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PRISTIGOME 
KVAPO?

Žvelgiant į miisąjį gyvenimą 
ii perspektyvos reikia sutikti su 
mintimi, kad tasai gyvenimas ge
rokai prigęsęs: beveik visose sri
tyse jaučiamas kažkoks abuoju
mas, gal būt nuovargis, gal išsi
sėmimas, o gal tik laikinas ap
snūdimas. Mūsų parengimai be 
polėkio — dainai prie jų dar pri
dedamas labai daug ką šia pras
me pasakantis žodis "tradicinis'’, 
kuris reiškia, kad atėję beveik 
kiekvienu atveju rasime tai, kas 
jau buvo surengta, daryta, maty
ta; mūsų minėjimai be entuziaz
mo — šabloniški iš rengėjų pu
sės ir pareiginiai iš lankytojų 
pusės. Organizacijų veikla snū
duriavimo taške, kurios, sakytu
mei, pasiekė tokių būsenų, kad, 
atrodo, viskas pasiekta ir belieka 
tik rutininiu keliu išlaikyti savo 
buvimų; atsidūrėme palaiminto
je tobulumo būsenoje, pasiekė
me ribą, kad toliau nėr kur 
žengti, nėra ko jieškoti. Sitų su
stingimą dar labiau paryškina ir 
tai, kad mes jau pradėjome žvel
gti ne pirmyn, bet atgal: tai liu
dija kaip iš gausybės rago pasi
pilę sukaktuviniai minėjimai, 
jubiliejai, penkmečio ar de
šimtmečio šventės. Visa tai yra 
senatvės arba išsisėmimo ženk
lai, nes pačiame kūrybiniame 
gajume neatsisukama atgal gė
rėtis, kiek kelio nueita ir kas 
padaryta, bet kaupiamos jėgos 
naujiems planams ir uždavi
niams.

Tuo tarpu mūsų gyvenimas 
nesiveržia sriautu: jis primena 
išsekusias upes, kur matosi gi
lios vagos, bet neliko veržlios 
srovės, kuri suktų malūnus ir 
plukdytų laivus.

Liūdniausia yra tai, kad visi 
tie reiškiniai liudija, jog mes iš- 
sisėmę kūrybiškai. Jeigu anks
čiau pas mus virė noras organiz
uoti, tverti, rengti, statyti, tai 
šiandie to pulso nejaučiame: mū
sų pastangos ribojasi tik tuo, 
kas turima.

Atbukimas ir išsekimas aki
vaizdus, bet kodėl? Atsakymo 
toli nereikia jieškoti: nuo pat įsi
kūrimo Australijoje mūsų ben
druomeninį ir organizacinį gy
venimą stumia vis tie patys žmo
nės: valdybose tie patys, suva
žiavimuose tie patys, parengi
muose, programose, paskaitose 
pakaitų beveik nėra. Ir visai ne
nuostabu: naujų papildymų ne
atsiranda, dalis atkrinta arba 
įvairių pareigų verčiami išvyk
sta, o likusiųjų tarpe nuošir
daus solidarumo nesijaučia, nes 
kiekvienas tik džiaugiasi nuo sa
vęs atstūmęs bet kokį įsiparei
gojimą — tegu kas kitas, tik ne 
aš! Štai ir gaunasi liūdnos pasa
kos galas: dirbantieji pavargo ir 
išsisėmė, o jiems pavaduotojų 
taip ir neatsiranda. Baisu net pa
galvoti pirmyn: ar neatsistosime 
ant liepto galo, kai šiandie dir
bantiesiems galutinai pritruks 
kvapo?

Vienintelė viltis — jaunimas, 
tačiau ir jo labai nedaug bepa
lieka lietuviškose gretose: dalį 
absorbavo gyvenamoji aplinka, 
dalis kad ir labai sąmoningų jau
nų lietuvių, baigę mokslus iškly
do po pasaulį arba tarnybinių 
pareigų verčiami pasitraukė į to
kias vietas, iš kur neįmanoma 
turėti tiesioginio kontakto su lie
tuviška visuomene ir visuome
niniu darbu. Dar kiti pasekė pa
vyzdžiu kaikurių vyresniųjų ir 
laikosi pasyviai. Į šių kategoriją

PASAULIO POLITIKOJE
Nežiūrint neperžengiamų ideo

loginių skirtumų tarp Rytų ir Va
karų, šiandie Amerikos artimiau
sias uždavinys jieškoti sugyveni
mo ir bendradarbiavimo formos 
su Sovietų Sąjunga, šito bendra
darbiavimo bejieškant visų pirma 
iškyla pasitikėjimo klausimas, ku
ris ir būtų raktas įvairiems gali
miems susitarimams įskaitant net 
ginklavimosi kontrolę. Šios susi
kalbėjimo bazės dairosi ir sovietai, 
nes šiandie pasikliauti vien tik 
šalta ginkluota jėga didelių pro
švaisčių nežada turint galvoje vien 
tik tai, jog galimo konflikto at
veju skaudžiai nukentėtų abi ša
lys. Iš kitos pusės dirbtinai su
klijuota sovietinė imperija grei- 
čiausai net nesulaukus karo pa
baigos suirtų. Šitai žino labai ge
rai sovietiniai vadai ir todėl jų po
litiniai ėjimai pasidarę labai at
sargūs. šia prasme sovietai pri

Iš kun. P. Butkaus 25-rių metų kunigystės jubiliejaus šventės. Kalba pats jubilijatas dėkodamas 
sveikinusiems. Sėdi prezidiumą sudarę svečiai ir organizacijų atstovai.

įvykiai pasaulyje
Visiems metalo darbininkams 

Australijoje pakeltas 10 procentų 
atlyginimas ir dar trys savaitės 
metinių atostogų vietoje turėtų 
dviejų.

neįeina studijuojantis jaunimas, 
kuris tikrai neturi laiko ir jo dar 
reikia ilgokai palaukti.

Įvedimas į mūsų gyvenimą 
meno dienų ir ypač jų triumfa- 
linis pravedimas Adelaidėje da
vė vilčių1, kad įvyks visuotiniu 
mastu sukrėtimas ir vėl gyveni
mas įsiliepsnos kūrybiniu entu
ziazmu. Tikėtasi, kad susižavė
ję ir pasyvieji mesis į dirban
čiųjų gretas. V ištik viltys nepa
sitvirtino. Štai jau baigiasi šių 
metų pirmasis pusmetis, vyko 
bendruomenės padalinių ir orga
nizacijų susirinkimai ir renka
mos valdybos, rezultatas toli 
gražu nėra džiuginantis: dirbu
sieji be atsikvėpimo vėl įsikin
kė į tų patį jungą vienur kitur 
tik pasikeisdami vietomis, ta
čiau šviežių jėgų nepasirodė. 
Šičia ir yra mūsų lietuviškame 
gyvenime pats juodžiausias taš
kas, ir jau šiandie pats augščiau- 
sias laikas pagalvoti ir imtis 
primonių, kaip tą grėsmę paša
linti ir patį gyvenimą išjudinti iš 
sustingimo ir apatijos. Čia rei
kalinga visų talka: kodėl gi šio 
klausimo plačiau nepanagrinėti 
mūsų spaudoje siūlant sugestijų 
ir net receptų?

V. K-lis 

versti nesiskaityti ir su kiniečiais 
ir jų siūlomais radikaliais recep
tais, nes kiniečiai, būdami vienaly
tė tauta, šios grėsmės iš vidaus 
neturi, kaip kad mozaikinė sovietų 
imperija, šio abiejų didžiųjų ben
dradarbiavimo siekia ir amerikie
čiai patys rodydami iniciatyvos: 
antai Amerikos atominės komisi
jos vadovo Dr. Glen T. Seaborg 
misija į Maskvą labai daug ką pa
sako. Jo susitikimas ir pasitari
mai su sovietų atominės energijos 
vadovu gal ir neduos artimoje 
ateityje konkrečių rezultatų, vis 
tik šis mostas pralaužia psicholo
ginę užtvarą ir įgalina tolimes
nius pasitarimus. Tai yra ne kas 
kita, kaip bandymas pašalinti ne
pasitikėjimą ir suvesti į sąlytį 
amerikiečių ir sovietų mokslinin
kus. Tokių mokslininkų , susitiki
mų jau būta ir daugiau. Galimas 
daiktas, kad iš čia bus pereita

GANDAI APIE CHRUŠČIOVO 
PASITRAUKIMĄ

Chruščiovo 69 m. gimtadienio 
proga, balandžio 17 d. rytinė 
Stockholmo spauda vėl priminė 
Maskvoje sklindančius gandus 
apie galimą Chruščiovo pasitrau
kimą. Vienų stebėtojų nuomone, 
Kremliaus valdovas galįs pasi
traukti dėl amžiaus, o kiti nuro
do į vis kylantį “neo-staliniečių” 
spaudimą Kremliuje — šie kriti
kuoja Chruščiovo laikyseną Ku
bos krizės ir konflikto su Peki
nu atvejais. Tačiau kiti stebėto
jai, kaip N.Y. Times atstovas 
Shapiro teigia, kad visi gandai 
neturį nieko bendro su tikrove ir 
kad Chruščiovo padėtis esanti 
stipri. (E.)

GENERALINIAI RINKIMAI 
ITALIJOJE

Paskutiniu laiku pravesti gene
raliniai rinkimai Italijoje parodė, 
kad šalia krikščionių demokratų 
stipriausia krašte partija yra ko
munistų. Drauge šie rinkimai pa
rodo, kad Italijoje komunistų par
tija paskutiniu laiku sustiprėjo 
laimėdama virš milijoną daugiau 
balsų, negu kad anksčiau. Minis- 
terio Pirmininko (krikščionių de
mokratų lyderio Fanfani) partija 
po rinkimų turėjo didelių nuosto
lių ir kaip tik komunistų naudai. 
Tiesa, krikščionys demokratai rin
kimuose turi daugumą, vis tik 
pralaimėjimas labai skaudžiai 
partijai atsiliepia.

prie ekonominioo ir politinio ben
dradarbiavimo.

Iš kitos pusės šito susitarimo 
jieškojimas tegu ir karo baimės 
šešėlyje kelia nenumatytų pavojų 
ypač šiandie sovietų pavergtoms 
tautoms, štai jau Amerikoje “Chi
cago’s Sunday American” laikraš
tyje paskelbtas straipsnis, kuria
me rašoma, jog Amerikoje vei
kiančios Rytų Europos egzilinės 
politinės organizacijos esą stabdis 
ir kliūtis geriems Amerikos — 
Sov. S-gos santykiams. Tai pirmo
ji kregždė. Tokių gali atsirasti ir 
daugiau. I tai reagavo min. St. 
Lozoraitis.

Prancūzijos prezidento gen. de 
Gaulle pastangos sudaryti Euro
poje trečiąją politinę jėgą grin
džiama kaip tik nepasitikėjimu nei 
Amerika, nei Sov. Rusija. Turint 
galvoje, kad Europoje Federalinė 
Vokietija lošia esminę rolę tiek

ekonominiame, tiek ir politiniame 
gyvenime, labai daug ką lems 
kanzlerio kėdėje atsisėdęs nauja
sis Vokietijos kancleris Dr. Er
hard.

Artimuosiuose Rytuose šiandie 
pagreitintai formuojasi dar viena 
jėga — arabų pasauli,s būtent 
naujas blokas iš po antrojo karo 
nepriklausomybes atgavusių kolo- 
nialinių kraštų. Kokią poziciją 
užims galutinai susiformavus: 
Jungtinė Arabų Respublika šian
die belieka tik spėlioti, tačiau tai 
nauja jėga, su kuria reikės atei
tyje skaitytis.

Tolimieji Rytai tokio sąmonin
gumo kaip Europa ar arabų pa
saulis tuo tarpu neparodė: jie 
svyruoja tarp rytų ir vakarų no
rėdami iš tokios padėties kuo dau
giau pasipelnyti, nes čia atvirai 
vyksta lenktyniavimas, kas laimės 
jų simpatijas — ar doleriais, at
grasinimais. Laos, Vietname, 
Thailande ruseną židiniai tuo tar
pu nesudaro didelio pavojaus, iš 
kur gali kilti didesnio masto kon
fliktas, juo labiau, kad Amerika 
taikos labui lengvai aukoja rau
doniesiems svetimas teritorijas.

Australija šiandie pasidarė tie
sioginiu kaimynu su Indonezija, 
kuri yra veržlus ir drauge agre
syvus kraštas. Vadinasi, Azija 
priartėjo prie Australijos krantų. 
Gal šiandie tiesioginio pavojaus 
Australijai ir nėra, bet jis gali la
bai greitai ir atsirasti, ypač Indo
nezijai turint sovietinį užnugarį. 1

Jau oficialiai pranešama, kad 
metų pabaigoje Vakarų Vokieti
ja turės naują kanclerį: Dr. K. 
Adenauerio vietą užims dabarti
nis finansų ministeris prof. L. 
Erhard, kuris genialiai suregu
liavo Vokietijos finansinius rei
kalus.

★
Laos valstybėje (Pietų Azijoje) 

vyksta karštos kovos su komunis
tais ir neutralistais. Komunistai, 
raud. Kinijos remiami, turi žymią 
persvarą ir pamažu užima vyriau
sybės atramos punktus. Amerikie
čių 7-jo laivyno daliniai pasuko į 
Laos pakrantes reikalui esant pa
dėti teriojamam kraštui.

★
Gegužio 14 d. amerikietis astro

nautas Leroy Cooper numatomas 
paleisti į erdvę ir turės apskrieti 
aplink žemę 22 kartus. Šiam skri
dimui visi pasirengimai atlikti.

*
Galimas Kruščiovo įpėdinis Frol 

Kozlov sunkiai susirgęs: jam yra 
kraujo išsiliejimas smegenyse. Va
kariečiai spėlioja, kad dėl šios li
gos ir anksčiau turėtos širdies 
atakos vargu ar Kazlovas užims 
Kruščiovo postą. Šiam sergant 
Kruščiovas išvyko medžioti ančių 
su Kubos premjeru Castro Volgos 
pakrantėse.

★
Kai’ kardinolas Gilroy šventino 

Sydney uoste italų žvejybos laivus 
ir ta proga atlaikė pamaldas, jose 
dalyvavo virš 20.000 italų.

PIGIAUSIAS KELIAS—MIRTIS
Pagal vieno danų laikraščio 

apskaičiavimus nuo 1961 m. ge
gužės iki šiol Sovietų Sąjungoje 
įvykdyta daugiau kaip 130 mirties 
nuosprendžių. Nuteistųjų mirties 
bausmėmis 60 proc. sudarę žydų 
kilmės asmenys. Tuo tarpu, AP 
agentūros duomenimis, jei paly
ginti su mirties nuosprendžiais 
JAV-se, jose 1962 m. paskelbti 
47 mirties nuosprendžiai. Iš jų 
41 asmuo buvo nuteistas už nu
žudymus. (E)

KIJEVE SUŠAUDYTA 10
“KARO NUSIKALTĖjLIŲ”

Kijeve sovietinis liaudies teis
mas nuteisė sušaudyti dešimti 
buv. Sobibur stovyklos prižiūrė
tojų. Jie buvo kaltinami antrojo 
pas. karo metu pasitraukę į vo
kiečių pusę ir prisidėję naikinant 
tūkstančius žydų. (E)

MIRTIES BAUSMĖS UŽ
PRIEVARTAVIMUS

“Komsomolskaja Pravda” ba
landžio 17 d. pranešė, kad Kuibi-

Naujosios Gvinėjos vakarinė da
lis, kuri anksčiau buvo Olandijos 
kolonija, pernai Indonezijai reika
laujant UNO nutarimu buvo per
leista Indonezijai. Kol vyko olan
dų pasitraukimas, šioji teritorija 
nuo pernai metų ligi gegužio 1 d. 
buvo UNO žinioje. Gegužio 1 d. 
UNO oficialiai vakarinę N. Gvi
nėją perleido Indonezijai. Ta pro
ga buv. Holandia mieste, dabar 
vadinamame Irian Barat (taip 
pavadintas ir visas Gvinėjos Indo
nezijai priklausąs kraštas) indo- 
nezai pademonstravo savo karinę 
galybę dalyvaujant ir krašto min.

LIETUVOJE MIRS 
ROM. JUKNEVIČIUS
Balandžio 13 d. Vilniuje mirė 

dramos teatro režisierius, artis
tas ir pedagogas Romualdas Juk
nevičius. Gimęs 1906 m. Petra
pily iki 1932 m. klausęs paskaitų 
Vytauto D. Universitete, Jukne
vičius 1927 — 28 m. su St. Pilka 
važinėjo po JAV, organizavo lie
tuviškus vaidinimus. 1929 — 19- 
32 m. vaidybos mokykloje lankė 
A. Olekos — Žilinsko klasę ir nuo 
1930 m. pradėjo vaidinti Kauno 
Valst. ir Jaunųjų teatre. Jo su
kurtas Jogaila (Sruogos “Milži
no paūksmėje”) laikomas vienu 
aukščiausių aktoriaus laimėjimų 
Lietuvos teatro istorijoje. Ga
vęs valst. stipendiją, Juknevičius 
1934 — 1936 m. studijavo Mas
kvoje, mokėsi režisūros pas Me- 
jercholdą, buvo šio asistentu Le
ningrade statant “Pikų damą”. 
Grįžęs į Lietuvą, 1936 — 1939 m. 
Juknevičius dirbo Klaipėdos teat
re. 1939 — 1940 m. Juknevičius 
dirbo Kauno teatre. Vėliau jis 
ryškiai pasireiškė Vilniaus teat
re, vokiečių okupacijos metais at
kreipė dėmesį dviem pastatytais: 
II. Kleisto “Sudužusiu ąsočiu” ir 
Ibseno “Nora”. Pokario metais 
Juknevičius pradžioje dirbo Tel
šiuose, vėliau Klaipėdoje, Kaune 
ir Vilniuje, ruošė 69-jį savo pas
tatymą. Režisieriaus darbe ve
lionis jungęs dvi kraštutinybes: 
Stanislavskio Dailės Teatro rea
lizmą ir išradingą, aštrų Mejer- 
choldo formalizmą.

ševe mirties bausmėmis nuteisti 
penki jaunuoliai, atlikę grupinius 
prievartavimo veiksmus. Nuteis
tųjų tarpe buvo ir vienas moky
tojas. Sovietų dienraštis teigia, 
kad prievartavimo bylos Sovieti- 
joje pastaruoju metu ypatingai 
pagausėjo, juo labiau, kad į nu
sikaltimus įveliami nepilname
čiai. (E)

SOVIETŲ PIANISTAS
PASITRAUKĖ J VAKARUS

Didž. Britanijoje pasiliko, nuo 
sausio mėn. ten koncertavęs 25 m 
amž. sovietų pianistas Vladimir 
Askenazi. Jis nutaręs pasilikti 
Vakaruose, nepaisydamas ir tėvo 
prašymų (telefonu). Pianistas 
Vakaruose koncertavo, drauga 
atvykęs su žmona ir sūnumi.
Jo žmona yra kilusi iš Islandijos 
ir prieš ištekėdama 17 m. gyveno 
Didž. Britanijoje. Britų vidaus 
reik, ministerija sovietų meninin
kui jau leido apsigyventi D. Brita
nijoje. Vėliau jis spaudą infor
mavo, tik panorėjęs ilgesnį laiką 
pasilikti D. Britanijoje. (E) 

p-kui Dr. Subandrio. Tokiu būdu 
šiandie Australija turi savo tiesio
giniu kamynu prokomunistinę In
doneziją.

*

Po neseniai įvykdytų perversmų 
Sirijoje ir Irake, šios valstybės 
įeina į Arabų Federalinę Respub
liką, vadovaujamą Egipto prezi
dento Nasser, Izraėlis pateko į 
atvirą pavojų būti arabų sutriuš
kintam. Neramumai vyksta ir 
Jordane ir vargu ar Jordano ka
ralija atlaikys spaudimą neįsijun
gus į arabų sąjungą.
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Kraštas nepasižymi gyvūnijos 
gausumu, rasime kengūrėlių, 
stručiui daugybę paukščių papū
gos giminės ir nemaža šliužų. 
Sis kraštas yra taip vadinamo 
Rojaus paukščio tėvynė. Rojaus 
paukštis giminluojasi su austra
liškuoju Lyros paukščiu, rūšių 
daugybė ir jų skirtumus nebūtų 
lengva aprašyti. Paukščio kū
nas žvirblio dydžio, kai jo uode
ga prilygsta fazanui, vienas ne
šioja visą pluoštą puikių plunks
nų, o kitas tik dvi, susuktas 
klaustuko pavidalu. Iš šliužų ra
sime mirtinai nuodingų gyvačių; 
netrūksta ir žalčių. Driežukai ir 
driežai rėplioja maisto beieško
dami, krokodilai tinginiauja pel
kėse ir upėse džiunglių apsupti. 
Vandenyse, jūroje gausu žuvies 
— nesiimsiu išvardinti visas rū
šis, spalvingumui nėra ribų, ir 
vaivorykštė visų spalvų nesutal
pins. Jūros vėžliai ropoja po ko 
ralus, rykliai plėšikauja užsigar- 
džiuodami tropine žuvim.

Iš gamtos muziejaus pereinam 
prie žmogaus — čiabuvio. Gy
ventojų skaičius 22 milijonai iš 
kurių 30 tūkstančių atėjūnų, ku
rių tarpan’ iškaitomi baltosios ra
sės virš 20 tūkstančių, kiniečių 
3 tūkstančiai ir taip toliau.

Antropologai čiabuvius priski
ria okeaninių negrų rasei, nors 
bendro pavadinimo surasti neįma
noma. Čia rasime ir indonezų įta
kos, ir melanezų ir polinezų. Odos 
spalva kaitaliojasi pagal vietoves 
ir pradedant anglies juoda baig
sime šviesiai šokoladine, atseit 
saulėje nudegusiu baltuoju. Besi
lankant šiauriniam Queenslande 
gavosi įspūdis, kad čiabuvių įtaka 
atsispindi ir ten, kur žmogaus su
kurtos taisyklės nenorėtų tos įta

DAN KURAITIS PASAKOJA
Nuo Raseinių rinkos turėjome 

išvažiuoti ant kelio, einančio į 
Šiluvą. Bevažiuodami prie to ke
lio, pravažiavome visai pro ma
no sesers namus.

— Gerbiamieji palydovai, — 
tariau automobilyje buvusiems 
vyrams. — Mes už minutės pra
važiuosime pro kitos mano se
sers namus. Būčiau labai Jums 
dėkingas, jei sustotume bent va
landėlei...

— Mes negalime pakeliui sto
viniuoti, — atsakė “Valius”.

— Sustokime bent pusvaland
žiui, — tariau jiems.

“Valius” pažiūrėjo į Ročkų. 
Ročkus į “Valių”, bet nieko šo
feriui nesakė.
— Gerbiamieji, — tariau jiems. 

Mano sesers namas čia pat, su
stokite... Sustokite bent kelioms 
minutėms ir leiskite man užeiti, 
bent pasveikinti...

— Negalime stoviniuoti, — at
sakė “Valius”, — Jei mes visur 
stoviniuosime, tai kada mes Šau
kotą pasieksime?

— Bet, gerbiamieji, nors mi
nutei, —- beveik ašarodamas juos 
prašiau. — Leiskite užeiti į vi
dų, pasisveikinti ir išeiti... Nie
ko aš jiems nesakysiu.. Pasaky
siu, kad esu josios brolis, kad va
žiuoju į Šaukotą ir vėl išeisiu.

— Negalime sustoti l — šūkte
lėjo “Valius”.

Šoferis buvo Įjiek sulėtinęs ma
šiną, jis buvo pasirengęs susto
ti, bet kai išgirdo tokius griežtus 
vyriausiojo palydovo įsakymus, 
tai mašiną paspaudė ir nuvažia
vo.

Aš nepajėgiau susivaldyti. Kai 
mašina pravažiavo pro mano se
sers namus, ašaros kaip žirniai 
pradėjo riedėti. Jokiu būdu ne
galėjau suprasti, kaip tie žmo-
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ROJAUS PAUKŠČIO SALYJE
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kos matyti. Prieš atvykstant ko
lonistams žmonės vedė labai pri
mityvų gyvenimą, gentys nuola
tos pešdavosi tarpusavy. Netu
rint bendros kalbos nė Jokių su
sisiekimo priemonių, čiabuvių 
grupės liko izoliuotos, jų tarpe 
buvo ir žmogėdrų, tačiau pagrin
dinis tautos būdas pasižymėjo 
baime, prietarais ir magika. Ker
što ir neapykantos jausmas kai
mynui buvo giliai įaugęs į žmo
gaus prigimtį. Dar ir šiandien 
rasime daug kur žmonių, gyve
nančių senąja tradicija, gyveni
mo lygis atitinka primityviajam 
akmens amžiui. Akmeniniai kir
viai, bambuko šakės sudaro pa
grindinius žemės apdirbimo įran
kius, o lankai ir strėlės jų gink 
lūs. Pagrindinis tautos bruožas 
yra žemdirbystė ir sėslumas. 
Gentys gyvena kaimų sistema, 
žemė daugumoj priklauso visam 
kaimui. Individualus turtas iš
reiškiamas kiaulių, šunų ir žmo
nų skaičium. Žmona yra vyro 
turtas, nors ji atlieka visus sun
kiausius darbus. Jos vertė yra 
trečioj vietoj po kiaulės ir šuns. 
Vyrai daugiausia užsiima plana
vimu ir posėdžiavimu, nors jie ir 
turi savo genčių vadus. Vyrų vi
suotinio susirinkimo sprendimai 
yra galutiniai. Išskiriant keletą 
salų paveldėjimo teisė eina per 
moterų giminę, pagal tradiciją 
vedybos turi būti mišrios, atseit 
vado giminės vyras privalo vesti 
moterį iš prasčiokų giminės. To
kiu būdu vaikai, pagal motiną, 
tampa prasčiokais, kai tuo tarpu 
vado sesers vyriausias sūnus pa
veldi vado sostą, nežiūrint kad 
jo tėvas buvo prasčiokas. Sėsli: 
mas, priešingai Australijos abo- 

nes galėjo turėti tokias kietas 
širdis. Jeigu manęs būtų šitaip 
prašę, tai aš būčiau leidęs bent 
kelioms minutėms sustoti ir pa
simatyti. Jiems aiškinau, -kad 
nuo 1938 metų su seserimi n’esi- 
mačiau; kad vargu man bus pro
ga pravažiuoti pro Josios namus; 
kad tas pasimatymas niekam nie-
—

Vyresnės kartos amerikietis 
lietuvis Dan Kuraitis pereitais 
metais buvo nuvykęs į Lietu
vą. Iš tos kelionės įspūdžių jis 
parašė ir išleido knygą, pava

dintą “Magiškuoju kilimu į 
Vilnių”. Išleido Čikagos Lietu
vių Literatūros Draugija 1962 
m. Savo kelionėje Dan Kurai
tis turėjo linksmų ir skaudžių 
nuotykių sąlytyje su sovieti
niais pareigūnais. Įspūdžiai ir 
išgyvenimai labai panašūs su 
pernai metais Mūsų Pastogėje 
spausdintais čikagietės išgyve
nimais. Knyga įdomi ir reko
menduotina skaityti visiems, 
kurie rūpinasi dabartine padė

ko blogo negalės padaryti, nes 
mano sesuo ir aš esame papras
ti žmonės, niekam nieko blogo 
nenorime padaryti.

Mano palydovai buvo neper
kalbami, mano širdies skausmas 
jiems nieko nesakė. Jie aiškino
si, kad jiems įsakyta mane nu
vežti į Šaukotą, bet ne kitur. 
Kad jie turi laikytis, įsakymo, 
kad dabar Lietuvoje visi laiko
si įsakymų, kad tokia tvarka ir 
kad jie privalo nustatytos tvar
kos laikytis.

— Bene sustojimas kelioms 
minutėms būtų išardęs tą jūsų 
tvarką? Argi ta tvarka tokia 

riginams, kurie yra klajokliai ir 
maisto rinkėjai, čiabuvius pririša 
prie savo žemės, savo daržų ir 
savo namų. Maistui daugiausia 
augina šaknines daržoves, kaip 
kad saldžiąsias bulves ir jiemus. 
Maiste yra daug krakmolo, be to 
dar čiulpia cukrines švendres. 
Laukų kaitaliojimo sistema yra 
plačiai vartojama, todėl be trąšų 
žemė bepudymuodama pails:. 
Kalnų regione jaučiamas didelis 
druskos trūkumas, kai tuo tarpu 
pakrantėse gyveną papildo savo 
dietą žuvimi. Pažymėtina yra 
sago palmė, kuri suteikia staty
binės medžiagos rastų pavidale,

Paveiksle matome Sektąjį ik aktuonių Saturn raketos va
riklių. Raketa numatoma paleisti į erdves dar kiais metais. 
Jos jMjėgumas iškelti į erdves pusantro milijono svarų

silpna, kad mažiausias nukrypi
mas nuo įsakymo gali ją sugriau-

rai, kaip valdovai pasigiria, už
tat jie ir nenori užsieniečiams

ti?
Nieko jie man neatsakė. Aiš

kus dalykas, kad neturėjo ką at-
sakyti. Jie tik parodė savo žiau
rumą. Tokia jų elgsena man duo
da pagrindo manyti, kad mano 
sesuo labai vargingai gyvena, 
kad josios gyvenimo sąlygos yra 
tokios blogos, kad šios dienos 
valdovai man ir parodyti jų bijo. 
Lietuvoje nėra tos gerovės, apie 
kurią šios dienos valdovai kalba. 
Lietuvoje reikalai neina taip ge- 

timi Lietuvoje. Prasivėrus šiek 
tiek geležinei uždangai šiandie 
į Lietuvą apsilanko jau nema
žai lietuvių, kurių parneštos 
žinios gerokai įvairuoja. Vieni 
apie gyvenimą Lietuvoje švie
siai pasakoja būdami įbauginti 
arba net papirkti, gi Dan Ku
raitis yra su niekuo nesusirišęs 
ir nepriklausomas, tad savo iš
gyvenimus aprašo galimai ob
jektyviau, be prisitaikymo ir 
propagandos, čia spausdiname 
trumpą ištraukėlę iš minėtos 
knygos, kur Dan Kuraičiui ne
buvo leista aplankyti pro šalį 
važiuojant savo sesers.

APDRAUDOS REIKALU
Kaskart vis daugiau ir daugiau 

girdisi auto nelaimėse ar kitokiose 
katastrofose žuvusių lietuvių. Vie
ni jų yra viengungiai, bet kiti su 
šeimomis, kurių gerovė ir ateitis 
priklausė nuo žuvusiojo arba kito
kiu būdu praradusio galimybes iš
laikyti šeimą.

Savo gyvenimą šiame krašte 
vairuojame patys ir nelaimės at
veju niekas mumis nepasirūpins. 
Tad daugiau negu kur kitur- čia 
ypač svarbu apsidrausti nuo ligos, 
nelaimės ar net mirties. Kas ne- 
apsidraudžia, tas nejaučia atsako
mybės prieš savo šeimą, draugus 
ar net kaimynus, kuriems atitenka
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Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę! 

jos lapais dengiami stogai, o iš vi
daus iškrapštyta nesumedėjusi 
košė yra maistas — grynas krak
molas.

Jau dabar matau, kad turėsiu 
nusikalsti skaitytojams, nes pa
tiekti pilną aprašymą apie žmo
nių rases, papročius, religiją ir 
gyvenimo būdą, per laikraščio 
eilutes yra neįmanoma aprašyti. 
Prisilaikysiu pagrindinių duome
nų prašydamas įsisąmoninti, kad 
nieko čia nėra monolitinio. Kinta 
žmonės, kinta rasės, jų papročiai 
ir jų kalba kas 30 mylių atstu. 
Visame krašte yra 700 kalbų ir 
jos visos yra skirtingos, ne tar
mės. Esant tokiam kalbų mišiniui 

parodyti, kaip lietuviai gyvena. 
Kito rimto aiškinimo nėra.

Negalite įsivaizduoti, kaip man 
skaudu buvo pravažiuoti pro se
sers gyvenamą namą ir nesusto
ti. Man riedėjo skausmo ašaros, 
ir aš visai nesigėdijau parodyti 
šio skausmo. Mano palydovai 
blogai jautėsi. Jie suprato, kad 
jų “aiškinimas” manęs neįtikino. 
Išvažiavus iš Raseinių ir pasilei
dus keliu į Šiluvą, jie bandė ma
ne kalbinti, bet kalbos nesirišo... 
Negalėjau kalbėti su tokiais žiau
riais žmonėmis. Jeigu būtų bu
vęs vienas palydovas, tai gal šį 
tą ir būčiau galėjęs daugiau šiuo 
reikalu patirti, bet kai du paly
dovai lydi, tai jie tyli, vienas ki
to bijo.

★

Vienas rytų Berlyno jaunuo-' 
lis pasivogė rusų šarvuotą auto
mobilį ir juo pabėgo į vak. Berly
ną. Jis dirbo garaže ir pasigrobė 
ten atvežtą taisyti šarvuotą rusų 
automobilį. Laužiantis per Berly
no sieną automobilis įstrigo. Jau
nuolis W. Engels išlipo iš automo
bilio ir bandė pereiti pėsčias, bet 
buvo sargybinių peršautas. Nors 
ir sužeistas jis pateko į vakarus.

didelė našta rūpintis nelaimės at
veju. Australai prie šio gyvenimo 
sąlygų yra jau pripratę ir su to
mis galimybėmis skaitosi: daugu
mas jų jei ne visi yra vienokiu ar 
kitokiu kėliu apsidraudę tuo su
mažindami vargą ir skurdą savo 
artimųjų. Kituose kraštuose dir
bantysis prievartos keliu apdrau
džiamas atskaitant jam iš jo atly
ginimo tam tikrą procentą, kas ei
na draudimo sąskaiton. Australi
joje to nėra. Čia kiekvienam lais
va valia draustis ar nesidrausti 
ir kokiai sumai apsidrausti, čia, 
palyginus, yra dar viena lengvata, 
kad įmokėtos draudimo išlaidos 
atskaitomos nuo metinių pajamų 
mokesčių.

Iš kitos pusės kiekviena draudi
mo įstaiga, kurių čia Australijoje 
yra galybė, turi savo daugiau ar 
mažiau įvairuojančius nuostatus, 
bet beveik visos, apdraudusios gy
vybę tam tikram periodui, šaky-

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

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

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

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

ieškota bendrinės kalbos, kuria 
galima būtų administraciniai su
sikalbėti. Naujojoj Gvinėjoj pri
gijo “Melanesian Pidgin” žargo
nas, kuriame rasime vokiečių, an
glų ir kitų darkinių; melanezų žo
džiai nesudaro ne 10 proc. viso mi
šinio. Papuoj yra vartojama kita 
lingua franka — “Police Motu”; 
tai irgi yra savotiškas žargonas 
savo pagrindai! paėmęs Motų kal
bą, kurios tarmėmis kalba apie 
Port Moresby gyveną čiabuviai. 
Abi kalbos yra pripažintos oficia
liom kalbom tačiau Administra
cija stengiasi įvesti visiems bend
rą anglų kalbą. Pirmieji Admi
nistracijos uždaviniai buvo ap
jungti čiabuvius, supažindinti juos 
su įstatymais, teise ir civilizacija. 
Laukiniam krašte, kalnų, upių ir 
pelkių izoliuotam, tas nėra lengva 
atsiekti. Nuolatos yra siunčiami 
patruliai į krašto gilumą kad su
ėjus į sąlytį su čiabuviais, kurie 
dar savo gyvenime baltojo nėra 
matę. Baltasis atvykęs pasidaro 
ir dyvu ir pabaisa, tampa apčiupi
nėtas nuo galvos iki kojų, gi pa
demonstravus šautuvo galią nus
tebimui nėra ribų. Su civilizacija 
veržiasi ir krikščionybė, pakraš
čiuose rasime nemaža įvairių mi
sijų, kurios buvo pradėtos koloni
jų laikais. Krikščioniškųjų tiky
bų įvairumas čiabuviams nėra su
prantamas. Kadangi krikštas su
rištas su dovanom, tai pasitaiko 
neretai, kad uolusis “krikščionis” 
krikštijąs! kelis kartus apkeliau
damas visas religijas ir sektas. 
Visdėlto reikia pripažinti, kad mi
sijos atlieka nepaprastai daug 
naudingo darbo tiek švietimo, tiek 
sveikatos srityse. Civilinės Admi
nistracijos darbo baras pirmiausia 
nukrypo į sveikatos pakėlimą: ko
va su maliarija ir su džiova, žmo
nių atsparumas džiovai yra labai 
silpnas, nes ši liga buvo baltųjų 
įvežta. Iš kitos pusės juodukai 
yra daug atsparesni maliarijai 
nuo kurios baltieji kenčia, šiais 
laikais apsauginės tabletės garan
tuoja prieš maliariją. Aplankius 
raupsuotųjų kolonijas labai nuste
bau, kad šios ligos apraiškos labai 
smarkiai skiriasi nuo Šventam 
Rašte aprašytų: bendras pobūdis 
yra nervų atbukimas ir skausmo 
nejautimas. Atsiradus infekcijai 
žmogus gali supūti nejusdamas jo
kio skausmo. Pravedus antpuoly 
sveikatos bare Administracija 
griebėsi švietimo reikalų: vaikus 
ir senus mokyti skaityti ir rašyti. 
Jau daug darbo yra atlikta šioj 
srityje, tačiau dar gana tolokai 
reiks eiti, kol bus pasiektas vidu
rinis ir aukštesnysis išsilavinimas 
bent mažos gyventojų dalies. Da
bar jau pradėtas ir tretysis eta
pas, tai būtent krašto ugdymas ir 
statymas, kelių vedimas, tiltų ir 
uostų statyba, vandentiekis ir ka
nalizacija. Lygiagrečiai su pa- 

‘ žanga sveikatoje, švietime ir sta
tyboje vedama akcija už politinį 
sąmoningumą, skatinant progre
suoti amatuose, prekyboje ir in
dustrijoj. Krašto gamyba daugu
moje rėmėsi kolonistais, dedamos 
pastangos įtraukti čiabuvius į 
verslus ir prekybą. Administraci
jos pastangos neša vaisius labai 

sim, 20-čiai ar 30-čiai metų, ga
rantuoja, kad jeig-u per tą laiką 
apsidraudęs nenumirs, tai jam iš
mokama, išėjus terminui apdrau- 
dos suma su atitinkamu draugijos 
ar kompanijos pramatytu dividen
du, kas sudaro beveik 50 proc. ap- 
draudos sumos. Kitaip sakant, 
kiekvienu atveju draudimas yra 
populiariai sakant priverstinis 
taupymas, kuris senatvėje ar iš
ėjus į pensiją labai ir pravartus. 
Pagaliau net ir didelės šeimos su 
vidutiniu atlyginimu vienas dir
bantysis gali, norėdamas, apdrau- 
dos mokesčius nesunkiai sumokėti, 
o rezultate yra neginčijama ga
rantija, kad nelaimės atveju šei
mai neteks pažvelgti vargui į akis.

Mūsų žmonės prie šio gyvenimo 
stiliaus nėra pripratę ir daug kas 

lėtai, nes čiabuviai nemato reikalo 
ir tikslo sunkiai dirbti, nes maloni 
ir vešli gamta teikia visą maistą 
be vargo ir be rūpesčių. Europie- 
tiški turtai vilioja ne dėl savo 
praktiškosios reikšmės, kiek dėl 
blizgesio. Su susisiekimo pageri- 
nimu naikiname kalbas ir niveliuo
jame papročius, o su civilizacija 
peršame vargą ir triūsą, nes to 
reikalauja modernusis pasaulis. 
Palikti tuos laimingus žmones taip 
kaip juos radome yra nevalia, ro- 
jaus gyventojai verčiami eiti Kai
no ir Abelio palikuonių pėdomis. 
Jeigu jie neis Vakarų pasaulio va
dovaujami, tai atsiras kitų, kurie 
juos privers sovietiniais metodais. 
Tad nori ar nenori, vistiek reikia 
progresuoti. Administracijos už
davinys yra privesti tautą prie sa
varankiškumo ir nepriklausomy
bės, tačiau nuo akmens amžiaus 
įžengti į atominį kelias tolimas ir 
kietas.

Krašto ekonomija yra pagrįsta 
žaliavų gamyba iš kurių stam
biausios yra žemės ūkis, kasyklos 
ir medžio eksplotacija. Klimatas 
ir dirva yra palankūs Kokuso 
(copros), gumos, kakao, arbatos, 
kavos, ryžių, “fistaškių”, daržovių 
ir vaisių auginimui. Gyvulinin
kystė nėra paplitusi, todėl ir pieno 
ir mėsos gamyba labai silpna. Di
džiuliai miškai teikia įvairiausių 
medžio rūšių, kurios yra aukštai 
vertinamos pasaulinėj rinkoj. Iš 
iškasamųjų žemės turtų auksas 
stovi pirmoj vietoj, mažais kiekiais 
randama platinos, sidabro ir kitų 
mineralų. Geologai tvirtina, kad 
esama alyvos klodų, tačiau iki šiol 
tik didžiuliai (gazo) dujų laukai 
surasti, kurių eksplotacija nebus 
įmanoma tol, kol nebus industri
jos ir pareikalavimo.

Australijos mokesčių mokėtojai 
krašto išlaikymui primoka iki 30 
milijonų svarų per metus. Val
stybė iš to tiesioginių pajamų ne
turi, nes vietiniai muitai ir mokes
čiai suvartojami vietos reikalams. 
Individai — planteriai ir biznie
riai pelnosi, tačiau labai sunku 
pasakyti ar jų kapitalas plaukia 
į Australiją ar į kitas šalis. Ad
ministracijos akim žiūrint Austra
lija yra užsienio kraštas, todėl 
visi importai iš Australijos mui
luojami lygiai taip pat, kaip im
portai iš Europos ar Amerikos.

Už įdėtus pinigus Australija ti
kisi turėsianti gerą ir dėkingą kai
myną, kuris reikalui esant suda
rys apsaugos skydą. Australija 
moka už ramybę ir taiką, o Ad
ministracija vykdo užduotį prives
ti kraštą prie savivaldos ir nepri
klausomybės. Kokia bus galutina 
forma naujosios valstybės šiuo 
metu galima tik spėlioti.

(Bus daugiau)

LIETUVIS LIUDIJO 
KOBLENZO BYLOJE

Koblenzo m., Vokietijoje, vyk
stančioje Heuserio ir kitų buv. 
SS-kų, kaltinamų žydų naikini
me Minske ir kt. vietovėse, bylo
je balandžio 17 d. apie nacių nu
sikaltimus Minske liudijo ir lie
tuvis kun. Ignatavičius iš Romos. 
Apie tai pranešė Fed. Vokietijos 
radijai, spauda. (E.) 

žiūri į draudimą kaip į nereikalin
gą pinigų švaistymą. Tačiau tie, 
kurie draudimo vaisiais pasinau
dojo, žino, ką tai reiškia, lygiai 
taip pat žino ir tie, kurie galėjo 
apsidrausti, ir neapsidraudė.

Panašiai yra ir su testamentų 
klausimu, šiame krašte veikia 
tokie įstatymai, kad automatiškas 
paveldėjimo kelias negalioja. Jei
gu turtas yra vieno šeimos nario 
žinioje ir jeigu jis miršta nepali
kęs testamento, jo visas turtas pe
reina valstybės iždui. Daugelis 
mūsiškių mirę prarado savo sun
kiai uždirbtus skatikus arba įsigy
tą vienokį ar kitokį turtą be teisės 
pasinaudoti savo artimiesiems. 
Testamento sudarymas tekainuoja 
vos £3.

2
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“Večhta. Vechtos St. Hedwig 
prieglaudoje, kurią globoja Vo
kietijos Caritas, šiuo metu gyve
na apie 27 lietuviai. Neskaitlin
ga grupelė, tačiau jų prisiriši
mas prie gimtosios Lietuvos, iš 
kur juos išstūmė sovietai, gai
vališkai didelis. Tiesiog nuosta
bus jų patriotizmas, pagrįstas ir 
persunktas mums gal sunkiai su
vokiamomis istorinėmis tradici
jomis. Kas pereitą sekmadieni 
(Vasario 17 d. Red.) aplankė lie
tuvių liaudies drožinių parodą 
St Hedwig prieglaudoje, susipa
žino ne tik su pačiu drožinėtoju 
Stasiu Motuzu, buvusiu partiza
nu ir burmistru, bet ir su visa 
lietuvių tauta, tauta, įpavidalin- 
ta “Rūpintojėlyje”.

Parodoje vis kartojasi ši Kris
taus — Rūpintojėlio povyza. Pa
siklausėme mus lydinčių lietuvių 
— -kodėl? Kas tas Rūpintojėlis? 
Jie paaiškino, kad lietuvių tau
tos istorija esanti išmarginta 
kovomis, pavojais, priespaudomis 
ir trėmimais. Rūpintojėlio pavi
dale kiekvienas lietuvis įmatąs 
save patį. Maža, Dievo prieglobs
čio. jieškanti tauta — štai visa 
Lietuvos istorija. Dabar jau 
daug kas likę praeityje ir- esą pa
miršta, koks ištikimas kataliky
bės postas buvusi Lietuva iki So
vietų Rusijos okupacijos. Dar ir 
dabar Lietuvoje egzistuojanti 
Katalikų Bažnyčia, nors ir smar
kiai nukentėjusi nuo trėmimų, 
persekiojimų ir bolševikinio re
žimo.

Stasys Motuzas nėra joks iš
puoselėtas, mokytas menininkas. 
Jo darbai nevertintini salioniniu 

: mastu: jo darbai tai gyva išraiš
ka nesvyruojančios tėvynės mei
lės ir prisirišimo Lietuvai nepai
sant beviltiškumo. Motuzas, susi
radęs pastogę St. Hedwig prie
glaudoje (už kurią jis nesigaili 
padėkos žodžio) vis dėl to čia 
tėvynės nesurado. Tėvynė jam 
tik Lieutva.

Viena diena anksčiau prieš pa- 
‘ rodos atidarymą lietuviai šven

tė Lietuvos nepriklausomybės

LIETUVA PO SOVIETIŠKU KRYŽIUMI
Tokia antrašte vokiečių laik

raštis “Unser Oldenburger 
Muensterland im Tagesspie
gel” (vasario 20 d. 1963 m.) 
paskelbė platų straipsnį apra
šydamas ą.m. Vasario 16-sios 
proga surengtą Stasio Motuzo 
medžio drožinių parodą; 
straipsnio autorius liečia ne 
tiek išstatytųjų drožinių meno 
pusę, kiek žavisi tais simbo
liais, kuriais išreiškiama lietu
vio meilė savam kraštui ir to

paskelbimo sukaktį. 1918 m. va
sario 16-ta diena atžymi kovos su 
prispaudėjais pabaigą ir tarsi 
apvainikuoja Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės paskelbimu. 
Nuo tada prasidėjo Lietuvos 
Respublikos epocha, kuri tęsėsi 
iki 1940 m. gegužės 16 d. (iš tik
rųjų birželio 16 d. Red.) kraštą 
užėmė raudonoji armija ir Lietu
va buvo prijungta prie Sovietų 
Sąjungos. Dėl trėmimų ir kare 
žuvusių gyventojų skaičius smar
kiai sumažėjo.

Ypatingai išryškėjo Lietuvos 
nepriklausomybės laikai pasižiū
rėjus lietuviškų monetų rinkinio. 
Be kita ko, monetose atspaustas 
Amerikoje mirusio paskutinio 
Lietuvos prezidento atvaizdas.

Stiprus veržimasis nepriklau- 
somybėn nei šiandie nėra palauž
tas. 1944 metais sudarytas Vy
riausias Lietuvai Išlaisvinti Ko
mitetas pradėjo “nepriklausomy
bės kovas” iš Vokietijos (Reut- 
lingeno); Huettenfelde prie 
Mannheimo veikia sava lietuvių 
gimnazija, valdžios pripažinta 
kaip privačiai išlaikoma mokyk
la. Joje mokosi apie 100 — 140 
mokinių.

Lietuviai mums su pasididžia
vimu pabrėžė lietuvių kalbos sa
vitumą: lietuvių kalba nėra kilu
si iš slavų kalbų; jos konstruk
cija ir žodžių daryba esanti vi
siškai savita, taip kaip lotynų ar 
graikų kalbose; lietuvių kultūra 
taip pat turinti savo specifinį 
veidą.

Bevaikštinėdami po parodą at
radome ir lietuvį knygnešį; tai 

krašto kančios. Tokių - jaudi
nančiai šiltų straipsnių mūsų 
adresu spaudoje labai retai te
užtinkame. šį straipsnį su 
džiaugsmu patiekiame Mūsų 
Pastogės skaitytojams, kaip 
įrodymą, ką gali vienas, karš
tai savo kraštą mylįs lietuvis 
atsiekti, šiuo savo pasitarnavi- 
mu St. Motuzas — bejėgis se
nelis — užčiaupia burnas 
tiems, kurie daug rėkia, o nie
ko konkretaus nepadaro. Red.

--------

kitas tipingai lietuviškas grynai 
istorinis motyvas, išreikštas me
džio drožinyje. Antroje 19-jo 
amžiaus pusėje lietuviai neturė
jo teisės spausdinti knygų loty
niškomis raidėmis. Griežtu rusų 
įsakymu turėjo būti naudojamas 
rusiškas alfabetas (Kirilica). Ta
čiau tuojau už sienos Tilžėje bu
vo pradėta spausdinti lietuviškos 
knygos, o knygnešiai gabeno jas

LAIŠKAS R
Perskaitęs “Mūsų Pastogės” 

Nr. 15 š.m. balandžio mėn. 17 d. 
laišką iš Vokietijos: “Apie pa
rodą, lietuvius, talkas”, negaliu 
suprasti kodėl tas laiškas “M.P.” 
redakcijai buvo malonu paskelb
ti.

Laiškas, mano nuomone, yra 
gerokai vulgarus. Keletas nepa
garbių žodžių paskirta vietos lie
tuvių kapelionui ir lietuviams 
Vokietijoje.

Aš p. Motuzo nepažįstu ir ne
žinau jo pasiekimų meno srityje 
bei visuomeninėje veikloje, taip 
pat nežinau ar jo draugai Ade
laidėje sumanė jo laišką paskelb
ti “M.P.” ar pats p. Motuzas pra
šė tai padaryti.

Esu nuomonės, kad p. Motuzo 
laiško paskelbimas nėra įdomus 
“M.P.” skaitytojams, neprisideda 
prie laikraščio kultūros lygio pa
laikymo ir mažiausiai naudingas 
pačiam p. Motuzui, nes jis anaip
tol nedaro jam garbės kaip lie- 

per sieną į Lietuvą kontraban
dos keliu.

Kitas eksponatas — 13-jo šimt
mečio kunigaikščio pilis — pri
mena garsią Lieutvos praeitį; da
bartį ar gal netolimą praeitį sim
bolizuoja maža Nežinomo Karei
vio paminklo reprodukcija. Neži
nomo Kraeivio paminklas Kaune 
Raud. Armijos buvo sunaikintas; 
panašiai atsitiko ir su Laisvės 
statula — jos medinė reproduk
cija taip pat matosi parodos eks
ponatų tarpe. Be to, matėsi daug 
Lietuvos herbo — Vyties vari 
jantų.

Parodos branduolį tačiau su
daro medžio drožiniai religinė
mis temomis. Kryžius buvo tapęs 
Lietuvos kaimų ir viensėdžių pei- 
sažo dalimi. Lygiai tokius, kokie 
jie stovėjo pakelėse, Stasys Mo
tuzas juos ir atvaizdavo, ir taip 
matome juos pardoje, tarsi me
dyje įkūnytus prisiminimus. Vis 
kartojasi Rūpintojėjis, Lietuvos

tuviui visuomenės veikėjui ir 
meninikui.

Su tikra pagarba /. Kaunas 
Melbourne

Redakcijos pastaba: M.P. Nr. 
15 paskelbėme St. Motuzo laišką, 
į kurį replikuoja gerb. p. I. Kau
nas, tokiais motyvais: 1) kad 
vieno žmogaus nuoširdžios pas
tangos bet kokiu nors būdu pasi
tarnauti lietuvių tautai ir jos 
propagandai, nerado pritarimo 
susidūrus su oficialių atstovų 
trumparegiškumu, nors tos pas
tangos buvo tikrai vaisingos; 2) 
biurokratija, nesvarbu iš kurios 
pusės, visados palieka neginčija
mas stabdis pozityviai individo 
iniciatyvai ir 3) St. Motuzo pa
rodytoji nors ir stabdoma inicia
tyva davė nelauktai teigiamų 
rezultatų lietuvių tautos propa
gavimo atžvilgiu. Kas liečia jo 
kūrybą, tai ji yra liaudies lygio, 
to lygio, kaip ir visi mūsų rūpin
tojėliai, kryžiai, koplytėlės ir kt. 
kuo mes labai dažnai prieš kitus 

istorijos ir jos gyventojų religin
gumo simbolis. Taip pat ir kop
lytėlė — dalis gimtinės peizažo.

Lietuvos drožinėtojas atkuria 
lietuviškąjį sodžių, .artimo kapą. 
Štai, 1926 m. mirusio tėvo ant
kapio replika. Jau dabar jis yra 
išdrožinėjęs koplytėlę su Rūpin
tojėliu: vieną savo motinos ka
pui (ji taip pat gyvena Vechtos 
St. Hedwig prieglaudoje), kitą 
savo kapui. Toks buvo paprotys 
Lietuvoje, jo ir dabar laikosi sve
timuose kraštuose atsidūrę lietu
viai.

Stasys Motuzas nėra joks me
no mokykloje išlavintas meni
ninkas. Drožinėtoju tapti jį pas
katino gal tik prarastos tėvynės 
prisiminimai ir — talentinga kū
rybinga ranka. Prarasta tėvynė? 
Lietuviai ar Vechtoje, Harpsted-

NAUJI TRANSPORTAI
Vilniaus radijo balandžio 8 d. 

žiniomis, visoje Sovietijoje įsigiję 
gerą vardą, pavergtos Lietuvos 
statybos ministerijos organizuoja
mi traukiniai. Jais į Kazachstaną, 
kt. vietas gabenami įvairūs Lietu
vos specialistai, jaunimas. Dabar 
vėl sustatytas traukinys su... kla
siniais vagonais ir į Kazachstaną 
būsią gabenama nė tik 200 staty
bininkų, bet ir įvairios statybos 

didžiuojamės. Liaudies mene, 
kaip žinoma, nejieškotin'a for
minio atbaigtinumo, bet pačios 
idėjos regimos išraiškos. Kas lie
čia St. Motuzo šiurkštų kažku
rių oficialių asmenų adresu žodį, 
tai čia priekaištai automatiškai 
krypsta į tuos asmenis, bet ne 
taikintini nei pačiam St. Motu
zui, nei šio laikraščio Redakci
jai — tiesa visados iškalbinges
nė, negu bandymai teisinti arba 
nuslėpti kitų poelgius, čia spaus
dinamas vokiečio rašytas straips
nis, paskelbtas vokiškame laik
raštyje, liudija, kas buvo teisus. 
Laimėti tokį didelį ir taip lietu
viams palankiai informacinį 
straipsnį yra neginčijamas kre
ditas St. Motuzui, kai tuo tarpu 
mes džiaugiamės kaip geležėlę 
radę užtikę kur kitur paminėtą 
lietuvį ar Lietuvos vardą. Motu

te, Oldenburge, Diepholze or 
Reutlingene, ar užjūriuose nepa
meta vilties. Galimybės vėl at
gauti Lietuvos nepriklausomybę 
šiandien ne tik nėra sumažėję, 
bet “paskutiniu laiku kaip tik 
padidėję’’. Lietuvių tauta per 
kančias dvasiniai sustiprėjusi ir 
ilgesingai žvelgianti į geresnę 
ateitį.

Toks lietuvių patriotizmas pa
darė didelio įspūdžio ir parodoje 
apsilankiusiems Caritas direkto
riui Watermann ir pareigūnui 
Grafenhorst: jiems abiem gerai 
žinomos šios lietuvių grupės .gy
venimo sąlygos ir jų likimas, 
jiems rūpi ir jų gerbūvis. Tokia 
nepalaužiama tėvynės meilė su
pinta su giliu tikėjimu yra tikrai 
nepaprasta ir sektina”.

H.K. (Laisvai vertė Z.)

priemonės, buldozeris. Lietuvos 
statybininkai, pagal radiją, Petro
pavlovsko srityje statysią elevato
rių. (K)

*

Ukrainoje sovietų nuteisti mirti 
8 asmenys ir 10 ilgametėm kalė
jimo bausmėm už 2 milijonų rub
lių išeikvojimą. Beveik visi nu
teistieji yra žydai.

zas padarė savo, kuo mes visi 
galime pasidžiaugti ir pasidid
žiuoti, bet ką padarė ir kuo ga
lime pasidžiaugti pastangomis tų 
kurie galėjo prisidėti prie tos 
manifestacijos ir neištiesė pagal
bos rankos?

Skaitytojų dėmesiui: šioji po
lemika iškilo paskelbus M.P. Nr. 
15 Vokietijoje gyvenančio liau
dies menininko drožinėtojo St. 
Motuzo laišką, kuriame jis apra
šo jo darbų parodos rengimą ir 
Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
nuotaikas. Jo paroda įvyko vasa
rio 17 d., kurią aplankė daug 
vokiečių ir tie patys vokiečiai 
sudėjo 170 DM auką Tautos Fon
dui. Apie tos jo surengtos paro
dos svarbą ir reikšmę viską pa
sako vokiečių spaudoje tilpęs 
straipsnis, kurį šia proga verti
mo formoje skelbiame. Red.

TAUTINIS IZOLIAGIONIZMAS IR 
LIETUVYBĖ

(SANTRAUKA PASKAITOS, KURIOS DALIS BUVO SKAITYTA CANBERROS “ŠVIESOS” 
SKYRIAUS SUSIRINKIME)
RAŠO JULIUS VĖTEIKIS

I. ĮVADAS.
Ši tema, kiek aš žinau, iki šiolei dar nebuvo

> išsamiai ir atvirai liesta bei nagrinėta ne tik 
i Australijos lietuvių, bet ir amerikinėj lietuvių

spaudoje, šitokio apėjimo prasmė, manau, yra ta, 
; kad lietuviškos politinės išeivijos vadovaujan

tiems veiksniams nė į galvą neatėjo mintis, kad 
jau po 15-kos metų prievartinės emigracijos ras- 

Į tęsi nors nedidelis nuošimtis tokių, kurie suabe
jotų savo buities izoliacinės padėties prasmingu- 

! mu ir pradėtų galvoti apie integravimosi reika- 
; lingumą į vietines bendruomenes.
į Nūdienė realybė tačiau jau rodo nežymų 
f reiškimąsi ir tokių minčių mūsų bendruomenėje, 
f kurios reikalingos tam tikro praskaidrinimo per- 
l svarstant šį klausimą iš esmės ir išryškinant tuos 
I mūsojo gyvenimo bruožus, kurie kalba už izolia- 
' cinio bendradarbiavimo idėją iš anksto paneigiant 
i integracinį bendravimą kaip nusilenkiančią kapi- 
; tuiiaciją, kaip rezistencinės dvasios galutinį pa

lūžimą, vedantį į lietuviškumo nuosmukį ir neiš- 
j vengiamą nutautėjimą.
! Izoliacijos sąvoka suprantama kaip atsiskyri- 
į mas bei užsidarymas nuo santykiavimo. Tautinė 
| izoliacija kaip tokia gali turėti keturias formas: 
| geografinę, socialinę, kultūrinę ir psichologinę.

Išeeivijos problemas svarstant dažniausia su
siduriama tik su kultūrinės iziliacijos forma, ka
dangi geografinėje, socialinėje ir iš dalies psicho-

> loginėje plotmėje emigrantų izoliavimosi vyks
mas neįmanomas.

Savaime suprantama, kad ir kultūrinė izolia
cija, jeigu ji kraštutiniai vykdoma aklinai užkon
servuojant visas tautines vertybes nuo išorinio 
pasaulio, nėra teigiamas reiškinys, tačiau tauti- 

■ nės mažumos ar paskiros tautinės grupės dvasinių 
i vertybių išsaugijimo ir naujų kultūrinių formų 

kūrimo rungtynėse neabejotinai privalo išlaikyti 
vadinamosios bendradarbiaujančios izoliacijos pa
dėtį, kad tautybių tirpdinimo katile išliktų nepa- 
glemžtos valdančiosios daugumos. Ta prasme ir 
bus čia dedamos pastangos paryškinti keletą 

minčių dėl bendradarbiaujančio izoliacijonizmo 
prasmingumo lietuviškosios išeivijos kultūrinėms 
vertybėms išsaugoti.

2. Istorijos palikimo pamokos
Lietuvių senovė tesiekia maždaug vieną 

tūkstantį metų, ir jei panagrinėsime tą mūso
sios praeities priešaušrį, tai nepakeičiamai kon
statuosime, kad senoji Lietuva išaugo į milžiniš
ką galybę ne integravimosi politikos dėlei, bet tik 
griežto bendradarbiaujančio izoliavimosi dėka. 
Pagoniškoji Lietuva, kaip žinome, ilgus šimtme
čius atkakliai gynė kardu savo gyvenamąsias že
mes nuo priešų, selinančių iš visų keturių pusių. 
Senieji mūsų kunigaikščiai, reikia manyti, gana 
sąmoningai suvokė ano meto politikos linkmę ir 
todėl kovojo bemaž su visais kaimynais, kad izo
liuotų lietuviškąjį branduolį, kalbantį viena kal
ba ir kad išsaugotų to branduolio religiją ir pap
ročius nuo besiskverbiančių svetimybių. Nekal
bant jau apie bendravimą, Lietuvos istorinio prie
šaušrio kunigaikščiams buvo svetima net ir ben
dradarbiavimo mintis su savo kaimynais, šį fak
tą patvirtina Didž. Lietuvos kunigaikščio Min
daugo mirtis, nes juk tada kai jis apsikrikštijo 
ir pradėjo bendradarbiavimą su Vakarais, izolia
cinės politikos šalininkai jį nužudė kaip tautinės 
valstybės linijos išdaviką.

Kai 1270 metais į Lietuvos valdovus iškilo 
Kernavės kunigaikštis Traidenis jis buvo sutiktas 
lietuviškųjų giminių kaip grynai tautiškosios ir 
pagoniškosios Lietuvos valdovas. Jis nesidėjo į 
sąjungas nė su vienu kaimynu. Būdamas geras 
karys jis pats vienas kariavo su visais Lietuvos 
priešais. Todėl jį rėmė ir jo klausė net ir žemai
čių kunigaikščiai, žodžiu, dėka Traidenio izolia
cinės politikos jo laikų Lietuva buvo iškilusi 
kaip galinga karinė pajėga. Be to, tuo metu Lie
tuvos valstybė buvo grynai lietuviška ir tautiš
ka. Ji buvo daug platesnė negu Mindaugo laikais, 
nes Traidenio klausė ir žemaičiai, ir jotvingiai, 
kurie Mindaugo laikais dėl jo bandymų bendrau

ti su krikščionimis ir kitataučiais labai neaiškiai 
laikėsi.

Po Traidenio mirties Vytenio ir vėliau Gedi- 
minaičių giminės tęsiamos tautinės — izoliacinės 
politikos dėka senovės Lietuva dar labiau sutvir
tino ir išplėtė savo didybę. Tais laikais ir paski
rų lietuviškų genčių, kalbančių giminingomis, ta
čiau kiek skirtingomis tarmėmis, susikristalizavo, 
galima sakyti, vienalytė lietuvių kalba, susifor
mavo daugiau ar mažiau lietuviški papročiai, su
sikūrė visame krašte dainuojamos vienodos dai
nos, sakmės ir pasakos. Nemuno ir Dauguvos 
upių baseinuose susiformavo lietuvių nacija, vie
ninga, išdidi ir veržli į svetimųjų žemes.

Kai kas iš mūsiškių, net kartais vadinamųjų 
inteligentų, drįsta tvirtinti, kad senovės lietu
viai buvę atsilikę ano meto kultūros atsiekimuo- 
se, kitaip tariant buvę barbarai. Tokiems tepa- 
tieksiu tik šią mažytę ištrauką iš žinomojo isto
riko A. Šapokos knygos “Lietuvos Istorija”:

“Skaitydami senuosius Lietuvą liečiančius 
raštus, matome, kad juose Lietuva laikoma daž
niausiai tamsiu, barbarišku kraštu, bet Lietuva iš 
tikrųjų nebuvo laukinė. Tiesa, joje nebuvo ga
lingų akmens pilių, o tai todėl, kad čia nebuvo 
uolinių kalnų, kurių buvo pilna vidurinėje Euro
poje. Bet tatai krašto kultūros lygio žinoma, dar 
nelemia. Iš tikro, vienintelis skirtumas, skyręs 
Lietuvą nuo kaimynų, buvo tik tas, kad ji nebu
vo krikščioniška, šiaip jau savo kultūra ji buvo 
lygi su visais savo kaimynais tai mes dabar gerai 
matome iš archeologinių iškasenų, rodančių, kad 
lietuviai vartojo tokius pat ginklus ir tokius pat 
įrankius, kokius vartojo jos kaimynai ir visa Eu
ropa. Bet geriausias Lietuvos kultūros rodiklis 
yra jos nuveiktieji darbai. Jei lietuviai būtų bu
vę barbarai, nebūtų sukūrę tokios galingos vals
tybės; jie nebūtų galėję ir nuo ordino apsiginti. 
Jie turėjo savotišką kultūrą, gyveno savotišką 
gyvenimą, o kad nebuvo krikščionys, — čia bu
vo ne jų vienų kaltė; ordinas jiems atnešė kry
žių ant kardo, tad jie ir negalėjo jo priimti. 
Europa juos už tai iškoneveikė ir per 150 metų 
ruošė prieš juos žygius, o jie vis dėl to’ atsilaikė. 
Tačiau kiek lietuviai parodė sumanumo, valsty
binės išminties ir energijos! Juk pasiekti 'Volgą, 
Juodąją Jūrą, tolimąją Galiciją ir iš ten suskubti 
grįžti į Nemuno pakrantes atremti ordino puoli
mų — reikėjo ir ištvermės, ir energijos. Tai ge
riausias tautos atsparumo ir neišsenkančios ener
gijos liudijimas”.

Deja, šis tautinis izoliacinės Lietuvos valsty
bės didingas laikotarpis tęsėsi tik nuo 1270 iki 
1377 metų, kada į Lietuvos sostą atsisėdo Jogai
la, vedęs lenkaitę Jadvygą ir patapęs Lenkijos 

karalium. Atsisakęs izoliacinės politikos, jis pra
dėjo valstybinę akciją už politinį ir personalinį 
bendradarbiavimą su Lenkija ir lenkais. Tada pa
biro pirmosios nuolaidos, t.y. pirmoji sėkla, pro
paguojant lietuvių lenkų vienybę ir lygiavertiš
kumą, vedybomis maišant šių tautų bajorijos luo
mą, skatinant bendrauti ir net broliautis, buvo 
sulaužytas lietuvių izoliacinis atsparumas, ir lyg 
nejučiomis sveika lietuvių tautos moralė užkrės
ta nepageidaujamomis nutautėjimo bacilomis. 
Kada lietuvių tautos psichologijoj lyg kietame le
de atsirado pratirpdytų plyšelių, tada prasidėjo 
ir pirmosios irimo žymės. Kaip kirminai, įsimetę 
į sveiką medį suėda jo kamieną, taip ir lenkų ba
jorai, leidus jiems įsigyti Lietuvoje žemių, nu
siaubė Lietuvos kraštą visur išmėtytomis sveti
mybę salelėmis. Pradėjus kurtis mišrioms insti
tucijoms, ypač mišrioms parapijoms po krikščio
nybės įvedimo, prasidėjo pagreitintas ardomasis 
nutautėjimo vyksmas.

Vytauto Didžiojo garbei vis dėl to reikia pri
pažinti tą aplinkybę, kad jis tatai suprato, sielo
josi ir prieš tai kovojo. Savo amžiaus pabaigoje 
jis visiškai kietai užsimojo atsikratyti krašto len
kinimo įtakų, dėjo pastangų apsikarūnuoti kara
liumi, kad įgautų pilną savistovumą ir išguitų 
lenkiškos kultūros pradmenis iš savojo krašto. 
Tačiau ši su lenkais bendravimo linkmė jau buvo 
nužengusi pertoli. Lietuvos bajorija jau buvo 
susižavėjusi vadinama bajoriškąja lenkų kultūra, 
silpnadvasių Lietuvos bajorų dalis jau buvo lin
kusi tarnauti svetimiems dievams. Sulenkėjusi 
Lietuvos bajorų dalis jau buvo susižavėjusi tais 
išoriniais lenkiškos kultūros materialiniais atri
butais, kokiais mūsų dabartinės išeivijos dalis su
sižavi Amerikoj, Kanadoj, Australijoj, ar kur ki 
tur, t.y. pasineria į dominuojančią laiko dvasią, 
pradeda nepasitikėti savo dvasinėmis vertybėmis 
ir vis toldami palaipsniui atsuka savo tautiečiams 
ir savai tautinei kultūrai nugarą, nužengdami į 
laiko dvasios medžiaginę tamsumą, nors savo šir
dyse vis dar kankindamiesi, ilgėdamiesi ir nerim- 
dami...

Po Vytauto Didžiojo mirties dar visa eilė Lie
tuvos kunigaikščių ir ypač didikų bandė vienaip 
ar kitaip atsiriboti nuo bendravimo su lenkais, 
tačiau jie, deja, jau buvo mažumoje. Kadangi 
pagal visą eilę susitarimų Lenkijos karaliai būda 
vo drauge ir didieji Lietuvos kunigaikščiai, todėl 
lenkų politika visur dominavo ir 1569 m. įvyku
si vadinamoji Liublino unija visiškai sunaikino 
Lietuvos savistovumo pastangas atnešdama Lietu
vos valstybei ir lietuvių tautinės kultūros visišką 
kapituliaciją, po kelių šimtmečių pražudžiusi ir 
Lietuvos — Lenkijos valstybių nepriklausomybes.

(Nukelta į psl. 4)
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MŪSŲ PASTOGĖ

Nuotaikos

i

II-JO PLB-ĖS SEIMO PROGRAMA
Seimas įvyks 1963 m. rugpiūčio 29 — rugsėjo 1 dienomis To

ronte, Kanadoje.

I. ORGANIZACINĖ IR STUDIJINĖ DALIS:
1. Atstovų ir svečių registracija.
2. Seimi atidarymas.
3. Prezidiumų ir komisijų sudarymas.
4. Seimo statuto priėmimas.
5. Sveikinimai.
6. P.L.B. Valdybos pranešimas.
7. P.L.B. Kultūros Tarybos pranešimas.
8. Pranešimai iš P.L.B. Kraštų veiklos.
9. Diskusijos iš pranešimų.

10. P.L.B. Valdybos rinkimai.
11. Studijiniai referatai ir iš jų išplaukiančios diskusijos bei 

nutarimai:
a) Organizacinė P.L.B. padėtis ir siūlomi pakeitimai.
b) Lėšų telkimas visokeriopai lietuviškai P.L.B. veiklai finan

suoti.
c) Peticija Jungtinėms Tautoms.
d) Tautinė, kultūrinė ir ekonominė būklė Lietuvoje.
e) P.L.B. vaidmuo Lietuvos laisvinimo darbe.
f) Jaunoji karta ir lietuvybės išlaikymas išeivijoje.
12. Paskaita tema: Lietuvių tautos likimas laiko ir istorijos 

perspektyvoje.
13. Iškilminga akademija O’Keefe Centre (sekemadienį, rug

sėjo 1 d., 2.30 vai.)

II. KULTŪRINIS IR MENINIS PASIRODYMAS:
1. Reprezentacinė lietuvių dailininkų darbų paroda O’Keefe 

Centre. Paroda bus išstatyta 4-6 savaites ir bus pamatyta didelio 
skaičiaus vietos visuomenės besilankančios kasdien vykstančioje 
programoje O’Keefe Centre. (Oficialus parodos atidarymas — 
penktadienį, rugpiūčio 30 d.).

2. Lietuvių kompozitorių simfoninis koncertas O’Keefe’s 
Centre (sekmadienį, rugsėjo 1 d., 4 vai. p.p.) Koncertas bus išpil
dytas Toronto simfoninio orkestro, diriguojant p. Vyt. Marijošiui 
ir dalyvaujant programos išpildyme mūsų pijano bei vokaliniams 
solistams ir Toronto “Varpui”.

3. Muzikos ir literatūros vakaras. (Penktadienį, rugpiūčio
30 d., 9 vai. vak.)

III. RELIGINĖ DALIS:
1. Pamaldos katalikams Toronto šv. Mykolo katedroje (sek

madienį, 1.30 vai.).
2. Pamaldos kitų konfesijų, pagal susitarimą.

;< o
IV. PRAMOGINĖ DALIS IR SPORTAS:

1. Atstovų ir svečių priėmimas ir susipažinimas (ketvirta
dienį, rugpiūčio 29 d., 9 vai. vak.).

' 2. Viešas pobūvis Seimo atstovams ir svečiams kartu su pla
čia Kanados ir J.A.V. lietuviška visuomene (šeštadienį, rugpiūčio
31 d., 9-12 vai. vak.)

3. Finalinės apygardinės sporto rungtynės (šeštadienį) ir 
P.L.B. Taurės įteikimas.

4. Užbaigiamoji Seimo vakarienė (sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
9 vai. vak.)

V. TAUTINĖ IR KULTŪRINĖ PROPAGANDA VIETOS GYVEN
TOJŲ TARPE:

1. Spaudos konferencija su Kanados angliškosios ir etnines 
spaudos atstovais bei kultūrinio gyvenimo vadovais.

2. Pasikalbėjimai per radiją ir T.V. su P.L.B. Valdybos, dailės 
parodos bei muzikinės programos komitetų ir Seimo prezidiumo at
stovais, išryškinant Seimo apimtį, reikšmę ir uždavinius.

3. Nuolatiniai pranešimai per radiją ir T.V., informuojant 
vietos visuomenę apie vykstantį Seimą bei jo siekimus. Jei šių pra
nešimų nebus galima įjungti į reguliarią žinių tarnybą, bus perka
mas tam reikalingas laikas komerciniu būdu.

4. Seimo metu Nepr. Lietuvos vėliava bus iškelta Toronto 
miesto rotušės aikštėje.

5. Yra tariamasi ir turima vilčių, kad bus paruoštas specia
lus, Seimą atžymįs, pašto antspaudas paženklinti visiems Seimo me
tu iš Toronto išeinantiems laiškams.

6. Bus padaryta visa, kad kaip galima daugiau ir žymesnių 
Kanados valdžios pareigūnų dalyvautų Seimo iškilmingoje akade
mijoje, koncerte ir užbaigiamojoje vakarienėje. Kanados Ministe- 
riui Pirmininkui ar jį atstovaujančiam valdžios atstovui bus įteik
tas iš anksto paruoštas specialus memorandumas Lietuvos reikalu. 
PASTABA: Chronoliginė programos tvarka bus paskelbta ir išsiun
tinėta Seimo atstovams vėliau.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, 
ą,-Toronto, 1963 m. kovo m. 25 d.

VAIVA MELBOURNE
i Dainos 
pakviestas

Melbourne Lietuvių 
Sambūrio valdybos j 
balandžio mėn. 27 d. atvyko Ade
laidės Lietuvių Teatro Mylėtojų 
Sambūris į Melbourną ir pastatė 
S. Čiurlionienės 3 veiksmų, 6 pa 
veikslų dramatinę legendą “Vai
va”. Ją scenai pritaikė P. Rūte
nis, režisavo J. Neverauskas. De
koracijos buvo patrauklios ir 
gražios, dailininko R. Daugailio 
pagamintos. Kostiumai skoningi 
pagal dail. I. Pocienės eskizus 
pasiūti. Šviesų efektus tinkamai 
derino V. Vosylius, o garsų ef
ektus — A. Maželis. Sambūriui 
administruoja P. Launikaitis.

“Vaivos” vaidinimas buvo labai 
šiltai priimtas žiūrovų. Gražios, 
dekoracijos, tinkami kostiumai 
suteikė pačiam vaidinimui pat
rauklų foną. Iš vaidintojų masės, 
kurių buvo 20, labiau išsiskyrė 
savo vaidinimu 
želytė), Vaiva 
Laumė, auklė 
Straublys (V.
nas (L. Gerulaitis) bei šėkštas 
(A. Mačiukas). Apskritai sunko
kai vaidinima legenda įveikti, 
nors ir ne be trūkumų, kurie iš
šaukė neįtikėtumą, bet tai graži 
pradžia į pažangos galimybes. 
Vis daugiau darbo ir pasiaukoji
mo sambūris įdėdamas galės drą
siau ir tobuliau pasirodyti sceno
je ir surasti naują kelią skur
džiuose šių dienų teatro meno dir
vonuose. Labai teigiamas reiški-

Pajauta (D. Ma- 
(E. Baltutienė), 
(B. Mikužytė), 

Baltutis), Perkū-

TAUTINIS... (Atkelta iš psl. 3)

Šis istorinis palikimas aiškiai mums rodo, kad 
atsisakius tautinio izoliacijonizmo politikos ir pra
dėjus ne tik bendradarbiauti su kitataučiais neiš
vengiamai susilaukiama pralaimėjimo ir pražū
ties. Priešingu gi atveju, nors ir aukojamasi, ko
vojama, žūstamą, nors atsisakoma daugelio med 
žiaginių patogumų ir ištaigos, nors gyvenama 
biedniau ir vargingiau, bet turima savarankumo 
išdidybės, savo tautinės kultūros džiaugsmo ir 
gyvenimo laimės.
3. Izoliaciniai polinkiai išsaugo skirtingus tautų 
dvasinius bruožus

Žydų tautos istorija yra geriausias tautinės 
izoliacijos politikos pavyzdys. Senovėje būdama 
maža tauta, prieš 4.000 metų vergavusi Egipto 
nelaisvėje, visais amžiais persekiojama ir naiki
nama, antrojo pasaulinio karo metu netekusi mi
lijonų savo tautiečių, tačiau dėl protingos savo 
tautinės izoliacinės politikos dar ir šiandieną ji 
priskaito 15 milijonų narių. Daugumas mano, kad 
žydus nuo nutautimo saugo jų skirtinga religija. 
Dalinai tiesa, tačiau ne esminė, nes juk tautos 
religija tesudaro tik dalį tautinės kultūros, o be 
to, toli gražu ne visi tautos nariai tą religiją iš- 

• pažįsta. Taip pat ii’ didelė žydų tautos dalis, ypač 
Jaunimas, yra netikintys, šiam tvirtinimui nerei
kalingi ypatingi pavyzdžiai, nes gerai žinome, 
kad pasaulinį socializmą sukūrė žydai, o ir dabar 
visur revoliucijas kursto netikintis žydų jauni
mas. Prieškarinės Lietuvos komunistų partijos ei
lėse buvo apie 80% žydų, kurie neigė savąją reli
giją, tačiau vistiek liko žydai, su savo tradicijo
mis, žydiškuoju gyvenimo būdu ir tautiniu so
lidarumu. Tatai rodo, kad žydus jungia ne 
tik religija, bet jų polinkis gyventi izoliuoto
se bendruomenėse, kadangi tik tokiose jie 
gali rasti dvasinio pasitenkinimo, jose Jie 
gali džiaugtis tarpusavio gyvenimo laime, jie 
gali dalintis savo tautiečių vargais ir džiaugsmais, 
Jie gali turėti ir asmeninės medžiaginės naudos, 
padėdami vieni kitiems pašalpomis, paskolomis, 
darbo talkomis ir t.t.

Tūlas mūsiškių gal prikiš man, kad žydus ir 
čigonus statau tautinės izoliacinės politikos pa
vyzdžiais, todėl šio pranešimo proga noriu at
kreipti ypatingą dėmesį j demokratinių principų, 
kitas tautas mokančią nutautinti, lengva ranka 
savo pilietybes net ir tautybes dalijančią tačiau 
privatinės nutautinimo politikos nevedančią an
gliškąją tautų padermę. Nūdienos anglų negalima

laikyti vienalyte tauta, o integracinės ir koloni
zacinės politikos išdavoje greičiau daugelio tautų 
mišiniu, pasisavinusiu anglų kalbą ne anglų na
cijos kūrybai, bet tik medžiaginio gerbūvio sieki
mui ir jo naudojimuisi. Anglių padermės sukur
tos valstybės įsitvirtino visuose kontinentuose 
būtent: Amerikoje — Jungt. Amerikos Valstybės 
ir Kanada, Afrikoj — Pietų Afrika, Australijos 
kontinente — Australija, Naujosios Zelandijos sa
lyne — Naujoji Zelandija, o Europoje šią pader
mę atstovauja pati metropolija — Anglija. Ang
lų padermės žmonės, be to, savo kolonizaciniam 
procese sugebėjo net ir kitų rasių tautoms pri- 
gydyti savo kalbą tų valstybių oficialiam naudo
jimuisi — Indijai, Pakistanui, Kenijai, Ghanai, ir 
visai eilei kitų tamsiaodžių tautelių.

Kyla klausimas — kokią magišką lazdelę var
toja anglai, kad tarsi bitės prie medaus kimba 
kitataučiai prie jų, palyginus 
reizginio?

Priežastis aiški: kiekvienas 
vidualistas ir izoliacionistas ne 
mals, bet išauklėjimu ir gal net prigimtim. Origi
nalusis, t. y. anglas savo kilme nemėgsta nuo
širdžios bendrystės su savuoju, o ypač su kita
taučiu. Savo tautybę ir ypač savo kalbą jis laiko 
pirmaujančiomis; jis nedaro beveik jokių pastan 
gų, kad išmoktų svetimą kalbą. Jis su savo šeima 
gyvena uždaram kotidže, tarsi paskiroj lordo pily 
ir savo kaimyno jis gali visą amžių net nepažinti. 
Jo vaikai tedraugauja daugiausia tik su giminai
čiais ir tik mokyklose susiduria su svetimais vai
kais. Anglo šeima, jei jis atlieka kokias nors pa
reigas svetimame krašte, yra aklinai atsiribojusi 
nuo aplinkos ir stengiasi bendrauti tik 
šeimomis. Juk mums ne paslaptis, kad 
Indijoj, ir Kinijoj, ir Afrikoj gyveno ir 
begyvna visiškai izoliuotose angliškose 
menėse lankydami tik anglų klubus, tik anglų 
sportą, tik anglams skirtus kultūrinius 
linksminimų pobūvius.

Svetimasis atvykęs jieškotis duonos 
anglų kalbos kraštą, pradžioje išgyvena 
sunkumus. Nemokant gerai kalbos jis turi ten
kintis blogesniais ir mažiau pelningais darbais. 
Skurdi naujakurio padėtis verčia jaustis žemesnio 
individo padėtyje ir į aklinai uždarą anglo namą 
žiūrėti lyg į augštesnės būtybės pilį, kurion 
įžengti reikalingas nuolankumas ir nusižemini
mas. Tatai suprantama, natūrali gyvenimo silpny
bė, jei atvykusia svetimasis nėra išdidžios dva
sios ir pakilios sąmonės žmogus. (Bus daugiau)

nys, kad vaidilų tarpe nemaža 
jaunosios kartos atstovų, k.a.: D. 
Maželytė, B. Mikužytė, D.' Jasu- 
tytė, L. Kučinskaitė, V. Bra
zauskaitė, A. Urnevičiutė, V. 
Straukas, Aurimas Dumčius, Ar
vydas Dumčius, J. Morkūnas, E. 
Brazauskas ir V. Opulskis. Teat 
ras būdamas lietuviškojo žodžio 
tribūna turi nepaprastos įtakos į 
jaunimą ir labai pasitarnauja 
lietuviškumui išlaikyti. Linkėti
na, kad teatrinio meno vienetai 
Australijoje išaugtų į pastoves
nius ir nugalėtų laikinų pastan
gų pobūdį. Išeivijoje to atsiekti 
reikia didžiausių pastangų bei 
nepaprasto pasaukojimo. Ir iš 
“Vaivos” spektaklio matome, 
kad tiek režisorius, tiek visi sam
būrio dalyviai yra įdėję daug 
darbo besiruošdami vaidinimui. 
Bet to negana. Reikėjo nuo poil
sio pavogtomis valandomis pa
ruošti dekoracijas, pertraukų 
metu sukalti scenovaizdį ir po 
kelionės nuovargio patiems viską 
paruošti rampos šviesai.

Gal daugelis paklaus, ar yra 
prasmė tiek daug vargti teatro 
mėgėjų sambūriams, kai nesu
laukiama reikiamų vaisių, kai 
dažnai bendruomenė yra abuoji 
teatro menui ir didesnėse kolo
nijose tesusirenka į spektaklį 
skurdus žiūrovų būrys? Tenka 
teigiamai atsakyti, n'ors ir gyve
name svetimame krašte ir teatri
nei veiklai šimtais kliūčių pasto
ja kelią, nes ir beviltiška 
nebūtinai yra beprasmiška, 
ir mūsų dramos užuomazga 
svetimam krašte, Petrapilio 
dentų tarpe, kai mūsų tauta ne
šė sunkų caro jungą. Todėl dau
giau tikėjimo ir dėmesio mūsų 
teatro meno atstovams, turime 
pralaužti abuojumo sieną ir išrū
pinti tinkamą vietą teatro menui 
šiandien tik kampininko vietą 
teturinčiam kitų menų tarpe.

Į “Vaivos” spektaklį Melbour
ne susirinko netoli 450 žiūrovų 
ir tai moralinis atpildas vaidi
loms. Vaidintojai susilaukė 
smarkios audros katučių, gėlių 
ir sveikinimų. Po spektaklio ryž
tinguosius teatro mėgėjus pas-

kova
Juk 

gimė 
stu-

nelengvos kalbos
APIE LIETUVIUSanglas yra indi- 

tik savo įsitikini-

su anglų 
anglai ir 
dabar te- 
bendruo-

ai- pasi-

kasnio į 
gerokus

ARNOLDAS VOKIETAITIS 
vasario 1 d. Bostone, Donnelley 
teatre, Sevilijos kirpėjo premje
roje, dainavo Don Basilio rolėje. 
Publikos buvo šiltai sutiktas. Te
atro adm. direktorius yra lietu
vis F.W. Šidlauskas, Yale un-te 
gavęs magistro laipsnį iš dramos 
srities.

,KUN. PROF. ST. YLA parašė 
naują knygą “Mergaitės brendi
mo metai” ir jau atidavė spaustu
vei. Leidėjas — Immaculta Press. 
Leidinys bus didoko formato ir 
turės apie 300 psl. Iliustruoja 
dail. Aldona Simunytė. Autorius 
būdamas mergaičių bendrabučio 
kapelionu, turėjo progos išstudi
juoti auklėtinių psichologiją teo
riškai ir praktiškai.

15 METŲ TAUT. ŠOKIŲ 
GRUPEI, š.m. vasario 16 sueina 
15 metų nuo pirmojo Paryžiaus 
liet. taut, šokių grupės pasirody
mo. Tai įvyko 1948 m. Paryžiaus 
liet. taut, šokių grupės organiza
torė — dr. A. Šlepetytė, kuri tuo 
metu studijavo Paryžiuje, Sorbo- 
nos un-te. Ji grupei vadovavo ke

sutikti ru- 
kasdieninis 
nacionalinį 
Vis dėlto

Neseniai iš lietuvos atvykę paša, 
koja — Nuoširdūs santykiai su 
ne rusų tautybės žmonėmis — 
Kaip žiūri į tarptautinio gyveni
mo įvykius — Judėjimo laisvė

Jaunimas labai domisi gyveni
mu Vakaruose pasakoja neseniai 
iš Lietuvos atvykę — jų nuotai
kos daugeliu atvejų skiriasi nuo 
vyresniųjų. Vyksta politinėm te
moms diskusijos, bet daugiau gai
vališkai — neorganizuotai.

Būdinga, kad žodis “okupan
tas” viešai retai panaudojamas. 
Tačiau, jei sakoma: “atėjo, užė
jo rusai, rusų valdžia”, jau aiš
kiai išreiškiama okupanto sąvo
ka. Kadangi šiandien 
sus Lietuvoje — jau 
reiškinys, tai apie 
skirtumą pamirštama, 
rusų elgsena, jų kultūra visuo
met sutinkama priešiškai. Gyven
tojai ypatingai nemėgsta rusų 
viršininkų, o patys rusai, aišku, 
tai jaučia. Vieni jų bando prie 
lietuvių prisitaikinti (gal kartais 
ir nuoširdžiai), o kiti nori pa
brėžti “broliškosios tauts prana
šumą”. Tai lengvai pastebėsi pas 
menko išsilavinimo viršininką. 
Jie dažnai vaizduoja “politiniai 
subrendusius”, gi lietuviai, jų 
nuomone, reikalingi perauklėti..

Santykiai su ne rusų tautybės 
ateiviais žymiai švelnesni, dauge
liu atvejų ir nuoširdūs, ypač su 
Kaukazo tautomis, kaip su ar
mėnais, gruzinais, azerbaidžanie
čiais. Jų tarpe atsiras daug to
kių, kurie rusų net daugiau ne
mėgsta kaip pabaltiečiai. Antise
mitizmo nuotaikos Lietuvoje ne
pasireiškia.

Antisovietinių anekdotų Lie
tuvoje išgirsi labai daug, šian
dien jie laisviau pasklinda, katp 
Stalino laikmečiu. Naujais anek
dotais dažnai palydimas kiekvie
nas naujas politinis įvykis ar 
naujos Chruščiovo reformos. Par
tijai priklausą laikomi ne tiek 

veikino Melbourne Apylinkės v- 
bos pirm. J. Pelenauskas ir Mel
bourne Dainos Sambūrio v-bos 
atstovas V. Bosikis. Tenka čia 
pabrėžti chorvedžio A. čelnos, 
choro administratoriaus L. Bal
trūno ir choro v-bos didį pasi- 
tarnavimą Melbourne bendruo
menei pakviečiant adelaidiškius 
su “Vaivos” vaidinimu. Tuo Mel
bourne Dainos Sambūris praple
čia savo veiklą ir sudaro tinka
mas sąlygas išgyventi ir teatri
nį meną.

Po spektaklio Dainos Sambūrio 
vadovybė iškėlė šaunias vaišes 
adelaidiškiams teatro mylėto
jams, į kurias be jų atsilankė ir 
gausus melbourniškių būrys, vi
so apie 150 asmenų. Gražiai pa
sivaišinta, padainuota ir 
keista šiltais sveikinimo ir 
kos žodžiais.

Melbourniškiai. šviesiai
Adelaidiškių teatro gastrolę Mel
bourne ir linki sėkmės ateičiai.

Vilmantas

pasi- 
padė-

mini

letą metų kol išvyko į JAV. Toliau 
grupei kurį laiką vadovavo stud. 
V. Augustaitytė, po jos — skulpt. 
Ant. Moneys, buv “Čiurlionio” an
samblio narys. A. Mončiui po ke
lių metų iš šių pareigų pasitrau
kus, grupės vadovavimą perėmė 
arch. L. Pabedinskas. Jam teko 
ilgiausiai būti tautinių šokių gru
pės vadovu. L. Pabedinskui emi
gravus į JAV, šiuo metu tautinių 
šokių grupei vėl vadovauja A. 
Moneys.

★
Pietų Amerikos lietuvių kon

greso metu Montevideo mieste vie
tos lietuviai komunistai surengė 
demonstracijas su rėksmingais 
plakatais, kad šis kongresas esąs 
“fasištų, nacių ir žudikų suvažia
vimas”. Montevideo mieste (Urag- 
vajuje) gyvena apie 3.000 lietuvių 
iš kurių apie ketvirtis yra fana
tiški komunistai.

★
— Čikagoje gyvena virš 

600.000 lenkų tautybės asmenų, 
kuriems išeina du dienraščiai 
lenkų k. Lietuvių Čikagoje yra 
tris kart mažiau, bet jie sugeba 
išleisti taip pat du dienraščius 
ir daug kitų periodinių leidinių.

1963 m. gegužio 8 d.

Lietuvoje
išdavikais, kiek karjeristais, par
sidavėliais.

— Vengrijos, Berlyno, Sueso 
įvykiai lietuviams sudarė įspūdį, 
kad Vakarų diplomatija yra ne
lankstanti, neryžtinga. Tikima, 
kad karinės galios atžvilgiu Va
karai yra labai stiprūs, -bet ne
menkinamos ir Sovietų Sąjungos 
jėgos. Tikima ir Vakarų valsty
bių ekonominiu pranašumu. Jei 
kas nesutinka su Sovietų politi
ka, lietuviuose įsigyja simpatijų. 
Pvz., prezidentui Tito atskilus 
nuo Stalino, Jugoslavija lietuvių 
tarpe turėjo didelių simpatijų. 
Gomulkos Lenkija mažai skiria
ma nuo sovietų. Vis dėlto laiko
ma, kad režimas Lenkijoje esą 
švelnesnis, kad tai daugiau na
cionalinis lenkų režimas.

Jei apie naują karą mažiau be
galvojome (nukentėtų abi pu
sės), tai dažniau prasitariama 
apie įvairius vietinius karus. Esą, 
tokių galėtų kilti ir Europoje. 
Dėl atominio karo tokia nuomo
nė: dauguma teigia, kad atomi
niai ginklai gali būti ir nepanau
doti, tačiau pavojus laikomas vi
sur vienodas. O jai kiltų atominis 
karas, tai, manoma, Pabaltijys 
galįs būti sunaikintas.

Taikingasis sambūvis su Vaka
rais? Apie jį daug rašoma spau
doje, o dabarties tarptautinė pa
dėtis ypač Vidurio Europoje ma
žai ir tikima.

— O kaip atrodo judėjimo 
laisvė Lietuvoje? Kaip su kelio
nėmis į kitus sovietinio bloko 
kraštus? Ar dažnos keliaujančių 
kontrolės?

— Judėjimo laisvė apsigyventi 
į kitus sovietų bloko satelitinius 
kraštus leidžiama vykti tik bu
vusiems tų kraštų piliečiams. 
Prof, sąjunga ir partinė organi
zacija nusprendžia, kam leistina 
laikinai išvykti. Vėliau pildomos 
anketos ir tvirtina partijos ko
mitetas. Jei nerandama didelių 
“nuodėmių”, jau duodamas lei
dimas.

Lietuvos ribose keliauti galima 
laisvai. Nereikalingi leidiniai ke
liaujant ir į kitas sovietines res
publikas. Sovietijoje keliaujant, 
su kontrolėmis paprastai susidu
riama tik uždraustose pasienio 
zonose. Viešbutyje sustojus turi 
būti patiektas pasas. Jei būnama 
ilgiau trijų parų, reikalinga pasą 
registruoti. Tai atlieka viešbučio 
administracija. (E.) ’

KNYGA APIE “NUOSTABŲJĮ 
KRAŠTĄ” — SIBIRĄ

Vilniaus radijas bal. 10 d. pra
nešė apie naujai pasirodžiusį lei
dinį apie Pietų Sibirą. Tai esąs 
turtingas, daug paslapčių turįs 
kraštas. Dabar pavergtos Lietu
vos gyventojai jau galėsią smul
kiai susipažinti su Sibiru teoretiš
kai, nors daugeliui jis geriau pa
žįstamas praktiškai. (E)

KAIP PLATINAMOS 
KNYGOS LIETUVOJE?

Balandžio 15 d. Lietuvoje pra
sidėjo tradicinis knygų platinimo 
mėnuo. Organizuojami rašytojų 
susitikimai su skaitytojais. Vil
niuje numatyta surengti poezijos 
diena, o Klaipėdoje, šakiuose, Pas
valyje — literatūros vakarai. 
Brukant agitacinio turinio knygas, 
pasirodo, į platinimo tinklą įkin
kyti ne tik knygynai, bet ir vais
tinės, vartotojų kooperacijos par
duotuvės ir įvairios kitos įstaigos. 
Bal. 15 d. Vilniaus radijas paste
bėjo: beveik 19 proc. knygų Lie
tuvoje išplatinama ne per knygy
nus. (E)

“TIESA” PUOLA 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS 
“Tiesa” (nr. 90, bal. 16) primi

nė, kad daug lietuvių esama ir 
Australijoje, kad jie turi savo or
ganizacijas, parapijas, fondus. 
Pasak dienraščio, lietuviai — 
tremtiniai, “smulkesnės žuvelės” 
— “veiksniukai”... neturėdami 
vilties patekti į vadovaujančių 
“veiksnių” organus, išvyko į ki
tus kraštus”, ir į Australiją. Esą, 
apsukresnieji išleido “Australi
jos lietuvį”, o buvęs to laikraščio 
redaktoriumi J. Glušauskas pra
turtėjęs, kibęs į biznį ir su tau
tiečiais net nenorįs bendrauti.

(E) i
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NAUJA “KOVO” VALDYBA
Balandžio 28 Redfreno Na

muose įvyko Sydnejaus Lietuvių 
Sporto Klubo “Kovo” metinis 
narių ir rėmėjų susirinkimas, ku
rio metu išrinkta nauja klubo 
revizijos valdybos.

Susirinkimų atidarus buv. klu
bo pirmininkui D. Kriaucevičiui, 
pakviestas susirinkimui pirminin
kauti V. Binkis ir sekretoriauti 
K. Protas. Pirmininkui V. Bin
kiui pasveikinus dalyvius, kurių 
susirinko virš 40, pranešimų pa
darė buv. klubo p-kas D. Kriau- 
cevičius, pabrėždamas, kad metų 
eigoje sportinė veikla buvo gyva 
ir ypatingai pasireiškė šachmati
ninkai, krepšininkės ir tin'klinin- 
kai, kai stalo teniso sekcija, nors 
ir buvo dėta pastangų, didesnės 
veiklos neišvystė. Didžiausia klu
bo problema buvo finansai, ku
rių stoka neleido plačiau išvysty
ti sportinio veikimo.

Revizijos komisijos aktų, neda
lyvaujant komisijos p-kui A. Ba- 
čiuliui, perskaitė A. Vasaris, iš 
kurio paaiškėjo, kad metų eigo
je buvo gauta labai nedaug pa
jamų, kurios visos buvo išleistos 
sportiniams reikalams, klubo ka
soje palikę vos du svarai.

Po šių pranešimų sekė pati gy
viausia susirinkimo dalis: klau 
simai, sumanymai ir diskusijos. 
Jų metu buvo gana karštų pasi
sakymų, įvairiausių pasiūlymų 
klubo veiklai ir finansams page
rinti; jais naujoji valdyba turės 
ir vadovautis. Susirinkime daly
vaujant didesniam skaičiui vyres
niųjų klubo narių ir rėmėjų, bu
vo išklausyta daug praktiškų pa
tarimų ir pasiūlymų valdybų

— Prancūzijos krepšininkas, ku
rio ūgis yra 7,2 pėdos gavo iš vie
no sporto mecenato mažų auto
mobilį. Jis jį gali vairuoti tik ta
da, kai išmontuoja abi priekines 

» sėdynes ir pats atsisėda mašinos 
gale.

rinkti daugiau iš vyresniųjų tar
po, patiems sportininkams pa
liekant tik aktyvųjį sportų. Gai 
la tik, kad vėliau, renkant val
dybų, daugelis tokių siūlytojų, 
išstačius jų kandidatūras, jas at
siėmė.

Naujon 1963-jų metų valdybon 
išrinkti ir pareigom pasiskirstė 
šie nariai: Pirmininkas — St. Pa- 
čėsa, sekretorius — V. Jankus, 
iždininkas — St. Stribinskas, 
moterų sekcijos vadovė — Z. Mo
tiejūnienė ir sporto reikalų va
dovas — St. Lukoševičius. Kan
didatai: K. Adickas ir V. Karpa
vičius.

Revizijos komisijon išrinkta: 
A. Laukaitis, M. Petronis ir K. 
Protas. Šį susirinkimų labai gra
žiai ir sumaniai pravedė pirmi
ninkaujantis V. Binkis.

Į naujų “Kovo” valdybų buvo 
išrinkta daugumoje nauji žmo
nės, nors sportinėje “Kovo” 
veikloje ir mažai žin'omi, tačiau 
visuomeniniame ir organizacinia
me Lietuvos ir Australijos lietu
vių gyvenime gerai pažįstami ir

turį daug patyrimo.
Dabartinis “Kovo” pirmininkas 

gerai pažįstamas sydnejiškiams, 
turi daug patyrimo sportiniame 
organizaciniame darbe; Lietuvo
je jam teko eiti Raseinių šaulių 
rinktinės sporto vadovo pareigas. 
Sekretorius V. Jankus, prieš 4- 
rius metus atsikėlęs iš Melbour
ne, daug metų Lietuvoj ir čia 
dirbęs su jaunimu, ypatingai su 
skautais, tat jam šis darbas ir 
nesvetimas. Kasininkas St. Stri
binskas jau kelerius metus bu
vęs klubo iždininku, todėl pini
giniai reikalai jam gerai žinomi.

Moterų sekcijos vadovė Z. Mo
tiejūnienė, turėdama savo dvi 
dukras aktyvias ir labai geras 
krepšininkes, stropiai sekdama 
merginų veiklų, savo malo
niu šypsniu ir nuoširdumu tikrai 
galės suminkštinti širdis tų, ku
rie jau primiršo, kad Sydnėjuje 
yra toks sporto klubas “Kovas", 
jungiantis mūsų besiblaškančius 
jaunuolius ir skiepijantis jiems 
lietuviškų dvasių. Sporto vadovas 
St. Lukoševičius, vienas iš pa
vyzdingiausių ir geriausių mūsų 
jaunosios kartos krepšininkų, bus 
lyg ryšininkas tarp valdybos ir 
aktyviųjų sportininkų.

Linkint naujajai valdybai daug 
sėkmės jų darbe, telieka tik pa
sidžiaugti, kad šiais metais mū
sų vyresnieji aktyviai įsitraukė į 
sportinį darbų, kas tikrai paska
tins ir kitus — tiek jaunesniuo
sius, tiek ir jauniausius — pri
sidėti prie šio reikšmingo spor
tinio darbo Australijos lietuvių 
tarpe. A. L-ti».

RAŠO J. J. BAČIŪNAS
Savo laiške “Sporto Skyriaus” 

redaktoriui p. J. Bačiūnas rašo, 
jog tik grįžęs į Amerikų dalyva
vo XHI-sios š. Amerikos Sporto 
Žaidynėse, kurių metu jvyko 
sporto darbuotojų pasitarimas. 
Dalyvavo: K. Karalis, dr. A. Nas- 
vytis, Švelnys, FASKO p-kas J. 
Nasvytis, J. Bachūnas, B. Adam- 
kavičius, Janula, F. Eidimtas, R. 
Dirvonis, A.' Supron'as, P. Petru
žis,• K. Baronas, J. Balsys, J. Gus
tainis, Bulionis, V. Birieta, R. 
Gaška, p. J. Bačiūnas padarė il
gų pranešimų apie Australijos 
lietuvius ir jų sportuojantį jau
nimų. Jis paminėjo ir vėliau dis
kutavo apie Amerikos lietuvių 
krepšininkų viešnagę Australijo-

je. V. Adamkavičius LBCV vice
pirmininkas pareiškė, kad tokia 
kelionė kainuotų maždaug 15.000 
dolerių. FAS’KO v-bos pirminin
kas J. Nasvytis pažadėjo sudary
ti atitinkamų komitetų, kuris rū
pintųsi tolimesniais išvykos rei
kalais. Susirašinėjimas jau už
megs tas.

* * *
Prieš maždaug 10-tį metų iš 

Australijos išvykęs į JAV-bes 
Jonas Radušis neseniai grįžo į 
Australijų kaip vienos alyvos fir
mos atstovas. Atskridęs į Adelai
dę, kur yra jo įstaiga, iš čia jis 
išskrido į Queenslandu susipažin
ti su ten vykstančiu darbu. Pa
keliui jis trumpam buvo sustojęs

Gal ir
Australijos lietuvių troškimas 

pamatyti Amerikos lietuvius 
krepšininkus gali būti realizuo
tas dar šiais metais. Prasidėjo 
pasitarimai tarp Amerikos lietu
vių sporto vadovybės, Australi
jos lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto valdybos ir Australų krep
šinio vadovybės. Pavykus išspręs
ti finansines problemas ir neat
siradus kitoms nenumatytoms 
kliūtims, užjūrio sportininkai tu
rėtų atvykti į Australijų liepos - 
rugpjūčio mėnesį.

JAV lietuvių sporto vadovybės 
įgaliotas, išvykos reikalais su 
ALFAS Valdyba tariasi ‘ Vladas

atvyks
Adamkavičius, JAV lietuvių 
krepšininkų gastrolių Pietų Ame
rikoje vadovas. V. Adamkavičius 
buvęs lengvaatletas (sprinteris 
ir šuolininkas (laimėjo tris auk
so medalius Pavergtųjų Tautų 
olimpijadoje Nuernberge 1948 
metais. Organizacinį darbų pra
dėjo dirbti dar sportuodamas 
Vokietijoje. Nuvykęs į JAV sėk
mingai startavo lietuvių ir Pa
baltijo sporto šventėse ir akty
viai dirbo sporto vadovybėse. Ži
nant jo nuopelnus sportinėje 
veikloje, galima tikėtis, kad jam 
pavyks suorganizuoti ir sėkmin
gai įvykdyti Amerikos lietuvių 
krepšininkų išvykų į Australijų.

R. Sidabras

Sydnėjuje,. kuriame jam teko 
anksčiau ir gyventi, bet dėl lai
ko stokos negalėdamas aplanky
ti savo buv. draugų ir pažįstamų, 
prašė perduoti jiems geriausius 
linkėjimus. Greitu laiku tikisi at
sivežti savo šeimų ir ilgiau ap
sistoti Sydnėjuje, kas leis susi
tikti ir su savo senais bičiuliais.

NAUJAS STALO TENISO 
VADOVAS

Naujoji klubo valdyba, norėda
ma atgaivinti apleistų stalo teni
so sekcijų, paprašė jai vadovau
ti buv. Australijos meisterį ir 
gerai žinomų stalo teniso žaidė
jų V. Karpavičių šiai sekcijai va
dovauti. čia jis turi daug paty
rimo nes ir anksčiau jam teko 
vadovauti Sydnėjaus stalo tenisi
ninkams ir vėliau žaisti australų 
iškilesniuose klubuose. Tikėki
mės, kad naujasis vadovas ras 
būdų atgaivinti seniau buvusių 
vienų iš stipriausių klubo sekci
jų-

DAKTARAS PEIZERIS 
IR AKINIAI

Daktaras Peizeris — Amerikos 
akių gydytojas. Visiškai supran
tama, kad jam tenka turėti daug 
reikalų su akiniais. Jis stengiasi 
akinius pritaikyti kur ir kam tik
tai įmanoma. Paskutinis daktaro 
“išradimas” liečia tiesiog sportų. 
Jis nustatė, kad daugumas lenkty
ninių arklių yra toliaregiai. Tai
gi, kad jie galėtų iš arti geriau 
matyti kliūtis ir finišų, jiems rei
kia uždėti akinius. Ar Amerikos 
jojikai pasinaudos šiuo patarimu?

ATSISVEIKINOME SU BIČIULIAIS
B. IR D. GEČIAUSKAI IŠVYKO Į NEWCASTLE!

Sydnėjaus lietuviams gerai pa
žįstama Broniaus ir Danos Ge- 
čiauskų sportinė šeima, Velykų 
švenčių metu persikėlė gyventi į 
puikų savo namų Newcastelyje. 
Iki šio laiko B. ir D. Gečiauskai 
gyveno Sydnėjuje ir, augindami 
trijų vaikų šeimų, plačiai reiškėsi 
Sydnėjaus lietuviškame sportinia
me gyvenime.

Bronius, senas “Kovo” krepšinio 
veteranas, ilgus metus buvo vienas 
iš geriausių ir judriausių koman
dos puolikų. Jis “Kovų” atstova-

MURRAY’S B
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomų ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntiny* 
gaunama jū»ų giminią pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mei 
pilnai garantuojame Jū*ų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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vo jau prieš 10-tį metų, laimėjus 
trejus metus iš eilės Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybes. Be 
lietuviškų sporto švenčių, Bronius 
aktyviai gynė Sydnėjaus lietuvių 
vardų įvairiuose australų, pabal- 
tiečių ir kitų tautybių turnyruose, 
visuomet pasirodydamas savo ge
ru apgalvotu žaidimu ir ypatingai 
gerais metimais. Broniaus asme
nyje “Kovo” komanda turėjo vie
nų iš tų krepšininkų šulų, kurie, 
nežiūrint bet kokių savų asmeniš
kumų, visuomet suprasdavo pa
grindinę lietuviškojo sporto reik
šmę mūsų išeivijos gyvenime. Bro
niaus sportiškume, Sydnėjaus 
“Kovas” turėjo tikrų sportininko 
pavyzdį mūsų jauniesiems.

Be “Kovo” komandos, Bronius 
kurį laikų, dirbdamas “Goodyear” 
fabrike, žaidė šios komandos sudė
tyje, būdamas vienas iš geriausių 
komandos žaidėjų, kas daugelį 
kartų, jo gerų metimų dėka, atne
šė komandai pelnytus laimėjimus. 
Be krepšinio jis plačiai reiškėsi ir 
tinklinio sporte.

Baigęs aktyvųjį krepšinio žaidi
mų, veteranas Bronius, nepasekė 
daugelio kitų veteranų pavyzdžiu 
ir nenuėjo visiškon atsargom Jis, 
iki paskutiniųjų savo buvimo Syd
nėjuje dienų, labai dažnai ateida
vo į krepšinio treniruotes, pažais- 
davo, patardavo jauniesiems ir 
atstovavo veteranus krepšininkus 
jiems žaidžiant su dabartiniu “Ko
vu”. Be aktyvaus sporto, Bronius 
yra buvęs “Kovo” valdybos narys

ir aktyvus klubo rėmėjas bet ku
riame jo darbe.

Dana Gečiauskienė, neatsilikda- 
ma nuo savo vyro, irgi aktyviai 
eilę metų reiškėsi sportinėje Syd
nėjaus lietuvių veikloje. Įsikūrus 
moterų krepšinio ir tinklinio ko
mandoms, ji tuoj pat įsijungė į jas, 
pradėjo aktyviai treniruotis ir ne
užilgo pasidarė viena iš geriausių 
komandos krepšininkių ir tinkli- 
ninkių, atstovaudama “Kovų” lie
tuvių sporto šventėse, šalia akty
vaus sporto, Dana dalyvavo klu
bo valdybos darbe ir buvo viena 
iš tų moterų, kuri niekuomet neat
sisakydavo padėti rengiant bet 
kokį sportinį parengimų, vakarų, 
vaidinimų ir pan.

Sydnėjiškiai sportininkai, nete
kę šių dviejų buvusių gerų sporti
ninkų, jų asmenyje nustojo savo 
tikrai gerų bičiulių ir rėmėjų, ku
rių klubas, sunkiame savo darbe 
yra taip reikalingas. Tikėkimės, 
kad, nors ir gyvenant Newcastely
je, B. ii’ D. Gečiauskai, savo šir
dimi ir dvasia pasiliks visuomet su 
savo sportiniais draugais ir “Ko
vo” klubu labai artimi, neužmir
štant tų gražių dienų, praleistų 
sportinėje draugystėje. Ir, reik 
tikėtis, kad sūnus Darius ir duktė 
Lelia, greitu laiku sportiniame gy
venime galės pavaduoti tėvus.

Besikuriant naujoje vietoje, ge
riausios gyvenimo sėkmės linki 
abiems sportininkams veteranams 
visi jų buvę Sydnėjiškiai draugai.

A. L—tis
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Sportinės Įvairenybės
“SKRAJOJANČIO ŠKOTO” 

GALAS
Motociklininkų profesionalų Bo

bų Mak-Interų laikraščiai vadin
davo “skrajojančiu škotu”. Ši pa
vardė jam buvo duota po 1957 me
tų. Tuomet Bobas gavo dukart 
“aukso”, laimėjęs dvi sunkiau
sias profesionalų lenktynes Meno 
saloje — 350 ir 500 kub. cm. kla
sėje. Mak-Interas buvo pirmasis 
lenktynininkas, viršijęs šioje tra
soje 100 mylių per valandų greitį 
(daugiau kaip 160 kilometrų per 
valandų). Neseniai “skrajojantis 
škotas” atliko savo -paskutinį 
“skrydį”. Per eilines varžybas jis 
kartu su motociklu apsivertė ore 
ir trenkėsi į kelių. Su sunkiais 
kaukuolės ir kojos lūžiais Mak- 
-Interas buvo nugabentas į ligoni
nę. Čia jis ir mirė. Laikraščiai 
pažymi sunkių žuvusiojo lenktyni
ninko žmonos, pagimdžiusios tik 
prieš mėnesį kūdikį, padėtį.

LIROMS SKAMBANT
Italijos pramonininkai mielai 

finansuoja ir “globoja” įvairius 
futbolo klubus. Juk futbolu gali
ma uždirbti ne mažiau kaip par
duodant cigaretes ir automobilius, 
moterų baltinius bei ištaigingus 
butus.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- 

• mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

AKTYVIOS KREPŠININKĖS

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY: 

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH

FOOD STORES,

FOOD STORES,1 AXVlbAlvlxk A !/»• l’A U XvIvxtl A 0--------—-----

j 293 Church St. Tel.: 635-9728.
j BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

1
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE; MURRAY’S HEALTH
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH ___________ ,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180. »
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, g 

j 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498. g
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, | 

į | 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. g

FOOD STORES,

FOOD STORES,

FOOD STORES,

Be vyrų “Kovo” krepšininkų, 
kurie neseniai užbaigė rudens 
“A” klasės turnyrų, šiais metais 
labai gražiai reiškiasi ir kovietės. 
Nenuilstamu savo trenerio V. 
Binkio darbu jaunosios kovietės, 
šiais metais žaisdamos Parrama- 
ttos distrikto “A” klasės pirme
nybėse, išplėšė eilę gražių perga
lių ir šiuo metu stovi maždaug 
trečioje vietoje, kas jas tikriau
siai įgalins pasiekti pusfinalį. 
Paskutinėse rungtynėse prieš ge
rai susižaidusias australių“ Gia
nts” merginas kovietės išplėšė 
pelnytų pergalę 24:14. Einant 
turnyrui prie pabaigos šio dis
trikto vadovybė sudarė distrikto 
rinktinę, į kurių buvo pradžioje 
pakviestos dvi “Kovo” žaidėjos: 
J. Čepulytė ir L. Čelkytė. Vėliau 
siaurinant rinktinės vienetų, joje

liko tik J. čepulytė. Iš kitų iš
kilesnių žaidėjų koviečių tarpe 
yra jaunametė 6-šių pėdų aukš
čio centro puolėja Biretaitė; jai 
paskutiniu laiku nežaidžiant, jų 
pakeitė labai gerai žaidžianti L. 
Motiejūnaitė. Gaila, kad prieš 
kiek laiko katastrofoj susižeidi! 
si R. Lipšytė, dar negali žaisti 
gynime, bet treneris ir komanda 
tiksi jų vėl greitu laiku pama
tyti aikštėje.

* • »

“Kovo” viena geriausių krep- 
šininkių L. čelkytė numačiūci 
kuriam laikui persikelti į Ade
laidę, bet kol dar Sydnėjaus ne
paliko, tai kovietės komandos 
draugės tikisi, kad ji apsigalvos 
ir nepaliks nei komandos nei 
draugių.

Kas aš būsiu — krepšininkas 
muzikantae?

Neseniai Italijos futbolo sųjun- 
ga paskelbė sensacingus statisti
kos duomenis.

Pasirodo, per pastaruosius še
šerius metus pirmaujantieji ša
lies klubai uždirbo nei mažiau, nei 
daugiau kaip po kelis milijardus 
lirų. Pirmoje vietoje — žinomojo 
Milano klubo “Internacionale” sa
vininkai. Jų mėtinės pajamos — 
512,9 milijono lirų. Nedaug atsi
liko komandų “AS Roma” ir “AK 
Milan” šeimininkai — 449,4 ir 
428,1 milijono lirų.

Skelbdama šiuos skaičius, ita
lų spauda nurodo, kad sųjungos 
duomenys aiškiai nepilni. Juk 
niekam nėra žinoma, kiek tūks
tančių lirų futbolo vertelgos 
gauna už įvairiausias tamsias 
machinacijas, kurios rūpestingai 
slepiamos ir tik retkarčiais išplau
kia į paviršių.

"Liroms skambant stadionų už- 
kuliuose vyksta tokie dalykai, apie 
kuriuos nerašoma”, — prisipažino 
vienas Italijos futbolo sųjungos 
veikėjas.

“SIRGALIAI” MAIŠTAUJA

Anglų antrosios lygos klubas 
“Lids Junaited” neseniai padarė 
eilinį sandėrį tarptautinėje fut
bolo rinkoje. “Lids” nusipirko 
žinomųjį anglų futbolininkų Džo
nų Čarlzų, žaidusį ilgų laikų Ita
lijoje. Garsenybė klubui atsiėjo 
53000 svarų sterlingų. Kad pa
dengtų šias išlaidas, “Lidso” val
dyba nutarė 60 procentų pakelti 
bilietų kainas varžybose. “Mes 
grųžinome žiūrovams jų didįjį 
dievaitį, jų Džonų Čarlzų, tai te
gul jie moka už tai”, — pareiškė 
klubo atstovai.

Tačiau futbolo mėgėjai nepano
ro apmokėti klubo direktorių rin
kos sandėrių. Grupė žiūrovų pa
grasino boikotuoti visas rungty
nes, kuriose dalyvaus nupirktoji 
“žvaigždė”. Daugelis “sirgalių” 
išreiškė pageidavimų įsigyti abo
nementus į visus mačus be Džono 
Čarlzo.

“Ties “Lids Junaited” klubu, — 
praneša anglų laikraščiai, — pa
kibo rimta grėsmė. Jeigu žiūrovų 
streikas įvyks, klubo futbolinin
kams teks žaisti tuščiame stadi
one”.
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HŪSU PASTOGĖ
Lietuviai tėvynėje ir pasaulyje

LIETUVOS LAISVĖS 
KNYGNEŠIAI

Amerikoje įsisteigė Lietuvos 
Laisvės Knygnešių sąjūdis. Jo 
tikslas platinti amerikiečių tarpe 
angliškai išleistas knygas apie 
Lietuvą, spaudai parūpinti straip
snių Lietuvos klausimais, kelti 
viešumon komunizmo pavojų, šio 
sąjūdžio skyriai veikia Chicagoje. 
Clevelande, Los Angeles, New 
Yorke ir Bostone.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPAUDA APIE AUSTRALIJOS 

LIETUVIUS
Apie Australijos lietuvių gyve

nimą Amerikos lietuvių spaudu 
gerai informuojama. Ypač plačiai 
nuskambėjo Australijos lietuvių 
sąskrydis Adelaidėje pereitų metų 
pabaigoje. Iš šio sąskrydžio daug 
nuotraukų ir aprašymų paskelbė 
Darbininkas, Draugas, Tėviškės 
Žiburiai (Kanadoje). Ypač daug 
dėmesio ir vietos skyrė Dirva kur 
buvo plačiai aprašyta Bačiūnų 
svečiavimasis Australijoje, B-nės 
atstovų suvažiavimas, Sporto šven
tė, Meno dienų parengimai, skau
tų stovykla ir t.t. Ypač buvo iš
samus ir gražus Dainų šventės 
koncerto įvertinimas (A. Gučiuvie- 
nės). Šalia to buvo paskelbta ir 
tebeskelbiama daugybė nuotraukų 
iš Australijos.

MINĖJO LENINO GIMIMO 
METINES

Balandžio 22 d. įprastine tvar
ka Lietuvoje visur minėtos 93- 
-sios Lenino gimimo metinės. Ta

NEPRALEISKIME PROGOS
Gegužės 25 d. kaip ir kiekvie

nais metais ruošiamas tradicinis 
skautų kaukių balius. Jis ruošia
mas no tiek pasipelnymo tikslu, 
kiek suburti lietuvius po vienu 
stogu, kad skautai pajustų turį 
stiprų užnugarį, kad visi bendrai 
linksmoj ir jaukioj atmosferoj 
nuoširdžiai besišnekučiuojant, ste
bint besilinksminantį jaunimą 
praleistų keletą jaunystę prime
nančių valandų.

Jau kelintas kartas tas balius 
ruošiamas jaukioje Cabramatta 
salėje, tačiau apgailestaujant tu
rime priminti, kad šiais metais jis 
šioje salėje yra paskutinis, nes sa
lė išnuomota keliems metams pir
myn, ir skautai turės jieškoti ki
tos pastogės.

Tad kviečiame visus skaitlingai

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad gegužio mėn. 12 
d. Motinos dienos minėjimas Syd- 
nėjuj pradedamas 12 vai. pamal
domis už motinas, šv. Juozapo 
bažnyčioje, Camperdown.

Oficialioji ir meninė minėjimo 
programa, kurią ruošia Sydney 
skautai ir ateitininkai, pradedama 
5 vai. vak. Bankstowno lietuvių 
namuose.

Visus, o ypač lietuves motinas, 
kviečiame minėjime dalyvauti.

Rengėjai 

proga kelias dienas laikraščiai, 
radijas skelbė medžiagą apie Le
niną, gyventojams buvo kalama 
į galvas, kad “Tarybų Lietuvos 
kelias — vienintelis teisingas Rė
dąs”, priminta ir buvusioji Le
nino parama Lietuvos komunis
tams pirmaisiais sovietų bolše
vikmečio metais. Balandžio 21. d. 
per radiją Lietuvos gyventojams 
priminta: “skaitykite Lenino raš
tus, vien tik dėl jų verta išmokti 
jau rusų kalbą...” Pavergtieji, 
esą, su tais raštais privalą kelti 
ir gulti. Begarbinant Lenino at
mintį, propagandininkai dar nu
rodė, kad to Lenino idėjomis va
dovaudamiesi “darbo žmonės” 
1940 m. atkūrę “tarybų valdžią”.

NAUJA DRAUGYSTĖS
DEKADA SU LENKAIS

Balandžio 15 — 25 d.d. vėl su
organizuota Lietuvos ir Lenkijos 
draugystės dekada, šį kartą de- 
kadon buvo įjungti Kauno ir Len
kijos miesto — Bialystok (buv. 
Balstogė) menininkai, propagan
dininkai ir kt. Balandžio 15 d. 
per Vilniaus radiją nurodyta, kad 
nuoširdi lietuvių — lenkų drau
gystė buvo gimusi dar gilioje se 
novėje, o stiprėjusi bolševikme
čio laikais. Dekada buvo vykdo
ma ne tik per radiją, organizuoti 
pokalbiai apie Lietuvą ai- Lenki
ją šių dviejų miestų įmonėse, mo
kyklose, klubuose, knygynuose 
buvo pardavinėjamos lenkų ar 
lietuvių rašytojų knygos, aiškin
ta, kokių “laimėjimų” pasiekę 

dalyvauti, nes ateinančiais metais 
nežinia kur ir kokią salę turėsi
me.

Kadangi jau laiko paliko ne
daug, tad kviečiame ruoštis — ne
nusivilsite. Gros geras orkestras, 
bus įdomi programa paįvairinta 
ukrainiečių tautiniais šokiais. 
Veiks bufetas, tvarkomas senųjų 
skautų židinio, kuris rūpestingai 
alkaną papenės ir trokštantį pa
girdys.

Bus daug įvairumo. Už tris gra
žiausias kaukes bus skiriamos pre
mijos. Tad kviečiame ir tariame: 
iki pasimatymo gegužės 25 d. 8 
vai. vak. Cabramatta salėje!

Jau platinami loterijos bilietai. 
Negundykite saVo laimės nenusi- 
pirkdami bilieto.

Aušros Tuntus

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Socia

linės Globos Draugijai aukojo:
po £5: J. Čeponis; po £2: S. ir 

V. Narušiai, O. ir J. Grudzinskai, 
Griškaičiai ir I. Jonaitis; po £1: 
P. Burokas, E. ir K. Badauskai, 
L. Valeckas, ponia Lašaitienė 
(senj.), M. Gailius, A. Burneikis, 
A. Kapočienė, M. Bernotienė, V. 
ir A. Jablonskiai, V. Danta, p. X; 
po 10 šil.: O. Jarmalavičienė.

Čia suminėtiems mieliesiems au
kotojams tariame nuoširdų ačiū.

Draugijos Valdyba

lenkai, stoję į socialistinį kelią ir 
pan. (E)

SKULPT. G. JOKŪBONIUI 
PASKIRTA LENINO PREMIJA

Balandžio 21 d. Sovietijos laik
raščiai paskelbė Lenino premijų 
komisijos nutarimą apie premijų 
paskyrimą už 1963 m. kūrinius 
mokslo, literatūros, meno, muzi
kos, technikos srityse. Už pasie
kimus skulptūroje, šiais metais 
premiją laimėjo lietuvis skulpto
rius Gediminas Jokūbonis. Jis at
žymėtas už paminklą fašizmo au
koms Pirčiupyje. Tai antrasis 
lietuvis, gavęs Lenino vardo pre
miją — pernai literatūros srityje 
buvo apdovanotas poetas E. Mie
želaitis. (E)

AMERIKOS LIETUVIS IR JO 
VEDYBOS VILNIUJE

Hamburgo dienraštis “Die 
Welt” (bal. 23 d.) paskelbė savo 
Maskvos korespondento pasikalbė
jimą su traukiniu iš Leningrado 
į Vilnių vykusiu JAV lietuviu, da
bar pastoviai gyvenančiu Los An
geles mieste, anksčiau — Brazili
joje (tai, greičiausiai, A. Vosylius 
— E.). Jis papasakojęs, kad gi
męs Vilniuje, gavęs leidimą ap-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Gegužio 3 d. Sydney lietuviai 

inžinieriai Lietuvių Namuose Red
fern susirinko pavakaruoti. Ta 
proga inž. Adomėnas visus dailiai 
pamokė apie naftos eksploataciją. 
Vėliau sekė kavutė ir laisvi pašne
kesiai.

*
Gegužio 11 d. Dalia Gilandytė 

(duktė Kazimiero) išteka už Alan 
Kenneth Boyle. Vestuvių puota 
ruošiama Bankstown Dainavos 
salėje.

*
Aną savaitę vienas skaitytojas 

prisiuntė redaktoriui pašto perlai
da pinigų už M.P. prenumeratą. 
Pašte tarnautojas pareikalavo, 
kad pinigus gali išimti asmeniškai 
tik Mrs. Pastogė. Redaktorius už
truko valandėlę laiko, kol išsiaiš
kino, kas ta Mrs Pastogė ir išga
vo pinigus.

*
Kiek teko girdėti, sydnėjiškiai 

žada kelti revoliuciją: nuo Užga
vėnių iki šiolei dar nebuvo sureng
ta jokio viešo vakaro, kur žmones 
galėtų susieiti, padalyvauti, pasi
šokti. Tokia prailginta gavėnia 
gali ir šventąjį papiktinti. Vie
nintelė paguoda — skautų rengia
mas kaukių balius gegužio 25 d.

Ateinančiam savaitgaliui (ge
gužės 11-12 d.d.) Krašto V-bos 
n-kas inž. I. Jonaitis išvyksta į 
Melbourną, kur dalyvaus baltų 
konferencijoje ir matysis su vietos 
lietuviais visuomenininkais.

*
Motinos Dienos minėjimas Per- 

the ruošiamas gegužės 12 d. ser-

X Vestuvėms, šventėms ir kitomis iškilmingomis progomis
| užsisakykite RAGUOTI — BAUMKUCHEN pas K. Ivaške- >♦!

vičienę, Wallington, Vic. (telef, 282). Pristatome į visus
didesnius Austr. miestus. __  _  $

Pranešimai
“PLUNKSNOS” KLUBO 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 11 dieną (šeštadienį) 

4-tą vai. p. p. dr. Vyt. Donielos 
namuose 9 Orchard St., Croydon, 
įvyks “Plunksnos” klubo narių su
sirinkimas, kurio metu paskaitą 
tema "Spauda ir mes” skaitys A. 
Laukaitis.

I šį susirinkimą kviečiami daly
vauti visi nariai, nes jo metu bus 
svarstoma “Plunksnos” klubo 10- 
-ties metų veiklos minėjimas.

Pirmininkas

lankyti Vilniuje likusią motiną, o 
šioji jam radusi ir būsimą žmoną- 
— gailestingą seserį. Vizai pasi
baigus, tas Amerikos lietuvis, 
angliškai kalbąs “sunkiai ir su ak
centu”, nuvykęs į Leningradą ir 
ten jam pavykę leidimą prailginti. 
Vilniuje jau susituokęs, jis tikisi, 
kad motinos parinktoji žmona už 
trijų mėnesių galėsianti išvykti į 
JAV. Pagal vokiečių laikrašti
ninką, toks “žaibo sutuoktuvių” 
atvejis esąs retas, jis būtų buvęs 
sunkiai įsivaizduojamas prieš ke
lis metus, bet ir šiomis dienomis jį 
tenka laikyti išimtimi. (E)

GARSĖJA LIETUVIAI
PIANISTAI

Amerikoje vis daugiau atsiran 
da lietuvių muzikų, kurie iškyla 
į amerikinį lygį ir visuotinį pri
pažinimą. Dabar jau žymūs var
dai: A. Vasaitis, K. Motekaitis, 
P. Vosyliūnas, A. Smetona. Ve
jasi juos ir kiti.

bų salėje Malborough str. tuoj po 
pamaldų. •

*
Teko patirti, kad Sydnėjaus 

skautų ruošiamame kaukių baliuje 
dalyvaus ukrainiečių tautinių šo
kių grupė, kuri sutiko pašokti tris 
šokius.

★
Pereitą savaitę D. ir J. Dau

barai susilaukė sūnaus, kurio už
siprašė dukrelė Teresė, nes jai 
vienai nuobodu augti. Tėvai juk 
vaikui ne draugai.

*
Balandžio 28 d. iš Melbourne ligo
ninės grįžo į Sydney Pranas Saka
lauskas, kuris auto katastrofoje 
vykstant į ALB Tarybos suvažia
vimą pakeliui buvo sunkiai sužeis
tas. Pranas Sakalauskas gydosi 
namuose; jo sveikata gerėja, nors 
vaikščioti dar be lazdų negali.

★
Balandžio 27 d. Redfern Liet. 

Namuose Edą Kymantaitė atšven
tė 21-rių metų sukaktį, šventėje 
dalyvavo apie 100 svečių. Edą iš 
mamos gavo subrendimo ženklą — 
raktą ir buvo pasveikinta eilės 
draugų ir organizacijų atstovų. 
Pokylio metu jos garbei ir svečių 
džiaugsmui padainavo Rožytės ir 
Bijūnėliai. Visą šventę nuotaikin
gai ir sklandžiai pravedė A. Bu
činskas. Edą Kymantaitė Sydney 
lietuviams labai gerai pažįstama: 
ji yra ir šokėja (solo), ir choristė, 
ir “Bijūnėlis”.

*
Bankstowno “švyturio” ansam

blis jau pradėjo repetuoti veikalą

PRANEŠIMAS
Gegužės 11 d. (šeštadienį) 7 

vai. vak. Lietuvių Namuose Red
fern bus transliuojamos kun. P. 
Butkaus jubiliejinės iškilmės iš 
magnetofoninių juostelių (tape 
recorder). Suinteresuoti kviečia
mi pasiklausyti.

Įėjimas nemokamas

AČIŪ
I

Būrelis lietuvių, paskatinti R. 
Kaunienės, A. aičaičio, V. Jakučio, 
savo sudėtinėmis lėšomis įgijo 
grafiko Romo Viesulo paveikslą ir 
jį padovanojo Melbourne Lietuvių 
Namams. Šiuo vertingu paveikslu 
papuošti Lietuvių Namai. Ačiū vi
siems prie šios dovanos prisidėju- 
siems.

II
E. Balčiūnienės ir E. Žiedienės 

iniciatyva ir rūpesčiu prisidedant 
eilei kitų tautiečių buvo sudėtinė
mis lėšomis nuprkta 144 lėkštės 
ir padovanotos Melbourno Lietu
vių Namams.

Ačiū visiems prie šios dovanos 
prisidėjtįsiems.

Melbourno Lietuviu
Klubo Taryba

“Žydintis laukų vėjas”. Režisuoja 
p. A. Grinienė, administruoja M. 
Šumskas. Repeticijos vyksta sek
madienio popietėm Dainavoje.

Melbourno liet. kat. kapelionas 
kun. P. Vaseris gegužės 11 d. 
lėktuvu išskrenda į Ameriką. I 
Melbourną žada grįžti tik Kalė
doms. Jam atostogaujant lietuvius 
Melbourne aptarnaus kun. P. 
Dauknys iš Adelaidės.*

Šalia Bankstown Liet, namų iš 
varžytynių pardoudamas ten gyv. 
ukrainiečio namas. Ar tik banks- 
towniškiai nesusigundys plėstis, 
juo labiau, kad su tuo kaimynu 
nuolat buvo įtempti santykiai.★

Sydney balandžio 21 d. mirė ir 
24 d. Rookwood kapinėse palaido
tas prieš porą metų iš Hong — 
Kong atvykęs lietuvis Kazimie
ras Meiliūnas 84 m. amžiaus. Kaip 
senelį ir negalinti dirbti Sydneju- 
je globojo ir išlaikė iki mirties 
vienuolės seselės Randvicke. Jo 
laidotuvėmis pasirūpino Sydney 
Lietuvių Moterų Soc, Globos Drau
gija. *

Po ilgesnio gydymosi ir opera
cijos Newcastelyje, p. Jazbutienė

DRUSKOS
.Druska buvo žinoma dar prieš

istoriniais laikais. Ilgainiui ji įgi
jo ir simbolinės reikšmės. Romos 
mokslininkas Plinijus Vyresnysis 
įtikinėjo, kad aukojant aukas ne
gali būti apsieita be druskos. 
Egipte ir kituose Afrikos konti
nento kraštuose druska buvo nau
dojama kaip amuletas, turintis 
apsaugoti žmones nuo nelaimių. 
Senegaliečiai galvojo, kad nelai
mė iš tolo aplenkia tą žmogų, ku
ris ištaria žodžius “mes valgome 
druską”.

Žiloje senovėje druska visur 
labai branginama. Savaime aiš
ku, kad valdžia skubėjo apdėti ją 
mokesčiais. Romos kareiviams vie
toj atlyginimo pinigais dažnai 
būdavo apmokama druska. Vė
liau, nors buvo pereita prie pini
ginio atlyginimo, žodis “užmo
kestis” išlaikė seną pavadinimą 
“salarium”.

Vienas seniausių kelių Italijo
je, kuriuo gabendavo druską, ir

AUKOS KARO 
INVALIDAMS

Velykų metu Melbourne L. Ka
ro Invaliadms sušelpti aukojo po 
£1.1.0: J. Skimberauskas;

po £1.0.0: Kun. P. Vaseris, J. 
Balickas, K. Bukauskas, J. Jurge
laitis, A. Mickus, A. Norkūnas, A. 
Ročius, J. Rūkas, V. Rūkas, ir po
nas “X”;

po 10 šil.: ponai V. Augustaus- 
kas, J. Ašmonas, Bajoras, J. Bal- 
bota, A. Bakaitis, N. Butkūnas, L. 
Baltrūnas, V. Bosikis, L. Braniš- 
ka, A. čelna, B. Eimutis, L. Gru- 
mulaitis, A. Grušauskas, A. Grik- 
šelis, N. Igaunis, J. Juška, ponia 
Katinienė, J. Kaunas, A. Krausas, 
M. Kiaulėnas, Keblys, K.J. Lini- 
kas, Marganavičius, V. Miliaus
kas, A. Petravičius, Padgurskis, J. 
Petraitis, B. Petravičius, A. Rau
dys, F. Ročius, A. Saurošaitis, J. 
Seliokas, A. šeikis, V. Sutkevi- 
čius, V. šeštokas, S. šuškus, P. 
Švambarys, B. Steponavičius, Ta
mašauskas, J. Valys, V. Vaitiekū
nienė, Vyšniauskas, Vingrienė, V. 
Žiogas ir A. Žilinskas;

po 6 šil.: p.p. K. Prašmontas,
K. Balčiūnas, Lukaitis;

po 5 šil.: ponas Trušinskas;
po 4 šil.: p.p. Balsys, P. Dran

ginis, L. Pikelytė, H. Kalėda, 
Gražulis, Mačiulaitis, K. Melda- 
žys;

po 3 šil.: ponia Kemežienė;
po 2 šil.: Adamavičius, Kelpša,

L. Kilčiauskas, Tinteris, P. Vai
čaitis, ir A. Vailionis.

Be to, Velykų sekmadienį aukų 
dėžutėmis surinkta £13.17.0. Už 
netikslumus pavardžių skelbime iš 
anksto atsiprašome, nes aukotojų 
pavardės sąrašuose nevisur aiš
kiai išskaitomos.

L. Karo Invalidams šelpti Ko
mitetas visiems aukojusiems reiš
kia gilią padėką.

L.V.S-gos “RAMOVĖS” Mel
bourno skyriaus LIETUVOS KA
RO INVALIDAMS šelpti KOMI
TETAS praneša, kad aukos ren
kamos visą laiką. Kas dar neau
kojo, gali visada paaukoti; aukas 
maloniai priima Komiteto nariai.

Karo Invalidų Sąjungai Ameri
koje ir Krašto Valdybai — Vokie
tijoje šiuo reikalu pasiųsti skubūs 
raštai. Gavę atsakymus ir šelpia
mųjų LIETUVOS KARO INVA
LIDŲ adresus, juos sušelpsime at
skirai, vėliau skelbiant šelpiamųjų 
pavardes vietinėje lietuviškoje 
spaudoje.

L.V.S-gos "RAMOVĖ" 
Melbourno skyriaus Lietuvos

Karo Invalidams šelpti 
Komitetas 

30 balandžio mėn. 1963. 
Melbournas.

praėjusią savaitę buvo perkelta į 
Sydnėjaus St. Vincents ligoninę. 
P. Jazbučių šeima (nuo vyriausio 
iki jauniausios) aktyviai reiškiasi 
Newcastelio lietuvių gyvenime ir 
beveik visi dalyvauja Newcastelio 
lietuvių chore. Ku-ka

ISTORIJA
šiandien tebevadinamas “via sa- 
laria” (“druskos kelias”). Dar ir 
šiuo metu druska tarnauja Sacha
ros gyventojams mainų priemone, 
ji dažnai pavaduoja pinigus.

Žmogaus kūnas karštame ore su 
piakaitu praranda daug druskos. 
Todėl labai svarbu papildyti or
ganizmą druska, kuri suaktyvina 
širdies veiklą, saugo nuo saulės 
smūgių. Organizmui trūkstant 
duskos, žmogus suserga.

Nustatyta, kad visame pasau
lyje per metus sunaudojama 22 
milijonus tonų valgomosios drus
kos. Vienam gyventojui per me
tus jos tenka vidutiniškai 8 kg. 
Druskos ištekliai žemės gelmėse 
yra didžiuliai, tačiau ne neišse
miami. Tuo tarpu vandenynai yra 
neišsenkami valgomosios druskos 
šaltiniai. Vandenyse natrio chlo
rido kiekis siekia 38 trilijonus 
tonų. Naudojant šias druskos at
sargas dabartiniu mastu, jų už
teks dar 1,7 mlrd. metų. (E. L).

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems SALĖS APYLINKĖS LIETU

VIAMS, už dalyvavimą mano mylimos žmonos ONOS laido
tuvėse, ir palydėjusiems į paskutinę poilsio vietą.

Taip pat dėkoju visiems už suneštas gėles ir vainikus, ir 
mane užjautusiems liūdesio valandoje.

Juozas Diliūna*

MELBOURNE

Mūsų mylimai mamytei, uošvienei ir senelei

VERONIKAI UOGINTIENEI

mirus, visiems, pareiškusiems širdingą užuojautą ir 
dalyvavusiems laidotuvėse, nuoširdžiai dėkojame

Jaudegių šeima

tuvis ūkininkas niekuomet negalė
tų susikalbėti su sanskrito kalbos 
mokovu, kaip kartais pasaulio en
ciklopedijose tvirtinama.

įdomiai praėjusi popietė užbaig
ta šeimininkės J. Normantaitės 
paruoštais gardžiais sumuštiniais, 
Kavute bei gaivinančiomis obuolių 
sunkomis. (v.)

NAUJAS TUNTININKAS
“Džiugo” Tuntas Melbourne su

silaukė naujo tuntininko ps. J. 
Makulio, kuris jau pradėjo eiti 
pareigas. Tenka jam palinkėti, 
kad dėl dažno vadovų, pasikeitimo, 
tuntas vėl galėtų normaliai išvys
tyti savo veiklą. Ps.' J. Makulis 
yra ir anksčiau ėjęs įvairias pa
reigas sąjungoje: tuntininko, ra
jono vadeivos. Linkime jam sėk
mės ir ištvermės tose atsakingose 
pareigose. (v.)

šiomis dienomis įvyko M.K. 
Čiurlionio Diskusijų Klubo penk
toji popietė mokytojos Jūratės 
Normantaitės bute. Pašnekėsiu! 
vadovavo A. Zubras ir kalbėjo 
apie lietuvių kalbos vietą indo
europiečių kalbų šeimoje. Gerai 
paruoštas referatas sukėlė įdomu
mą ir ne filologų narių tarpe. 
Paskaitininkas rėmėsi gera vaiz
dingumo priemone — specialiu 
kalbų plitimo žemėlapiu ir gau
siais kalbiniais pavyzdžiais.

Diskusijose daugiausia reiškėsi 
dali. V. Jomantas, P. Baltutis, Jū
ratė Normantaitė. Lietuvių kalbos 
santykį su sanskrito kalba kiek 
platesniu paaiškinimu papildė A. 
Krausas, kuris prieš keletą metų 
lankėsi Indijoje ir tyrė tų kalbų 
giminingumą. Išvada: lietuvių 
kalba gimininga sanskrito kalbai, 
turi daug panašių žodžių, bet lie

Gilaus liūdesio valandoje
JUOZĄ DILIONĄ, 

jo mylimai žmonai mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Drungilų šeima
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X Užsakymai pristatomi į namus. Visokiomis progomis kreipkitės X 
f i I

| CUMBERLAND HOTEL |
| CHAPEL RD., BANKSTOWN. Tel. 70-1353; 70-5828 £
A A

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. _

6


	1963-05-08-MUSU-PASTOGE_0001
	1963-05-08-MUSU-PASTOGE_0002
	1963-05-08-MUSU-PASTOGE_0003
	1963-05-08-MUSU-PASTOGE_0004
	1963-05-08-MUSU-PASTOGE_0005
	1963-05-08-MUSU-PASTOGE_0006

