičių nekaltybės simbolis — rū
ta žaliuoja, ir puošniausi jurgi
nai, ir daugybė visokių rūšių ir 
spalvų rožių. Net ir jazmino ne
trūksta jau nekalbant apie eilę ki
tokių, kurių vardus net ir pats 
šeimininkas vargu ar prisimena.
B. Kasparas daugiau kaip 10 metų 
dirba vietinėje valdžios ligoninė
je sanitaru, šiame miestelyje p. 
Kasparą visi pažįsta ir gerbia, o 
prie jo žydinčios sodybos ne vie
nas praeivis sustoja pasigėrėti. B. 
Kasparo žmona su 8 vaikais likusi 
Lietuvoje. Daręs žygių atsikviesti 
juos čia, bet nepavykę. Palinkė
kime jam dar ilgai ir laimingai 
gyventi tarp savo gėlių.

A.D.B.

PIRMAS LIETUVIS 
DVARININKAS 

VAK. AUSTRALIJOJE
Jis yra Juozas Norvilas, kilęs 

iš Mosėdžio valsč., Kretingos aps., 
Budrių km., stambaus ūkininko 
sūnus. 

mo Draugija ir kitos, bet Baltų- 
Australų Klubą. Klubo formos 
organizacija turi daug lengvatų, 
kurių kitokios formos organizaci
jos neturi. Po klubą galėtume tu- 
lėti Melbourne, Sydnėjuje ir Ade
laidėje.

Padiskutuokime šį reikalą susi
rinkimuose, spaudoje ir sudaryki
me būsimų klubų lietuviškas sek
cijas. Tada paraginsime latvius 
ir estus sudaryti panašias sekci
jas. O kai bus visos trys sekcijos 
susiformavusios, tada į bendrus — 
steigiamuosius klubų susirinkimus 
rinkdamės baltai pasikviesime — 
atsivesime gerai žinomus ir bal
tams tikrai draugingus ir dargi 
ne eilinius australus.

Klubų veikla pirmoje vietoje 
turėtų būti kultūrinė, o šalia to 
ekonominė ir politinė.

Klubai miestų centruose ar ne
toli centrų turėtų išsinuomuoti, o 
praturtėję įsigyti tinkamas patal-

— Mūsų ūkis Lietuvoje buvo 
kaip dvaras, — kalba su ilgesiu 
akyse p. Norvilas. Nors čia jo įsi
gytas 1000-ties akrų ūkis kelis 
kartus didesnis už palikusį Lietu
voje, bet jo nuomone taip gražiai 
neatrodąs.

J. Norvilas veda pieno ūkį. Turi 
60 melžiamų karvių ir dar 10 prie
auglio. Karvių melžimas mechani
zuotas. I pieninę kasdien pristato 
virš 120 galionų pieno, bet pagal 
sutartį teturįs atiduoti tik 83 gal. 
ir už tuos 83 jam mokama bran
giau, o kas virš to kiekio, moka
ma mažiau. Pašarui sėja įvairių 
žolių mišinius. Be to dar karvėms 
duoda ir koncentruotų pašarų.

Ūkis jo neapvylęs. Pelnas pra
šokąs net ir jo paties apskaičiavi
mus. Tačiau tame nemažame ūky
je dirba tik jis vienas, žinoma, 
padeda ir žmona ir net penkiolikos 
metų sūnus gimnazistas. Pastara
sis taip mėgstąs ūkio darbus, kad 
grįžęs iš mokyklos tuoj kimbąs į 
darbą neraginamas ir neprašo
mas. Ir gimnaziją baigęs numato 
studijuoti žemės ūkio mokslus.

Vasario 17 d., kada tėvas daly
vavo Nepriklausomybės šventės 
minėjime Perth, tas jaunas ūkio 
entuziastas nelaimingai šokdamas 
nuo arklio (arkliui pasibaidžius) 
nusilaužė ranką. Tad dabar p. 
Norvilas kiek laiko neturi uolaus 
padėjėjo. Gi prieš kiek laiko ir 
pats Norvilas buvo sunkiai susi
žeidęs ranką, o darbų daug — 
sirgti nėra kada. 

pas, kur būtų skaityklos, bibliote
kos ir knygynai platinimui baltų 
ir anglų kalbomis knygų, žurnalų 
ir laikraščių, liečiančių baltus. 
Knygynuose galėtų būti pardavi
nėjami ir meniniai kūriniai bei 
tautiniai išdirbiniai, o taip pat 
dainų, muzikos, kalbų ir vaidini
mų baltų kalbomis plokštelės.

Baltų-Australų Klubai turėtų pa
rūpinti atitinkamų straipsnių ir 
nuotraukų laikraščiams ir žurna
lams. Baltų-Australų Klubai tu
rėtų savo būstinių miestuose turė
ti per savaitę bent pora pusvalan
džių per radio ir užpildyti pro
gramą su paskaitomis baltų ir 
australų kalbose iš baltų tautų 
istorijos, nepriklausomybės laiko
tarpio, kultūrinio, ekonominio ir 
politinio gyvenimo, nuolat infor
muoti apie dabartinį baltų žmonių 
gyvenimą Pabaltijy ir laisvame 
pasaulyje, o, taip pat, transliuoti 
iš plokštelių ir betarpiai baltiškų 
dainų ir muzikos.

Vienas iš didžiausių darbų būtų 
prie Melbourne, Sydnėjaus ir Ade
laidės universitetų organizuoti 
baltistikos katedras ir išrūpinti 
baltų kalbų pripažinimą ir užskai- 
tymą į studijuojamųjų svetimų 
kalbų skaičių. Esant pakankamam 
mokinių skaičiui būtų galima į kai 
kurias gimnazijas (highschools) 
ir koledžius įvesti baltų kalbų 
dėstymą. Baltų vaikai, mokyda
miesi ir studijuodami lietuvių, 
latvių ar estų kalbą galėtų būti 
atleidžiami nuo australams priva
lomos svetimos kalbos pamokų ir 
paskaitų.

Baltams labai išsisklaidžius po 
visą Australiją ir didmiesčiuose 
nesusibūrus į atskirus kvartalus 
neįmanoma prie australų pradinių 
mokyklų organizuoti baltų kalbų 
mokymo. Tačiau vadovaujantis 
arabų pažiūra į kalbų mokėjimo 
vertingumą, kad kas moka dvi

Branduolinio karo grėsmės ir jo 
padarinių baimė yra pasiekusi 
šiandien tam tikros pusiausvyros. 
Tiek Vakarai, tiek ir Rytai turi 
pakankamai visa griaunančių gin
klų vieni kitus sunaikinti. Abi pu
sės tai žino ir neva tariasi dėl nu
siginklavimo. Tačiau kadangi nė 
viena nepasitiki antrąja, jų gink- 
lavimasis vyksta toliau. Šioji pa
dėtis verčia abu bloku siekti savi
tarpės pakantos ir tariamai tai
kaus sugyvenimo, šiuo sumetimu, 
kad ir neatsisakydamos savo poli-

Kai gyvuliams šalta, jų plau
kai pasišiaušia, kad sudarytų tirš
tesnį apie save oro sluogsnį. Pa
našiai ir su žmogum: šąlant oda 
pašiurpsta, bet be pasekmių, nes 
žmogus neturi plaukų. 

— Kai negali gulėti, tai ir ligos 
greičiau žmogų apleidžia, — juo
kauja p. Norvilas.

Ūkis prieš jam nuperkant bu
vo gerokai apleistas, o pati sody
ba buvusi verste užversta visokiu 
geležies, senų mašinų ir įvairių 
dėžių laužu, kad net pačioje sody
boje sunku buvę laisvai pajudėti. 
Dabar visai kas kita. Tuoj mato
si, kad darbštaus lietuvio ūkinin
ko rankos tvarko šią pirmą šiame 
krašte lietuvišką sodybą.

Baigiant norisi palinkėti p. Nor
vilui, kad jam ir ateity taip ge
rai sektųsi ūkininkauti. Pats p. 
Norvilas jau virš 10 metų kaip 
skaito Mūsų Pastogę.

A.D.B.

kalbas, yra vertas dviejų žmonių, 
kas tris — trijų ir Lt, būtų gali
ma per Baltų-Australų Klubus 
gauti iš švietimo departamentų 
lėšų išlaikymui baltų jau esamoms 
savaitgalio mokykloms ir numato
moms organizuoti.

Esant sunkumų gauti atitinka
mą darbą, tokie klubai per savo 
įtakingus narius australus daug 
galėtų padėti, taip kaip atitinka
mos organizacijos padeda veng
rams, rusams ir kitiems.

Kadangi Australija yra valdo
ma dviejų partijų sistema, tai po
litinis krašto gyvenimas netilpda
mas į tas dvi partijas veržiasi per 
unijas ir bažnyčias. Manau, kad 
projektuojami klubai, pav. Kalė
dų švenčių metu bendruose posė
džiuose apsvarstę, galėtų ir Aus
tralijos Federalinei Valdžiai pa
tiekti žymiai geresnių sugestijų, 
negu patiekia unijos ir bažnyčios.

Taigi siūlomi organizuoti klu
bai nebūtų konkurentais atskirai 
veikiančių lietuvių, latvių ir estų 
klubų ir draugijų, nes jų darbai 
būtų dirbami tie, kurių esami bal
tų klubai ir draugijos nepajėgia. 
Be australų nei pusės darbų ne
pajėgtų ir kartu veikdami baltai. 
Bet yra ir net viršūnėse austra
lų, kurie linki ir nori padėti, ir 
ypač baltams, kaipo mažoms tau
toms, ir dėl to niekad ir niekaip 
negalintiems būti pavojingais, bū
ti dvikalbiais ir dviejų kultūrų 
žmonėmis ii- tai ne tik mums, bet 
mūsų vaikams ir anūkams.

Baltų inteligentų kaltė ir ypač 
baltų vienybės priešų, kad lig šiol 
atitinkamai nesusiorganizavome ir 
mums bičiuliškų žmonių gerais no
rais ir parama nesinaudojome, 
taip kaip Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Respublikose mūsų baltų ge
rais norais ir parama naudojosi 
vokiečiai, žydai, rusai ir lenkai.

Jonas Normantas, Melbourne 

ĮVYKIU eigoje \ •

VLIK’o P-KAS DR. A. TRIMAKAS APIE POLITINĘ PADĖTI

tikos pagrindinių tikslų ir inte
resų, JAV ir Sovietų Sąjunga 
bando laikinai sumažinti kai ku
riuos trinties taškus ir atidėti to
limesnei ateičiai esminių problemų 
sprendimą. Tikimasi, kad laiko 
tekinėje tos problemos pačios išsis
pręs arba bent sąlygos joms spręs
ti palengvės. Vakaruose, be to, 
daug kas mano, kad tautinis pra
das ir laisvės troškimas, kaip ga
lingesni, yra Įtartu ir patvaresni, 
negu komunizmas, ir jie laimės. 
Esą, reikią tiktai kantrybės iš
tverti ir palaikyti draugiškus san
tykius su komunistų pavergtai
siais kraštais, keistis su jais kul
tūrinėmis vertybėmis ir kelti savo 
žmonių gerovę.

Suprantama, kad tokio tarptau
tinio posūkio atveju mums tenka 
budėti ir patiems savo bylą kelti 
visur ir kiekviena proga prime
nant ją ir reikalaujant laisvės, ar 
tai kam patinka, ar ne.

OŽIO GODOS
Darže kopūstų galvos pūpsojo
Ir pasipūtę nuolat bylojo:
— keno yr galvos pačios didžiausios, 
Tasai pasauly išmintingiausias!

Ožys, nugirdęs išdidžią kalbą, 
Barzdą pakratė nulenkęs galvą,
— Ot puikią progą radau, išties, 
Reik pasisemti man išminties!

Ilgai nelaukęs strykt per tvorelę 
Ir pasirinkęs žalią galvelę.
čiupo, ragavo, godžiai krimsnojo
— Būsiu išminčius, — jisai galvojo.

Nugraužęs vieną griebė tuoj kitą,
— Reikia skubėti, kad neišvytų, 
Kiekvienas gimęs pavydulingu, 
Jei proga tapti kam išmintingu.

Stropiai nugraužęs jis visą ežią 
Grįžo ožkidėn ragais įręžęs.
— Išmintingiausias pasauly aš — 
Matot kopūstų tik kačėnas!..

Ožkos pagarbiai į jį žiūrėjo, 
Traukės iš kelio, net pavydėjo.
— Štai, mūsų ožio asmenyje 
Visos ožkijos garbė sudėta!

Veltui jos laukė ir laukti liovės, 
Ožiu užgimęs, ožiu jis bliovė... 
Išminties niekas nėra laimėjęs, 
Jei darbo, kantrybės nėra įdėjęs.

J. SI.

MIRE prof. V.
Kovo 30 d. Vilniuje staiga mirė 

Vilniaus V. Kapsuko vardo uni
versiteto profesorius, filosofas, 
Vosilijus Sezemanas. Gimęs 1884 
m. gegužės 30 d. Viborge. Moks
lus gilinęs visoje eilėje universi
tetų, 1923 m. buvo pakviestas Lie
tuvos Universiteto (vėliau — Vy
tauto Didž.) humanitarinių moks
lų fak. filosofijos katedros e. ord. 
profesorium, 1928 m. pakeltas į 
ord. prof. Antrajame bolševikme- 
tyje jis buvo kelis metus ištremtas 
j Sibirą, iš kurio vėl grįžo į Vilnių. 
(“Tiesos”, 78 nr., teigimu, velionis 
iki pat mirties aktyviai dirbo 
mokslinį tiriamąjį darbą). Gilus 
filosofas, Sezemanas yra pratur
tinęs lietuvių filosofiją. Jis gili
nosi ir į gamtos mokslus, ypač bio
logiją. Parašė daug mokslo veika
lų, paskelbė mokslinių straipsnių. 
Balandžio 2 d. palaidotas Karių 
kapinėse Vilniuje. (£’)

Tokia įvykių ir galvosenos raida 
netiekia, deja, daug vilčių, kad 
Lietuvos, kaip ir kitų pavergtųjų 
tautų, laisvės byla greit patektų 
į Jungtines Tautas. Tai betgi ne
reiškia, kad mes neturėtume nieko 
daryti ir savo bylą padėti archy
vam šia prasme žygius ir J. Tau
tų delegacijas informuojame apie 
padėtį Lietuvoje ir apie mūsų tau
tos pastangas atgauti laisvę.

PET (Pavergtųjų Europos Tau
tų seimas) atlieka svarbų dar
bą ir daug padeda Lietuvos bylai 
kelti, jai garsinti ir laisvo apsis
prendimo teisių grąžinimo reika
lauti. PET kalba visų pavergtųjų 
tautų vardu, kas liudija, kad ne
priklausomybės siekia visos pa
vergtos Europos tautos ir kad 
vieninga kova yra galima, nežiū
rint skirtingumų. PET, be to, turi 
išteklių ir pajėgų, pasišventusį 
personalą, kuo reikia tik pasi
džiaugti. (E)

Dar yra daug lietuvių Aus

tralijoje neskaitančių Mū
sų Pastogės. Skaitytojai 
maloniai kviečiami paragin
ti savo kaimynus ar pažįs
tamus užsiprenumeruoti Mū
sų Pastogę, o svarbiausia 
ir patiems laiku atsiskaityti.

Prenumerata priimama 

kiekvienu laiku.

SEZEMANAS
LAISVO APSISPRENDIMO
DĖSNIS RYTŲ EUROPAI

Paryžiaus “Le Monde” kovo 27 
d. plačiau aprašė kovo 23 d. “tau
tų laisvo apsisprendimo lygos" 
vad. apvaliojo stalo konferenciją, 
kurioje dalyvavo 60 parlamenta
rų, politikų, Europos ir Afrikos 
diplomatų. Konferenciją atidarė 
Lygos pirmininkas Maurice Schu
mann. Rezoliucijoje pabrėžta, kad 
kova už tautų laisvo apsisprendi
mo dėsnį negali būti atskirta nuo 
kovos už taiką. Per J. Tautas, 
reikalavo konferencijos dalyviai, 
turėtų būti patikrinta teisė vi
soms buvusioms laisvoms tautoms 
pačioms nustatyti savo likimą. 
Šalia prancūzų, britų, belgų, olan
dų ir kt. politikų, dar dalyvavo 
Fed. Vokietijos Bundestago atsto
vas Hermann Kopf, o egzilų var
du kalbėjo buv. Vengrijos užs. 
reik, ministras Auer. (E)

Knygos J.A.V.

JAV-se IŠEINA BILIJONAS 
KNYGŲ

Amerikoje per metus išleidžia
ma apie vieną bilijoną visokio dy
džio bei formos knygų, taigi JAV 
spaustuvės per minutę išmeta 
2,000 knygų arba apie 30 per se
kundę. Knygų produkcija nuolat 
kyla ir 1965 m. tikimasi jau susi
laukti pusantro bilijono egzem
pliorių. Kiekvienam JAV gyven
tojui dabar išleidžiamų knygų ati
tektų po 6 per metus, ir net po 24 
žurnalų numerius, nes JAV išleid
žiama apie 4 bilijonus žurnalų eg
zempliorių, 9,000 įvairių pavadini
mų.

Amerikiečiai- daugiausia skaito 
laikraščius ir žurnalus, tačiau 
apie 30 procentų gyventojų randa 
laiko skaityti ir knygas. JAV-se 
1961 m. knygų rinkoje pasirodė 
18,000 įvairių pavadinimų veikalų.

Pabaigoje pastebėtina, kad 
tik labai maža tų knygų dalis yra 
gera, ir skaitymui reikia daryti 
lubai rūpestingą atranką.

Tie įdomūs skaičiai visgi paro
do, kad mes, lietuviai, negalime 
jau taip besalygiai didžiuotis turį 
aukštą susidomėjimą kultūriniais 
reikalais — savomis knygomis. 
Gal, apskritai paėmus, savo kultū
rine verte mūsų leidiniai yra aukš
tesni, kaip vidutiniški šio krašto 
leidiniai, tačiau skaitymo pamėgi
mu, atrodo, ar tik nepralenkia mū
sų amerikiečiai.

Savųjų knygų lentyna dar ne 
kiekviename bute užima deramą 
vietą. Jei buvo laikas, kad žmonių 
civilizacijos lygis buvo spėjamas 
pagal tai, kiek jie suvartoja mui
lo, tai dabar mūsų civilizacijos ir 
kultūros lygį daugiau parodo mū
sų dėmesys ir meilė savajai kny
gai. (Dr.) J. Daugi.

★

Rašytojo Jurgio Gliaudos roma
nas, "Namai ant smėlio”, kurį 
dienraštis Draugas maždaug prieš 
10 metų premijavo, dabar išvers
tas į anglų kalbą ir pasirodys šio 
mėnesio pabaigoje. Knygą leidžia 
Manyland Books leidykla, išlei
dusi jau keletą lietuvių autorių 
knygų.
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JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS
Balandžio 29 d. sukanka ly

giai trisdešimt metų, kai Kaune 
mirė Juozas Tumas Vaižgantas. 
Dar gyvas būdamas Vaižgantas 
buvo tapęs visos tautos legenda. 
Ir po 30 metų netekus Tu
mo, toji jo legenda dar labiau ir 
spalvingiau išsikristalizavo palik
dama amžiais visai tautai švytėti 
kaip idealas. Juo labiau netoli
mos praeities mūsų tautos didieji 
švyturiai, — jų tarpe bene pats 
skaisčiausias Juozas Tumas 
Vaižgantas, savo didybe ir švie
sa išsiskiria šių dienų mūsų tau
tos sutemose, kada šalia tautinės 
priespaudos pačios tautos atža
lose prigęso idealai ir menkystė 
rikiuojasi į dorybių eiles. Ir Tu
mo laikais toji menkystė buvo 
jaučiama, bet anais laikais ji bu
vo liga, su kuria buvo kovojama 
pastojant jai kelią idealizmu ir 
jo Įkvėptais darbais. Norėtųsi 
Įsivaizduoti Vaižgantą šiandie 
mūsų eilėse — kokio krapylo ar 
rimbo jis nusitvertų apšventinti 
tiems, kurie prekiauja tautiniais 
idealais! Neturime šiandie nei 
Vaižganto, nei Krėvės, nei Mai
ronio, kurių akyse kaip veidro
dyje pasižiūrėję pamatytume sa
ve visoje menkystėje.

Juozo Tumo asmenybė buvo 
idealiai šviesi ir neaprėpiamai 
šakota. Štai kaip jį apibūdina 
poetas ir profesorius Vincas My
kolaitis — Putinas: “Jis (Tumas) 
ir pats yra buvęs vienas iš nar
siausių kovotojų. Bet ir vėliau, 
iki pat savo mirties jis stovėjo 
visos tautos akivaizdoje kaip 
moralinis autoritetas ir nieku ne
suteptos garbės bei dorovės žmo
gus. Turbūt nebuvo nė vieno lie
tuvio inteligento, kuris nepažino 
kanauninko Tumo ar bent ne
buvo daug ko apie jį girdėjęs. 
Gyvas ir judrus, jaunatvės entu
ziazmu degąs, baltas žilaplaukis, 
jis kur tik pasirodydavo, visų 
patraukdavo akį ir širdį. Jauni
mas kanauninką Tumą laikė mė
giamiausiu savo svečiu. Įvairiau
sių pažiūrų žmonės jį lygiai mie
lai matydavo savo tarpe. “Be
dieviai” eidavo į Vytauto baž
nyčią jo pamokslų pasiklausyti. 

Visus traukdavo nepaprastas jo 
kalbos gyvumas, plastiškas, įti
kinąs vaizdingumą,s įsijautimas 
ir sąmojus. Iš jo asmens ir iš jo 
kalbos tryško gyva fantazija, op
timizmas, energija. Kanauninko 
Tumo ekspansyvumas, universa
lumas, fantazija ir į griežtas lo
gikos formulas dažnai nesiduo- 
dąs suimti jo mąstymo būdas 
pagamindavo jam kartais priešų 
tarp žmonių, kurie formulą yra 
pratę statyti augščiausių gyveni
mo vertybių sargyboje”. Tad ne
nuostabu, kad toks žmogus visai 
ne juokais anuo metu buvo lai
komas visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo barometru Lietu
voje.

Jo darbštumas ir tempera
mentas buvo tiesiog bedugniai. 
Jau vien tik tas pasako, kad jo 
raštai sudaro 20 apvalių tomų. 
Bet ir tai ne viskas čia sutelpa. 
O kur jo kalbos, gausios recen
zijos beveik apie kiekvieną nau
jai pasirodžiusią knygą, sakytie
ji pamokslai, ypač pamokslai, 
kurie daugelio buvo laikomi re
tos vertės šedevrais. Jo darbš
tumą taikliai nupasakoja savo 
prisiminimų knygoje “Apie laiką 
ir žmones” poetas Jonas Aistis. 
Esą,' kartą turėjęs įvykti Rašy
tojų Draugijos valdybos posė
dis, ir Aistis su K. Binkių jį su
tiko miesto autobuse. “Kur taip 
skubi, kanauninke? — užklau
sęs Tumą Binkis. “Į posėdį. Juk 
ir taip jau vėluoju”. “Bet juk 
posėdis tik penktą valandą”, 
perspėjęs jį Binkis. Tumas pa
žvelgęs į laikrodį ir sušukęs au
tobuso konduktoriui: “Konduk
toriau, stabdyk. Aš dar turiu dvi 
valandas laiko. Per tą laiką aš 
galiu kalnus nuversti”.

Mėgiamas ir gerbiamas Tu
mas buvo ne vien tik inteligenti
jos sluogsniuose, bet ir paprastų 
žmonių ypač mylimas. Antai, tas 
pats Aastis pasakoja, kad jam 
atvykus į Kauną Rotušės aikštė
je vykusi kažkokia demonstraci
ja ir tuo laiku Tumas kalbėjęs. 
Aistis stovėdamas minioje (dar 
tuo laiku jis buvo gimnazistas) 
timptelėjęs vieną šalia stovintį 

nepažįstamą ir užklausęs, kas čia 
toks kalba. Tasai nepažįstama
sis tik Aistį suniekinęs: “Gėda, 
vaike, kad Tumo nepažįsti”.

Apie Vaižgantą būtų galima 
tomus prirašyti iš kiekvienos sri
ties, kur jis nepasisuko: jis buvo 
ir organizatorius — visuomeni
ninkas, laikraštininkas plačiausia 
prasme, daugelio laikraščių ir 
žurnalų redaktorius, literatūros 
istorikas, profesorius, pagaliau 
kunigas ir rašytojas. Gimė jis 
1869 m. rugsėjo 8 d. Malaišių 
km. Svėdasų parapijoje, Rokiš
kio apskrity daugiavaikėje šei
moje. Nuo pat mažens tautiniai 
sąmoningas jis ir vėliau, tapęs 
kunigu, dėl tautinių idealų skau
džiai buvo persekiojamas tiek 
prolenkiškos dvasinės vyriausy
bės, tiek ir rusų civilinės val
džios. Jis kilnojamas iš parapijos 
į parapiją, tardamas, baudžia
mas, tremiamas.

Čia permaža vietos kalbėti 
apie Vaižganto literatūrinį pali
kimą, kurio susidaro, kaip minė
ta, virš 20 tomų. Užtenka tik 
tiek pasakyti, kad jo stambiau
sias veikalas “Pragiedruliai” yra 
vieni iš šviesiausių ir brandžiau
sių lietuvių literatūros puslapių.

Minint Vaižganto trisdešim
ties metų mirties sukaktį nėra

VAIŽGANTAS APIE VOLDEMARĄ
PROF. AUG. VOLDEMARO 80 M. GIMIMO SUKAKTIES 

PROGA
Balandžio 16 d. prof. Augus

tinas Voldemaras sulaukė 80 m. 
Voldemaras buvo ilgametis Lie
tuvos ministeris pirmininkas, 
palikęs gilius pėdsakus Lie
tuvos politiniame gyvenime. 
Bolševikams užėmus Lietuvą, 
prof. A .Voldemaras grįžo iš 
užsienio. Vos peržengusį Lietu
vos sieną bolševikai pasiėmė 
prof. Voldemarą į savo “globą” 
ir ligi šiolei jo likimas nežino
mas. Kažin, ar jis dar tebėra 
gyvas. Red.

Lietuvos Valstybės Tarybos na
rys ir jos atstovas Berlyne, pro

tai praeities pristatymas. Miršta 
tik tie, kurie perėję gyvenimo 
suskaitytas dienas nueina į kapus 
pėdsako nepalikę. Žmogus save 
realizuoja darbais, kurie yra vie- 
nintėlis jo išlikimo ir net pomir
tinio gyvenimo laidas. Istorija ir 
dabartis sveria žmogų ne pagal 
jo suvalgytos duonos kiekį, bet 
tik tai, ką jis gyvendamas pada
rė ir ką neišdildomo paliko. Jei
gu kalbėsime apie Tumą — Vai
žgantą, tai jis ir šiandie tebėra 
gyvas savo darbuose, kurie ne
nustojo nei vertės nei prasmės 
pasikeitus sąlygoms ir aplinky
bėms. Tad ir dera Vaižgantą 
šiandie minėti ne kaip mirusi, 
bet gyvą, kurio darbai neprara
do prasmės ir įtakos jam mirus. 
Minėdami Tumą-Vaižgantą mes 
visi žinome, kad jis buvo akcijos 
žmogus. Jis buvo drauge ir va
riklis ir energijos šaltinis. Jo dar
bai buvo lentingi visai tautai, o 
tai reiškia, kad jie lemtingi ir 
kiekvienam iš mūsų. Kažkas tei
gia, kad vienas lašas pakeičia vi
są vandenyną. Matematiškai ši
tai visai nesunku įrodyti. Žmo
nijos gyvenime jeigu mes apsiri
bosime tik lietuvių tauta, tai ji 
nesulygintina su vandenynu, o 
greičiau su tvenkiniu, ir Vaiž
gantas jame nėra.įkritęs lašas, o 
greičiau visas kibiras. Lengva 
tad įsivaizduoti, kad jo įnašas 
tautai ir ateinančioms kartoms 
neginčijamai reikšmingas.

L.D.

fesorius Augustinas Voldemaras, 
užvakar sugrįžo iš užsienių, ir L. 
V. Taryba jam pavedė sudaryti 
Ministerių Kabinetą. Tokiu būdu 
prof. A. Voldemaras tampa pir
muoju nepriklausomos Lietuvos 
ministerių pirmininku.

štai, keletas jo gyvenimo žinių.
A. Voldemaras yra gimęs 1883 

m. balandžio 16 d. Dysnos sodžiu
je, Tverečiaus parapijoje, Šven
čionių apskr. Lenkai yra jį apšau
kę pusvokiečiu; tur būt, dėl jo pa
vardės. Tai netiesa. Prof. Augus
tino prosenelis į Vilniaus guber
niją yra atkilęs iš Lenkijos, kur 
buvo prirašytas kaip Varšuvos ba
joras. Mokėjo gražiai vokiškai, 
bet gražiai ir prancūziškai, ir Na
poleonui užeinant, buvo jo kariuo-

Pavyzdys visiems
šių metų kovo mėnesyje Mel

bourne vyko Amerikoje gyvenan
čio lietuvio grafiko Romo Viesulo 
darbų paroda.

Būrelis tautiečių, lankantis Vie
sulo parodoje, sumanė sutelkti
nėmis lėšomis įgyti vieną jo kūri
nių ir padovanoti jį Lietuvių Na
mams, būstui papuošti.

Dovanai buvo parinkta spalvinė 
litografija dailininko pavadinta 
‘Traje de Luces’ — ‘Šviesos Spin
dulys’, kainuojanti £33.0.0.

Pritarimas sumanymui radosi 
gyvas — prie Viesulo darbo įgiji
mo prisidėjo šie asmenys: p.p. 
Aleknos ,Antanaičiai, Baltrūnai, 
Barkai, Bitės, čelnos, Didžiai, Di
džiuliai, Dudėnai, Eimučiai, N. 
Gasėnas, Jakučiai, J. Janulaitis, 
J. Jasulaitis, Jokubauskai, V. Jo
mantas, Kalnėnai, Karazijos, 
Kaunai, Krausai, Kuncaičiai, A. 
Lastas, Lazauskai, Lubinai, Mala- 
kūnai, Matukevičiai, Meiliūnai, 
Mikailos, Milvydai, Paragiai, Pe- 
lenauskai, Petrašiūnai, Prašmu- 
tai, Pumpučiai, Ramanauskai, Si- 
mankevičiai, šemetai, šnirai, Šur

menės vadoklis. Iš to spėjama jį 
greičiau buvus prancūzą, ne vo
kietį.

Jau tas prosenelis buvęs sulie
tuvėjęs, lietuvaitę vedęs, kaip ir 
paskui senelis ir tėvas. Užėjus 
liustracijai, drauge su kitais smul
kiais bajorais, ir Voldemaras — 
tėvas prisirašęs į valstiečius dėl 
gavimo žemės nuosavybėn. Taip 
kad prof. Augustinas jau yra gi
męs valstiečiu ir kitų šeimynos 
tradicijų, kaip tik lietuviškų, ne
beatmenąs. Tai apie jokį vokišku- 
mą nebegali būti nė kalbos: mūsų 
Ministerių Pirmininkas yra gry
nas per tris kartas lietuvis.

Liaudies mokyklą jis išėjo Tve
rečiuje, miesto mokyklą Švenčio
nyse, gimnaziją Petrapilyje, ten 
pat ir istorijos — filosofijos sky
rių universitete 1911 m., kaip mo
kinys garsių Europos vardo pro
fesorių Rostovcevo ir Zielinskio.

1913 m. buvo paskirtas privat 
docentu į Bestiuževo kursus. Pa
galiau, 1916 m., kylant Petrapilio 
universiteto skyriui į Permę, ir 
Augustinas Voldemaras gavo eks- 
traordinatūrą, destis, paskirtas 
klasikinės filologijos katedros 
ekstraordinariniu profesoriumi.

Yra parašęs visą eilę mokslo 
straipsnių rusų, lotynų ir vokie
čių kalbomis; yra nuolatinis ben
dradarbis Brockhauso ir Effrono 

nai, A. Vaičaitis, J. Valiauga, J. 
Valys, B. Vanagas, J. VarŠkys, 
Vingiai, B. Zabiela, A. Zubras, 
žižiai.

Jie visi drauge sutelkė £45.2.0, 
iš kurių buvo sumokėta: (1) už 
Viesulo litografiją £33.0.0 ir (2) 
už įrėminimą £5.9.6, viso £38.9.6.

Atlikę pinigai sumoje £6.12.6 
perduodami ALB Melbourno Apy
linkės Valdybai drauge su pagei
davimu, kad šie pinigai būtų pa
naudoti Lietuvių Meno Dienų, ku
rios vyks Melbourne 1964 metų 
pabaigoje, organizavimo išlaidų 
daliai padengti. Manoma, kad to
kiu likučio panaudojimu bus ats
pėtas aukojusiųjų noras paremti 
lietuvių kultūrines apraiškas.

Dovana Lietuvių Namams — 
įrėmintasis Viesulo ‘Šviesos Spin
dulys’ — įteikiama Melbourno 
Lietuvių Klubo Tarybai, valdan
čiai Lietuvių Namus.

1963 m. balandžio 14 d.
Iniciatorių vardu —

R. Kaunienė, A. Vaičaitis,
V. Jakutis

Enciklopedijų, kur galima rasti jo 
straipsnių iš filologijos, istorijos, 
jurisprudencijos ir publicistikos.

Lietuvių gyvenime veikliai da
lyvavo nuo pat gimnazijos laikų. 
Lietuvių laikraščius puošia nema
ža gražių, rimtų, svarbių publicis
tinių straipsnių. Yra skaitęs pas
kaitų per visuotinius Mokslo 
Draugijos susirinkimus.

Plačiai į lietuvių politikos dir
vą išplaukė 1917 m. per Rusijos 
Lietuvių Seimą Petrapilyje gegu
žės mėn. ir per Tautų Kongresą 
Kieve rugpjūčio mėn. Per abudu 
kartu griežė, taip sakant, pirmąjį 
smuiką, sumaningai gindamas ir 
augindamas Lietuvos nepriklauso
mybės idėją. Per abudu kartu lie
tuviai ir svetimtaučiai išvydo ja
me rimtą politikos pajėgą.

Per taikos derybas Lietuvių 
Brastoje, kaip Ukrainos delegaci
jos attache, suvaidino taip pat žy
mią rolę Ukrainos reikale.

Yra Europą pažinęs. Karas 
prof. Voldemarą aptiko Ryme. Ge
rai moka daugelį kalbų: lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
angliškai, švediškai, itališkai, 
prancūziškai, lotyniškai, graikiš
kai.

Tai ir vilčių nemaža, kad ir šio
je aukštoje vietoje padarys aiškią 
žymę. Duok, Dieve, laimingai. 
Lietuvos Aidas, 125 (178), 1918 m.

Galo vasaros rytas. Visa Aužbikų apylinkė te
bemiega ar dar nėra išėjusi į laukus. Ir laukų dar
bų, tiesa, jau pamažėjo. Beliko bulbės. Vėlybieji 
vasarojai tyčia dar laikomi dirvoje; tik vargu jie 
beprinoks nebekaitrioje saulėje. Stovi jie nuliūdę, 
nustoję noro augti ir bręsti, kaip vasarą. Stovi ir 
lyg laukte laukia sau galo, kad bent greičiau kas 
juos sudorotų nuo lauko, iš kur nieko gera nebe
laukiama. Sudorotų piktai, su panieka:

— Et, nevykėliai-nebrendėliai! Tik žemę pra
laikė užėmę — jokių grūdų, vienas pašaras. Nebent 
jaujoje dar pamėginus prinokinti...

Lyg žali tebestovį, gražūs, tarpūs augmenėliai 
patys būtų buvę kalti, kad pavėlavęs ūkininkas ne
sunaudojo visų karštųjų 90 dienų, reikiamų vasa
rojui įsirpti. Ką dabar pagelbės jauja! Ko gamtos 
motinos viduriai neišnešiojo, to jaujoje ar kame 
kitur dirbtinai nebepapildysi, dirbtine šilima nebe- 
atstosi saulės močiutės.

Pavėlintąjį vasarojų seka piktžolės. Už ką jas 
pravardžiuoja “piktžolėmis”, kad jos tokios-pat žo
lės, kaip ir kitos? Dažnai gal dar naudingesnės, tik 
žmogus dar nemoka jomis pasinaudot ir savo pa
pratimu ne save nupeikia, tik tai, ko jis netesi. Dil
gės, va, dabar didžiausia negarbė sodelių ar darže
lių, kur visus patvorius jos vienos apsėjo. O kitur 
iš jų verpalus verpia. Mes pykstame ant piktžolių, 
kam jos tokios vislios. Argi tai ne kvaila? Argi vis
lumas — jeibė? Tai pavyzdys, kaip reikia gyventi, 
kad išliktumei, štai, piktžolės ir rudenį tebėra ža
lios. Ar iš tingėjimo? Oo! Pačios sau paliktos, ne
sumaningo ar neapsukraus žmogaus “negloboja
mos”, reikia suprasti: netrukdomos, jos seniai iš
vedžiojo po dvejus vaikus ir trečiuosius, štai, yra 
pradėjusios. Tai visai kas kita! Jos nėmaž neliūsta, 
kad nebesuskubs: savo uždavinį yra dvigubai ati
dirbusios, savo veislės ateitį yra net per gerai ap
rūpinusios, kad neišnyktų. O kas viršaus tesėta, tai 
galima kad ir dangaus paukščiams sulesinti:

Tik ir tų paukščių vis mažiau. Jie — šelmiai. 
Jiems terūpi vaikučiai mūsų krašte išvedžioti, O 
paskui su tais pačiais vaikučiais dar čia-pat, gim
tinėje, pasidarbuoti, čia išsišėrus plunksnelių pa
likti nenori. Jie dumia mums akis gražiomis savo 
kalbelėmis. Prigiedos, pričirilens — žmogus tuo ir 
tenkinies. O jie skubinas savuosius išskrisdint į 
svetimas šalis, nelyginant, mūsų šlėktos savo duk
ters "na przetarcie się” ar sūnus “edukacijos” pa
baigti. Sugrįš jie, tie paukšteliai, tie bajoriukai, 
tokie-pat savęs mylėtojai, egoistai — vėl savo vai
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kelių paperėti, Lietuvos duonelės atsivalgyti, savo 
plunksneles kitiems dovanoję.

Rytas neūkanotas. Tai tik rūkas. Jo dabar vis 
dažniau randasi, naktimis pradėjus vėsti. Purioji 
žemelė, pervasar pradarbus-praželdžius, pagaliau, 
pailsus, prakaituoja, net jai akelės rytais aptems
ta; lyg tankiu šydu jos veidelis ima dengtis nuo per 
šviesaus vasaros metu dangaus, neva nuo per skais
čios saulutės. Dengtis dengias, tik vis dar nenoro
mis, nes saulė dar galinga, dar netesėsi, kaip rei
kiant, nuo jos užsidengti, šyptelės, rytą pakirdusi, 
ir ima rūkai skirtis, ir atsišiepia jai pati žemė. Jos 
prakaitas ima nuo kaktos, nuo veido džiūti, lyg Lau
mei nubraukiant jį spalvotąja savo juosta.

šitie paskutinieji gamtos šyptelėjimai kone la
biau žmogų įdomina ir erzina neg patys galingieji 
vasaros spinduliai. Lygu gražios, ketvirtąjį kryželį 
įpusėjusios moteriškės: ji ūmiau, nors tik tam kar
tui, susuka galvas.

Rctas-kas beatmena, kada Aužbikų paraistėje 
pačiame slėnio skardyje, pačioje patekančioje sau
lėje pradėjo atsirasti vienas, vis tas-pats intapas. 
Jo niekaip negalėjai nepamatyti, kad h' lomoje bū
damas, nes, prieš pamatydamas, ilgai-ilgai girdė
jai iš tolo ateinantį skardų ir, tau rodos, neapsa
komos rūstybės balsą; lyg kas grikšėdamas pro su
rakintus dantis būtų košęs:

— N-o-o-a, dvyli, lauk! Vaga, dvyli, lauki! N- 
o-o-a, maitos, kad jus vilkai papiautų! Šiū-ū, ke- 
rėblos-keverzos! Tprū-ū, kad jus devynios kur tuoj 
— ar nematot, kad bližės žagrė iššoko?! Na, ar be
įsijudinsite dabar, tinginiai! Jums kad tik ilgiau 
stovėt ir uodegomis temojuot... Na, ženkite grei
čiau; dar apsnūsit ir iš vagos išvirsit, negyvėliai!... 
šiū-ū!

Akompaniamentu tam baudimui ir primokymui 
girdėjai tokią papliaušką, net skardus aidas ritos, 
trukčiodamas, per visą girią. Giria kartojo ir visus 
piktus rykavimus iš užu skardžio. Rodės, lyg visa 
paraistė pilna balsų, dirvos pilnos artojų, o tearė 
tas vienas.

Štai jis pats.
Saulė, nardžiusi-maudžiusis galuūlyčių rūkuo

se, pagaliau, išsprunka, kaip didelis skaisčiai rau
donai nudažytas sviedinys, per nevalią panarintas 
į vandenį. Nusiprunkščiusi, dar visa šlapia, jau 
šauna savo spindulių strėles paliai pačią žemę. Nu- 
tiesia-nudriekia jomis rugienas ir gaisru uždega lo
mos raisto viršūnes, kai pati atkalnė tebėra pilkai 
parūkavusi.

Skardyje, gyvybe ir amžinąja jaunyste plas
tančioje saulėje visas apdriektas jos spinduliais, 
kaip klojime auksiniais šiaudais, ilginių pėdus trek- 
nais trinant-laužant, lyg pats iš savęs trėkšdamas 
tuos spindulius, pasirodo jungas didžiulių juodų 
jaučių.

Iš pradžių ilgokai tematyti beveik nekrutą ke
turi didžiuliai ragai, lyg čiurlionies paveiksle ož
ragiai. Tau rodos, lyg iš-už kalno eitų dvi tuojau 
puodus krosnyje kilojusios moterys, dabar iškelto
mis šakėmis baidydamos tai, kas jas patrameno ir 
nubėgo į raistą:

— Bū, bū, įdursiva!
Paskui pasirodo didžiulės galvos; viena dvyla 

kakta, antra lauka. Negailestingai atlaužti aukštyn 
snukiai varvančiomis iš nasrų seilėmis lyg šaukte 
šaukės dangaus keršto už tai, kad artojas jungo 
galus pririšo jiems prie ragų, ne prie sprando, ir 
jie ne pečiais turi traukti didelį, sunkų arklą- 
bližę ir versti storas bei plačias įžėlusio dirvono 
velėnas. Galvos lyg pačios savaime oru plaukia, 
pamažu, užsimerkusios, reikšdamos begalinę kančią 
ir priverstinę kantrybę. Plaukia, lyg paskutinėmis 
pastangomis: pasvyruos, pasvyruos, čia-pat kris į 
vagą, ir apklos jas velėna. Tik galvomis atseka sto
ri, aukštyn kupromis išvirtę sprandai; tiek, tau 
rodos, galingi, jog, pajungus už jų, jaučiai nu
brauktų į lomą visą kriaušių, ir tu imi abejoti, be
gu tik iš netesėjimo, iš per didelio sunkumo jau
čiai vos-vos pakruta ir tokią kančią reiškia.

— Tinginiai, apsimetėliai! Aš jums parodysiu!
Aiškina tau vis dar už kalno tebesąs rūstybės 

balsas ir tokia papliauška, jog tau net šaltis nuei
na per visą kūną; lyg tau prie-pat ausies būtų kas 
iššovęs iš pištalieto. Tai artojas perliejo katram 
per nugarą. Tokį smūgį gavę, jaučiai turėjo šokti, 
kaip įgelti; o tuo tarpu jie nė nekrust; eina, kaip 
ėję; lyg kojomis taikydami į valkelę ir nedrįsdami, 
be nebus per gilu, be nenumarmės ligi pat antro
jo dangaus, kurs, va, matyt.

Už jungo, jaučių ir viso pakinkymo, pagaliau, 
matyti žmogysta, pasilenkusi žemyn ir dar perkry
pusi kairėn. Tvirtai nutvėręs vieną arklo ragą de
šine, kaire žemai nuspaudęs antrą ragą, idant ve
lėna juoba virstų į tą pusę, žmogaus kepurė užmau
ta ant styrinčio aukštyn bližės rago, dirželis per
svertas per žagrės galą. Palaidi, ant kelinių išleis
ti, kaip rusų, marškiniai plakasi pakinkliuose, ir 
be sagtelės pakaklėje. Krūtinėje prasikėtę, rodė ją 
nežmoniškai apaugusią juodais plaukais, kaip Eza- 
vo. Tai darė įspūdžio, lyg užantyje tebūtų buvus 
tuštuma, ne kūnas. Plika lig pakaušio galva saulėje 
blizga, kaip metalinė. Stori uostai kelmais styri ne
pakarpomi, tik daugiau darbo užduodami, nusi- 
šniurkščius, kol juos nusausini šiurkščiais, kaip 
karštuvai, delnais.

Jaučiams tai pramoga. Ligi tik artojas atims 
vieną ranką nuo bližės gracingai dviem piršteliais, 
kaip ienagaliai, nosiai paspausti ir energingai pa- 
triūbys nosim, jog net per mišką aidas pereina, 
tuoj jungas sustoja ir kantriai laukia, neva ortojui 
pataikaudamas,, ne savo tinginiui, kol jis pabaigs 
tą painią ir sudėtingą operaciją.

— Ne-e-a, vilko sotie! Užmigote?!
Ūmai supyksta susitvarkęs artojas ir papliauš

ka baisiąja savo disciplina, tuo kankinimo įrankiu. 
Jaučiai betgi pamažu išsitempia, kaip tramvajaus 
arklys, iš vietos patraukdamas vagon su penkiomis 
dešimtimis važiuolių. Patraukia, ir žagrė, lyg pati 
savaime, ima toliau riekti rugieną ir versti plačią 
bei storą velėną.

Stačia galva nuropojo atkalne lig paantvalnio 
ir vėl sustojo; čia artojas nebesako nieko. Palikęs 
botagą skersai žagrės galo, delnu, kaip karštuvu, 
braukia vienam šiapus nugarkaulio. Perbrauktų ir 
anapus, tik nepatogu pajungtam. Vienoje vietoje 
ranka kažin ko užkliuvo. Tai susidomėjo ir, pra
skleidęs plaukus, pažiūrėjo, be ne vėlyvasis inkšti
ras ar koks šašas. Nykščio naga, didumo sulyg ge
ru kaušeliu, nukabino — prilipusį grumstelį. Per
braukė kitam, čia nieko neužkliuvo. Tai iš viso 
abudu apmetė akim iš priešakio.

Jaučiai buvo įganyti, kaip stumbrai, bent po 
tris birkavus. Jų kailiai žvilgėjo, kaip mašastiniai. 
Šlaunys buvo švarios, nemaž neapskretusios guolio 
mėšlais; matyt, sausai gulima. Nestigo nė vieno 
plaukelio kurie būtų buvę nušutę nuo prikepusio 
mėšlo ar nuzuzinti, besikasant į tvoras ar sąsparas 
nuo suskių ir dulkių. Matyti, buvo rūpestingai tren
kami.

Pagaliau, artojas abiem perbraukia per snu
kius, išleisdamas neapibrėžto pasigėrėjimo balsą:

— Ė-ė-ė...
Ir nueina paežin didelės .niekieno dar nepa

liestos žolės parauti. Po gerą saują supenėjęs per 
abi ranki jungui, vėl nežmoniškai surinka:

— Sukitės, nevalos, liurbiai, kad jus visi vilkai 
papiautų!

Ir papliauškėja baisiąja disciplina. Gavę po 
smūgį, jaučiai nė netimptelia. Toks jau jų rambu
mas ar kokie monai? O monai labai paprasti. Ant 
trumpo botkočio ne sukriai suvytas botagas už
nertas, tik užrišta plati minkšta šikšna, juoba tin
kama musioms sienose naikinti, ne storaodžiams 
jaučiams raginti. Sveiki, nesubadyti, nesuraižioti 
ariamųjų pasturgaliai reiškė, jog botkočio gale ne
būta nė paprastojo, jaučiais ariant, akstino, įkaltos 
vinies.

Dvylis, laukis ir artojas buvo tad ne kankinto
jai kit-kito, tik labai susimylėjusi sutartinė triju
lė; artojas ne skūrlupys, ne įpykėlis pergelta širdi
mi, kurs savo apmaudą giežia ant kitų.
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VISUOMENINĖS NUOTAIKOS
Skeptiški Kremliaus teigi

mams... ir amerikiečių intenci
joms, Rusijos žmonės tapo sa
votiškai neutralūs. Šio straips
nio autorius yra Harvardo 
universiteto istorijos profeso
rius, Rusijos Studijų Centro 
narys, dviejų knygų apie So
vietų Sujungę autorius ir re
daktorius simpoziumo “Rusijos 
inteligentija”.
Po dviejų ar trijų metų per

traukos į Sovietų Sąjungų vėl at
vykstąs užsienietis stebisi ben
drai “sunormalėjusiu" gyveni
mu. Mažiau vargo ir mažiau pre
tenzijos, kuria sovietų lyderiai 
anksčiau slėpdavo skurdų. Tačiau 
vakariečiui toks maskavimas dar 
labiau pabrėždavo skurdų ir var
gą. Išoriniai ženklai, anksčiau 
aiškiai atskirdavę komunistinį 
nuo kito krašto, nežiūrint jo re
liatyvaus skurdo ar gerovės, di
džia dalimi panaikinti.

Ne tik Maskvoje ar Leningra
de, bet ir provincijos miesteliuo
se ir kaimuose vidurinės Rusijos 
dalyje žmonės rengiasi labiau sti
lingai, krautuvės labiau pripildy
tos prekių, o Maskvos magistrali-
nės gatvės primena judėjimą vi
dutinio dydžio Vakarų Europos 
mieste. Didžiuliai statybiniai pro
jektai stiebiasi metropolių prie
miesčiuose. Juodarinkininkai, spe
kuliantai, nevaikomi milicijos, 
medžioja dolerius, ir vaikai, lau
kią kramtomosios gumos bei su
venyrų, būriuojasi prie Inturisto 
viešbučių. Gatvėse, restoranuose 
ir krautuvėse, kur prieš keletą 
metų viešpatavo nenormali tyla, 
girdisi garsi kalba ir juokas.

Režimas ir toliau neskatina tik
ro asmeniško kontakto tarp rusų 
ir užsieniečių. Bet rusų kalbą mo
kančiam keliautojui atsiranda 
daug progų laisvam pašnekesiui, 
rodančiam stebėtinai laisvą dva
sią. Netrukus išryški galvosenos 
ir pažiūrų kontūrai, kurie, vistik, 
nepavaidntini visuomenės opinija, 
bet greičiau visuomenės nuotaika.

Reikia prisiminti, kad ir visuo
menės nuotaika stokoja dviejų vi
suomenės opinijos laisvose bend
ruomenėse charakteristikų: jinai 
nėra nei laisvai išreiškiama, nei,

MOKSLO NAUJIENOS
RADIOAKTYVUMĄ 

SUGERIANTIS POPIERIS 
Kodio Casino agentūros kores

pondentas iš Sidzuoko (Japonija) 
praneša, kad Sidzouko universite
to mokslininkai pagamino popie
rių, kuris sugeria radioaktyvumų, 
šį popierių, kuris gaunamas iš 
specialiai paruoštos pulpos, su
maišytos su skystalu ir fosforo 
rūgštimi .galima panaudoti lie
taus vandeniui filtruoti, kuriame 
yra stroncium-90 ir cėzio-137. Bū
damas statinės su lietaus vandeniu 
dugne, popierius pašalina 90% 
vandenyje esančio radioaktyvumo.

ATSPARI RADIACIJAI 
BAKTERIJA

Aptiktu bakterija, kuri atlaiko 
radiacijos dozę, 10.000 kartų vir
šijančių mirtinųjų žmogui. Ame
rikiečių mikrobiologai mėgina šį 
organizmų panaudoti kitoms gyvy
bės formoms nuo radiacijos ap
saugoti.

Baltosios pelės, kurioms buvo 
įšvirkšta tirpalo iš bakterijų, iš
gyvena gavusios net 800 rentge
nų dozę. O mirtina dozė pelėms, 
kaip ir žmogui, iki šiol buvo lai
koma 630 rentgenų. Galimas daly
kas, šis tirpalas padeda greičiau 
pakenktiems audiniams atsigauti, 
taip pat apsaugo nuo pirminių 
apšvitinimo efektų. 
VWWWWMWWWWWWWWVWWXM/WWWWWSAAAM

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

BOSE
33 WASHINGTON STREBT, BEXLEY, N.S.W.

RacUale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Center Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išcimokojimui. Ma* kalbame vokiškai.

griežčiau kalbant, išreiškianti vi
suomenės problemas, bendruosius 
reikalus.

Visuomeninės tvarkos sampra
ta Vakaruose grindžiama skirtu
mu tarp privataus ir visuomeni
nio įstatymo. Tai suformulavo 
Romos teisė, to ir laikomasi net 
tiesiogiai Romos teisės neįtako
tose Europos šalyse. Civilinės 
teisės ir privati nuosavybė yra 
ypatingai svarbios institucinės 
sąvokos asmeniškoje sferoje, ki
lusioje iš totalios žmogiškosios 
veiklos aplinkos. Buvimas srities, 
į kurių bendruomenė paprastai 
nesikiša, kurios nenori pajungti, 
duoda turinį visuomeninės tvar
kos sampratai. Visuomeninės 
funkcijos, įjungiant čia ir visuo
menės opinijų, todėl ir yra pras
mingos tik ten, kur egzistuoja 
jų priešingybė — pripažįstama ir 
respektuojama privačioji sritis. 
Totalistinė valstybė (tai gal bus 
jos ryškiausias žymuo) didžia 
dalimi siekia (ir tas jai pavyks
ta) šį skirtumą ištrinti, atme
tant visas privačias institucijas 
ir subordinuojant visų veiklų vi-

NAUJA KRITIKOS BANGA 
SOVIETIJOJE

Sovietų spauda pradėjo naujus 
puolimus prieš bet kokias libera
lizmo žymes menininkų tarpe. 
“Pravda” paskelbė sovietų kom
pozitorių s-gos sekretoriaus kalbą 
— jis kompozitoriams pasiūlė ieš
koti įkvėpimo įmonėse, kolchozuo
se. Muzikas Chačaturianas kriti
kavo jaunus muzikus, juos puolė 
už jų mėgavimąsi abstraktine mu
zika. Jo nuomone, jei kas nori sa
ve laikyti kompozitorium, jis pri
valąs “atmintinai žinoti bent 300 
liaudies melodijų”. "Komsomols- 
kaja Pravda” vėl puolė karo filmą 
"Ant slenksčio’ — jis per daug 
primenąs pacifistinius Vakarų 
pavyzdžius. Tas pats dienraštis 
dar kritikavo poetą Jevtušenką — 
esą, šis savo “išpažinties tėvais" 
pasirinkęs “buržuazinius” savait
raščius Vakaruose. (E)

NUDEGIMO NUODINGUMAS
Vašingtono universiteto medi

kai nustatė, jog nudegimai suke
lia organizme mirtinai pavojingų 

’toksinų gamybų.
Buvo atliktas šitoks bandymas: 

verdančiu vandeniu nuplikytos žu
vies kraujo buvo įšvirkšta svei
koms žuvims, 51 iš 100 žuvų žu
vo.

MEDŽIAGA STOGAMS 
DENGTI

Jų Lenkijoje pradėjo gaminti 
iš piuvenų. Nauja medžiaga pigi 
ir stipresnė už čerpes. Iš piuvenų 
pagamintos plytos transportuoja
mos nesusidaužo ir labai atsparios 
ugniai. (Ncpr. L.)

KUPRANUGARIO KUPRA
Kupranugaris yra labai ištver

mingas, jis ilgų laikų gali išbūti 
be vandens. Neseniai mokslinin
kai nustatė, kad jo kupra yra tie
siog “maisto sandėlis”, o ne van
dens rezervuaras. Buvo manoma, 
kad esantieji joje riebalai oksi
duodami virsta vandeniu. Tad 
kam reikalinga kupra? Riebalų 
atsargas turi daugelis gyvūnų, o 
kuprų — tik vienas kupranugaris.

Fiziologai atsakė į šį klausimų 
labai paprastai: jeigu kupranu
gario riebalų atsargos visame kū
ne būtų išdėstytos vienodai, tai 
jos trukdytų šalinti šilumų. Ne-

RICHARD PIPES

RUSIJOJ (1)
suomeniniam, viešam įstatymui. 
Taip elgdamasi, totalistinė vals
tybė išplėšia iš visuomenės opini
jos jos objektą ir esmingiausią 
raison d’etre.

Elgesio išdavos — paradoksi
nės. Jos verčia privatų gyvenimų 
subordinuoti visuomenės gyveni
mui, ir tuo pačiu kartu jos už
muša reikšmingą individo suge
bėjimo galvoti visuomeniniais 
terminais dalį. Sovietų pilietis, 
jeigu jisai nepriklauso pasišven
tusiųjų komunistų mažumai ir 
nėra sofistikuotos inteligentijos 
narys, nežvelgia į visuomenę ir 
valstybę atsietu, abstrakčiu va
kariečio būdu, nes sovietų pilie
tis mažai skiria, jeigu iš viso 
skiria, privatų nuo visuomenės 
pasaulio. Todėl jisai suasmenina 
daug ką, ką mes laikytume vi
suomeniniais ar valstybiniais 
klausimais. Režimas jį verčia 
mąstyti grynai bendruomeniniais 
terminais. Tačiau, norėdamas 
nuo to apsiginti, sovietų žmogus 
valstybinius bei vįsuomettiinius 
klausimus supranta tiktai asme
ninėmis sąvokomis. Rezultate

Geležinę uždangą praskleidus
SOVI ETINIAI PROFESORIAI 

EGIPTE
Nepaisant Nasserio patikinimų 

dėl jo šaltokų santykių su komu
nistais, Egipte vis stiprėja komu
nistų įtaka. Kariuomenę apgink
lavus sovietiniais ginklais, dabar 
jau atėjo eilė infiltruoti studen
tiją. Tarptautinės, komunistinės, 
studentų Sąjungos dėka laukiama, 
kad per ateinančius kelis mėnesius 
Egipto aukštosiose mokyklose lai
kinai su paskaitomis važinės dau
giau kaip 40 sovietų profesorių ir 
docentų. Be to, WI žiniomis, tarp 
Kairo ir Maskvos numatytas pla
tesnio masto pasikeitimas studen
tais. (E)

NELEGALUS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS SOVIETIJOJE 
Pagal dienraščio “Die Welt” 

(63 nr.) informacijas, sovietinio 
gyvenimo žinovas, mokslininkas

ri- 
>,

•h.

ė

pakenčiamame dykumų karštyje 
jis negalėtų atvėsti ir žūtų nuo 
šilumos smūgio.

Tačiau, kaip pripažįsta moksli
ninkai, šio aiškinimo neužtenka. 
Matyti, kupranugario kūnas turi 
kažkokį ypatingą fiziologinį apa
ratą, kuriam veikiant vandens ne
tenka tik audiniai, bet ne krau
jas. Kupranugaryje tai vyksta ki
taip, negu visų kitų šiltakraujų 
gyvūnų organizmuose. Jo krau
jas, net ir daug skysčių netekęs, 
nepasidaro tąsus ir tirštas. Jis 
normaliai juda kraujo apytakos 
sistema ir vėsina organizmą.

Bet tai ne vienintelė mįslė. Vie
nas kupranugaris, kurį moksli
ninkai stebėjo 17 dienų, gaudavo 
tik sausą pašarą: šieną bei datu
lės palmės lapus. Esant 38 C tem
peratūrai, po septyniolikos dienų 
kelionės Sachara be lašelio skys
čio, jis išgėrė iškart 100 1 van
dens, sukėlęs mokslininkams 
nuostabą.

Kokiu būdu gyvūnas galėjo pa
kelti tokį greitą kraujo ir kitų 
skysčių, atsirandančių organizme, 
praskiedimą? ši problema taip 
pat neišspręsta. Mokslininkai 
stengiasi išaiškinti kupranugario 
fiziologijos ypatumus, temperatū
ros reguliavimą, inkstų vaidmenį, 
kurie žmogaus kūne kontroliuoja 
skysčių kiekį. Tyrimų rezultatai 
gali būti panaudoti praktinėje 
medicinoje. (E.L.) 

jis linksta žvelgti į viską labai 
asmeniškai (e.g.- “kaip atsilieps 
rublio nuvertinimas į mano pa
jamas?”). Jisai pradeda jausti, 
o tai dar svarbiau, kad tarp indi
vido ir valstybės interesų nesa
ma jokio bendrumo. Dviejų gy
venimo sričių fuzija sovietų val
džioje užaugusį rusą verčia vis
ką spręsti ir mąstyti privačiais, 
asmeniškais terminais, gi kartu 
leidžia užsimegzti visuomenės 
opinijai, nežiūrint laisvo mintiji
mo paneigimo.

Laisvos minties supresija, vie
nok, šią tendenciją skatina. At
virose bendruomenėse idėjos, 
per nuolatinį jų pristatymą ko
munikaciniais mediumais, įgau
na reliatyviai preciziškas bei 
konkrečias formas: jos įgauna 
pažįstamų objektų pavidalus ir 
tampa visuomeninėmis ne tik to
dėl, kad jos rišasi su visuome
niniais reikalais ir yra viešai iš
reiškiamos bet ir todėl, kad jos 
tampa tarytum visuomenine nuo
savybe (e. g. tokios standartinės 
sąvokos, kaip privati prekyba, 
teisė dirbti, demokratija).. Kur 
laisvas idėjų skleidimas negali
mas, sąvokos lieka individualios 
ir intymiai asmeniškos; supran
tamos ir klestinčios privačiame 
pasaulyje, jos įsisavina luksuso

prof. Klaus Mehnert neseniai 
Mainzo akademijoje pranešęs apie 
Sovietijoje pasirodantį nelegalų 
literatūrinį leidinį — “Phoenix”. 
Leidinį tvarko jaunimas ir jis aiš
kiai atstovaująs fanatišką anti
komunizmą. Nelegalių literatų, 
poetų balsas galįs būti pavaizduo
tas tokia leidinio citata: “Išeiki
te ir sunaikinkite dvokiančius 
krašto kalėjimus!” (E)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

NE TUO
M.P. Nr. 13 p. V. Radzevičius, 

aprašydamas Adelaidės bendruo
menės susirinkimą ir paliesdamas 
p. Šerelio patiektą antikomunisti
nę rezoliuciją, rašo: “Būdinga, 
kad ta rezoliucija labai primena 
tą procedūrą, kuri buvo naudota 
ir per Krašto Tarybos posėdžius 
— pačiom paskutinėm minutėm.” 
Kadangi aš per minėtą suvažiavi
mą buvau vienas toks, pasiūlęs sa
vo asmenišką rezoliuciją, tai anas 
p. V. Radzevičiaus viešas prie
kaištas taikomas man ir, be abejo, 
jis reikalingas viešo paaiškinimo.

Iš p. V. Radzevičiaus pareiški
mo išeina, kad aš naudoju kažko
kią nelegalią ir neįprastą procedū
rą savo rezoliucijai siūlybi. Tai 
visiška netiesa. Savo rezoliuciją, 
kuria buvo prašoma Federalinė 
Vyriausybė uždaryti Australijos 
komunistų partiją, siūliau darbo
tvarkės punkte “sveikinimų ir re
zoliucijų priėmimas”. Iš kitos pu
sės manoji rezoliucija buvo pasiū
lyta po to, kai rezoliucijų komisija 
iš trijų asmenų po trijų dienų dar
buotės paskaitė vieną rezoliuciją, 
liečiančią ALB ir vieną padėką 
R. S. L. už vedamą kovą prieš bol
ševizmą ir pareiškė, kad jie dau
giau rezoliuciją neturi. Aš savo 
rezoliuciją siūliau dėl dviejų mo
tyvų, būtent: a) lietuvių tautos 
interesų ir b) dėl pačios logikos. 
Juk ar ne komiškai atrodo, kad 
■mes savo augščiausio organo su
važiavimo metu dėkojame austra
lą R. S. L. organizacijai už prieš- 
bolševikinę veiklą, bet patys, bū
dami bolševizmo aukos, neišgalime 
ją paremti parašant paprasčiau
sią rezoliuciją.

Dar turiu pridurti, kad tą pa
čią procedūrą esu naudojęs per 
visus šešis ALB suvažiavimus 
(dviejuose nedalyvavau) ii’ niekas 
nei vieno iš jų metu nedarė dėl 
procedūros jokio priekaišto, ir di
delė dalis mano patiektų asmeni
nių rezoliucijų praėjusiuose suva
žiavimuose buvo priimta, sakysi
me 1960 m. Sydney suvažiavime 
buvo priimta mano patiektos trys 
principinės rezoliucijos. Norėčiau 
čia pabrėžti, kad kiekvienas suva
žiavimo dalyvis turi pilną teisę 
šalia veikiančios rezoliuciją ko
misijos duoti savo siūlymus ar re
zoliucijas ir visai ne taip, kaip p. 
V. Radzevičius per suvažiavimą 
aiškino, kad viskas turi eiti per 
komisij’ą. To nėra ALB statute ir 
tuo reikalu neegzistuoja joks nu
tarimas, varžąs mandato teises.

Kai dėl antro priekaišto, kad aš 
savo rezoliuciją patiekiau paskuti
nėm minutėm, tai visiškas prasi
manymas. Suvažiavimo darbot
varkėj nebuvo nustatyta uždary
mo valanda. Pirmininkas p. Lin
kus suvažiavimą uždarė apie 4.30 
vai. p. p. Sekanti programa buvo 
8 vai. vak. N. Metų sutikimas. 
Vadinasi, jeigu būtų buvę noro 
pirmininkaujančiam, jis galėjo 
diskusijas pratęsti dar 80 — 40

PAGALIAU TURIME !
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

“Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyno” nubolševikintoji laida jau 
išėjusi iš spaudos. Žodynas impo
zantiškas, gražus, viename stam
biame tome, apie 1000 psl., apima 
apie 45.000 žodžių nuo raidės A iki 
Z, gerame popieriuje, gražiai at
spaustas, įrištas į kietus tamsaus 
audeklo apdarus. Vieno žodyno 

ir šiltadaržio augalų, neužgrū
dintų žvarbiais atvirų debatų vė
jais, kvalitetą.

Su idėjų suasmeninimu glaud
žiai rišasi ir atviras mąstymas, 
stebėtinai ryškus sovietų intelek
tualuose. Nėra tai kultivuoto 
proto tolerancija kiekvienai ra
cionaliai prielaidai, kiek atsisa
kymas spręst protu, taip įpratu
siu matyti neperžengiamą prara
ją tarp apibendrinimų ir prakti
kos, kad jis, šisai protas, atsisa
ko angažavimosi. Tai dar vienas 
nenatūralios totalistinės aplinkos 
užaugintų paradoksų. Žmonės, 
pajungti nuolatiniam dogmatiz
mui, negali tapatinti apibendri
nimų su praktika, nepasitiki jo
kioms generalizacijomis, jokiomis 
abstrakcijomis, jokiu nepatikrin
tu faktu. Jų atvirasis mąstymas 
yra instinktyvi reakcija į skyry
bas tarp minties ir gyvenimo, o 
jų tendencija j visuomeninius 
klausimus žvelgti asmeniškai yru 
instinktyvi reakcija į sutapatini
mą viešosios ii- privačiosios sri
ties Sovietų Sąjungoj. Ir taip, 
kalbant apie visuomenės dvasią, 
sovietų režimas, reikalaudamas 
per daug, negauna beveik nieko. 
Režimas sunaikino ne tik visuo
menės opiniją, bet ir pačius vi
suomeninės atsakomybės pajauti
mo pagrindus. (Bus daugiau)

ADRESU

į betkurią šalia

minučių, ir tada tikrai dar būtu
me galėję ir aną rezoliuciją išdis
kutuoti. Aš nežinau, bet kažkas 
man minėjo, jog posėdžių patalpą 
reikėjo apleisti, tai ir tuo atveju, 
jeigu taip būtų buvę, nereikėjo 
skubėti giedoti Himno, bet buvo 
galima persikelti ' 
esančią patalpą (jų buvo tenai 
bent keturios) ir normaliai suva
žiavimą baigti.

Taigi, anie p. V. Radzevičiaus 
priekaištai siunčiami klaidingu 
adresu.

J. P. Kedys, Sydney

Redakcijos pastaba. Nesileid
žiant į platesnes tuo reikalu dis
kusijas, pravartu pacituoti suva
žiavimo protokolo tą vietą, kur 
kalbama apie rezoliucijų priėmi
mą ir suvažiavimo uždarymą: 
“Augščiau surašytas rezoliucijas 
susirinkimui priėmus, J. P. Ke- 
dys (Sydney) patiekė suvažiavi
mui jo parašytas dvi rezoliucijas: 
viena jų skirta Austr. Fed. Vy
riausybei dėl uždarymo Australi
joje komunistų partijos, antra 
dėl lietuvių politinių veiksnių vie
nybės.

Prezidiumo pir-kas V. Linkus 
paklausė p. Kedį, kodėl jis savo 
rezoliucijų nebuvo įteikęs sveikini
mų — rezoliucijų komisijai, kuri 
buvo išrinkta I-me suvažiavimo 
posėdyje. Komisija būtų tas rezo
liucijas apsvarsčiusi ir patiekusi 
suvažiavimui. J. Kedys paaiškino, 
kad jis nežinojęs, kas sudaro 
sveik, ir rez. komisiją.

V. Radzevičius pareiškė, kadan
gi J. Kedžio rezoliucijos nebuvo 
duotos sveik, ir rez. komisijai ap
svarstyti, tad dabar komisija nie
ko negali dėl tų rezoliucijų pasisa-

POBŪVYJE
Viename privačiame pobūvyje 

svečiai maloniai šnekučiavosi, kai 
staiga tarp šeimininkės ir vienos 
viešnios įsižiebė aštrus ginčas. 
Viešnia pasikėlė ir prisiartino 
prie šeimininko:

— Aš daugiau čia kojos neįkel- 
siu... Jūsų žmona mane įžeidė.

— O? — nustebo šeimininkas.
— Ką ji pasakė?

— Kad aš esu gatvės merga.
— Miela ponia, tik tiek?.. Ne

kreipkit dėmesio. Su manim ji el
giasi irgi panašiai. Pavyzdžiui, aš 
jau prieš dešimtį metų pasitrau
kiau iš kariuomenės, o ji ir šian
dien mane vadina viršila.

UŽ KĄ MOKAMA?
Austrų karaliaus bibliotekinin

ku dirbo prancūzų mokslininkas 
V. Diuvalis. Jei jis ko nors neži- 

kaina — 12.00 doi. Jis gaunama* 
Terra Leidykloje, 3237 West 63rd 
Street, Chicago 29, Ill., U.S.A., it 
pas visus lietuviškų knygų platin
tojus.

šį žodyną redagavo prof. J. Bal
čikonis, K. Korsakas, J. Kabelka, 
J. Kruopas, A. Lyberis, K. Ulvy
das, o jo bendradarbių eilėse — 
dešimtys mūsų kalbininkų ir kal
bos specialistų, šis žodynas šiuo 
metu yra vienintelis lietuvių kal
bos žodynas, ir čia glūdi jo neįkai
nuojama reikšmė. Žodynas kir
čiuotas, žodžiai gerai ir visapusiš
kai aptarti ir paaiškinti, aprūpin
ti pavyzdžiais, kaip jie gali būti 
vartojami sakiniuose, o taip pat 
svarbu — jis paruoštas, laikantis 
jablonskinės rašybos pagrindų, ir 
tuo būdu — vienintelis lietuvių 
kalbos vadovas besirūpinantiems 
mūsų rašomosios ir šnekamosios 
kalbos problemomis.

Šio žodyno bolševikinė laida pa
sirodė Vilniuje prieš kelerius me
tus. Žodyno redakcinė kolegija 
buvo “sustiprinta” rusų prof. B. 
Larinu, maža tesuprantančiu lie
tuviškai, bet specialistu bolševiki
niams žodynams ruošti. Prof. B. 
Larino rūpesčiu ne tik tokie tarp
tautiniai žodyno žodžiai, kaip Ii- 
beralizmas, patriotizmas, imperia
lizmas, filantropija ir šimtai pa
našių gavo grynai bolševikines 
definicijas, nieko bendro neturin
čias su tikrosiomis tų žodžių pras
mėmis, bet ir grynai lietuviški 
žodžiai aprūpinti tokiais žodžių 
vartojimo pavyzdžiais, kokie rim
tą kalbos mokslo veikalą iš karto 
pavertė grubiu bolševikinės pro
pagandos įrankiu.

Naujoje žodyno laidoje visiems 
sužalotiesiems tarptautiniams žo
džiams, laikantis K. Borutos, P. 
Čepėno ir A. Sirutytės — čepė- 
nienės Tarptautinių žodžių žody
no, Lietuvių Enciklopedijos, En- 
cyklopedia Britanica ir kt. encik
lopedijų, grąžintos jiems priklau
sančios prasmės, o bolševikinės 
propagandos sakiniai žodžių var
tojimo pavyzdžiuose pakeisti ne
utraliais sakiniais. Tuo būdu žo
dynui grąžinta mokslinio veikalo 
rimtumas, kurio jis nustojęs pir
moje laidoje. Kaip žodyno antro
sios laidos pastabose prisipažįs
tamą, ir šiai laidai dar toli iki to
bulumo, bet ji jau visiškai priim
tina.

— Žodynas išleistas 1.000 egz. 
tiražu.

kyti, nes laiko savo darbą užbaig
tu.

Einant susirinkimo paskutiniam 
posėdžiui prie pabaigos ir nebe
sant laiko apsvarstyti J. Kedžio 
pasiūlytų rezoliucijų redakcijos, 
suvažiavimo pirmininkas V. Lin
kus pasiūlė dėl neišpildymo for
malios pusės laikyti J. Kedžio re
zoliucijas atmestomis. Tačiau pa
sireiškus dalyvių tarpe ir kitokiai 
nuomonei ,ir pareikalavus tą rei
kalą išspręsti balsavimu, buvo bal
suojama ir gauti tokie balsavimo 
rezultatai:

1. už svarstymą J. Kedžio rezo
liucijų — 10,

2. už pirm. V. Linkaus pasiūly
mą atmesti J. Kedžio rezoliucijas 
dėl neišpildymo formalios pusės — 
13.

Tuo būdu J. Kedžio pasiūlytos 
rezoliucijos buvo atmestos dėl ne
išpildymo formalios pusės.

Balsavimą pravedus suvažiavi
mo p-kas V. Linkus paskelbė pas
kutinį suvažiavimo posėdį užbaig
tu ir pakvietė suvažiavimo daly
vius sugiedoti Tautos Himną”.

Iš šios protokolo ištraukos ma
tosi, kad patys suvažiavimo daly
viai reikalą sprendė balsuodami.

nodavo, tai prisipažindavo, kad 
nežino.

Dėl tokios atviros jo laikysenos 
kartą pareiškė nepasitenkinimą 
vienas bibliotekos lankytojas.

— Bet karalius tamstai juk 
moka už tai, kad žinotum, — ta
rė jis.

Mokslininkas
— Klystate, 

man moka už 
jis mokėtų už 
nau, tai jam neužtektų viso pa
saulio pinigų.

atsakė:
pone.

tai, ką žinau. Jei
tai, ko dar neži-

Karalius

Saldžiausias augalas žemėje yra 
Eupotarium rebaudiadum, kurio 
sultys 300 kartų saldesnės už 
cukrų. Užtenka vieno tų sulčių 
lašelio pasaldyti visam kavinukui*
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Dar apie Amerikos krepšininkus
Išeivijos lietuvių bendruomenių 

pagrindinis tikslas yra — nenu- 
tautėti ir užauginti lietuviškai su
sipratusį jaunimų. Šiam tikslui 
įgyvendinti mes dedame visas pa
stangas, susirinkimuose, suvažia
vimuose ir spaudoje šia tema pla
čiai diskutuojame .

XIII-tos Australijos lietuvių 
sporto šventės metu, Juozas Ra
čiūnas, iš patirties žinodamas, kad 
diskusijų neužtenka lietuvybei iš
laikyti, pasiūlė praktiškų planų — 
atgabenti Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinę į Australiją ir per 
sportų iškelti čia lietuvių vardų. 
Imant dėmesin sėkmingų šios 
rinktinės pasirodymų Pietų Ame
rikoje, peršasi išvada; jog .Ameri
kos lietuviai sportininkai turėtų 
būti žymiai pajėgesni už austra
lus. Nėra abejonės, kad užjūrio 
lietuvių sportininkų gastroles 
Australijos lietuvių bendruomenė 
sektų su didžiausiu entuziazmu. 
Jų geras pasirodymas turės palik
ti gilų įspūdį mūsų jaunimui ir po 
to ne vienas iš mūsiškių kitatau
čių tarpe stengsis pabrėžti — “aš 
taip pat lietuvis” ir norės įsijung
ti j lietuviškus sporto klubus.

Žiūrint iš reprezentacinio taš
ko tai nebūtų pusvalandžio ar vie
nos dienos įspūdžiai ii- todėl prie 
šių gastrolių įvykdymo turėtų pri
sidėti mūsų vaodvaujantieji orga
nai. Tačiau didžiausių darbų (no
rėdami išpopuliarinti krepšinio 
sportų ir sutraukti daugiau žiū
rovų) atliks patys australai. Daž
nai teko skaityti vietinėje spau
doje, jog lietuviai davė pradžią 
krepšinio sportui Australijoje.

I
 Didžiausias kontinentalinių gėrimų pasirinkimas. *£

Užsakymai pristatomi į namus; Visokiomis progomis kreipkitės *
I ?

CUMBERLAND HOTEL ICHAPEL RD., BANKSTOWN. Tel. 70-1353; 70-5828 4į

IS NEPRIKLAUSOMYBES KOVŲ
RAŠO NEI ŠAUKTAS, NEI MOBILIZUOTAS

Kai nėra su kuo net bendrais 
įspūdžiais pasidalinti, o dar dau
giau tokių neužrašius, dyla iš at
minties ir jų likučiai virš 40-ties 
metų dulkėse. Argi nenuostabu 
kai, faktai su vietovių net kritusių 
draugų vardais išdyla, šia proga 
apie vieną iš daugelio...

Kartą pražygiavę kelių dešimtų 
kilometrų lietingą kelionę, pasie
kėm dar vieną ir, berods, paskuti
nį aukštaičių kaimą. Nors gero
kai pavargusius, bet uždainavu
sius vos beauštant ir vėl pasitiko 
Aukštaitijos dukros su gėlėm. 
Kuklius švarkus papuošė rūtom, 
o taikliuosius šautuvėlius paskan
dino bijūnuos bei jurginuos. Nuo
vargiui išnykus ir kojų nuospau
dų nejaučiant, sutartinai užtrau
kę keletą maironiškų posmų, šla
poki sulindom į svetingo ūkininko 
klaimą.

Pailsėjus, pasistiprinom pienu 
pabaltinta amerikoniškų miltų 
sriuba, kurią skaniai pagamino 
jau spėję kiek praprusti savi “ku
linarai”. Nusususios svetimos ar
mijos apiplėštose sodybose ir gry
čiose ištisai viešpatavo skurdas ir 
vargas. Tačiau motulės sengal
vėlės, gal atitraukusios nuo savo 
vaikų paskutinį kąsnį, stengėsi pa
vaišinti šviežiu ragaišiu ir šiltu 
pienu. O jei kas turėdamas skati
ką, mėgino atsilyginti, jų akyse įs
paudė ašarą ir neabejotiną užsi
gavimą su drebančiom lūpom “o 
jūs brangiausi, mūsų išvaduotojai, 
palikit sau”.

Kad ir vyravo entuziazmas kuo- 
greičiau neprašytu svečiu nusi
kratyti ir grėsmę pašalinti, jį nu
bloškiant per Dauguvą, tačiau dėl 
bendrų frontų su “Braliais” situ
acijos, buvo lemta keletą dienų pa
lūkuriuoti.

Ilsimės, bet nesnaudžiam. Atsi- 
gaunam ne vien fiziškai, o ir dva
riškai. Gera proga visų pirma ir 

T aigi galima tikėtis, kad ir dabar 
spauda gerai išreklamuos šias 
Amerikos lietuvių krepšninkų ga
stroles.

Kadangi užjūrio lietuviai spor
tininkai kartu bus ir J.A.V. ats
tovai, tai reikia tikėti, kad kaip 
Pietų Amerikoje, taip ir čia J.A. 
V. konsulai surengs jiems priė
mimus. Į šiuos priėmimus bus 
kviečiami žymūs australų svečiai 
ir lietuvių bendruomenės vadovau
ją asmenys bei sporto veikėjai. 
Mūsų- užjūrio broliams priėmimus 
pagal paprotį taipogi surengs mie
stų burmistrai. Priėmimuose už- 
megstos pažintys bus labai nau
dingos lietuviams.

Manoma, kad Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės kelionė į Aus
traliją pareikalautų apie 3000 sv. 
Išsikalbėjjus su australų krepši
nio vadovais, atrodo, kad pusę iš
laidų galima padengti pajamomis 
iš rungtynių. Su džiaugsmu rei
kia konstatuoti, kad didžioji dalis 
mūsų bendruomenės jau senai pa
stebėjo teigiamų sporto reikšmę 
išeivijos jaunuomenei ir duosniai 
remia sportininkų užsimojimus. 
Taigi tikintis keleto šimtų svarų 
aukų iš vietos lietuvių, Amerikos 
lietuviams ši sportininkų išvyka 
tekaštuotų tik 1000 sv.

Mūsų brolių iš Amerikos pasi
rodymai lietuvių vardų Australi
joje propaguojant nebus puošima
sis svetimomis plunksnomis. Svar
bu yra tai, kad mūsų sportininkus 
stebės tūkstantinės žiūrovų minios 
ir lietuvių vardas garsiai suskam
bės Australijos žemyne.

R. Sidabras

apie save: kas švarką lopo, kas 
šovinių diržui sagą prisiuva, kas 
batų puspadį palopina, o kaikas 
gal ir vyžą... O keletas pasipild- 
žiusių dar visiškai “žaliukų” per 
ištisą dieną neišleidžia iš rankų 
šautuvų; “tik duria ir atmuša 
priešą”, taiko gulom ir klupsčiom 
ir vis prašo nors po šovinį. Argi 
duosi “vaikūzam”, kai kiekvienas 
šovinys tik reikalui skirtas.

Sekantį poilsio rytą (buvo šven
tadienis), radom “mūsos sekly
čios” duris žalumynuose, o takus 
smėliu gerųjų seselių išbarstytus.

POPIETĖ. Už miško girdisi tra- 
leliuojant — “kur tu teci, kur tu 
teci”. Kai ir taip jau mums knito 
pamatyti Kuršemę, trise nieko 
laukę ir nuėjom. Baltas dvaras 
maumedžiuos skendįs. Merginos 
gonkose. Pakvietė. Seklyčia švari

MŪSŲ PA8T0G*

Melbourne “Varyas"
Vasaros sezono krepšinio pir

menybės baigėsi, ir “VARPAS” 
ne taip atsilikęs, ypač kad pasku
tiniu laiku buvo komandų pertvar
kymai. Klubo narių skaičius pa
mažu bet pastoviai didėja, nes 
tiek jaunimas, tiek tėvai gerai su
pranta Sporto Klubo, kaip lietu
viškumo auklėjimo organizacijos, 
reikšmę. Peržvelgsime praėjusių 
metų paskirų grupių laimėjimus:

Vyrų “A" grupė liko penktoje 
vietoje. Nors laimėtų ir pralaimė
tų žaidimi; santykis buvo toks pat, 
kaip ir 4-tos vietos komandos 
(“KODAK”), tačiau mūsų įmestų 
taškų procentas buvo mažesnis, 
čia gal kiek kalti ir patys vyrai, 
kada žaisdami su silpnesnėm ko
mandom- perdaug nesistengė padi
dinti taškų skaičiaus, matydami 
užtikrintų laimėjimų. Be to neti
kėtas “Kodako” laimėjimas prieš 
lentelės II-roj vietoj stovinčių St. 
Kilda komandų išstūmė mūsiš
kius iš ketveriukės. Pasimokę vy
rai nutarė ateity nuoširdžiau rink
ti taškus. Žiemos sezonų pradėjus 
turėjo vienas rungtynes su “Lin
coln Rebels”, labai kieta ir šiur
kščiai žaidžiančia komanda. Pir
mų puslaikį laimėjus 18-12 “Var
pui”, antrame “Lincoln” pradėjo 
didinti spartų, dažniau keisti žai
dėjus (“Varpas” turėjo tik vienų 
pakaitų) ir laimėjo rungtynes 

už sutrukdymą!” Išgirdom, lyg

ir erdvi, bet buvę puošnūs baldai 
supjaustyti. Ir jie aukos tų pačių 
užpuolikų. Pianinas kampe. Leo
nas bakstelėjęs — o tvarkoj, pui
ku. Skamba valsas. Mergelės tik 
stebisi ir pečiais trauko žvelgda
mos į menkai “pasipuošusius” sve
čius. Pašokinom ir sudiev latviu
kėm. Palydėjo, pamojo. Begriž- 
dami iš piemenuko sužinom, kad 
ir jų visi vyrai išskubėję frontan.

Saulėlaidis. Visas mūsų dalinys 
gojely tarp baltai žydinčių baltų
jų dobiliukų kad traukia tai trau
kia sau dainą po-dainos. Iš kur 
buvęs — jaunimas su būriu mer
gužėlių “armoška” nešinos, šo
kiai, rateliai, dainos tik pleška ir 
aidi parūbežy. Čia'ir “žoala-žalą 
mindžiodami“... pirmąkart užgir- 
dom aiškią sielių tarmių liekaną. 
Pačiam įkaršty tik: “Dovanokit 

34-32. Taškai: V. Soha — 14, S. 
Urbonas — 9, G. Žvinakis — 2, 
V. Mockus — 1, A. Dickson — 6.

Mergaičių “13" grupė — viena 
iš “Varpo” komandų, kuri beveik 
pastoviai įeidavo į baigminę ket
veriukę. šį sezonų laimėjo II-rą 
vietų baigminėse rungtynėse pra
laimėjus prieš graikių E.E.A.M.A. 
Pusfinalio rungtynes sužaidė ga
na kietai, tačiau matėsi tarpais 
n.ervuotumo , o perdidelis trumpų 
pasuočių naudojimas darė žaidimų 
labai suspaustų. Prieš susižaidu
sių ir gerai mėtančių graikių ko
mandą “Varpo” mergaitės dėjo 
visas pastangas, tačiau laimėti 
nepajėgė. Pirmą puslaikį baigus 
“Varpo” naudai 14-11, antrąjį 
puslaikį graikės pradėjo vesti at
sargesnį žaidimą ir pamažu rezul
tatai pradėjo lygintis. Paskutinėse 
2 minutėse graikių gynimas toli
mais metimais nusvėrė persvarą 
savo naudai. Komanda negalėjo 
parodyti viso savo sugebėjimo, nes 
N. Adamavičiūtė (dešinys puoli
mo sparnas), susižeidusi koją, ne
galėjo žaisti finalinėse rungtynė
se, o ir R. Kryžaitė neseniai po 
apendicito operacijos neišvystė 
pilno žaidimo. Rezultatai: “Var
pas” — 27, E.E.A.MA. 35. Taš
kai: G. Kalvaitytė — 12, L. Gudei- 
kaitė — 7, A. Kalvaitytė — 2, A.

labai nelaiku gerai mums pažįs
tamą savo puskuopio (taip jį va
dinom) balsą.

Nieks neklausia; kur, ko? Prie
šui prasiveržus skubam “Braliam” 
į talką... Viskas trumpai-rikiuok, 
lygiuok ir marš. Taip ir trinktelė
jo dešiniąja plieno dvasios šimti
nė, ne viens paskutinį kartą... į 
pačių dar nenudžiūvusių krauju 
pašlakstytą Protėvių Žemę!

Kelias dešimtis kilometrų pra
žygiavę, pasiekėm B. dvarą. Tren- 
kte nutrenkę apavą ir rūbus, 
pūkšt-pūkšt viens per kitą į ežerą. 
O malonumas vandens po tokio 
žygio, sunku beapsakyti.- Du ge
riau plaukią ir nepasijuto, kai ki
toj ežero pusėj atsidūrė. O koks 
vargas buvo sugrįžti! Saulė nors 
leidžias, bet aiškiai matos, kad 
antroj ežero pusėj draugai sku
biai rengiasi. Konkurentas “plau- 
kiklis” tik metęs kreivą žvilgsnį 
į vėjelio pašiurpintas bangas rovė 
ir nurovė aplink krantu. Greitai 
grįžo; mat už augmenijos dvaro 
ir žmonių būta... Nelaukdamas, jis 
Adomo kostiume kita puse kranto 
nurūko. O kur ežero galas, viens 
Dievas žino...

Temsta. Pliaukšt, pliaukšt pro 
nendres ir atgal. Bangos kartu su 
baime didėja, o prie to jau ir mėš
lungis už kojos čiupinėjas. Laimė, 
kad ištikimieji suolo ir kovų drau
gai L. ir J. laiku su luotu pribu
vo.

Dalinys išnykęs. Tačiau mes 
juos greitai susiradom, keletas ki
lometrų atstume tarp skardžių, 
tankynuos. Dalinio nuotaiką ra
dom aliarmo padėty, nes pagal 
gerus žmones, priešas — su žymė
mis ofenzyvai, be ta, jau išvaka- 
rykščiai pasipildęs. Lūkuriuojama 
ryšio ir žinių.

Kai žemelė kraujuose vis dar 
tebeplūduriuoja, rasi, niekam ne- 
bįdomu apie kraują ir mūšius; 
betgi, antra vertus, juk žodžių iš 
dainos neišmesi... (Pabaiga psl. 6) 

Silvaitė — 2, A.. Lazutkaitė — 2, 
I. Kryžaitė 2.

Mergaičių jaunių “F" grupė 
baigė sezonų užimdama 6-tą vie
tą. ši komanda nuolat “verdanti” 
savo sudėty: dalį žaidėjų paima 
iš “B” grp., dalis ateina naujų, ir 
sunku per trumpą laiką paruošti 
gerą komandą. Tačiau komanda 
savo dvasioje stipri ir iš jos su
lauksim gerų pakaitalų į vyresnę 
grupę.

Berniukų — jaunių rungtynių 
sezonas dar tebesitęsia. Lentelėj 
stovi apie šeštą vietą. Kai kuriems 
žaidėjams sulaukus tam tikro me
tų skaičiaus reikėjo išeiti iš jau
nių grupės, nuo ko nukentėjo ko
manda, tačiau naujo gražaus jau
nimo sulaukiama vis daugiau, ir 
tikimės, kad per ateinančią Sporto 
Šventę Melbourne turėsim gana 
stiprių jaunių komandą.

*
“Varpas” baigęs vasaros sezoną 

su keturiomis komandomis krepši- 
ny, žiemos sezoną pradeda su pen
kiomis. Mergaitės, laimėjusios 2- 
-rą vietą “B” grupėj, perkeltos į 
“A” grupę. Čia turės “sunkią duo
ną”, nes trys vyresnės žaidikės te
bežaidžia, o į jų vietą perkelta iš 
jaunių grupės. Linkim joms sėk
mės. Treneris J. Kuncaitis. žai
džia trečiadieniais.

*
Jaunių mergaičių treniravimą 

perėmė V. Kuncaitis.
Kai kuriems jauniams peržen

gus leistiną metų ribą teko suda
ryti atskirą komandą kuri užre
gistruota “B” grupėj. Ją papildė 
keletas “senų vilkų” (J. Kuncai
tis, A. Vaišutis ir “Pepsis” — Bai- 
kauskas) žaidžia trečiadieniais. 
Treneris — Baikauskas.

*
Jauniai berniukai, kurių treni

ravimą žada perimti V. Vasaris ir 
K. Miklius, ir toliau žais penkta
dieniais, o vyrų “A” grupė — ket
virtadieniais.

*
24.3.63 Sporto Klubas savo pa

talpose surengė išleistuves dviem

Ar tikrai neturime?
M.P. Nr. 13 tilpo V. Augustina- 

vičiaus laiškas “Ar teisingai in
formuotas p. Bačiūnas” kuriame 
jis, baigdamas savo laišką daro 
išvadas: “kad Australijos lietuvių 
sporto klubai neturi gerų trenerių 
bei sporto šakų vadovų” ir toliau 
baigia savo laišką tokiais žo
džiais: “šį trūkumą ir sunkumus 
nugalėsime tik tada, kai buvę 
sportininkai — veteranai supras 
reikalo svarbumą ir ateis į pagal
bą tiems, kurie pasišventę dirba 
Australijos lietuvių sporto labui”.

Norėčiau pasisakyti dėl p. Au- 
gustinavičiaus laiške daromų iš
vadų — ar tikrai neturime spor
to šakų vadovų ir trenerių? Jų 
yra, bet jų nenorima pastebėti. 
Sydnėjuje yra p. J.P. Kedys, su 
kuriuo man teko dirbti Vilniaus 
sporto klube “Šarūnas” nuo įsis- 
teigimo iki pasitraukimo iš Lietu
vos. Senas vilkas. Melbourne p. L. 
Baltrūnas, Lietuvos rinktinės žai
dėjas, baigęs augštuosius fizinio 
lavinimo kursus, Viktorijos rink
tinės treneris. Kai jis buvo “Var
po” vadovybėje, kiek prisimena
ma, varpiečiai buvo geri sporti
ninkai. Aš labai atsiprašau p. Ke- 
dį ir p. Baltrūną, kad paminiu 
juos be jų sutikimo. Yra ir dau
giau, bet jie tyliai pasitraukė, nes 
atėjo nauji sporto “žinovai” (ra
šau kabutėse), kurie su cigaretėm 
dantyse pradėjo rodyti sportą ir 
duoti sportininkams pavyzdį, kas 
daugiau ir greičiau išgers alaus. 
Aišku, su tokiais sporto veikėjais 
daug kam nepakeliui.

Norėčiau paklausti visų spor
to klubų valdybų, kiek jos yra dė
jusios pastangų skatinant vetera
nus bei sporto veikėjus lankyti 
teisėjų kursus? Ar bent vienas 
yra lankęs universitete fizinio la
vinimo fakultete vadovams ir tre
neriams ruošiamus kursus? Tur
būt neapsiriksiu sakydamas, kad 

■EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
■- akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai 

šešta d. 9-13 vai.
< ’ 8th Floor, Capitol House, 109 SwaastoB Sta

* Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall) 
Tel. 62-2231
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aktyviausiom sportininkėm: Gai
lai ir Aldonai Kalvaitytėms, ku
rios išvažiuoja į Kanadą 2 metams 
atostogų. Sp. Klubas palinkėda
mas laimingų atostogų įteikė po 
dovanėlę, ir kiekviena krepšinio 
komanda savo kapitono ar trene
rio lūpomis perdavė savo linkėji
mus ir viltį greit vėl pasimatyti.

*
Ir dar vienos sportininkės ne

tenka Varpas: per Velykas A. La- 
zutkaitė sukūrė lietuviškų šeimų 
su J. Kovalskiu. Varpas linki jie
ms geriausios sėkmės vedybiniam 
gyvenime.

Jau prasideda pirmieji pasiren
gimo darbai ateinančiai XIV-tai 
Sporto šventei Melbourne. Ge
riausios krepšinio salės Albert 
Park Stadium negauta, nes atos
togų metu ten vyks pagrindinis 
remontas. Susirišta su Beurapei- 
re Sport Center (Universitete), 
tačiau atsakymo dar negauta. 
Naujų Metų sutikimo balių Sporto 
Klubas ruošia bendrai su Melb. 
Apylinkės Valdyba.

*
“Varpo” stalo tenisininkai šį se

zonų nedalyvauja atskira grupė 
(dėl nevienodo žaidikų lygio žai
dime) bet dalyvauja paskirose 
gi upėse australų komandose. Dau
giausiai žaidžia su “Wanderers" 
klubu. (aė)

Kovo susirinkimas
Balandžio 28 d. 2 vai. p.p. Red

fern Liet.. Namuose šaukiamas 
Sydney Liet. Sporto Klubo “Kovo” 
visuotinis susirinkimas. Susirinki
mo darbotvarkėje: 1. suisrinkimo 
atidarymas, 2. prezidiumo rinki
mai, 3. pirmininko pranešimas, 4. 
revizijos komisijos pranešimas, 5. 
diskusijos dėl pranešimų, 6. val
domųjų organų rinkimai, 7. klau
simai ir sumanymai, 8. Susirinki
mo uždarymas. Po susirinkimo 
jaunimas ten pat galės pasišokti 
grojant plokštelių muzikai.

I šį susirinkimą kviečiami ne 
vien tik sporto klubo nariai, bet 
ir visi prijaučiantieji, ypač jau
nesnių ar būsimų sportininkų tė
vai, kurie galės susipažinti su or
ganizacija, kurioje jų vaikai pri
klauso ar priklausys.

nedėta iš viso jokių pastangų ir 
dar nėra nė vieno juos lankiusio.

Stebint jaunučių rungtynes tik
rai gaunasi liūdnas reiškinys. Klu
bo valdyba ir jų vadovai težino tik 
“mesk! mesk!”. Su tokiu jaunu
čių paruošimu netoli tenueisime. 
Bet pabandyk pasikalbėti su to
kiais vadovais ir gausi atsakymą, 
kad tu nieko neišmanai. Išvadoje 
neišmanantieji tyliai nusiėmė, o 
“žinovai” tvarko sportą ruošiant 
visokiom progom nugertuves vie
toje to, kad palankius sporto kur
sus arba pastudijavus tokią gausią 
literatūrą įvairiais sporto klausi
mais. O jos yra kiek tik nori vie
šose bibliotekose.

Norėčiau pasakyti p. Augusti- 
navičiui, kad veteranų atėjimas į 
sporto klubus ir jų pagalba sporto 
klubams nereikalinga, nes niekas 
dar nėra kreipęsis į juos, o verkš
lenimas per spaudą, kad tik pasi
šventėliai dirba, Australijos lie
tuvių sporto labui, nieko nepadės.

J. Riauba, Adelaide

TIK VIENAS TOKS
Volteras kartą viešėjo karaliaus 

Fridricho II dvare. Karalius pa
kvietė jį dalyvauti išvykoje. Jie 
išplaukė valtimi. Beplaukiant Vol
teras pastebėjo, kad valtis pralei
džia vandenį. Nieko nelaukdamas 
jis nusiyrė į krantą.

— Jūs labai saugote savo gyvy
bę, — nusijuokė karalius. — Aš 
tai nebijau.

Rašytojas atsakė jam:
— Tai visiškai suprantama. Ka

ralių pasaulyje yra daug, o Vol
teris tik vienas.
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Mtisų pastogė
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

GEELONG
KAIP KURTIS ŽEMĖS 

ŪKYJE, IR PREKYBOJE?
šie klausimai bus diskutuojami 

Geelong L. B. Apylinkės Valdybos 
organizuojamuose mėnesiniuose 
subuvimuose. Apylinkės valdyba, 
norėdama pagyvinti lietuvišką 
veiklą ir sudaryti progų geelongiš- 
kiams dažniau susitikti, aptarti 
savus reikalus ir pasikalbėti aktu
aliom temom nutarė pravesti su
buvimus kiekvieno mėnesio pirmą 
šeštadienį. Subuvimai organizuo
jami Geelong Liet. Namuose Dou- 
ro Str., N. Geelong. Pradžia 7 vai. 
vak. Subuvimų paįvairinimui bus 
skaitomos paskaitos aktualiausiais 
mūsų reikalais, po to vyrams alu
tis, o ponioms kavutė, jaunimui 
plokštelių muzika su šokiais.

Apylinkės valdyba pageidauja, 
kad kuo daugiau lietuvių rinktųsi 
ir kad tie subuvimai pasidarytų 
mūsų suartėjimo, susiklausymo ir 
informacijos vieta. Pirmasis toks 
subuvimas įvyks gegužės 4d. 7 vai. 
vak. Paskaitą “Kokios galimybės 
kurtis žemės ūkyje ir koks reika
lingas kapitalas“ skaitys p. J. Pe- 
lenauskas, kuris šiuo metu yra 
vyr. inžinierius vienoje stambioje 
žemės ūkio mašinų firmoje ir turi 
labai platų tiesioginį kontaktą su 
ūkininkais visoje Australijoje.

Sekančiame subuvime, kuris į- 
vyks birželio 1 d. bus paskaita, 
kaip kurtis prekyboje.

Apylinkės valdyba dės pastan
gų, kad tie subuvimai nebūtų iš
laidus ir neštų kuo daugiau nau-

PRIEŠINGYBĖS
Kartą pobūvyje susitiko du 

anglų rašytojai — Čestertonas ir 
B. Shaw. Pirmasis buvo ypač sto
ras, o antrasis aukštas, bet lie
sas.

— J tamstą pasižiūrėjęs galė
tum sakyti, kad Anglijoje siaučia 
badas.

— O į tamstą pažiūrėjęs aš no
riu sakyti, kad tuo atveju tamsta 
dėl to kaltas.
44444444 ♦♦♦♦♦♦ +4 ♦»♦♦♦♦♦♦»♦++♦+
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įvyks gegužio mėn. 25 d. Cabramattoje.

lėiimas: Ta oati kaina — tik 15 iii. asmeniui.

IŠ NEPRIKLAUSOMYBĖS...
(atkelta iš psl. 5.)

STAIGUS MŪŠIS, O KAIKAM 
IR PIRMAS UGNIES 

KRIKŠTAS
Nespėta pailsėti nei pasistip

rinti.
Pašokėję nuo žemės, skubiai ap- 

sikarstom šovinių juostom, kas tu
ri — šovinynais, o atsargiai dar 
ir į kišenes, granatas už diržų, 
o kaikuris ir po ddįjį mauzerį bei 
parabelių, (už sūrį ar lašinius iš
mainytą), užsikiša. Kulkosvaidi
ninkai jau tempia sunkųjį “Maxi- 
mu”. Iš skardžių tamsaus miško 
kloniais turėjom greit išlysti, iš
sidėstyti. O tai nevisai pavyko, 
nes priešo spėta j priekį pasiduo
ti. Iš dviejų šonų prapliupo šau
tuvų salvės, o priešais užgargale- 
no jų sunkusis “Maxima”. Sukri- 
tom ko vienas ne ant kito. Pato
giu kloniu žaibu pasiskleidėm kas 
į dešinę, kas į kairę. Kulkoms 
švilpiant, kapojant virš galvų ša
keles ir sproginėjant laimingai 
išsitiesėm grandine. Atidengėm ir 
mes savąją ugnį. Pavaišinam nie- 
kadėją šimtais salvių; nusikvato
ja ir mūsasai kulkosvydis. Lupam 
ir lupam ne šimtu, o tūkstančiu 
šautuvų. Jau ne vieno ir šautuvas 
užkaito.

Naudodamies tampa, prisiden
giant aukšta augmenija, rugių ir 
kviečių laukais su kiekviena pro
ga pasiduodam į priekį.

Priešas kiek aprimsta ir nebe 
taip jau ištisai be paliovos spra
gina, o tik mums pajudėjus, pa

dės. į subuvimus ponios atsinešia 
kuklius užkandėlius sau ir dar tru
puti daugiau, kad turėtų Kuo 
pavaišinti ir mūsų viengungius. 
Tokiais vakarais tapkime viena 
šeima savuose namuose. Mielai 
laukiami ir kviečiami svečiai iš 
Melbourne ir Balarato.

Geelong Apylinkės Valdyba

SYDNEY
ĮSPŪDINGA ŠVENTĖ 

Sekmadienį, balandžio 21 d. 
įvyko iškilmingas Sydney Liet, 
kapeliono kun. Petro Butkaus 
25-rių metų kunigystės jubiliejaus 
įspūdingas paminėjimas, šventė 
pradėta iškilmingomis pamaldi 
mis St Felix bažnyčioje Banks- 
towne, kurias laikė pats jubilija- 
tas, o pamokslą pasakė svečias 
kun. Dr. P. Bučinskas. Pamaldo
se giedojo viešnia iš Adelaidės so 
listė G. Vasiliauskienė ir Dainos 
choras.

Tuoj po pamaldų įvyko minėji
mas — koncertas ten pat parapi
jos salėje. Jubilijatą sveikino sve
čiai kunigai australai, svečiai kun. 
P. Vaseris ir kun. Dr. P. Bašins
kas, Krašto Valdybos p-kas inž. 
I. Jonaitis ir visų Sydney veikian
čiu liet, organizacijų atstovai. Vė
liau sekė koncertas, kurio metu 
savo kūrybą skaitė poetai M. Sla
vėnienė ir J.A. Jūragis, parašęs 
specialiai panegiriką kun. P. 
Butkaus jubiliejaus proga.

įspūdingai padainavo solistė G. 
Vasiliauskienė ir Dainos choras.

Po šio akto — koncerto visi sve
čiai vyko, į Auburn, kur jau buvo 
salėje parengti iškilmingi pietūs. 
Tiek koncerte, tiek pietuose daly
vavo apie 400 žmonių. Matėsi vei
dų iš Canberros, Wollongong net 
iš Melbourne. Pietūs užtruko iki 
vėlyvo vakarų, kurių metu dar 

siutusiai kala jo “maximka” ir 
šautuvai.

Paraudęs horizontas skelbia au
šrą... Artinas lemtis. Ne tai, kad 
jų dešimtys prieš mūsų vieną, o 
kad šovinių neperdaug ir šautuvai 
įkaitę, o durtuvų tik pas vieną 
-kitą...

Kai kulkosvydžiai bent kiek ap-. 
rimo, pašokom vėl pirmyn. Tuo 
momentu priešo pusėj pasigirdo: 
“Geltonieji velniai atakuoja! At
sitraukt.”

To ir reikėjo. Netoliese priešo 
pusėj subildėjo ratų ir arklių ka
nopos, artimam skardy sutraškėjo 
apsiversdamas municijos vežimas. 
Tačiau vienas kulkosvydis, prilai
kydamas atsitraukimą vis verda, 
kai pasiutęs. Keletas vyrų apsu
po iš dešinės; du iš jų prišliaužę 
iš užpakalio švystelėjo po grana
tą, o iš parabeliais ir mauzerio po 
apkabą.

Trys augalotos, vilko akim spin
dį, figūros išlindo pakeltom į vir
šų rankom ant kulkasvydžio apka
so kranto.

Su džiaugsmu prie grobio.
“O kur spyna...”
“Ne-ne-ne žinom... (veblena 

"herojai”, paslėpę). Na ir akiplė
šos, pagalvojom. Betgi belaisviai- 
beginkliai.

Po kelių minučių trumpo tardy
mo, grobio kulkosvydis jau lydėjo 
bėgantį priešą. Grandine nuskam
bėjo: Mes šaudom antruoju kul
kosvydžiu..." 

buvo jubilijatas sveikinamas, pas
kaityti gausūs sveikinimai raštu. 
Taip pat čia keletą dainelių pa
dainavo p. Bernotienė.

Visą šią šventę rūpestingai pra
vedė Katalikų Kultūros D-jos pir
mininkas inž. J. Dirginėjus.

TEATRAS MELBOURNE! 
- ► 
;; . balandžio 27 d. 7 vai. vakaro,
” Karmelitų bažnyčios salėje Middle Park Įvyksta
į! ‘Adelaidės Lietuvių Teatro Mylėtojų Sambūrio vaidinimas

* V A I V A * 
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«► 
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į! S. Kymantaitės — Čiurlionienės 3 veiksmų 6 paveikslų
• >■

;; d r a m a t i n ė p o e m a.
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Visi Melbourno lietuviai nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šį vaidinimą, nes tai tikrai 
;; reta proga pamatyti gražiai pastatytą lietuvišką spektaklį.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
PADĖKA

Mieliesiems mano bičiuliams, 
lankiusiems ir guodusiems mane 
esant po operacijos Western Sub
urbs Hospital reiškiu nuoširdžią 
padėką.

Ypatingai dėkoju p.p. J. Adani- 
sui, K. Kavaliauskui, J. Kantonui, 
L. ir A. Lelešiams, P. Laurinai
čiui, S ir Al. Mauragiams, C.P. 
ir K. Protams, P. ir A. šums- 
kams, P. Zarembai ir A. Žygai- 
tienei.

Išskirtina padėka priklauso Ma
rijonui kun. A. Kazlauskui, MIC. 
ir kun. P. Butkui, kurie pirmieji 
mane aplankė ir palaimino, gydy
tojai V. Barkienei už jos aplanky
mus ir suteiktą pagalbą ir Mot. 
Soc. Globos D-jos atstovėms p. O. 
Osinienei ir p. E. Badauskienei.

Juozas Ramanauskas

AUŠROS
Ilgesnį laiką ėjęs Mūsų Pasto

gėje skyrelis: “Aušros Tunte”, 
toliau nebus spausdinamas atski
rai, bet jis bus įjungtas į bendrą 
skautų puslapį kuris vėl regulia
riai pasirodys Mūsų Pastogėje.

Skubūs pranešimai ir toliau bus 
skelbiami M.P. pranešimų skyriu
je.

Aušros tunto vadija reiškia 
nuoširdžią padėką M.P. redakto
riui už skyrelio talpinimą “Mū
sų Pastogėje.”

Aušros Tunto Vadija

VYČIŲ TRADICINĖ
Balandžio 12 d. tunto stovykla

vietėje Ingleburne įvyko Sidnė
jaus sk. vyčių tradicinė vidur
nakčio sueiga, kurioje be 1-sios 
Australijos Skautų vyčių Geleži
nio Vilko d-vės dalyvavo ir kele
tas svečių-vyčių.

Tą patį vakarą įvyko eilinė 
d-vės sueiga, kurioje d-vės vadu 
metų kadencijai išrinktas s.v.v.sl. 
M. Rudys. Be kitų, sueigoje daly
vavęs svečias iš Melbourne s.v. R. 
Kazlauskas trumpai nušvietė Mel
bourne skautų gyvenimą.

s.v.

Mielą JONĄ MEILIŪNĄ 
ir jo šeimą,

brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
širdingai užjaučia

Broniu* Vanagas

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Lietuvių Kultūro* Fondo bi
blioteka (Lietuvių Namuoie, 12 
Franci* Gr. Thornbury) atidary
ta skaitytojam* šeštadieniai* 3-5 
vai. p.p.

Skaitytojam* knygo* duoda
mo* paimti į namu*.

Už naudojimą*! knygomi* at
lyginimą* neimamai. Biblioteka 
papildyta stambiu kiekiu vertin
gų knygų.

Skaitytojai, turį paėmę biblio- 
teko* knygų, prašomi ja* lugrą- 
žinti.

ALK Fondo Valdyba

Sveikiname adelaidiškius vai- 
dylas, kad jie po trijų sėkmingų 
pastatymų Adelaidėje nenukišo 
Vaivos į palėpę, o ryžosi ją visa
me grožyje parodyti ir melburniš- 
kiams. Taip pat pagarba Melbour
ne Liet. Dainos Sambūriui, kad 
jie ėmėsi iniciatyvos (ir net ri
zikos) juos atsikviesti. Ypač ska
tintinas jaunimas susipažinti su 
Vaiva: jeigu neįsimylės, tai tik
rai susižavės.

★
Stud. Tadas Vasaitis iš Adelai

dės balandžio 15 d. išvyko laivu 
Pioneer Glen į Ameriką.

*
Adelaidės universitete filosofi

jos daktaro laipsnį gavo Dr. R.L. 
Darškus balandžio 9 d. Dr. Darš- 
kus jau išvyko Vokietijon Mainz 
universitete pagilinti studijų.

★
Adelaidės Vilniaus tuntas ba

landžio 21 d. surengė iškylą į 
Blackwood ir vakare turėjo tradi
cinį jurginių laužą.

★
Kovo 29 d. suėjo 10 metų, kai 

leidžiamas Adelaidės lietuvių ka
talikų parapijos biuletenis “Šven
tadienio Balsas”. Biuletenį pradė
jo leisti kun. Dr. P. Jatulis.

Grįžę iš Canberros pasakoja, 
kad Canberros Lietuvių — Aus-

TUNTE
SKAUČIŲ VEIKLA

Nežiūrint visų švenčių Živilės 
d-vė darbo sueigoms renkasi kas 
savaitę. Balandžio 12 d. Banks- 
towno lietuvių namuose įvykusio
je sueigoje ruoštasi Motinos Die
nos minėjimui. Balandžio mėn. 
20 d. darbas testas toliau ir aptar
ta d-vės iškyla, numatyta ba
landžio 25 d.

Skautės sueigoms renkasi su 
entuziazmu ir dalyvauja, su ma
žomis išimtimis, visos.

Skautė
•

Vienas Amerikos milijonierius 
nusipirko sau baltą dramblį. Ka
dangi už baltą dramblį imami la
bai dideli muitai, tai savo pirkinį 
jis liepė nudažyti pilkai.

Muitininkai nieko nepastebėjo 
ii- paėmė mokestį, kaip už pa
prastą dramblį.

Parsigabenęfe namo, milijonie
rius liepė dramblį nuplauti. Dar
bininkai plovė ir plovė, bet dram
blys taip ir liko pilkas.

Pasirodo, kad tie, kurie milijo
nieriui pardavė tą dramblį, buvo 
nudažę baltai, idant galėtų paim
ti didesnį pinigą.

SYDNEY 
ŠVIESIEČIAMS

Prieš metus laiko Sambūrio 
"Šviesa” jaunimas išklausė eilę 
referatų bei karštai diskutavo te
ma “Broliai ir Seserys”.

Balandžio 27 dieną, kolegės L. 
Žilytės namuose, 1 Morrison Ave., 
Chester Hill, įvyks šių diskusijų 
tęsinys, pirma išklausius pernai 
metų diskusijų eigą, Kęsto An- 
kaus įrašytą juoston.

Sydney Skyriaus Valdyba kvie
čia visus narius, jaunus amžiumi 
ar širdimi, dalyvauti šiame įdo
miame diskusijų vakare. Pradžia 
7.30 vai. vakaro.

tralų Klubo pastatui jau uždėtas 
vainikas. Klubas turi tuo tarpu 
81 narį.

★
Lankydamasis Mūsų Pastogės 

Redakcijoje inž. P. Dirkis pažadė
jo skaitytojus supažindinti išsa
miau su savo karalyste — N. Gvi
nėja. Pažadą ištesėjo, ir jo straip
snis pasirodys sekančiuose M.P. 
numeriuose.

★
I U.S.A, atostogoms išvyko p. 

Uknevičienė aplankyti dukters 
Albinos, kuri žinoma ypač ade- 
laidiškiams ir melbourniškiams, 
kaipo gabi dainininkė ir aktorė.

★
Atsibodo V. Pažareckui ir uoš

viams “guest house” biznis St. 
Kildoje. Jų didžiulis namas, ban
domas parduoti, o vėliau įsigy
ti po naują mūrinuką tylesniame 
Melbourne priemiestyje,

★

Prieš dvejus metus sužalotas 
Snowy River tunelyje R. čėsna 
tebesigydo Melbourne. Turėjęs vi
są eilę operacijų. Džiaugiasi gė- 
rėjančia koja, nors dar geležyse 
sukaustyta. Pagijęs daugiau ten 
dirbti nebevažiuosiąs. Jei vyks tai 
tik draugų aplankyti.

★

G. Padagas iš Bass Hill (Syd
ney) susižiedavo su p-le V. Melki 
ir jau įsigijo butą prie Cronulla 
paplūdimio, kur numato apsigy
venti po vestuvių. Patogu bus ir 
pasimaudžiusiems draugams bi
čiulį aplankyti. Ku-ka

Kolegai, Jaunosios Lietuvos Korporacijos Filisteriui, 

agronomui JONUI MEILIŪNUI ir jo šeimai, 

jo motinai mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Jaunosios Lietuvos ir Nėo-Litkuania 

Korporacijų Filisteriai Melbourne.

Mielam Bičiuliui

JONUI MEILIŪNUI

ir jo šeimai, jo motinai mirus, nuoširdi mūsų

. užuojauta.

J. ir S. Valiai

Mielam bičiuliui

KAZIMIERUI MATULIUI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Jadvygą 
ir drauge gedime

Jeselskių Seimą
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Mieli tautiečiai!
Mes dar kartą reikalo verčiami 

beldžiamės į jūsų jautrią lietuvį, 
ką sąžinę. Gal kas pasakys, kad 
tie Bankstowno namai nesiliauna 
ubagavę. Bet kitos išeities tuo tar
pu nėra. Bankstowno miesto savi, 
valdybė vis dar neduoda leidimo 
paversti salę grynai komercine. 0 
banke skolą reikia laiku gražinti. 
Commercial bankui namai skolingi 
£500, taip pat dar neišmokėti vi- 
si stalai.

Gegužės mėn. rinkėjai lankysi* 
po namus rinkdami aukas na
mams. Prašome kiek kas gali pas
kolinti ar padidinti įnašus na
mams. Kas įmokės £10, bus skai
tomas nupirkęs Dainavai vieną 
stalą. Geradarbiams dėkosime per 
spaudą.

Šia proga reiškiame padėką p. 
,/. Čeponiui iš Wollongong, kuris 
per p. Lelešių įmokėjo £10 už vie
ną stalą.

Bankstown Lietuvių Namų 
Valdyba

MELBOURNO “RAMOVĖ”
SKELBIA

Pereitame M.P. Nr. buvo skel
biama apie numatomas rinkliavas 
karo invalidams šelpti. Papildo
mai pranešame, kad surinktos au
kos bus skelbiamos vietinėje lie
tuvių spaudoje ir “Karyje”. Taip 
pat bus skelbiamos ir pavardės 
pašalpų reikalingų invalidų, gy-, 
venančių Vokietijoje, Lietuvoje ir 
kitur.-

Lietuvos Karo invalidams šelp
ti komiteto sudėtis Melbourne: 
vadovas N. Cininas, sekr. L. Pi
kelis ir ižd. V. šalkūnas.

Komitetas veikia kaip L.V. 
S-gos “Ramovė” Melbourno sky
riaus savistovus vienetas.

Negailėkime mūsų L.K. karo in
validams kad ir nedidelės pinigi
nės aukos. Tebūna jiems mūsų 
parama simbolinė padėka už jų 
žygius 1918-1919 m. atkuriant ne
priklausomą Lietuvą ir vėliau už 
nepaliaujamą kovą prieš komuniž- 
mą tiek Lietuvoje, tiek už Lietu
vos ribų.

L.V. S-gos “Ramovė” 
Melb. Skyriaus Valdyba

SEKTINAS PAVYZDYS
CABRAMATTA M

Pirmą Velykų Dieną cabrama- 
tiškiai Gertrūda ir Petras Šapro- 
nai šventė savo sidabrinį vedybų 
jubiliejų.

Apie 30 svečių prie tikrai tur
tingo vaišių stalo išklausė svei
kinimų ir linkėjimų pareikštų 
kun. Butkaus, ALB Cabr. Apyl. 
Valdybos pirm. p. Migevičiaus ir 
kitų.

Visus, įskaitant ir “jaunaved
žius” maloniai nustebino perskai
tytas sveikinimas ir palaiminimas 
atsiųstas iš Jo Šventenybės Po
piežiaus įstaigos, Vatikane.

Besivaišindami svečiai nepa
miršo lietuviškos spaudos ir su
aukojo £8.10.0 Mūsų Pastogei ir 
Tėviškės Aidams. Taip pat Vasa
rio 16-tos Gimnazijai Vokietijoje
£7.10.0.

Sektinas ir gražus pavyzdys!
V.B.
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