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ASMENINIS 
APSILEIDIMAS TAIKUS SUGYVENIMAS NEPAKELIUI
Jau ne pirmas kartas skaito

me spaudoje pranešimus, kad 
mirė vienas ar kitas tautietis 
nepalikįs jokio testamento ir jo 
rūpestingai krautas didesnis ar 
mažesnis turtas pereina valsty
bės Union arba atgaunamas gi
minių ar artimųjų su dideliu 
vargu per teismo instancijas. 
Štai ir šiame numeryje minimas 
a.a. L. Slikas mirė nepalikęs jo
kio dokumento, išreiškiančio 
velionies valią. Sydney Liet. 
Moterų Soc. Globos Draugija 
pasirūpino jo laidotuvėmis ir tu
ri didelių sunkumų, kad iš jo 
palikimo būtų padengtos net 
laidojimo išlaidos;

Šitoks įmonių nerūpestingu
mas tegalima paaiškinti tik pa
prastu apsileidimu. Kiti papras
čiausiai teisinasi — esu jaunas 
ir stiprus, tad kam čia man suk
ti galvą su testamentais. Juk 
nesirengiu mirti! Tačiau tokie 
mūsų apskaičiavimai kartais 
baigiasi liūdnai. Niekas nėra 
garantuotas savo rytojumi. O 
testamento surašymas arba sa
vo paskutinės valios išreiškimas 
raštu ir asmeniškai pasirašytas 
pačios mirties nei prišaukia, nei 
jos atitolina. Tuo tarpu netikė
tai mirus susidaro daug rūpes
čių artimiesiems, o kitais atve
jais netgi visai palikimų pasi
glemžia valstybės iždas.

Iš kitos pusės Australijoje 
beveik visi esame nauji, ne įsi
gyvenę, kad būtų aplinkui gi
minių ar artimųjų. Yra visa ei
lė žmonių, kurie čia yra vienų 
vieni, kiti net iš viso artimesnių 
giminių neturi nei čia, nei kitur. 
Tokiais atvejais testamente sa
vo turtą galima pavesti arti-
miems draugams, labdarybės 
organizacijoms, kaip socialinės 
globos draugijoms, bendruome
nei, spaudai ar panašiai. Iš lie
tuviško taško žiūrint, tai būtų 
daug prasmingiau ir kilniau. 
Tokioje Amerikoje visa eilė lie
tuviškų organizacijų ir parapijų 
buvo stipriai paremtos mirusių 
narių ar parapijiečių palikimais. 
Lygiai apie tai turėtų pagalvoti 
ir visa eilė Australijos lietuvių. 
Valstybė, perėmusi mirusiojo 
turtą net ačiū nepasakys, kai 
tuo tarpu iš palikimo sušelpta 
lietuviška organizacija ar ben
druomenės institucija ilgai su 
dėkingumu prisimins tokią ge
radarystę.

Testamentą parašyti juk nė

Mirė buv, Estijos prezidentas
Stokholme kovo 30 d. mirė 77 

m. amžiaus estų politikas, buv. 
Neprkl. Estijos prezidentas ir 
min. pirm. August Rei.

Baigęs teisės mokslus Dorpate, 
A. Rei 1905 m. revoliucijos me
tu pasižymėjo kaip veiklus estų 
tautinio sąjūdžio narys ir buvo 
caro žandarų suimtas. A. Rei 
daug pasidarbavo kuriant nepri
klausomą Estijos valstybę. 1919 
m. buvo Estijos steigiamojo sei
mo pirm.

Po to visą laiką ėjo atsakingas 
valstybės pareigas. 1938-40 m. 
buvo Estijos įgaliotas min. 
Maskvoje, kur jam teko vesti de
rybas su Stalinu ir Molotovu, ru
sams besirengiant okupuoti Pa
baltijo Valstybes. Paskutiniu mo
mentu jam pavyko drauge su 
žmoną jš Maskvos per Pabaltijį

Iš atostogų grįžęs į Maskvą N. 
Chruščiovas, dalyvavęs pramo
nės, statybos specialistų konfe
rencijoje, pasakė kalbą (ji pas
kelbta balandžio 26 d.) tiek ūki
niais, tiek ideologiniais klausi
mais. Jis teigė: Sovietijoje vis 
gaminamos menkos kokybės pre
kės ir tai mažina Sovietų Sąjun
gos prestižą. Kalbėdamas apie 
ideologinius klausimus, Krem
liaus valdovas pripažino, kad par
tija pastaruoju metu daugiau 
kreipusi dėmesio į ūkinius klau-, 
simus, apleidusi ideologinę kovą. 
Visai nedviprasmiškai jis nuro
dė, kad, esą, su Vakarais negali

Fotografai, televizijos reporteriai apsupę Amerikos prezidentą spaudos konferencijos 
metu. Tokios spaudos konferencijos yra gana dažnos stengiantis visuomenę supažin

dinti su krašto administracijos planais, politika ir žygiais.

ra taip labai sunku. Pas advo
katą surašytas testamentas šiek 
tiek kainuoja (apie £3). bet as
muo ir be advokato gali sura
šyti testamentą pats, tik turi bū
ti liudininko patvirtintas valios 
reiškėjo parašas. Geriausiai pa
sirašyti prie J.P. (Justice oj 
Peace), kuris drauge pats pasi
rašo parašą paliudydamas. Yra 
ir valdiškų įstaigų, kuriose ga
lima testamentą surašyti nieko 
neprimokant.

Šiuo svarbiu dokumentu rei
kėtų kiekvienam apsirūpinti jau 
dabar. Tai at pultų bereikalingi 
rūpesčiai artimiesiems ir likęs 
turtas be vargo pereitų norimam 
asmeniui ar institucijai.

pabėgti į Stokholmą, kur visą 
laiką nuo 1940 m. gyveno ir 
veikliai kovojo už estų tautos 
teises.

Kai vokiečių okupacijai bai
giantis, 1944 m. rugsėjo mėn. 
tremtyje buvo sudaryta Estijos 
vyriausybė, A. Rei joje ėjo užs. 
r. mirt, pareigas. 1945 m. mirus 
valstybės prezidentui ir min. 
pirmininkui, pagal konstituciją 
perėmė valstybės galvos funkci
jas.

Paskelbė eilę knygų, brošiūrų 
ir straipsnių įvairiomis kalbomis

Su A. Rei mirtimi ne tik estų 
tauta neteko vieno žymiausių 
savo veteranų politikų, bet drau
ge ir kitos Pabaltijo tautos nu
stojo nuoširdaus ir atsidavusio 
bičiulio. (E.) 

būti jokio ideologinio sambūvio, 
o kas reikalaująs sambūvio su 
buržuazine ideologija, tai — pa
stebėjo Chruščiovas — tas auto
matiškai atsiduria antikbmunis- 
to ir išdaviko vaidmenyje. O 
kai Chruščiovas paminėjo, kad 
69 m. amžiaus sulaukęs jis galįs 
atsisakyti kai kurių pareigų, tai 
Vakarų stebėtojai nurodė, kad 
tai buvusi ne pirmoji tokio pobū
džio užuomina. Matyti, Chruščio
vas rengiasi paruošti visuomenę 
ir greičiausia, jis atsisakysiąs 
ministro pirmininko pareigų, ta
čiau savo žinioje paliksiąs par
tijos vadovavimą. O dėl to, mano

KONFERENCIJA 
STRASBURGE

Geegužės 5-7 d.d. Strasburgo 
mieste, Prancūzijoje, įvyko Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
konferencija. Į ją atvyko PET 
Lietuvos Delegacijos pirmininkas 
min. V. Sidzikauskas iš New 
Yorko, o iš PET centro 9 gen. 
komiteto nariai ir gen. sekreto
rius. Toks pat skaičius dalyvavo 
ir iš Europos PET atstovaujan
čių devynių tautybių.

*
Jugoslavijos komunistinis par

lamentas priėmė naują konstitu
ciją, pagal kurią prezidentas Tito, 
kuris dabar yra 71-rių metų am
žiaus, galės prezidentauti iki gy
vos galvos.

*
Skelbiama, kad Amerikoje pa

gydyta 1.200.000 amerikiečių, sir
gusių vėžiu.

*
Iš Maskvos atėjo žinios, kad 

Sovietų Sąjungoje gyvena apie 
21.000 žmonių, sulaukusių virš 
100 metų amžiaus.

*
Ryšium su amerikiečių atomi

nio povandeninio laivo žuvimo tar
dymu paaiškėjo, kad toje vietoje, 
kur paskendo pov. laivas, buvo 
pastebėta svetimas laivas, spėja
ma, irgi povandeninis.

*
Canberra ir teritorijos taryba 

svarsto atidaryti kino teatrus sek
madieniais. Motyvuojama tuo ,kad 
šiandie nekliudomai veikia visa 
eilė kitokių nereliginių parengimų 
sekmadieniais.

Vakarų stebėtojai, Chruščiovo 
vaidmuo, kaip vadovo, nenuken- 
tėsiąs. (E’)

CASTRO MASKVOJE

Gegužės 1-sios iškilmėse, ypač 
Baud. Aikštėje vykusiame para
de, Kubos Castro buvo garbės 
svečiu tribūnoje ir savo lanky
mus! Sovietijoje (sakoma, jo 
viešnagė užtruksianti ištisą mė
nesį) jis nustelbęs visas Gegužės
1 d. iškilmes. Pasak “Frankfur
ter Allg. Zeitung” (101 nr. geg.
2 d.) Castro Maskvoje traktuoja
mas kaip valstybės galva, jis ap

įvykiai pasaulyje
TRYS LIETUVIAI KUNIGAI 

POPIEŽIAUS PAKELTI
l PRELATUS

Trys lietuviai kunigai, gyveną 
Romoje — šv. Kazimiero Kole
gijos rėkt. kun. Z. Ignatavičius, 
Kolegijos dvasios vadas kun. Vyt. 
Balčiūnas ir PLB Romos Lietuvių 
Bendruomenės pirm, ir ilgametis 
ELTOS italų kalba (ELTA- 
PRESS) redaktorius, kun. Vincas 
Mincevičius balandžio mėn. Po
piežiaus Jono XXIII-jo pakelti į 
prelatus. (E)

★
Amerikiečiai numato šiais me

tais paleisti žemės satelitą, kuris 
pranešinės oro atmainas kiekvie
noje pasaulio dalyje.

LI ETŲ VOJ E
PRAGYVENIMAS LIETUVOJE?

— Maisto kainos 1962 m. pa
brango. Pvz. sviesto 1 kg kaina 
— 3,50 rb., jautienos 1 kg — 
2,00 rb., kiaulienos 1 kg — 2,20 
rb., duonos kg. — 0,14 - 0,22 rb., 
cukraus 1 kg — 0,85 rb. Viduti
nės rūšies eilutė (kostiumas) — 
3 mtr. medžiagos — 18-26 rb., 
už metrą geros rūšies — 30-45 
rb. Eilutės (kostiumo) su pasiu
vimu kaina — apie 150 rb., vyr. 
avalynės kaina — 12 iki 50 rb. 
(čia reikia atminti, kad vidutinis 
mėn. atlyginimas Lietuvoje per
nai siekė apie 60 rb.).

Būdinga — gaunamas atlygi

sigyvenęs pačiame Kremliuje, tu
rėjęs kelis pasimatymus su Chru
ščiovu ir pagal numatytą planą, 
išvykęs į 10 dienų kelionę į Vol
gogradą (buv. Stalingradą), Ki
jevą ir Leningradą, o toliau jo 
laukianti dviejų savaičių viešna 
gė Sibire. Vakarų stebėtojų nuo
mone, Kubos diktatoriaus kelionę 
stengiamasi išnaudoti kaip prie
monę pavaizduoti, kad sovietai 
esą puikiuose santykiuose su Ku
ba ir kad jie, bet ne pvz. raud. 
Kinija, esą laimėję, toliau palai
ką Kubą bei jos diktatorių.

Pagal “Die Velt” (99 nr.) 
Chruščiovo broliavimasis Maskvo
je su Ca^tro reiškiąs daugiau, 
kaip paprastą rusiškąjį vaišingu
mą. Triumfalinis Kubos diktato
riaus viešėjimas Sovietuose, tei
gia dienraštis, turįs pakelti Va
karų budrumą. Kuba, jei dar jo
je vis randame sovietinius karius 
ar “specialistus”, ir toliau lieka 
neramumų židinys. Broliavimasis 
Maskvoje dar reiškiąs, kad so
vietai iš Kubos traukiasi militari- 
niai, bet ne politiniu požiūriu.

(E)

SOVIETAI GALI PARALIŽUOT 
LAIVININKYSTĘ

Londone kariniai ekspertai bai
minasi, kad karo atveju sovietai 
gali pilnai paraližuoti susisiekimą 
laivais tarp Europos (įskaitant 
Angliją) ir Amerikos. Šios išva
dos daromos po visų ginklų ma
nevrų ir įsitikinta, kad NATO 
jūrų karinė galia nepakankama. 
Spėjama, kad sovietų povandeni
niai laivai, kurių priskaitoma virš 
450, gali atkirsti Europą ir Ang
liją nuo Amerikos aruodų.

NORI NEUTRALIOS DANUOS
Danijoje sukėlė susijaudinimą 

Michailovo Suslovo, Kremliaus 
ideologo, vadovaujančio Sovietų 
Sąjungos Aukšč. Tarybos užsie
nio reik, komisijai, pareiškimas, 
Maskvoje apsilankius Danijos ko
munistų partijos atstovams. Sus
lovas pareiškęs, kad sovietai Da
niją paremsią militariniai ir po
litiniai, jei tik šie pasuktų į ne
utralią politiką ir atssakytų nuo 
bendradarbiavimo su NATO — 
Kopenhagos spauda tą Suslovo 
pareiškimą laiko kišimusi į Da
nijos užsienio politiką ir juo la
biau, kad jau sutartas užsienio 
reik, ministerio Krago lankyma
sis Maskvoje. (E) 

nimas dažniausiai sunaudojamas 
iki paskutinės kapeikos. Vien tik 
iš atlyginimo neįmanoma suda
ryti sutaupų. (E)

KLAIPĖDA ŠIANDIE
Klaipėdos mieste lietuvių y’-a 

apie 40%, tiek pat rusų ir apie 
20% kitų tautybių gyventojų. 
Klaipėda labai atstatyta ir išsi
plėtusi, tačiau jaučiamas didelis 
butų trūkumas, o gyventojų skai
čius nuolat auga. Dedamos pas
tangos gražinti miestą. Klaipėda 
dabar turi du uostus: prekybos 
uostas išplėstas, o žvejų uostas 
— naujas. Abu vienodai reikš-

PASAULIO
LIETUVIAMS

VISO PASAULIO LIETUVIAI

Kaip jau seniai visiems yra ži
noma, 1964-1965 m. New Yorke 
įvyksta pasaulinė paroda. Ame
rikoje gyveną lietuviai nutarė 
šioj parodoj dalyvauti, ir taip 
reikalui New Yorke yra sudary
tas specialus komitetas.

Šis komitetas, žinodamas, kad 
neturime laisvos Lietuvos nei 
jos pramonės, mano parodyti lie
tuvių tautinį meną, architektū
rą, braižiniuose bei piešiniuose, 
liaudies meną ir jo dirbinius, lie
tuviškus mezginius) ir| audinius, 
archyvinius dalykus, lietuvių 
spaudą išeivijoje ir t.t.

Komitetas, nežinodamas, kokių 
kas eksponatų galėtų paskolinti 
prašo visų laisvam pasaulyje gy
venančių lietuvių pranešti, ko-- 
kius eksponatus galėtų minimai 
parodai paskolinti (Rašyti: Rev. 
L. Jankus, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N.Y.) Atsiliepimą norė
tumėm gauti iki 1963 liepos 1 d.

.šiuo metu norime tik suregis
truoti, ką turime įdomiausio pa
rodyti pasauliui (spėjama, paro
dą atlankys per 70 milionų žmo
nių).

Gavus informacijas, tarsimės 
individualiai dėl lietuviškų eks
ponatų patalpinimo bei jų atga
benimo į New Yorką, pasaulinei 
parodai, kuri prasidės 1964 m. 
balandžio 15 d.

Lietuvių Komitetas Pasaulinei 
Parodai

(pas.) J. Stakes 
Pirmininkas

(pas.) Z. Jurys
Sekretorius
Eksponatų Sekcija:

(pas.) kun. L. Jankus
(pas.)V. Butkys

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
SVEIKINA DE GAULLE

Prancūzijos prezidentas <le 
Gaulle, lankydamasis Prancūzi
jos rytinėse provincijose, balan
džio 28, tarp kita ko pareiškė, 
kad Europos ateitį tegali užtik
rinti taiką laisvėje ir kad šiuo 
metu nelaisvės jungo prispaustos 
Centro ir Rytų Europos tautos 
taip pat sulauks apsisprendimo 
teisės vykdymo.

Pavergtųjų Seimas, didžiai ver
tindamas šį Prancūzijos Prezi
dento pareiškimą, pasiuntė jam 
ir visai prancūzų tautai sovietų 
pavergtųjų Centro ir Rytų Euro
pos tautų vardu sveikinimo ir pu 
dėkos telegramą. Kor.

mingi ir abu visasąjunginės rei
kšmės.

Klaipėdoje veikia prieškarinės 
pramonės įmonės, kaip faneros, 
celiuliozės, “Trinyčiai” baldų, 
medvilnės (Gulbės), laivų re
monto (buv. Lindeitau), tik pa
didintos. Iš naujų — Baltijos lai
vų statyba, žuvies konservų fab
rikas (buv. “Maisto” fabrike). 
Privačiai statybai reikia gauti 
leidimą iš miesto vykdomojo ko
miteto. Šiuo metu tiek Klaipė
doje, tiek kituose miestuose 
(pvz.) Palangoje, Neringoje ir 
kt) individuali statyba nebelei
džiama.

★
Geresnių santykių sustiprini

mui su Indija Australijos min. 
p-kas Sir R. Menzies žada oficia
laus vizito vykti j Indiją.

1
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Pasisako veteranas
SPORTININKAI Iii VETERANAI

Mūsų Pastogės Nr. 16 adelai- 
dškis J. Riauba sporto skyriuje 
rašo: “Ar tikrai neturime?”, kur 
smarkiai užpuolė Australijos 
sporto klubų valdybas, vadovus ir 
trenerius. Ten pat pabrėžė savo 
nuopelnus Vilniaus Šarūno klube 
bei iškėlė veteranų pasitraukimo 
iš sporto veiklos klausimą.

Australijos lietuvių sporto klu
bai imant proporcingai atlieka 
nepalyginamai sunkesnius uždavi
nius, negu sporto klubai Lietuvo
je. Tėvynėje klubus rėmė valdžia, 
įmonės arba organizacijos ir pa
jamos iš rungtynių įplaukdavo į 
klubo kasų. Lietuvos sostinėje ne
reikėjo maldauti per spauda ir 
lankyti lietuviškas šeimas verbuo
jant sportuojantį prieaUglį. Neži
nau, kiek “Šarūno” klubas turėjo 
aktyvių sportininkų, bet kaip pa
vyzdį imsiu Adelaidės L.S. klubą 
“Vytį”. Lietuviškai susipratusių 
tautiečių Adelaidėje priskaitoma 
ligi 1.500. Aktyvių sportininkų 
(įskaitant vadovus) apie 100. Vei
kia vyrų, moterų krepšinio, orinio, 
stalo ir lauko teniso sekcijos; 
šachmatų sekcijoje trys koman
dos.

Australijoje sportas yra labai

VIENO

brangus, ir minėtų sporto šakų 
užregistravimas pirmenybėm pa
reikalauja daug lėšų iš klubo ka
sos. Pajamų iš varžybų ne tik kad 
nėra, bet tiek žaidėjai, tiek tre
neriai ir vadovai turi patys susi
mokėti už bilietą, norėdami daly
vauti rungtynėse. Daug lėšų pa
reikalauja stadiono nuoma treni
ruotėms ir įvairus sporto inven
torius.

Kadangi daugumas aktyviųjų 
sportininkų yra nepilnamečiai 
jaunuoliai arba moksleiviai ,tai 
nario mokesčio pajamos yra la
bai ribotos. Didžiausias klubo už
davinys yra telkti lėšas augščiau 
minėtoms išlaidoms padengti, šis 
nepavydėtinas darbas ir bus pa- 
grindinė priežastis, dėl kurios ve
teranai apleidžia klubą.

“Yra ir daugiau, bet jie tyliai 
pasitraukė, nes atėjo nauji spor
to “žinovai” (rašau kabutėse), ku
rie su cigaretėm dantyse pradėjo 
rodyti sportą ir duoti sportinin
kams pavyzdį, kas daugiau ir 
greičiau išgers alaus. Aišku, su 
tokiais sporto veikėjais daug kam 
nepakeliui”. Taip apkaltinęs vi
sus Australijos sporto darbuoto
jus lietuvius, J. Riauba pateisina 
veteranų pasitraukimą iš sporto 
veiklos. Labai negražu, nes mes-

tas apkaltinimas liečia mergaites, 
nerūkančius, neragaujančius al
koholio ir šio blogo pavyzdžio ne
rodančius sporto darbuotojus. Bū
tų buvę daug kultūringiau, jei 
J. Riauba būtų parašęs, koks va
dovas, kur ir kada taip pasielgė.

“Norėčiau paklausti visų sporto 
klubų valdybų, kiek jos yra dėju
sios pastangų skatinant veteranus 
bei sporto veikėjus lankyti teisė
jų kursus?” — klausia J. Riauba.

Australijoje sporto sąjungos, 
kurios organizuoja pirmenybes, 
rūpinasi teisėjais; ir jų netrūks
ta, nes yra gerai apmokami. Tei
sėjai turi savo sąjungą, nepri
klausančią sporto klubams. Kal
bant apie trenerių kursų lanky
mą tai galiu pasakyti, 
laidės treneriai lankė 
kurį pravedė krepšinio 
atvykęs iš Amerikos.

Straipsnio pabaigoje 
nusiskundžia, kad klubai nesikrei
pia į veteranus ir esą jų pagalba 
nereikalinga. Netiesa, nes klubų 
valdybos visada j ieškojo talkinin
kų. I darbą stojo veteranai ir an
ksčiau sportu nesidomavę tautie
čiai, nes pastebėjo, kad per spor
tą galima išlaikyti mūsų jaunimą 
lietuviškoje dvasioje. Iš vienos 
krepšinio komandos išaugo galin
gi sporto klubai. Atsirado daugiau 
sekcijų, kuriose beveik kasmet 
steigiamos naujos mergaičių ir 
berniukų komandos, tad ir ne
nuostabu, kad jaučiama vadovų 
bei trenerių trūkumas.

Keista, bet veteranas J. Riauba 
to nepastebėjo ir vis tebelaukia 
specialaus pakvietimo. Siūlyčiau 
dar kartą pasiskaityti V. Augus- 
tinavičiaus žodžius: “Šį trūkumą 
ir sunkumus nugalėsime tik tada, 
kai buvę sportininkai — vetera
nai supras reikalo svarbumą ir 
ateis į pagalbą tiems, kurie pasi
šventę dirba Australijos lietuvių 
sporto labui".

Veteranas Robertas Sidabrus,
Adelaide

kad Ade- 
seminarą, 
treneris,

J. Riauba

ŽODI TURI PATI MOTINA
I

Lietuvė motina Australijoje
Motinos Dienos proga bu

vo skirta daug gražių žodžių 
pagerbiant motinas. Joms 
buvo dėkojama, iš jų buvo 
reikalaujama. Išklausiusi ir 
pasiskaičiusi išdabintų pasi
sakymų motinų adresu štai 
pasisako pati motina atvers- 
dama ir parodydama kitą 
medalio pusę.— praktiškąjį 
gyvenimą. Minėjimuose ir 
kalbose matėme Motiną 
šventiškai išpuoštą, nesidro
vėkime į ją pažvelgti ir kas
dienybėje. Red.

ka'-

VYTIES ŠACHMATININKAI
Sausis. — Adelaidės Vyties 

šachmatininkų komanda iš R. 
Arlausko, V. Opulskio, P. Luko
šiūno ir A. Markevičius laimi 
Australijos lietuvių komandinio 
čempiono vardą.

Vasaris. — Vasario 16-tos die
nos garbei turnyre dalyvauja vi
si P. Australijos žymiausi šach
matininkai. Ruošia Vytis. Šiam 
istoriniam turnyrui prizus pa
skyrė Dr. V. Aleksandravičienė. 
Tai pirmoji šios tradicinės šven
tės mecenatė.

Šachm. korespondencinėse pir
menybėse Pr. Savenis steite uži
ma 3-čią vietą.

Kovas. — šachm. čempionų ir 
A klasės žaidėjų žaibo turnyras 
— socialinis vakaras Hotel’y 
Australia. Čempionų grupėje pir
mą vietą užima G. Kosnickas, 
antrą R. Arlauskas, trečią A. Ja- 
nelaitis. Iš lietuvių dar dalyvavo 
V. Opulskis, P. Lukošiūnas, P. 
Savenis, J. Matulevičius, R. Ba
ranauskas ir M. Pocius. Moterų 
grupėje žaidė G. Kemerienė ir 
G. Matulevičienė. Ruošė Vytis. 
“Chess Bulletin” aprašymui ski
ria du puslapius: "... Probably 
most beautiful and pleasant sur
roundings ever provided for a 
Chess 
... The 
go to 
Club,
ning made the whole 
evening possible”.

Balandžio 3 d. S.A. komandi
nėse šachm. pirmenybėse B. kla
sė laimi prieš stiprią Mitcham 
komandą 4:1; C klasė nugali uk
rainiečius 4:1; A klasės priešas 
neatvyko.

Balandžio 17 d. A kl. nugali

Adelaidę 4:1; B klasė laimi prieš 
ukrainiečius 41 ir C klasė tik 
su trimis žaidėjais prieš Portą 
sulošia 21:21. Velykų turnyre V 
Opulskis, gavęs 41 taško, užėmė 
pirmą vietą po meisterio. M, 
Šertvytis gavo 2 taškus.

“The Sunday Mail” spausdina 
pavyzdinę partiją iš pasaulio pir
menybių, kur R. Arlauskas lai
mi prieš Belgijos čempioną. Iš 3 
suloštų partijų R. Arlauskas lai
mėjo prieš Belgijos ir Švedijos 
čempionus ir su Rusijos čempio
nu sulošė lygiomis.

G. Matulevičienė sutiko orga
nizuoti moteris šachmatininkes. 
Šachmatų sportas sparčiai plin
ta moterų pasaulyje.
(ALŽ.) Šachmatininkas

. Lietuvė motina čia yra ne mo
tina, o mašina, kuri per ištisų pa
rų dirba ir neturi laiko atlikti sa
vo motiniškų pareigų. Jau nusi
bodo klausyti tų skystų pagyrų, 
tų saldžių straipsnių laikraščiuo
se apie motiną. Visa tai yra tik 
tuščia kalba. Kas yra lietuvė 
motina išeivijoj, ar ji yra tik mo
tina, kurios vieta turėtų būti na
mie ir auklėti vaikus, prižiūrėti 
namus, rūpintis savo vaikais kad 
jie kalbėtų lietuviškai? Ne. Ji 
neturi laiko savo pareigoms, nes 
ji turi dirbti, ji turi palikti nepil
namečius vaikus ir skubėti į dar
bą, ji turi uždirbti pinigą, nes 
vienas vyras nevalioja išlaikyti 
savo šeimos. Gal jis ir galėtų 
vienas dirbdamas šeimą išlaikyti, 
bet kam to reikia, kam jam gal
vą sukti, kam dirbti viršvalan
džius, jeigu geriau su draugais 
praleisti vakarą prie alaus boka
lo. Juk jis turi žmoną, o ji dar 
jauna — tegul ji ir dirba. Taigi 
ta vadinama motina- parėjus iš 
darbo pradeda naują šiftą — ga
mina valgį, skalbia, tvarko kam
barius, pluša iki vėlos nakties, o 
iš ryto skuba vėl į darbą, keliasi 
anksti, nes reikia pusryčius pa
duoti ir vaikus išruošti j mokyk-

motina sukasi aplinkui, kaip tik
ras metalo automatas. O laikraš 
čiai rašo, kad mūsų vaikai pras
tai kalba lietuviškai — tai jau 
motinų apsileidimas; motinos tu
rėtų daugiau dėmesio kreipti — 
kaip gi kitaip! Taigi, motin, tu 
parėjus iš darbo ar negalėtmn 
pamokyti vaikų lietuviškai 
bėti, kaip čia dabar?

Bet gi yra ir tėvas. Tai tegul 
tėvelis ilsisi, jis pavargęs, jis 
skaito atsisėdęs australišką laik
raštį, žiūri, kokie arkliai greites
ni, kokios bus šunų lenktynės, 
kas su kuo boksuosis — netruk
dykit, vaikai, tegul tėvelis ilsi
si; jo galvelei ir taip jau gana, 
nes dar ir 
tvinkčioja, 
žmoną — 
naši. Nu, > 
dienai tai 
niai laikraščiuose parašyti, 
motina išgirta, išaugštinta. O kas 
iš tikrųjų yra motinos širdy, tai 
čia nesvarbu, ką ji jaučia; svar
bu, kad ji motina, tad ir parašy
ti, ir pagirti reikia — juk Moti
nos Diena. Tie patys vyrai, kurie 
turi po keturis, penkis vaikus, o 
tų vaikų motina dirba fabrike, 
ligoninėj ar kur kitur, tie rašo 
gražiausius žodžius apie motiną, 
jie primena motinos pareigas, jie 
mokina motiną, kaip auklėti vai
kus. Nugi tu vyreli mano, nema
nyk, kad ta motina tiek jau ap- 
kiautus ir nežino, kaip auklėti 
vaikus! Ji žino, labai gerai žino, 
tik ji neturi laiko, ji mažai mato 
vaikus, nes ji dirba, parėjus iš 
darbo vėl tvarko namų ruošą, 
tuo tarpu kai tu laikraštį skai
tai, ji gamina valgyti, nes tu ir 
vaikai laukia vakarienės. Neži
nau, kam aš čia rašau ir nervuo- 
juosi: juk šio straipsnio niekas 
neskaitys, nes jis nebus spausdi- 

' (Priešingai —

alutis smilkiniuose 
Kas jam? Jis turi 
tegul ji vaikais rūpi- 
o jau atėjus motinos 
jau gražiausi straips- 

ta

duoti ir vaikus išruošti į mokyk- neskaitys, nes ji 
lą. Nu, ir taip kaip mašina ta | namas laikrašty

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. pagis

esame giliai dėkingi už šitą strai
psnį, Red.). Kaip gi — juk čia 
rašė moteris, o ką ji čia daug su
pranta. Va, kai vyras parašys 
apie motiną, tai jau kas kita — 
visai kitaip skamba. 
skaitys kas ar ne, bent 
ant širdies bus lengviau, 
ko — duokit mums gerų 
tinų, tai viskas bus gerai. Na, 
o kaip su tais tėvais — ar jau 
jiems nereikia jokių pareigų vai
kų auklėjime? Ką čia kalbėti: 
motinos pečiai siauri, bet stip
rūs! Aš manyčiau, kad užtektų 
tų saldžių pagyrų. Laikas būtų 
susiprasti ir pradėti darbais pa
gerbti motinas; laikąs būtų susi
rūpinti, kad motina galėtų būti 
namuose ir eiti savo šventas mo
tinos pareigas auklėjant vaikus. 
O kaip juos auklėti, tai mes mo
tinos žinom — nereikia mūsų 
mokyti, tik duokit mums tinka
mas sąlygas, pasirūpinkit, patys 
vyrai uždirbti tiek, kad šeimai 
užtektų pragyventi, 
rus, 
kit 
būti 
vot 
nereikėjo išeiti visai dienai iš 
namų. Labai mažas 
motinų ėjo pelnyti 
mai, nes jos vieta 
kur tie visi vyrai 
išlaikydavo šeimas, 
go?

Tai, mielos motinos, 
kim žemę. Gana mums 
žinokim savo vietą ir būkim na
mie, turėsim tada daug laiko 
gražiai išauklėti savo vaikus, ir 
vaikai užaugę nerūgos, nes jie 
mokės gražiai lietuviškai kalbėti, 
jie dainuos lietuviškas dainas, 
jie žinos Lietuvos istoriją, nes 
mama juos išmokys.

Baigdama noriu atsiprašyti už 
neišdailintus žodžius. Rašydama 
labai skubėjau, nes jau laikas 
eiti į darbą. Nėra kada net laik
raščio paskaityti, nes mes moti
nos skubam į darbą. Teatleidžia 
man ir tėveliai, jeigu jų nepa- 
glosčiau — esu moteris, 
darbininkė. Tad iki kitų 
Motinos Dienos.

Marija Juraitienė,

Taigi, 
man 
Sa- 

į mo-

Palikit ba- 
“reisus” ir draugus, pradė- 

eiti savo pareigas, pradėkit 
tikrais lietuviais, kokie bu- 
Lietuvoje. Lietuvei motinai

nuošimtis 
duonos šei- 
namie. Tai 
dabar, kurie 
kur jie din-

pajudins 
pagyrų!

motina, 
metų

Sydney

POKARINĖ EUROPA

MONUMENTAL MASON,
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklų mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

VARŽYBŲ IŠDAVOS
JONAS STANISKIS

tournament in Australia, 
thanks of one and all must 
Mr. P. Lukas 

whose energy
of Vytis 

and plan- 
memorable

LAFITTE
REIKALAUKITE
IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 

BRANDY
Kaina visur 24/- 

Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams 
M. PETRONIS

152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. *
Tel. UJ 5727 J

Po de ■ Gaulle pasikalbėjimo su 
prez. Rooseveltu praėjo jau daug, 
metą. Vienas iš tų dviejų valstybės 
vyrų netrukus mirė, bet jo idėja, 
gal geriau pasakius, tipinga ame
rikiečio koncepcija, Roosevclt’o 
tuomet išreikšta, tebegyva. Bet 
kokiame laikraštyje ir šiandien 
galime surasti žinutę, viena ar ki
ta prasme mus painformuojančią 
apie tos "sistemos” funkcionavi
mą, arba, nevartojant baltųjų rū
tini pscudo-techniško žargono, 
šaltojo karo eigą. Šito karo tai
syklės nepaprastai primityvios: 
tai lošimas, kurio tikslas, panašiai 
kaip pokeryje, pakelti įnašą ligi 
tokio aukščio, kad oponentui 
"check” pasidarytų nebeįmanomu. 
Tasai įnašas yra išreiškiamas 
branduoliniais ginklais ir priemo
nėmis juos nusviesti tikslan. Lo
šimo riziką sudaro nebe mažesnis 
ar didesnis piniginis nuostolis pra
laimėjimo atveju, bet ištisos tau
tos ar net viso kontinento sutuii- 
kinimas. Tasai karas jau trunka 
daugiau kaip dešimt metų ir tepa
sikeitė labai mažai. Tasai mažas 
skirtumas betgi yra esminis, kaip 
tik toji maža aplinkybė, kurios 
Roosevelt’as nebuvo numatęs. Jis 
nebuvo numatęs, kad šaltasis ka
ras galėtų tapti dvipusišku. Jo 
vaizduotėje absoliuti miUtarinė ir 
ekonominė J.A.V. persvara turė
sianti garantuoti taiką visiems 
laikams. Kartu su visais amerikie
čiais Rooseveltas negalėjo įsivaiz
duoti, kad J.A.V. .žmogaus teisių, 
socialinės struktūros ir demokrati
jos samprata nebūtinai priimtina

visoms tautoms, jau nekalbant 
apie tai, kad galėtų būti tautos 
ar ištisos kultūros, kurių idea
lams amerikiečių auklėjimo ir kul
tūros vertybės būtų iš viso diamet
raliai priešingos. O dar sunkiau 
buvo ir yru amerikiečiui įsivaiz
duoti, kad tokios tautos nebūtinai 
kitoje pusėje geležinės uždangos. 
Amerikiečio darbininko, senato
riaus ar milijonieriaus akyse 
J.A.V. pilietybė yra privilegija 
arba net savotiškas atpildas. Iš 
šitos koncepcijos ir kyla "subren
dusių” arba "nesubrendusių” tau- 
tų ar vyriausybių sąvoka, susi
pratusių ar nesusipratusių vals
tybės vyrų. Kiekvienu atveju są
voka "subrendęs” yra lygi pro- 
amerikietiškai laikysenai. Abso
liuti militurinė persvara tad neiš
vengiamai turėtų visų pasaulį pa
daryti laimingu, ji turėtų padi
dinti privilegijuotų skaičių. Bol
ševikinei Rusijai betgi pavyko 
įrodyti, kad technologinės žudymo 
priemonės yra ir jos rankose. 
Šiandien niekas jau nebeabejoja,

kad apie absoliučią persvarą ne
gali būti jokios kalbos. Ir kadangi 
Rooscvelt’o koncepcija buvo kaip 
tik tokia persvara pagrįsta, visa 
sistema staiga sugriuvo. Šaltasis 
karas nebėru priemonė patogiai 
valdyti pasaulį — jis tapo našta ir 
artėja laikas, kuomet toji našta 
bus per didelė net ir J.A.V.

Dar prieš metus J.A.V. prieši
nosi bet kokiai sugestijai draugiš
koms tautoms parduoti branduo
linius ginklus. Šiandien ta pati 
vyriausybė tuos ginklus siūlo vi
siems. Priežasties nereikia toli 
ieškoti: lengva buvo garantuoti 
apsaugą prancūzams, italams ir 
vokiečiams, kol absoliutus gink
las buvo jų rankose. Šiandien gi 
ią patį garantuoti jau būtų sun
kus įsipareigojimas, nes tan reikš
tų į save nukreipti rusiškąją 
branduolinę ugnį. Ar galima būtų 
šiandien tikėtis J.A.V. pagelbos 
karo metu? Prancūzija tuo ryžosi 
suabejoti, lygiai taip pat, kaip Vo
kietija. Čia kaip tik ir glūdi visa 
kova tarp Anglijos ir Europos

WAVAWAVAWAVwVA\WAWASWA\WAWAW.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Ekonominės Bendruomenės. Ang
lai norėtų ir toliau savo likimą 
susieti su J.A.V., Prancūzija tam 
betgi nemato jokio pagrindo ir 
skatina vesti nepriklausomą poli
tiką, pagrįstą kitokiais tikslais, 
ginančią kitas kultūrines verty- 
bes, negu Naujasis Pasaulis. Pa
sitikėjimas vien technologine ap
sauga (.Maginot Linija) privedi 
Prancūziją ir visą Europą prie 
bedugnės krašto. J.A.V. koncep
cija esmėje yra tas pats, kaip Ki
nų Siena, kaip Maginot Linija, 
kaip Hitlerio Panzerwaffe. Euro
pa, kaip šiandien atrodo, eina nau
jais keliais.

Naujame Testamente yra trum
pas sakinys, kuris kaip tik dabar
tinėje tarptautinėje situacijoje at
kakliai peršasi prisiminti. Kris- ; 
taus Kančia, Jo neteisingas ap 
kaltinimas, suvedė du priešus: 
Pontijų pilotą ir karalių Herodą, 
Pasmerkę Kristų jie tapo drau
gais. Kitaip sakant, atsiradus ben
dram gigantiškam priešui įsivaiz
duotasis antagonizmas nustoja 
reikšmės. Iš pelenų atsikėlusi Eu
ropa, po devyniasdešimt metų tru
kusio Prancūzijos-Vohietijos ka
ro, atsisako dualizmo ir naciona
linių ambicijų ir tuo pačiu tampa 
krislu akyse šio ixisaulio galiū
nams. Jau šiandien auksas aplei
džia Fort Knox ir grįžta Europon. 
Rytoj ta pati Europa pareikalaus 
skriaudos atitaisymo iš rytų, nes 
Ekonominė Europos Bendruome
nė yra Europos atgimimo simbolis, 
tūkstantmetės kultūros ir žmo
gaus teisių sampratos simbolis. 
Kaip galingas magnetas jis pri
trauks tautas šiandien dar geleži
nės uždangos atskirtas nuo savo 
teisių. Argi nėra realu nepertoli- 
ntausioje ateityje tikėtis bendrais 
interesais pagrįstos naujos sąjun
gos? Kova už europiečio idea
lizmą ir tūkstančius kartų įrody
tą entuziazmą iš savo krašto iš
mesti barbarus, ar tai persus, hu
nu,s turkus, rusus ar amerikie
čius, suves didžiuosius antagonis
tus. Tai nebūtų pirmas kartas. 
Taip buvo ir paskutiniame kart,
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ŠVIESŪS PRAGIEDRULIAI
A.L.S.S. SYDNEY SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

Pažvelgus į šių metų studentų 
visuotinį susirinkimą matėsi džiu
gi permaina. Susirinkime kolegos 
daugumoje jauni, nuo pat pra
džios mokyklos suolo ėję mokslus 
Australijoje. Tai bandomoji kar
ta jieškant atsakymo, ar lietuvy
bė išeivijoje išsilaikys. Vyresnių
jų veteranų matėsi vos vienas ki
tas. Dalinai dėl šios priežasties, 
dalinai dėl Adelaidėje sužadinto 
tautinio ir kultūrinio jausmo šis 
susirinkimas skirtingas nuo- buvu
siųjų.

Tokia akivaizdi permaina įrodo 
Sydnėjaus studentų tautinį ir kul
tūrinį susipratimą bei pareigingu
mą. Kolegos sutiko su sveika kri
tika iš vyresniųjų pusės atsisa
kydami jieškoti vien tik hedonisti
nių malonumų, kaip netinkamo ke
lio susipratusiam lietuviui studen
tui.

šiame susirinkime nustatytos 
gairės šių metų veiklai tikrai kul
tūrinio ir visuomeninio atgimimo 
dvasioje. Nebesimatė, nesigirdėjo 
jau taip iki koktumo įgrisusio 
amžino kratymosi ir atsisakinėji- 
pareigų organizaciniame darbe.

’ Tiesiog norėjosi matyti nors vieną 
pesimistą iš vyresnės kartos, ku
ris, matydamas tuos jaunus entu
ziastingus veidūs, įgautų vilties ir 
pasitikėjimo ateitimi.

Renkant valdomuosius organus 
beveik kiekvienas dalyvis figūra
vo kandidatų sąraše. Pasirinkimas 
balsavimui net buvo sunkokas — 
visi tokie puikūs ir tinką. Reikia 
pabrėžti, kad mūsų nuomone, pir
mą kartą šio krašto lietuvių orga
nizacijų rinkimuose kandidatas 
valdybon statė pats save netgi ki
tus įtikinėdamas viešai savo tin
kamumu.

Šių metų Sydnėjaus skyriaus 
visuotinis susirinkimas nutarė 
šiais metais daugiau atsidėti są
jungos ir bendruomenės tautinei 

, ir kultūrinei veiklai. Pirmuoju 
tikslu užsibrėžė patraukti į są
jungos ir bendruomenės tarpą 
tuos gimnazistus ir studentus, ku
rie jau atitrūkę nuo lietuviškų rei
kalų. Gvildenant nubyrėjimo prie
žastis prieita išvados, kad šie jau
nuoliai iš dalies varžosi savo tau
tiečių ir viešo su jais bendravi
mo. Jiems nesuprantamos rietenos, 
jie purtosi besaikio alkoholio nau
dojimo ir tuščių, smegenis buki
nančių ir laiką gaišinančių užsiė
mimų. Šie kolegos įieško platesnių 
akiračiu, įdomesnių draugų. Juos 
taip pat gerokai žavi geresnės po
zicijos, karjeros galimybės bei 
užsiėmimų įvairumas. Mes orga
nizuoti lietuviai studentai mėgin
sime juos patraukti stengdamiesi

SPALVOTI STUDENTAI
KAIP NEISS1VYSČIUSIŲ KRAŠTŲ STUDENTAI RUOŠIASI

Kovo 6 d. “Mūsų Pastogėj” 
skaitau Eltos žinutę, kad šimtai 
afrikiečių studentų bėga iš ryto 
bloko valstybių mesdami studijas 
už geležinės uždangos, nes bul
garai išvadina juos beždžionėmis, 
ir kad vakarų spauda skirianti 
tam daug dėmesio. Mano studen
tiška galva galvojant vakariečiai 
turėtų skirti daugiau dėmesio ne 
šimtais iš Bulgarijos pabėgu
siems, bet tūkstančiams už gele
žinės uždangos dar tebestudijuo ■ 
jautiems.

Iš buvusių vakarų valstybių 
kolonijų susidariusios naujos 
Azijos ir Afrikos valstybės yra 
labai neturtingos pamokytais 
žmonėmis, kurie tiktų tų valsty
bių vadovavimui bei jų mokyk
lų ir administracijos darbams. 
Tiesa, dauguma dar naudojasi 
buvusių kolinistų patyrusiais 
žmonėmis. Bet kylantis naujas 
nacionalizmas ir nacionalizmu 
prisidengiąs komunizmas yra la
bai priešingi vakariečių pagal
bai. Prisimename, kaip sukursty
ti vietiniai prieš Vakariečius su
kilo Belgų Konge, kad turėjo įsi
maišyti J.T. Organizacija, kuri 
pareikalavo išvykti visus belgus. 
Po to gavosi toks tenai chaosas,

patys būti gilesni, įdomesni, pla
tesnio akiračio bei interesų. Mūsų 
veikla bazuosis studentams dau
giau parankesne plotme.

Šiems užsimojimams susirinki
mas davė pradžią paskirdamas ei
lę dovanų ir premijų. Tai buvo 
konkretus įrodymas veiksmu pil
dant gerus norus. Paskirtos šios 
piniginės dovanos: “Lituanus” 
žurnalui £10, Socialinei Moterų 
Draugijai £5, Vasario 16-sios gim
nazijai £10. Atsižvelgiant, kad 
mūsų studentai neturi savo paja
mų, o turimus pinigus skiria ne 
saviems reikalams, o aukoja lie
tuvių visuomenės labui, tai yra 
tikrai gražus ir džiuginantis mos
tas. Kolegos tikrai yra susipratę 
lietuviai ir geri bendruomenės na
riai.

Siekiant ir skatinant studentų 
sėkmingesnę veiklą bendruomenės 
tarpe bei patraukiant savo tarpan 
tolstančius nuo lietuvių lietuvius 
kolegas numatytos atitinkamos 
premijos: 1) £5 vertės lietuviško
mis knygomis premija skiriama 
lietuviui abiturientui, išlaikiusiam 
augščiausiu laipsniu “Leaving

A. ŠIMKŪNAS KOMPOZICIJA

kad J. T. Organizacija net su sa
vo įvesta kariuomene iki šiol iš 
tos balos neišbrenda.

Naujų, taip vadinamų neišsi
vysčiusių valstybių vadovybės 
steigia mokyklas, univeĮrsijtotus. 
kur planuojama prisiauginti ir 
pasiruošti valdžios aparatui ir 
krašto administravimui tinkamų 
žmonių. Tam reikalui daug pa
deda vakariečiai, buvę kolonistai, 
o ypatingai J.A.V. savo doleriais. 
J.A.V. meta milžiniškas sumas pi
nigų, kad padėtų įsteigti mokyk
las, kad išlaikytų instruktorius. 
Kadangi trūksta universitetų, ku
rių taip greitai neprisigaminama, 
tai tų kraštų vyriausybės siunčia 
ir ragina savo studentus vykti j 
svetimus kraštus pasiruošti įvai
rioms profesijoms. Todėl šian
dien rasime daug tų kraštų stu
dentų, besimokančių vakariečių 
universitetuose. Nemaža jų, ypa
tingai iš kaimyniškų Azijos kraš
tų, studijuoja ir Australijos uni
versitetuose, nes einant taip va
dinamu Colombo paktu, Austra
lijos vyriausybė yra įsipareigoju
si prisidėti savo parama Azijos 
kraštams ir tai sąžiningai vykdo.

Vakariečiai remdami neišsivys
čiusius kraštus duoda pinigų 

Certificate” egzaminus lietuvių 
abiturientų tarpe; 2) £25 vertės 
lietuviškomis knygomis premija 
gimnazistui ar studentui, para
šiusiam šiais metais geriausią 
straipsnį “Studentų Žodyje”. Ver
tinimo komisiją sudarys “Studen
tų žodžio” ir “Mūsų Pastogės” 
redaktoriai.

Taigi, su daug žadančia ir ska
tinančia veikla A.L.S.S. Sydney 
Skyriaus studentai pradeda šiuos 
akademinius metus. Skyriaus val
dyba numato surengti visą eilę 
kultūrinių pąrengimų bei pobūvų. 
Artimiausiu laiku įvyks susipaži
nimo vakaras su rečiau matomais 
gimnazistais ir studentais. Vėliau 
seks diskusinės paskaitos, deba
tai studentams ir visuomenei ak
tualiom! stemomis. Žinoma, nebus 
pamiršta ir linksmoji studentiš
ko gyvenimo pusė su išvykom, pro
gresyvios poezijos ir literatūros 
vakarais bei įvairūs ilgaplaukių 
— trumpabarzdžių intelektualų 
pasirodymai.

Vytenis Šliogeris
Valdybos M.P.R.

PRAKTIŠKAM GYVENIMUI

steigti vietoje mokyklas, ir kvie
čia bendrai studijuojanti jaunimą 
pas save, kad iš jų paruoštų anie
ms kraštams įvairių profesijų 
rimtų darbininkų.

Sovietai su savo satelitais ypa
tingai skiria daug reikšmės neiš
sivysčiusių kraštų valstybėms. 
Ypatingas susirūpinimas Sovietų 
yra padėti paruošti toms valsty
bėms ateities darbininkų. Per sa
vo skaitlingas tarnautojais pa
siuntinybes ir su pagalba vieti
nių komunistų agituoja tuose 
kraštuose prieš jų buvusius iš
naudotojus — kolonistus, atkal
binėja vykti studijoms į vakarie
tiškas valstybes, o ragina studen
tiją vykti studijoms už geležinės 
uždangos. Tokius studentus ga
limai atrenka ir kiekvienam as
meniškai duoda stipendiją. Ir 
šiandien tūkstančiai taip atrink
tų asmenų iš minėtų kraštų stu
dijuoja už geležinės uždangos ar 
tai satelitinėse valstybėse, ar tai 
pačios Sovietų Sąjungos univer
sitetuose.

Be to, Sovietų Sąjunga yra įs
teigus Azijos, Afrikos ir Pietų 
Amerikos kraštų studentams net 
specialius universitetus. Vienas 
tokių yra Maskvoje, taip vadina-

Kas
Kas domisi šiandieniniais lie

tuviškojo gyvenimo reiškiniais, 
tam tikriausiai žinoma, kad LI- 
TUANUS yra Lietuvių Studentų 
Sąjungos JAV-se 4 kartus metuo
se leidžiamas žurnalas anglų kal
ba. Juo siekiama informuoti sve
timtaučius apie Lietuvą ir lietu
vius: valstybės ir tautos laimėji
mus, tragediją, siekimus, proble
mas — žodžiu, bando skaityto
jui suteikti bent akimirksninį 
vaizdą apie mūsų gyvenimą tėvy
nėje ir čia.

LITUANUS oficialiu gimtadie
niu skaitytinas Lietuvių Studen
tų Sąjungos metinis suvažiavimas 
1954 metų lapkričio 24 d. Tada 
tuometinio vyr. redaktoriaus A. 
Dundzilos vadovaujamas pirmasis 
redakcinis kolektyvas Urbanoje 
suvažiavusiems pristatė 12 pusi, 
leidinėlį. Jo buvo atspausdinta 
1000 egz. Taigi — jau 9-ti metai

DR. WT. P. VYGANTAS

LITUANUS žurnalui. Per tą lai
ką išleista 30 leidinių su bendri
niu 146,000 egz. tiražu. Jei su
dėtume visą atspausdintą medžia
gą, gautusį 936 pusi, knyga su 
4.900 bendriniu tiražu, šiandien 
žurnalo spausdinama 7,500 egz. — 
toks ką tik pasirodžiusio numerio 
tiražas.

LITUANUS PLĖTOTĖ
Lituanus keliauja po visą pla

tųjį pasaulį: daug jo siunčiama į 
laisvojo pasaulio mokslinių institu-
cijų bibliotekas. Amerikoje labai 
reta kolegija, kurios biblioteka 
negauna LITUANUS.

Žurnalas lanko ir visą eilę at
skirų profesorių, žurnalistų, kul
tūrininkų ir politikų, štai nese
niai į Ghaną išsiuntėme apie 80 
egz. tokiu susipažinimo tikslu ir 
susilaukėme 25 prašymų žurnalą 
ir toliau gauti. įdomu, kad jų tar-

KONKURSAS STUDENTAMS

SKIRIAMA PREMIJA
už geriausią šiais metais pasirodžiusį “Studentų žodyje” straipsnį, 
parašytą studento ar abituriento, mokslus einančio Australijoje.

Premijos dydis £25 vertės lietuviškomis knygomis. Ją skiria 
A.L.S.S. Sydney skyrius paremiant eilei mecenatų.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai studentai ir abiturientai 
Australijoje; Konkurso sąlygos bus paskelbtos artimiausiu laiku. 
Vertinimo komisiją sudaro “Studentų žodžio” ir “Mūsų Pastogės” 
redaktoriai.

Konkurso rezultatai bus paskelbti spaudoje metų pabaigoje, o 
premija įteikta A.L.S. Sąjungos suvažiavimo metu.

A.L.S.S. Sydney Skyrius

FILISTERIŲ DĖMESIUI
Gegužės 26 d. (sekmadienį) 4 

vai. p.p. Redfern Lietuvių Namuo
se (20 Botany Rd., Redfern) įvyks 
Sydnėjaus Filisterių Būrelio vi
suotinis susirinkimas: Kviečiami 
visi kolegos graduantai, baigę 
mokslus Australijos universite
tuose, šiame susirinkime dalyvau
ti. Bus svarstomas Būrelio įstatų 
projektas ir renkama valdyba. Vi
sais informaciniais ifeikalais 
kreiptis į Vytenį Šliogerį telefo
nu UL 4669.

Sekretorius
MARTYNAS MAŽVYDAS

Gegužio 21 d. sueina lygiai 400 
metų, kai mirė Martynas Mažvy- 

- das, autorius pirmosios lietuviš
kos knygos. Jis pirmasis pradė
jo lietuviškojo spausdintojo žo
džio erą ir jam atitenka pagarba 
ir nuopelnai už tai, kad jis buvo 
pradininkas lieltuviškosios rašti
jos. 1947 m. mes šventėme 40J 
metų nuo pirmosios lietuviškos 
knygos pasirodymo, šiais metais 
švenčiame 400 m. sukaktį nuo tos 
knygos autoriaus Martyno Maž
vydo mirties. Būtų gražu, jeigu 
ir Australijos lietuvių tarpe šioji 
sukaktis būtų kiek plačiau pami
nėta.

mas Lumumbos Universitetas, o 
kitas yra Taškente, Centrinėje 
Azijoje, taip vadinamoje Uzbe
kistano respublikoje. Neišsivys
čiusių kraštų studentai gauna 
stipendijas vieniems metams ru
sų kalbai pramokti ir atitinka
mam metų skaičiui savo studi
juojamam dalykui baigti; pav. 
studentas medikas gauna stipen
diją 7 metams. Tokie studentai 
turi veltui kelionę, studijas, iš
laikymą bendrabučiuose, medici
nišką aprūpinimą ir 90 rublių ki
šenpinigių.

Maskvoj, kaip ir Bulgarijoj, 
kur vyrauja baltosios rasės gy
ventojai, nežiūrint izoliuoto 
bendrabučiuose gyvenimo, pasi
taiko nesusipratimų, ar tai šo
kiuose dėl mergaičių, ar tai kavi
nėse, ar restoranuose dėl stalo 
kaimynų nevietoj ištartų žodžių. 
Kas be to, pasitaiko ir muštynių. 
Jautresni afrikiečiai ar kiti pa
sijaučia masės diskriminuojami 
ir nešasi namo.

Kas kita Taškente. Uzbekai, 
būdami azijatais savo spalva, iš 
svečių studentų mažai besiskiria. 
Taškentas šiandien yra milijoni
nis miestas, kuris rusų gyvento
jų, t.y. baltųjų teturi vos 1/3. 
Patį Uzbekistaną sovietai padarė 
pavyzdine respublika. Kur baltų 
carų laikais buvo dykumos su 
klajokliais uzbekais, šiandien 
raudoniesiems carams išvysčius 
irigaciją, Uzbekistanas tapęs 

derlingu kraštu, kur gaminama 
3/4 visos Sovietų Sąjungos med 
vilnės. Miestuose kuriama pra
monė tai medvilnei apdirbti. Tai
gi Uzbekistane, toj pavyzdingoj 
respublikoj, svečiai studentai ma
to iš Azijos dykumos padarytą 
ūkiškai pažangų kraštą, kur ir 
dauguma gyventojų, tai yra dar
bininkų, sudaro azijatai.

Ir Taškente studijuoja veik iš 
visų naujųjų Azijos ir Afrikos 
valstybių studentai.

Taip kaip vakarietiškai kapita
listiniuose kraštuose studentai 
rimtai paruošiami savom profe
sijom ir, jei tam medžiaga tinka
ma, iš jų išeis teoretiškai pasi
ruošę busimieji naujų valstybių 
žmonės praktiškam gyvenimui. 
Sovietų kraštuose, be savo spe
cialybės studijų, studentams sve
čiams yra privalomas ir Marksiz
mo — Leninizmo kursas. Minė
tas kursas be teorijos apima ir 
karišką apmokymą, guerilla stra
tegiją ir revoliucijų sukėlimą bei 
forsavimą. Studentai išmoksta ir 
traukinius nuo bėgių nuversti, ir 
plastikinėmis bombomis tiltus su
ardyti, ir tas pačias bombas pasi
gaminti, ir rankines granatas pa
vartoti, ir t.t. O afrikiečiai net 
apmokomi afrikietiškų prietarų 
ir burtų. Pav. su transistorių 
pagalba iššaukiamos kalbančios 
dvasios, ar prašnekinamos kau- 
kuolės ir kitokie "stebuklai”, nes 
tokiais dalykais Afrikoje daug 

pe buvo ir vienas lietuvis, vienos 
Kumasi mokyklos vedėjas. įvairių 
tokių nuotaikingų reiškinių būtų 
galima daugiau išvardinti.

Naudojamės ir įvairiomis pro
gomis: suvažiavimais, konvencijo
mis ir t.t. Beveik jau tradicija 
tapo LITUANUS žurnalo pasklei
dimas JAV studentų sąjungos 
metiniuose suvažiavimuose (US- 
NSA). Nepraleidžiame ir kitų, 
rajoninių progų, žodžiu, ieškome 
draugų visais galimais būdais.

LITUANUS TIKSLAS

Dažnai esu girdėjęs klausimą. 
— o kiek gi tų svetimtaučių už
simoka už jūsų leidžiamą žurna
lą? Mano standartinis atsakymas 
būna kontra — klausimas; ar jūs 
pirktumėte pav. Indonezijos stu
dentų, bandančių anglų kal
ba nušviesti savo krašto ir 
valstybės laimėjimus ir proble
mas, leidžiamą žurnalą? Mums 
reikia suprasti, kad LITUANUS 
žurnalu mūsų tauta kovoja už 
dėmesį sau, tikėtis, kad už tai 
svetimtautis dar mokėtų, nelabai 
realu. Gi ta kova už dėmesį svar
bi ir būtina. Todėl ir turime pa
tys pasirūpinti leidimo išlaidomis. 
Už vieną dolerį patekti universi
teto bibliotekon, atkreipti svetim
taučio kultūrininko — politiko dė
mesį mūsų tautos reikalams. Toks 
mūsų finansinis susitvarkymas. 
Gi tarp žymesnių išlaidų, propor
cingai išreikštų, paminėtina: 
63.5% spaudos darbams; 3.9% 
redakcinėms išlaidoms ir 14.8% 
paštui, kuris sudaro antrą didu
mu išlaidų dispoziciją. Gi kadan
gi pašto kainos šiais metais ir vėl 
pakilo, LITUANUS žurnalui rei
kės pridėtinių 500 dol.

O kuo gi LITUANUS pateisina 
sav egzistenciją? Bandome į šį 
klausimą žiūrėti labai kritiškai, 
nes lengva sau įsikalbėti šio dar
bo vertingumą ir reikšmę. Esu 
betgi nuomonės, kad ir su neigia
mu nusiteikimu į šią problemą 
žvelgdami, prieiname teigiamo 
sprendimo. Keletas faktų padės 
išryškinti šį tvirtinimą.

SUSIPAŽĮSTA SU 
KNYGOMIS IR MENU

Nuolatiniu savo barometru ga
lima laikyti knygų pardavimą, 
žurnalo viršelio trečiame pusla
pyje atspausdinamas knygų są
rašas. Juo pasinaudodami, į mus 
kreipiasi įvairūs asmenys su kny
gų užsakymais arba pasiteiravi
mais. Nepraeina nė vienos savai
tės, kada neturime bent vienos 
transakcijos. Svarbu, kad beveik 
nė vienas iš tų, kurie į mus krei
piasi su savo užsakymais, nėra 
nuolatiniai skaitytojai — prenu
meratoriai. Atseit, bibliotekose
užtikę žurnalą, jie pasinaudoja re
komenduotų knygų sąrašu. Mū
sų best selteris — tai Lithuanian 
Self Taught, kurio tikriausiai 
virš 100 egz. esame pirkėjams pa
siuntę. '

(Nukelta į psl. 4)

daugiau paveikiami gyventojai, 
nei dešimtys agitatorių. Taip 
ruošiami naujų valstybių būsi- 
mieji vadai ir tvarkytojai už ge
ležinės uždangos.

žinoma, išsimokslinę gabūs 
naujų valstybių graduantai gal 
sugebės grįžę į praktišką gyveni
mą ir susitikę su savo kolegomis 
vakariečių universitetų graduan- 
tais atskirti grūdus nuo pelų ir 
taps gerais savo kraštų veikėjais. 
Bet turint galvoj, kad daroma at
ranka iš daugiau linkusių į ko
munistinę pusę arba iš ultra pa
triotų, nusistačiusių iš - principo 
prieš visa, kas turi ryšio su bu
vusiais kolonistais, reikia spėti, 
kad susidarys žymūs tų naujų 
valstybių “neutralūs” veikėjai, 
kurie bandys tuose kraštuose 
siekti koegzistencijos ir sovieti
zacijos.

Tad vakariečiams, kurie ypa
tingai nepažįsta naujų valstybių 
gyventojų psichologijos, ar nege
riau susirūpinti ne bėgančiais, 
bet studijuojančiais už geležinės 
uždangos. O gal dar geriau bū
tų patiems iš rusų pasimokyki.

A. R.

3



MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. gegužio 16 į

LITUANUS
(žiūr. pradžią 3 psi.)

kiekvieno nu- 
susilaukiame 
Beveik kiek- 
kreiptasi su 

kontaktą su

Kiekvieną savo numerį bando
me iliustruoti lietuvių menininkų 
reprodukcijomis. Po 
nierio pasirodymo 
įvairių komentarų, 
vieną kartą į mus 
prašymu suvesti į 
menininku.

Buvo atvejų, kad profesorius 
LITUANUS skiltyse išspausdintą 
straipsnį savo studentams prista
tė kaip privalomą skaitymą. Dau
giau negu kartą mūsų medžiaga 
perspausdinta Congressional Re
cords; kartą net ukrainiečių tau
tinės šventės proga vienas kon
greso atstovas paskaitė mūsų ve
damąjį išreikšdamas laisvės sie
kimo mintį.

Be abejonių, pačią efektingiau
sią LITUANUS kritišką apžval
gą yra parengęs ne kas kitas kaip 
garsusis kongreso speakers Mc
Cormack. Jo 2 lapų laiške redak
cijai buvo duota visa eilė labai 
naudingų patarimų. Kas skaitė šį 
recenzinį laišką, žino, kad apžval
gą parengęs asmuo buvo bent 
vieną LITUANUS numerį ištisai 
ir labai atidžiai perskaitęs. Mūsų 
medžiaga pasinaudojo daugelis ki
tų spaudos leidinių, štai neseniai 
Šveicarijos Lausanne leidžiamo 
dienraščio šeštadieniniame kultū
riniame priede atspausdintoj pla
tesnėj apžvalgoj apie dabartinę 
padėtį Pabaltyje, plačiai pasinau
dota LITUANUS skilčių medžia
ga ir net mūsų reprodukcijos per
spausdintos.

Kai buvo išleistas specialus nu
meris mūsų garsiajam Čiurlioniui 
paminėti, apie tai įvairiai išsita
rė meno kritikai Italijoje, Lenki
joje, Kanadoje ir kt. Indijoje lei
džiamas Rhythm žurnalas persis
pausdino vieną rašinį ištisai, gi 
portugalų meno žurnalas Collo-

guio atspausdino apie 
rašinį, pasinaudodamas 
NŪS medžiaga. Būtų galima to
kių reiškinių dar visą eilę išvar
dinti; regis, pakaks šių, kurie ti
pingi.

Ne paslaptis, kad mūsų leidinys 
vėluojasi. įdomu betgi tai, kad 
šis nemalonus faktas mums dar 
vienu būdu parodo, jog LITUA
NUS mielai laukiamas svečias. 
Kai tik kiek ilgiau užtrunkame 
su numerio išleidimu, iš visos ei
lės bibliotekų ir net pavienių as
menų susilaukiame užklausimų, 
kodėl jiems numeris nepasiųstas. 
Pranešami mums ir,adresų pasi
keitimai ir tai padaro tokie as
menys, kurių dėmesys mūsų rei
kalams tegali tik džiuginti. Visa 
eilė žurnalų su mumis pasikeičia 
leidiniais; jų gauname štai iš to
kios Naujosios Zelandijos, Indijos 
ir daugelio kitų kraštų. Tai rodo 
kad LITUANUS randa gyvą at
garsį ir pagauna svetimtaučių dė
mesį, tuo išpildo, ir savo pagrin
dinę užduotį.

Čiurlionį 
LITUA-

ti

šalia ki
auto rių, 
bendro 
Ir dar-

ČIA VISI SUSIJUNGIA
Džiugu, kad savo siekimu išei- 
už lietuviškosios visuomenės ri

bų LITUANUS į mūsų gyvenimą
įneša dar vieną laimėjimą: tai 
bendru darbu pasireiškiančią vie
nybę. Ne kartą pasitaikė žurnalo 
numerių, kuriuose vienas 
to atspausdinti rašiniai 
kurių šiaip jau prie 
stalo suvesti nepavyksta,
bo pasiskirstymo atžvilgiu išeivi
joje gyvenantiems LITUANUS 
leidimą galima skaityti teigiamu 
reiškiniu. Mūsų intelektualai savo 
kūriniais užpildo žurnalo skiltis, 
studentija — jaunimas atlieka lei
dimo darbus, gi plačioji visuome
nė savo aukomis leidimą įgalina.

ŽMONIJOS IŠSIMAITINIMO

Bet 
pu* 
ati- 
ku- 
pa-

su maisto 
lenktynėse, 

kiekis vis

Kai 18 šimtmečio gale Thomas 
Robert Malthus paskelbė savo 
garsią teoriją, pagal kurią gy
ventojų skaičius daugėja geomet
rine progresija, o maisto kiekis 
tik aritmetine progresija,- tai 
daugelis anų laikų mokslo ir val
stybių vyrų buvo puolę pesimiz- 
n\an dėl žmonijos ateities, 
kai 19 šimtmety ir šio pirmoj 
sėj mokslininkams pasisekė 
dengti daug naujų išradimų, 
riuos pritaikė žemės našumui
kelti, tai lyg ir Malthaus teorija 
buvo nukišta į lentyną ir anas 
pesimizmas susilaukė optiniiafti- 
nių švystelėjimų.

šiandien tačiau, praėjus 150 
su viršum -metų, kai gyventoju 
skaičius yra daug kartų padidė
jęs, lyginant su anų laikų gyven
tojų skaičium, maisto problema 
iškyla visu rimtumu.

Gyventojų skaičius 
kiekiu yra visą laiką 
tačiau iki šiol maisto
dar pirmauja. Išradimai spar
čiais žingsniais ir toliau skatina 
maisto kiekio tempą jų lenktynė
se. Ir šiandien skaitoma, kad 
prancūzų tyrinėtojui Alfred 
Champagnat pavykę tam tikrų 
bakterijų pagelba iš žemės aly
vos pagaminti vertingų baltymų. 
Tas vėl kelia optimizmą ir duoda 
vilčių maisto kiekiui pirmauti.

Ypatingai maisto klausimu rū
pinasi FAO (Food and Agricul
ture Organization), tai Jungtinių 
Tautų padalinys, šį organizaci
ja yra perėmusi iš buvusios Tau
tų Sąjungos žemės ūkio institutą 
Romoje ir, žinoma, iš New Yor- 
ko yra perkėlusi savo buveinę 
taip pat Romon. Ji daro viso
kius tyrinėjimus žemės ūkio sri
ty ir per savo instruktorius vi-

LITUANUS bando būti mūsų 
gyvenimo veidrodžiu. Nenuostabu 
tad, kad jis net nejučiomis at
spindi ir mūsų silpnumus. Bent 
šias eilutes rašančiam atrodo, kad 
daugeliu atvejų mes esame per
daug savo dėmesį praeitin nukrei
pę, todėl ir žurnalo rašiniai dau
giau archyvinio pobūdžio. Kur kas 
retesnė spekuliatyvinė mintis, pla
čia prasme svartanti klausimus 
už ribų tos problematikos, kuri 
specifiška tik mums, svetur gyve
nantiems. Trūksta mums tokio kū
rybingo 
rašinių 
skiltyse.

Tiesa,
žvelgti į problemą už savo artimo
sios aplinkos perspektyvų, bet ar 
kūryboje galima be to išsiversti? 
O mums reikėtų pasauliui parody
ti (bent tai jo dalelytei, kurią pa
siekiame), jog kūrybingai 
esame visai atžvilgiais. Bet 
TUANUS neparodys to, ko 
mus beveik nėra.

žvilgsnio, nerasime tokių 
dažnai ir LITUANUS

kur kas sunkiau pa

ŽURNALO VEIDAS

Dovaniniai siuntiniai i U.S.S.R
Jei numatote siųsti siuntinį savo artimiesiems, kreipkitės į mūsų firmą. Mes esame su
darę kontraktą su Vneshposiltorgu Maskvoje betarpiam ir greitam Jūsų siuntinių per
siuntimui į Sov. Sąjungą.

HANSA TRADING CO. persiunčia Jūsų pačių sudarytus siuntinius, o taip pat priima užsa
kymus ezportinėm kainom: maisto produktų; aprangos ir avalynės; automobilių; padangų; 
motociklų; skooterių; dviračių; šaldytuvų; radio aparatų; TV aparatų; tape rekorderių; 
dulkiasiurblių; skalbimo mašinų; siuvimo mašinų; šautuvų; foto aparatų; laikrodžių; muzi
kos instrumentų ir t.t. Pristatymas maždaug per 30 dienų.
Persiųsdami savo siuntinius ar užsakymus per HANSA TRADING CO., užtikrintai mokėsite 
tikslius sovietinius muitus ir minimalius persiuntimo mokesčius.

HANSA TRADING GO
MELBOURNE • 197 Flemington Rd., Nth. Melbourne. Tel. 30-3347.

• 590 George St., (Cry»tal Arcade). Tel. 61-3265, vale. Tel. 75-6578.
• Fl. 3, 14 Hayley St., Ain.lie, A.C.T.

gyvi
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Nelengva LITUANUS žurnalui 
susidaryti ir savitą veidą savo at
mosferą — perdaug plati jo už
duotis, kad sėkmingai galėtų sa
ve atrasti. Tat ieškojimas vyksta 
nuo pat pradžių. Kartais pasi
reiškia stipri nuotaika, kad žur
nalas turėtų būti mokslinis, skir
tas lietuviškų problemų moksliš
kai analizei. Vėl kitais atvejais 
stipriai jaučiama srovė, reikalau
jant, kad žurnalo skiltyse daugiau 
atsispindėtų aštrus žodis prieš ko
munizmą. Kultūrininkai ne kar
tą pareiškia, kad daugiau vietos 
reiktų skirti menui ir literatūrai, 
paliekant politinius, ekonominius 
klausimus antrinėj plotmėj. Vieni 
norėtų formatą keisti, kitų nuo
monė perdaug dėmesio skiriama 
menui.

Tokių nuomonių daug, — žino
ma, čia daugiausia mūsų pačių

PROBLEMA

ir gelbsti 
ypatingai

Popu-

SYDNEY
CANBERRA
ADELAIDE • 41 Tapley. Hill Rd., Hendon, S.A. Tel. J-2879.

• 18 Torren. Ave., Fullarton, S.A. Tel. 7-3626.

same pasaulyje skatina 
pakelti žemės gamybą, 
atsilikusiuose kraštuose, 
liariai kalbant, ši organizacija
yra paskelbusi karą badui ir nuo
lat visokiais būdais su juo kovo
ja-
Tačiau pagal jos paskutiniais lai
kais paskelbtą taip vadinamą 
“Bado Statistiką” kyla vėl ne
mažas pesimizmas, šiandien pa
saulis turis 3 milijardus gyvento
jų. Jei tokiu tempu gyventojų 
skaičius augs kaip iki šiol, tai 
2000 metais pasaulis jau turės 
6,3 milijardus gyventojų. Išeina, 
kad tokį kiekį išmaitinti, reikės 
po 40 metų maisto produktų kie
kį pakelti dvigubai.

Vidutiniškam žmogui, apie 11 
stonų svorio, nesunkiai dirban
čiam ir gyvenančiam vidutinio 
klimato zonoj, reikia 2400 kalori
jų dienai. Yra tačiau dar šian
dien daug neišsivysčiusių kraštų, 
kuriu maitinimo lygis yra že
miau 2000 kalorijų. Minėtos or
ganizacijos statistikos daviniais 
prie tokių priklauso visa pietų ir 
rytų Azija, išskyrus Japoniją ir 
Malajus, toliau Ekvadoras, Ko
lumbija, Peru, Venezuela, kele
tas Vidurinės Amerikos mažes
nių valstybių, Angola Libija ir 
Tanganika. Minėta organizacija 
deda daug pastangų 
gyventojam kalorijų 
kelti, bet... Tuose 
kraštuose gyventojų 
laiką lenktynėse pirmauja prieš 
maisto kiekį.

Sunkiausia problema yra su 
mūsų šiaurės kaimynais, Rytų — 
Pietų Azija, kurie šiandien turi 
1,6 milijardus gyventojų, o 200J 
metais turės 3,6 milijardus. Rei
kia spėti, kad jie savomis jėgo-

tų kraštų 
skaičių pa

minėtuose 
kiekis visą

Sunkiau į tokio pobūdžio 
iššaukti svetimtautį. Jis 
pavartęs arba susiranda 
ko jis nori arba tas nu- 
plačiau nepaveiks, 
labai įvairūs, nes

mintys, 
dialogą 
žurnalą 
sau tai, 
meris jo 
interesai 
rūs ir žurnalo skaitytojai, 
kitą būtų, jei mums pavyktų 
eilę leidinių su specifiniais 
lais, bet gerai visi žinome, kad tai

Lituanus ir fa
savęs ir bandyti

ALGIRDAS J. GREIMAS

APIE JAUNĄJĄ KARTĄ
0 tie 
įvai- 
Kas 

leisti 
tiks-

pretenzinga mu-

utopija... Todėl 
liau turės ieškoti 
tenkinti daugelį.

Būtų perdaug
ms patiems prileisti, kad Lituanus 
iššaukė tiesioginę komunistų reak
ciją, tačiau faktas lieka faktu, 
kad rusų propagandiniuose leidi
niuose anglų kalba lietuviškajam 
momentui vietos pradėta skirti tik 
keletą metų po Lituanus įsisteigi- 
mo ir jo akcijos įsigalėjimo.

1R DAR APIE VAJŲ

mis neįstengs maisto kiekio pa
kelti tiek, kad galėtų išmaitinti 
tokį skaičių po 40 metų. Tą pe
simizmą kelia minėtos statistikos 
.skiltis “Turtingi ir Vargšai“, čia 
matosi, kad Pietų — Rytų Azijos 
padėtis atrodo blogiausiai, šian
dien ten gyveną 52 proc. viso pa
saulio gyventojų, o gamina tik 
12,3 proc. visų pasaulio pajamų. 
Palyginus su Europa, kur gyven
tojų skaičius sudaro 22,2 proc, o 
pajamų turi 37,2 proc. šiaurės 
Amerikos gyventojai sudaro tik 
6,7 proc, o pajamų turi 39,8 proc.

Todėl matome, kaip dėdė Sa
mas šiandien krato doleriukus į 
tuščią atsilikusių kraštų maišą. 
Bet matome taip pat Ivaną su 
paaštrintu peiliuku slankiojantį 
apie tuščią maišą ir badanti jame 
skylutes.

Mūsų liaudies išmintis sako 
kad tuščio maišo nepripilsi.

Todėl maitinimosi problema po 
40 metų gali pasidaryti labai aš-

Pabaigai žodis apie vajų, kuris 
kasmet pravedamas žurnalo leidi
mui. Nors oficialiai šis vajus tu
rėjo vykti 1962 m. spalio mėn., ta
čiau Chicagoje ir Clevelande jis 
kaip tik dabar pravedamas. Iki 
šiol, deja, tesusilaukta atsiliepimų 
iš 444 tautiečių, nors kreiptasi bu
vo — tiesiogiai į 12,000, — o ne
tiesiogiai — per spaudą ir kt. — 
į visą mūsų bendruomenę. Su
telktas tik trečdalis reikalingos 
sumos. Būtų gera, kad tautiečiai 
neužmirštų šios informacinės ak
cijos. Be jų dosnumo ir šios ribo
tos pastangos nebus įmanomos, o 
jas šiandien nutraukti būtų gaila, 
nes tai būtų neprasminga. Gal 
tad galime dar kartą talkon kvies
ti? Gi- mus visuomet rasite; 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N. Y. (Dr.)

Yra sakoma, kad žmogų reikia 
skaityti pradėjusiu senti nuo to 
momento, kai jis ima nebesuprasti 
jaunimo: tai reiškia, kad nauja 
karta, su savais siekiais ir savita 
samprata, ima jam lipti ant kul
nų.
Šį nemalonų senėjimo jausmą iš
gyvenau šiandien, sėdėdamas prie 
televizijos ir žiūrėdamas rėkau
jančio durniaus, kuris, nors ir 
prancūzas, vadinasi Johnny Hal
liday. Tai, mano menka nuomone, 
net nevykęs Elvis Priesly 
pamėgdžiojimas. O jaunimas jį 
mėgsta: ne tik Paryžiuje, bet net 
tolimuose Pyrėnų kalnų užkam
piuose minios vaikinų ir merginų 
jo klauso, ima staugti drauge su 
juo, o po to, nelyginant negrų 
burtininko įvesti į “šventąjį pami
šimą”, šoka daužyti ir laužyti kė
des, stalus ir langus.

Tiesa pasakius, jau prieš kele
tą metų švelnus, vos girdimas var
pelis ausyse suskambėjo: broliuk, 
sensti!, nebesupranti jaunųjų! At
sitiko tai viloje Amerika, pasau
linio garso visų lietuvių ir jų 
draugų lankomoje Liutkų reziden
cijoje Viduržemio Rivieroje. Kele
tą teen-ager’ių merginų, užsidarę 
virtuvėje ir visu garsu užsistatę

ROMAS DAMBRAUSKAS

MĄSTYMAI KAPINĖSE

Ką pagalvosim 
pamatę 
plastikinėm gėlėm 
papuoštus 
mylimųjų kapus?

Ar tai
kad mūsų atsiminimai 
kaip šios gėlės 
niekuomet nenuvys?

V E J AS

Kodėl tu taip saldžiai šypsaisi?
Vėjas, jis mane taip karštai bučiuoja!

tri, jeigu neatsiras naujų radika
lių priemonių.

A.S.

INA CESNAITE

LAIŠKAS IS ČIKAGOS
šį vėjuotą, 
miestą. Kad

Jūs galėtu- 
baisi atrodo 
pažvelgimo.

EUROPIETIS SPECIALISTAS '
OPTIKAS / |
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Taigi atskridau į 
suodiną ir aprūkusį 
jį kur bala!’..

Norėčiau, kad ir 
mėt pamatyti, kokia 
Čikaga iš pat pirmo
Sakau pirmo, nes kas žino kiek 
aš jos temačiau ir kurią miesto 
dalį stebėjau be žemėlapio aklai 
važiuodama iš aerodromo į kurį 
nors vieną to milžiniško miesto 
pakraštį.

Tie aukšti ir niūrūs suodinai 
rudos spalvos plytų namai, be 
jokio įvairumo architektūroje, 
daro biaurų įspūdį. Man jie at
rodo kaip didelės degtukų dėžu
tės nerūpestingai viena prie ki
tos pristumtos.

Gal būt, kad tie mūrai ir iš 
to paties geriausio “prieškarinio 
akmens”, anot vieno man pažįs
tamo istoriko, kuris turi palin
kimą užstoti senesnes civilizaci
jas, bet jie labai slegiančiai pa
veikė į mane tą pačią pirmąją 
atvykimo dieną.

O negrų kvartalas!.. Apsaugok 
Augščiausias!!! Sunku ir įsivaiz
duoti tokį ‘'demonstruojamą” 
(exposed) apsileidimą ir nešva
rumą. Stebint tačiau tų žmonių 
judėjimą jų pačių rajone, ma
tosi, kad jie labai susigrūdę gy
vena.

Los Angeles miestą, palyginus 
su pirmaisiais vaizdais Čikagoje, 
prisimenu kaip rojų. Net ir tie 
patys juodieji piliečiai atrodė vi
sai kitos klasės.

Mandagus negras — taksistas 
(cab-driver) vežė
draugę iš Melburno universiteto 
laikų, su kuria kelis metus teko 
kartu “žygiuoti” per tą patį aka
deminį ir socialinį gyvenimą, o 
ir dalintis pirmųjų jaunystės die
nų fantazijomis...

Keista, kad šį prisimintą drau
gystės ryšį lydėjo visokios aso
ciacijos ir prisiminimai viens po 
kito ėmė kilti iš pasąmonės...

Sykį Melburne, — atsiminiau, 
— kai dar teberankiojau reika-

savo radijo aparatus, žavėjosi, 
purtėsi, alpo nuo man nesupranta
mos muzikos, kylančios iš ausų 
bugenlius sprogdinančių ritmų ir 
pusiau žmogiškų, pusiau skerdžia
mos kiaulės aikčiojimų.

Dėl muzikos tada nutylėjau: sa
kau, gal nepakankamai muzikalus 
esu, nesuspėju eiti su gyvenimu. 
Bet tai dar ne dramatiška, nors 
ir atsisakiau suprasti triukšmų, 
kuriame jaunoji karta gerai jau
čiasi,

Kas mane galutinai pritrenkė, 
tai naujieji šokiai. Buvo visokių 
šokių mano jaunystėje, buvo ir 
brandos metais. Nesame mes tokie 
naivūs kaip atrodome: žinojome 
ir tai, kad visokių šokių pagrin
das ir kilmė — dažniausiai ero
tinė. Mačiau Oriente ir, prisipa
žinsiu, su malonumu žiūrėjau taip 
vadinamą pilvo šokį, kurio šimta
procentinis erotinis charakteris 
neabejotinas. Bet tai vis buvo 
folkloras, egzotika.

Visai kitas dalykas matyti sa
vuosius: jaunimą, tuos, kurie au
ga tam, kad tavo vietoje atsistoję 
jaustų, galvotų, gyventų žmogiš
kumą ir žmogaus būtį — matyti 
savo palikuonius — nekalbu apie 
gėdą, gėdos išėjimą iš mados aš 
dar galiu suprasti — bet be jokios 
fantazijos, be jokių vaizduotės 
pagražinimų.

Žmonės man sako: jaunimas tu
ri triukšmauti, tai praeis. Sako: 
jaunieji turi perdaug energijos, 
perdaug visokių kompleksų, jiems 
reikia išsidūkti. Taip tai taip. 
Bet juk ir mes buvome jauni, ir 
mes turėjome ir energijos per
teklių ir kompleksų nemažesni 
skaičių. Energijos perteklių mes 
skandindavome alkoholyje — gal 
tai ir nelabai mandriau — bet nu
sigėrę verkdavome, kad lenkai 
Vilnių pagrobė, kad latviai mūsų 
futbolo komandą sumušė. Atsibo- 
dus verkti, eidavome daužyti Per- 
kausko kavinės langų. Kompleksų 
turėti irgi žmogiška; visas klausi
mas, kaip kas juos iškelia ir kaip 
nuo jų atsikrato. Mes juos iškel
davome gal irgi naiviai: svajoda
mi apie mūrinę Lietuvą, sukdami 
galvas, kaip nuversti vyriausybę. 
Mes norėjome gero tautai, žmo
nijai.

Nežinau, ar kompleksai taip jau 
viską ir išaiškina. Galbūt, o gal 
ir ne. Bet yra visokių būdų nuo 
jų išsilaisvinti. Man geriau patik
tų, kad žmonės laisvintus! seno- 
noviškai, pagal mano kartos pa
pročius: kad triukšmautų, kad 
maištautų, kad ruoštų revoliucijas 
— socialistines ar fašistines, bet 
su fantazija, su polėkiais.

(.Dirva,)

mane pas

buvau su- 
prašymą

gauti, ir 
kurį mano

lingus dokumentus emigracijai į 
Ameriką, atplėšiau gautą iš jos 
laišką ir apstulbau: iš to ilgo vo
ko ištraukiau garantiją mokyto
jos vietai Čikagoje — šito pa
tarnavimo aš nė nesapnavau jos 
prašyti. Mane dar daugiau pavei
kė ir tas sutapimas, kad kaip tik 
tą pačią dieną aš jau 
siorganizavusi rašyti 
tokiai pat garantijai 
pagal tą patį adresą,
mamai prieš eilę metų buvo pri
siuntusi jos giminaitė.

Visados jaučiau dėkingumą tai 
savo gerai draugei ir dabar, to 
tamsesnės spalvos amerikono ve
žama per tas pašėlusiai monoto
niškas ir purvinas gatves, galvo
jau, kad štai ir tame milijonų 
mieste yra nors vienas man ar
timas veidelis, kuris tikrai nuo
širdžiai nusišypsos išvydęs 
ant savo namų slenksčio.

Taip ir buvo. Ne vien 
bet ii- visi jos šeimynos
parodė džiaugsmo ir nuoširdu
mo, pamatę tą seną pažįstamą iš 
“kengūrų krašto”.

Tą patį pirmą vakarą susiieš
kojau dėdės telefono numerį ir 
nutariau pranešti apie savo “at- 
sibaladojimą” į jo miestą. Paju
tau lyg sąžinės graužimą, kad aš 
to nepadariau iš Kalifornijos, 
nes jis mano namiškiams Albu- 
ryje parašė skaitęs laikraštyje

mane

tik ji, 
nariai

apie mano važiavimą Amerikon 
(visus atvykstančius paskelbia), 
bet nežinąs, kur manęs laukti ir 
kur pasitikti.

šiek tiek jaudinausi rinkdama 
to mano pirmo pasikalbėjimo Či
kagoje skaitlines.

Mano dėdė, atrodo, susijaudi
no išgirdęs savo dukterėčios bal
są ir tuč-tuojaus norėjo atva
žiuoti mane atsiimti pas save.

Pajutau ir aš, kad “kraujo bal
sas” prakalbėjo į mane, nes tie 
garsai anam vielos gale atrodė 
tokie girdėti, skambėjo lyg arti- 
mi ir ... sekančią dieną abu kar
tu ketinom aptarti mano toli
mesnius plan’us.

Kol tos mano akys užsimerkė 
pirmam poilsiui po Čikagos dan
gumi, aš mėginau atpainioti gi
minystės ir draugystės paslap
tis... Ar man pavyko???... To tai 
nežinau, nes teoretiškai nemo
kėčiau suformuluoti. Praktiškai 
tačiau labai jaukiai ir kaip na
mie jaučiausi šioje draugiškų 
rankų paklotoje lovoje, o taip 
pat šilima jau dvelkė ir iš dėdės 
namų židinio, kur, jau žinojau, 
netrukus persikraustysiu.

4
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VISUOMENINĖS NUOTAIKOS
NEREALUS UŽSIENIO 

PASAULIS
Tendencija projektuoti svar

bią vietą ruso pažiūrų formavi- 
mesi užimantį asmenišką nerimą 
ir viltį įtakoja ir laikyseną už
sienio politikos atžvilgiu.

Didžiulis skirtumas ruso pažiū
rose į vidaus ir užsienio politi
ką iš dalies bazuotinas jam pri
einamos informacijos laipsniu. 
Nežiūrint griežtos cenzūros, o 
gal kaip tik dėl jos, rusas paly
ginti gerai būna informuojamas 
apie Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus. Kiekvienas rusas iki tam 
tikro laipsnio gali pats pamatuo
ti tai, kas skelbiama ir tai, kas 
atlikta vidaus politikoj; bent 
tiek, kiek visa tai liečia jo arti
miausią aplinką. Užsienio politi
kos srityje, išskyrus nedidelę 
mažumą aukštų pozicijų bei įta
kingų ir patikimų asmenų, kraš
tas turi pasikliauti tuo, ką skel
bia vyriausybė.

Šisai faktas paaiškina ir skir
tumus tarp Rusijos aspektų at
žvilgiais. Laisvasis pasaulis ge
riau pažįsta Sovietų Sąjungos 
užsienio negu vidaus politiką. 
Todėl sovietų užsienio politikos 
liniją jis priima be abejonių. Tuo 
tarpu tie keli užsienio politikos 
faktai, kuriuos rusas patiria ir 
prie kurių prieina (užsienio ra
dijo transliacijos, kontaktas su 
užsieniečiais, satelitinių kraštų 
spauda, skaitymas tarp eilučių), 
yra taip paskiri, taip izoliuoti, 
kad jie nesudaro aiškios visu
mos.

Be informacijų stokos, esama 
ir kitos sovietų piliečio pažiūros 
į tarptautinius įvykius priežas
ties. Kaip amerikietis prieš Pearl 
Harbor užpuolimą, taip ir rusas 
skaito, kad užsienio politika — 
neapčiuopiamas, nerealus, be
prasmingas užsiėmimas — deka
dentų vakariečių išgalvota tam, 
kad nukreiptų individą nuo savų 
problemų išsprendimo, t.y. kuo 
patogiau ir saugiau suorganizuo
ti asmenišką gyvenimą. Tarptau
tinių santykių sunkumus jisai 
supranta arba kaip nerealius, ar
ba kaip sukurstytus blogų žmo
nių. Kiekvienu atveju jisai tik', 
kad gera valia likviduojami ir 
sunkumai. Iš čia kyla nepasiten
kinimas, jo nekantrumas užsie
nio politikos plonybėms, jo troš
kimas. visus klausimus išspręsti 
iš karto ir visiems laikams, iš čia 
kyla ir jo įtarimas nuolatinei 
tarptautinei trinčiai.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Š. M. balandžio 3 d. Mūsų Pasto

gės N r. 13 tilpo p. Kedžio atviras 
laiškas dėl antikomunistinės są
jungos Adelaidėje, tad norėčiau 
kai ką papildyti.

Visiškai tiesa, kad statutas la
bai panašus į A.B.N. statutą. 
Skirtumas tik tas kad A.B.N. at
stovaujamos ne tautybių, bet tam 
tikrų susibūrimų arba padalinių. 
Be to, jame nėra kaikurių tauty
bių atstovų.

Adelaidėje steigėjai vadovavosi 
tuo principu, kad išeinama į 
Australijos visuomenę ne kaip tam 
tikrų, esančių užsienyje organiza
cijų padalinys, bet savistovus 
Australijos piliečių, susibūrimas, 
piliečių, kilusių iš už geležinės už
dangos, kurie taip pat žino savo 
pareigas ir kaip Australijos pilie
čiai. Kad kelias buvo pasirinktas 
teisingas, rodo ir tai, kad visos 
politinės partijos iš karto norėjo, 
jog šis sąjūdis prisišlietų prie jų, 
bet komiteto nusistatymas aiškus
— nepolitinis: dirbti su visais 
pasirinktoje plotmėje. Yra priim
tas naujas vardas, būtent: “Aus
tralian — European Freedom Al- 
lience”.

Komiteto nariais gali būti, visų 
tautybių bendruomenės per dele
guojamus atstovus, kurie infor
muoja savas bendruomenes apie 
komiteto veiklą. Komitetas yra 
glaudžiame kontakte su A.B.N., 
Assembly of Captive European 
Nations, R.S.L., Newmans Insti
tute ir kitom organizacijom ir 
reguliariai gauna jų leidžiamus 
biuletenius bei informacinę me
džiagą. Komitetas taip pat palai
ko kontaktą su “Americans for 
Congressional Action to Free the 
Baltic States”.

Komitetas nė su viena panašioje 
plotmėje ’organizacija nesjkry- 
žiuoja, bet vadovaujasi principu
— kur du stos visados daugiau

(Tęsinys iš M.P. nr. 17)

Sąžiningas, inteligentiškas ru
sas nedvejodamas sutiks, kad ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės, ir 
Sovietų Sąjunga nėra sąžinės be 
nuodėmių. Išskirtinai daug žmo
nių suvokia ir bijo Chruščiovo 
temperamento ir kalbos. Tačiau, 
bendrai kalbant, rusas už nuola- 
tihius tarptautinius konfliktus 
daugiausia kaltins Jungtines 
Amerikos Valstybes. (Jie beveik 
neskiria jokio dėmesio kitoms jė
goms ar kitiems blokams.) Prie
žastis keista bei klaidinga, nes 
ji išplaukia iš ruso nepasitikėji
mo savimi ir valdžia. Nežiūrint 
aiškių sovietų atsiekimų aviaci
jos ir raketų srityje, nežiūrint 
visos sovietų karinės galybės au
gimo, rusų dauguma tvirtai įsi
tikino, kad Vakarų militainnis 
pajėgumas viršija komunistinio 
bloko. Mintis pagimdo kitą idė
ją: Sovietų Sąjungos vyriausybė 
jau savaime savo padėtimi yra 
taikingesnė (“jėga lygi agresy
vumui, silpnumas lygus paklus
numui”). Amerikos karinių ba
zių grandį aplink Sovietų Sąjun
gą, o taip pat ir Vakarų Vokie
tijos apginklavimą jie interpre
tuoja kaip nereikalingą provoka
ciją iš to krašto, kuris vien dėl 
savo militarinio pajėgumo nebė
ra reikalingas jokių papildomų

MIELAS JAUNIME!
Jau keliolika metų kaip Adelaidėje veikia sporto klubas “Vytis”. 

Daug mūsų jaunimo yra aktyvūs klubo nariai ir sėkmingai gina klu
bo spalvas aikštėje, bet dalis lietuviško jaunimo lieka nuošaliai ir yra 
abejingi bet kokiai lietuviškai veiklai ir organizacijai.

Šiais jaunimo metais sporto klubas kreipiasi į jus, jaunime, kvies
damas jungtis į klubo eiles, kur rasite daug draugų ir draugių. 
Iškilesni klubo sportininkai patenka į Pietų Australijos rinktines 
ir reprezentuoja mūsų klubą užjūriuose suteikdami klubui ir vi
siems lietuviams garbės.

Sportuodami lavinsite savo dvasines ir fizines jėgas, išaugdami 
sveikais ir tvirtais savajai tautai. O kas gi nenori būti sveikas ir 
tvirtas?

Kai kas mano, kad sportas atitraukia jaunimą nuo mokslo ir 
jaunuolis-ė atsilieka. Netikėkite! Pavyzdžiai rodo, kad geras spor
tininkas yra ir pažangus ir pranašesnis moksle už sporto nemėgs
tantį. Vien praeitais metais “Vyties” klubo aktyvūs nariai A. Miku- 
žytė ir A. Lapšys baigė augštuosius mokslus su pagyrimais, įrody
dami, kad sportas moksle padeda, o ne trukdo.

“Vyties” klube veikia šios sporto šakos: krepšinis, tinklinis, 
stalo tenisas, lauko tenisas ir šachmatai. Kiekvienoje iš šių sporto 
šakų jūs rasite prityrusius mūsų klubo narius, kurie padės jūsų pa
sirinktoje sporto šakoje lavintis ir tobulėti.

Mielas jaunime!' Junkitės į sportininkų eiles’ir parodykite savo 
jaunatvės veržlumą, sumanumą, kovingumą ir narsumą sporto aikš
tėse, kur jūsų laukia draugai!

ADELAIDĖS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS'
VYTIS

padarys. Kitaip sakant, komitetas 
tuo tarpu Adelaidėje atstovauja 
apie 12.000 — 15.000 rinkikų, kas 
yra labai svarbus faktorius. Išei
name ne malonės prašyti, bet kaip 
teisėti piliečiai reikalauti tam tik
rų įsipareigojimų komunizmo pa
vergtoms tautoms.

Aišku, būtų sveikintinas reiški
nys, kad ir visur kitur panašūs 
junginiai arba komtetai įsisteigtų 
ir manau, kad tikrai taip bus. Ar 
nevertėtų lietuvams parodyti ini
ciatyvos steigiant tokus komite
tus? Jeigu ne lietuviai, tai atsiras 
kiti.

Norintieji gauti daugiau infor
macijų, gali kreiptis anglų arba 
savom kalbom į Adelaidės komite
tą ir gaus prašomą informaciją 
šiuo adresu: “Australian — Eu
ropean Freedom Alliance”, 175 
North Terrace, Adelaide. Rašant 
lietuviškai pridėti c/o J. Aras.

J. Aru«, Adelaide

TAUTŲ CHARAKTERIAI

Vienas lietuvis — aukų rinkė
jas.

Du lietuviai — kur du stos vi
sados nesusigiedos.

Trys lietuviai — penkios par
tijos.

Vienas prancūzas — idėja.
Du prancūzai — meilės roma

nas.
Trys prancūzai — babelio bo

kštas.
Vienas meksikietis — arklia

vagis.
Du meksikiečiai — siesta.
Trys meksikiečiai — revoliu

cija.

RICHARD PIPES

RUSIJOJ (3)
karinių apsaugos priemonių.

Net ir ties sovietų piliečiai, 
kurie bodisi tuo, ką šneką jų vy
riausybė, neklausdami priima ko
munistų partijos identifikavimąsi 
su taikos partija. Režimas šią gy
ventojų laikyseną išnaudoja iki 
galo, ir Chruščiovas dažnai save 
vaizduoja nenuilstamu taikos ko
votoju. Neatiaidi, nenutrūkstan
ti nuodingos vidaus propagandos 
versmė pristato Ameriką kaip 
tautą, kontroliuojamą karo iš
troškusių blogų žmonių mažos 
klikos (užuot Wall Street, dabar 
vadinamos Pentagonu), kartu su 
neo-nacine Bonna planuojančios 
karą.

Didžiausio pritarimo anti-ame- 
rikietiškoji kanonada susilaukė 
iš ksenofobinių elementų tarp 
nekvalifikuotų darbininkų, že
mosios miestiečių klasės ir, ga
limas dalykas, kaimiečių. Kaip 
išgyvendintos grupės ir kitose 
industrinę revoliuciją pergyve
nančiose bendruomenės, taip ir 
čia žmonės jaučiasi nesaugūs ir 
neramūs. Jie ieško saugumo, 
identifikuodami save su kraštu
tiniu nacionalizmu. Iš tikro tai 
tos pačios “rūšies” rusai, kurie 
prieš revoliuciją, dalyvaudavo 
žydų pogromuose ir įsijungdavo 
į profašistinę, juodašimčių vardu

“VYTIES” 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 26 d. 3 vai. p.p., Lie
tuvių Namuose Norwood’e šau
kiamas visuotinas Adelaidės Lie
tuvių Sporto Klubo VYTIES na
rių metinis susirinkimas. Minėtų 
laiku kvorumui nesusirinkus, po 
pusės valandos susirinkimas įvyks 
bet kuriam narių skaičiui daly
vaujant. Narių dalyvavimas pri
valomas.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Valdybos veiklos ir apyskai

tos pranešimai,
4. ALB Kontrolės komisijos 

pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Valdybos veiklos tvirtini

mas,
7. Naujos valdybos rinkimai,
8. Einamieji reikalai,
9. Susirinkimo uždarymas.

Adelaidės Lietuvių Sporto
Klubas Vytis

ŠIKŠNOSPARNIAI MIEGA 
AUGŠTYN KOJOM 

šikšnosparnis, kuris atrodo 
kaip skraidanti pelytė, miega die
ną. Jis įsikabina užpakalinėm ko
jom į medžio šaką, ir kybo galva 
žemyn, susisukęs į savo sparnus. 
Nors toj keistoj padėty jis išbū
na valandas, bet galva jam atro
do neapsisuka. Nakčiai atėjus jis 
išskrenda ieškoti maisto, šikšno
sparniai daugiausia minta vabz
džiais, užmuša peles ir žiurkes, 
ir todėl yra labai naudingi žmo
gui. 

žinomą, buvusią organizaciją. In
teligentiškieji rusai, supranta 
vulgarų anti-amerikinės propa
gandos tikslą, ir nemaža grupė 
vidurkio piliečių, Ameriką ir to
liau laikančių laisvės, gerovės ir 
neišsemtų galimybių kraštu, artą 
ksenofobų grupę niekina. Ilgą 
laiką atskirti nuo pasaulio, jie, 
daugiau negu kuri kita tauta, iš
laikė šviesų Amerikos vaizdą, vy
ravusį Europoje prieš 1914 me
tus.

Gal todėl, kad Amerikos visa
galybė taip plačiai pripažinta, 
gal ir todėl, kad šnipinėjimas 
toks kasdieninis reiškinys dabar
tinėj gyvenimo rutinoj, net U-2 
incidentas nebuvo didelis smū
gis sovietų visuomenei. Jeigu 
daugelis rusų ir buvo kiek aps
tulbę Amerikos šnipinėjimo virš 
sovietų teritorijos faktu, tik re
tas kas iš jų tapo sukrėstas. 
Daug didesnį nerimą jiems kelia 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
konfliktas su Kuba. Kubos situ
acija primena nemalonių jiems 
pačios Sovietų Sąjungos elgesį 
Vengrijoj 1956 metais. Vengrijos 
prisiminimas dilgina ne vieno są
žinę. Jiems sunku patikėti, kad 
maža Kuba gali grasinti Ameri
kai, kaip lygiai neįmanoma įsi
vaizduoti Sovietų Sąjungai iš 
tikrųjų pavojų kilus iš Vengri
jos. Pasiremdami asmenine pa
tirtimi, kiekvienai jėgai jie pris
kiria visas beįstatymiškumo ir 
brutalumo savybes.

Kinijos problemai taip pat ski
riama daug svarbos. Kinija Ru
sijos žmonėse bendrai nėra po
puliari — rusai didžiuojasi esą 
vakariečiais, nors dažnai nesu
vokdami sąvokos prasmės. Per
temptos kiniečių manieros, re
zervas ir darbštumas baugina ir 
atstumia. Dauguma rusų dabar 
gerai žino apie trintį santykiuo
se su Kinija, bet jie pasitenkina 
greičiau klausimais, negu spren
dimų pasiūlymais arba opinijos 
išreiškimais. Kinijos — Sovietų 
Sąjungos konflikto baimė sudaro

AUKSO GALIA RUSIJOJE
Kai sovietų auksas slepiamas muile, kapinėse — spekuliantai 
lyg musės sulekia į sritis, kur randamas auksas

Pagal pastarojo meto praneši
mus iš Sovietijos, auksas Sovie
tų Sąjungoje, būdamas viena 
priemonių tarptautinių mokėjimų 
srityje, sovietinėms įstaigoms 
kai kuriais požiūriais kelia ne
mažų rūpesčių. Vis dažniau išky
la nelegaliu būdu įsigyto aukso 
supirkinėjimas sutaupoms at spe 
kuliacijos tikslams.

Pasaulio rinkose sovietinis ru
blis turi mažą perkamąją galią, 
tad vyriausybė verčiama tarp
tautinius sandėrius apmokėti 
auksu. O pačioje Sovietijoje, jos 
piliečiams pradėjus dideliu mas
tu kaupti aukso atsargas ir su
pirkinėti svetimų kraštų valiutą, 
susirūpino Sovietijos vadai. “Ma- 
laja Sovietskaja Enciklopedija” 
(3 tomas, 3 laida, 1959) rašo: 
“aukso atsargos Sovietų Sąjun
goje tai viena priemonių pakel
ti liaudies ūkį ir kitų socialisti
nės stovyklos kraštų valiutą”.

Sovietai supirkinėja pramonės 
reikmenis iš technikoje daugiau 
pažengusių kraštų, jie dar įsigy
ja įvairaus pobūdžio žaliavų bei 
didelių maisto kiekių, tačiau ne
sugeba to importo išbalansuoti 
savo eksportu. Tai ypač liečia ry
šius su Vakarų kraštais. Tad 
įvairius pirkimus tenka apmokė
ti svetimtąja valiuta ar aukso 
atsargomis, šalia Pietų Afrikos, 
sovietai yra antroje aukso ga
mintojų vietoje pasaulyje. 1946- 
1958 m. laikotarpy metinė sovie
tų aukso gamyba siekė 15 milio- 
nų uncijų (tuo pačiu metu Ka
nados gamyba buvo 4,4 mil unc., 
JAV — 1,7 mil.). Pagal Sovietų 
Sąjungos Studijų Instituto Mu- 
enchene, R.O. Zybenkos duome
nis, sovietai nelinkę kratytis jų 
sukaupto aukso. Tik 1947 m. jie 
tarptautinėje rinkoje buvo išpar
davę daug aukso, nes norėję at
statyti karo paliestą ūkį, nemažą 
aukso kiekį (2,1 mil. uncijų) jie 
paskyrė 1953 m. Rytų Vokietijai, 
matyti, skubėdami su parama su
kilimui Vokietijai įvykus. Pana
šiai įvyko ir po Vengrijos suki
limo. x

bCTUUlAI— 
PMAULYX.

LIETUVIS — POPIEŽIAUS 
SPAUSTUVIŲ DIREKTORIUS
Kovo 19 d. lietuvis salezietis 

kun. prof. Juozas Zeliauskas pas
kirtas šv. Sosto spaustuvių “Ti- 
pografia Poliglotą Vaticana” di
rektoriumi. Jis administruos 
spaustuves, kur spausdinama 
taip pat Vaticano dienraštis 
“Osservatore Romano” ir bus at
sakingas tik pačiam popiežiui, 
šalia šių pareigų kun. J. Zeliaus
kas ir toliau profesoriaus salezie
čių universitete Vatikane.

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKUŲį 
JONO GIMNAZIJAI 100 METŲ

Chicagoje gegužio 4 — 5 d.d. 
buvo surengtas Marijampolės 100 
metų gimnazijos minėjimas. Kaip 

geresnių sovietų — amerikiečių 
santykių troškimo bazę. (Pavyz
džiui, savo laiku pasklido kalbos 
apie vieno aukšto amerikiečio 
pareigūno pareiškimą, jog jisai 
lauksiąs laiko, kada Sovietų Są
junga ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės sujungs savo jėgas ki
niečiams sustabdyti. Nors tam ir 
nebūta jokio pagrindo, ši maža 
istorija nurodo į sovietų opiniją 
Washington© — Maskvos ryšių 
klausimu.)

Pažiūros į Jungtines Amerikos 
Valstybes vistik palieka kontra- 
dikcinės: iš vienos pusės — val
džios propaganda nepasirodė 
efektyvi pastangomis palaužti 
didelį Amerikos populiarumą gy
ventojuose iš antros — režimui 
stebėtinai pavyko užsitikrinti 
pritarimą užsienio poltikai, galu
tinėj fazėj nukreiptai prieš 
Jungtines Amerikose Valstybes.

(Bus daugiau)

Kaip ir kitos pramonės rūšys, 
Sovietijoje ir auksas yra valsty
bės monopolio žinioje. Jis kasa
mas dvejais būdais — valstybi
niu mastu, panaudojant geres
nes technikos priemones ir vad. 
artelių, kooperatyvų, besinaudo
jančių primityviais metodais. Ar
telės privalo vesti aukso sąskai
tybą ir rastą auksą pristatyti 
valstybei. Tačiau ir sovietų spau
da dejuoja (“Ekonomičeskaja 
Gazeta”, 1962 m. lapkričio 24 
d.), kad įstatymai esą dažnai 
pažeidžiami. Pagal tuos šalti
nius, auksas esąs vagiamas arte
lėse ir valstybės laikomose ka
syklose. Pvz., skelbta, kad 50 kg 
“neįregistruoto” aukso rasta ka
žin kokio šumilino, Magadano 
kasyklų inspektoriaus, bute, dar 
13 kg aukso rado pas keleivius 
Magadano aerodrome ir pan.

“Supirkinėtojai ir spekulian • 
tai”, to paties laikraščio žinio
mis, lyg musės sulekia iš viso 
krašto į rytines sritis ir aukso 
plovimo metu jie sugeba jį nele
galiai nupirkti.

Spekuliacijos ir kt. keliais įgy
tas auksas Sovietijos piliečių 
pardavinėjamas labai aukštomis 
kainomis — brangenybių pirk
liams, dantų technikams, įvairių 
pagražinimų dirbėjams. Pvz., 
Sverdlovsko srity viena grupė su
gebėjo per trumpą laiką į aukso 
žiedus, auskarus ir apyrankes pa
versti daugiau kaip 30 kg aukso.

Sovietinė spauda skelbia, kad 
padėtis esanti aliarmuojanti, nes 
per dideli aukso kiekiai atsidūrę 
privačiose rankose ir dingsta po
grindyje. Vyksta aukso supirki
nėtojų teismai ir sovietų spaudo
je skelbiamos įvairios būdingos 
smulkmenos, pa v. “pas suimtuo-

AKTUALIAUSI KLAUSIMAI RUSIJOJE

šiandie sovietinėje spaudoje 
vyriauja šie. aktualiausi krašte 
klausimai: kaltinimai dėl žemės 
ūkio ir bendrai ekonominių sun
kumų, teismai valiutos ir aukso 

žinome, ši gimnazija išleido labai 
daug lietuvių patriotų, kurių 
daugumas iš senosios ir naujo
sios gadynės dar tebėra gyvi. Jo
je atgimimo laikotarpyje dėstė 
lietuvių kalbą P. Kriaučiūnas ir 
Jasulaitis ir eilė kitų garsių pe
dagogų, žadinusių ir stiprinusių 
lietuvybę mokinių tarpe. Gimna
zija savo auklėtinių tarpe turėjo 
eilę garsių Lietuvos vyrų, kurie 
vėliau atsistojo valstybės prieša
kyje ir lietuvių kultūros avangar
de. Iš jų paminėtini Dr. J. Basa
navičius. Dr. V. Kudirka, Dr. K. 
Grinius, buv. Lietuvos respubli
kos prezidentas, rašytojai Vincas 
Pietaris, Pranas Vaičaitis, P. Ar
minas, A. Krikščiukaitis (Aišbė), 
Pr. Mašiotas, arkivyskupas J. Ma
tulaitis, ir daugybė kitų. Ir šian
die Marijampolės gimnazijos 
auklėtinių sutiksi visur, ir jie yru 
aktyviai įsijungę į lietuvišką dar
bą visame pasaulyje. Planuoja
ma drauge su ta sukaktimi išleis
ti Marijampolės Gimnazijos mo
nografiją, kurios išleidimu rūpi
nasi įgaliotas Vyt. Paulionis 
(4407 So., Artesian Ave., Chi
cago 32, Ill.).

LIETUVAITĖ LAKŪNĖ
Brazilijoje, Sao Paulo mieste 

gyvenanti lietuvaitė Neringa — 
Aleksandra Bačelytė yra pagar
sėjusi lakūnė visoje Brazilijoje. 
Apie ją pernai buvo plačiai rašy
ta Brazilijos laikraščiuose. Ba- 
čiulytė gimė 1933 m. Kaune ir į 
Braziliją atvyko su tėvais ir bro
liu 1948 m. Tai gal būt vieninte
lė lietuvaitė lakūnė visame pa
saulyje.

•
Profesoriui generolui Stasiui 

Dirmantui šių metų pradžioje 
suėjo 75 metai amžiaus. Jis yra 
geodezijos profesorius ir kaip ka
riškis gerai susipažinęs su karo 
istorija ir strategija. Nors būda
mas ir bajoriškos kilmės su len
kišku akcentu, bet išliko nuo pat 
mažens nepalaužiamas lietuvis.

sius rasta 6 kg aukso... jis buvo 
slepiamas muile, virtuvės sieno
se, garažo duryse, po grindimis 
ir net kapinėse” (“Pravda Ukrai- 
ny”, š. m. sausio 5 d.). Maskvos 
“Iz vesti jos” (š. m. sausio 27, va
sario 3 d.d.) skelbė žinias apie 
valiutos supirkinėtojus, įsigiju
sius “milijonų rublių vertės nuo
savybę”, apie įsigytus deimantus, 
tūkstančius JAV dolerių, net ir 
lėkštės dydžio gryno aukso im
peratoriaus Aleksandro II-jo me
dalį. Visos brangenybės buvu
sios paslėptos valiutos supirki
nėtojo dukters karste kapinėse...

Aukso kaupimu Sovietijoje pir
moje eilėje susirūpinę gyvento
jai, turį didesnes pajamas, pvz. 
aukštesnieji partiniai pareigūnai 
ir ūkių administratoriai, aukštes
nio laipsnio karininkai ir papras
tieji spekuliantai. Daugelis jų, iš 
savo atlyginimų negalėdami įsi
gyti namų, automobilių, televizi
jos aparatų, šaldytuvų ar moto
ciklų, pinigus investuoja į iš vals
tybės pavogtą auksą ir svetimų 
kraštų valiutas. O pilkieji sovie
tiniai piliečiai būtinų gyvenimo 
reikmių atsisakydami, dažnai 
perkasi auksą, jį skirdami “juo
dajai dienai”.

Neseniai Sovietijoje įvedus 
mirties bausmę už spekuliaciją 
auksu ir valiuta, tai pakankamai 
liudija apie nusikaltimų apimtį. 
Praėjusiais metais ir Lietuvoje 
buvo teisiami valiutos, aukso su
pirkinėtojai. Norą įsigyti patiki
mas vertybes galima aiškinti tuo, 
kad sovietiniai piliečiai nepasiti
ki rublio tvirtumu (stabilumu), 
be to, jie ir netiki, kad sovietinis 
režimas ilgesnį laiką išsilaikytų.

(E)

spekuliacija ir literatūros bei me
no nukrypimai nuo generalinės 
linijos, kurią nubrėžė pats Kruš- 
čiovas.
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MŪSŲ PASTOGĖ

PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Praneši ui ai
1963 m. gegužio 16 d.

MOTINOS DIENA 
BRISBANĖJE

Gegužės 4 d. po pietų Brisbanės 
skautai pravedė Motinos Dienos 
minėjimų Memorial salėje, Ash- 
grove.

Minėjimą pradėjo skautų vieti
ninkas Vaidas Stankūnas Tautos 
Himnu. Sukvietus garbės prezidiu 
mą (ponios Platkauskienė, Kvie- 
cinskienė, Reutienė) šventei pri
taikintą paskaitą skaitė Pov. 
Kviecinskas. Toliau sekė du scenos 
vaizdeliai — vienas “Prie kry
žiaus”, paimtas iš skautų “Pėd
sekio”, kitas — “Motulės sapnas”, 
sukurtas Klemenso Stankūno. 
Vaizdeliai išpildyti dailiai išpuoš
toje scenoje vyresniųjų ir jau
nesniųjų skautų,-čių ir vyko lydi
mi pritaikintos tylios plokštelių 
muzikos, dainelių ir giesmių.

Pianinu paskambino Viry. Stan
kūnaitė, jos bičiulė australikė ir 
Luckutė. Tautiniais rūbais pasi
puošusios skautės pašoko kepuri
nę. Joms akordeonu grojo Vyt. 
Liprencas, kuris taip pat solo iš
pildė kelis puikius kūrinėlius.

Su šokiais ir deklamacijomis 
pasirodė p. Platkauskienės paruoš
ti ir mūsų mažieji, iš jų viena vos 
trejų su puse metų amžiaus.

Programa buvo gana įvairi ir 
užtruko apie dvi valandas, kas 
Brisbanėje yra be galo reta. 
Skaitlingi šventės dalyviai, reikš
dami savo džiaugsmą ir padėką, 
gausiai plojome.

Programai užsibaigus skautės 
vaišino mamytes ir ponias savo 
pagamintais skanėstais ir kavute, 
o vyrai tęsė pokalbius prie savo 
luomui pritaikintų “desertų”.

Grojant šokių kapelai pobūvis 
užsitęsė iki vidurnakčio.

Dėkui ir valio mūsų skautams 
už puikų minėjimą ir jaukų pobū
vi!

Corindas Povele

KULTŪRINĖ POPIETĖ
Balandžio 7 d. Kultūros Fon

das Adelaidėje Lietuvių Namuose 
surengė popietę, kurios programo
je buvo muzikos instrumento ar
fos paaiškinimasis koncertas, čia 
dalyvavo Pietų Australijos sim
foninio orkestro arfistas Mr. Jo
nes, kuris pats būdamas kuone šio 
instrumento virtuozas, pademon
stravo arfos meną paskambinda
mas visą eilę kūrinių. Apie arfą 
kaip muzikos instrumentą refera
tą skaitė smukininkas Pr. Matiu- 
kas. Dalyvių, kurių buvo apie 50, 
teigimu, tokia popietė buvo nepa
prastai įdomi ir tikimasi, kad 
Kultūros Fondas panašių • surengs 
ir daugiau.

II-sios
DAINŲ ŠVENTES 

PLOKŠTELĖ
Jau pagaminta ir platinama 

plokštelė iš antrosios Dainų 
šventės (Adelaidėje). Norintieji 
plokštelę įsigyti kreipiasi į p. V. 
Šimkų (33 Rose Terrace, Way- 
ville, S.A.). Sydnėjiškiai gali ją 
užsisakyti kreipdamiesi į Dainos 
choro dirigentą p. K. Kavaliaus
ką (96 Gibson Ave., Padstow, 
tel. 77-7675) arba pas choro se
niūną p. Laurinaitį.

Plokštelės kaina 35 šil.

RUOŠIAMA {DOMI PASKAITA
Gegužės 19 d., sekmadienį, 4 

vai. p.p. Liet. Namuose Redfern 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
S-gos Sydney skyrius ruošia la
bai įdomią paskaitą tema:

Elektronika ir jos pritaikymas 
praktiškiems reikalams.

Prelegentas inž. A. Alekna leng
vai suprantamoj formoj patieks 
įdomių žinių apie elektronikos pri
taikymą radijo susisiekimui, tele
vizijai, skaičiavimo mašinoms, 
navigacijai bei raketų valdymui, 
judėjimo tvarkymui, virtuvei ir 
t.t.

Paskaita vieša. Kviečiame rink
tis punktualiai nurodytu laiku.

PRANEŠIMAS
Gegužės 19 d. 5 v.v. Lietuvių 

Namuose, 20 Botany Rd. Redfer- 
ne, šaukiamas Sydnėjaus RAMO
VĖS Skyriaus narių susirinki
mas, kuriame bus renkama nauja 
valdyba ir svarstoma kiti Sky
riaus reikalai.

Visi nariai kviečiami punktua
liai susirinkti.

RAMOVĖS Valdyba 
★

Newcastle Apyl. Valdyba numa
to surengti Tumo-Vaižganto mi
nėjimą -birželio pabaigoje. Prog
ramoje: paskaita ir vienos Vaiž
ganto apysakos inscenizavimas.

Mielus

sesę s. MARINĄ ir LAURIE COX, 

sulaukusius dukters, nuoširdžiai sveikina

Sydnėjaus Aušros Tuntas

..t
PASKUTINI KARTĄ CIVIC SALĖJE CABRAMATTOJE jį

K ft
SYDNĖJAUS SKAUTŲ RUOŠIAMAS TRADICINIS ji

g f{

| KAUKIŲ BALIUS — KARNAVALAS g 

| ĮVYKS GEGUŽIO 25 D. |

h Gros puiki vokiečių "ELITE” šokių kapela. ji
§ Veiks turtingas skautų Židinio bufetas. jį
:Į Vertingos premijos geriausioms kaukėms. jį

Programoje sutiko dalyvauti ukrainiečių tautinių šokių grupė. 
jį Pradžia 7 vai. vak. Įėjimo kaina 15 šil. Į:
r- P♦t v

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Jonas Sakalaus

kas, gimęs 1911 m. A. Panemunės 
vaisė., dar 1956 m. gyvenęs 528 
Bourke st., Surry Hills, Sydney. 
Pajieško brolis, gyvenąs Vokieti
joje. Žinantieji apie jį arba jis 
pats prašome rašyti ALB Kraš
to Valdybai Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

DALYVAVO 
KONFERENCIJOJE

Krašto V-bos p-kas inž. I. Jo
naitis gegužės 11-12 d.d. dalyva
vo lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių pirmininkų konferen
cijoje Melbourne, kurioje buvo 
aptarti bendri pabaltiečius liečią 
klausimai ir jieškota glaudesnio 
bendradarbiavimo. Iš šios svar
bios konferencijos išsamesnį pra
nešimą duosime sekančiame M.P. 
numery. Būdamas Melbourne 
Krašto valdybos p-kas turėjo ei
lę susitikimų su Melbourno lie
tuviais ir pasitarta bendruome
nės reikalais.

MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIS PRANEŠA

Melb. Liet. Dainos Sambūris 
siekia papildyti savo gretas nau
jais balsais, todėl tautiečiai dai
nuojantieji tenoro, boso, o tau
tietės soprano balsais neatidėlio
kite, bet nedelsdami įsijunkite į 
Dainos Sambūrį. Repeticijos vy
ksta sekmadieniais nuo 6 vai. 
vak., 297 Hoddle St., Colling- 
woode. Šiuo reikalu iinformacijų 
teikia kiekvienas sambūrio aa- 
rys.

★
Paskutiniame Melb. Liet. Dai

nos Sambūrio valdybos posėdy
je vietoje pasitraukusio laikinai 
iš pareigų V-bos P-ko p. Vlado 
Savaičio, V-bos P-ko pareigoms 
eiti pakviestas buv. V-bos reika
lų vedėjas p. Vladas Bosikis. V- 
bos reikalų vedėjo pareigoms ei
ti pakviestas p. Leonas Vacber- 
gas. Visus raštus, liečiančius 
Sambūrio veiklą, prašoma siųsti 
p. VI. Bosikio adresu: 43 Mc Crae 
Rd., Rosana, Vic.

I
i

GEGUŽĖS 24 DIENĄ

8 vai. p.p. įvyks

MOŠŲ MIRUSIEJI
Gegužės 3 d. staigia mirtimi 

mirė sydnėjiškis Laurynas šil
kas, 52 m. amžiaus, palaidotas 
Rookwood kapinėse liet, katali
kų sekcijoje. 1 amžiną poilsio vie
tą velionį palydėjo kun. P. But
kus, būrelis draugų ir pažįstamų 
ir Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos narės. Velionis L. šlikas 
gimęs 1911 m. Klepsiu km., Uk-

mergės apskr. buvęs ūkininkas ii 
nevedęs.

Velionis paliko turto. Kadangi 
Australijoje jis neturi giminių ir 
nepaliko testamento, tai visą jo 
palikimą perėmė valdžia. Tad 
prašome jo draugus ir pažįsta
mus, turinčius kokių žinių apie 
velionies gimines, pranešti raštu 
ar telefonu N. Žygienei 88 John 
St., Cabramatta, N.S.W., tel. 
UB 2899, kad velionies turtas bū
tų atgautas ir juo pasinaudotų 
jo artimieji.

Gegužės 10 d. Sydnėjuje mirė 
prov. E. Stasys, būdamas virš 
70 m. amžiaus. Palaidotas Rook
wood kapinėse gegužės 14 d. Apie 
a.a. E. Stasį plačiau skaitysime
kitame M.P. Nr.

Kun. P. Butkus dėkoja
25 m. Kunigystės Sukakty, dė

kodamas Dievui už visas Jo su
teiktas malones — negaliu pamirš
ti ir visų savo tautiečių — gera
darių, kurie daug prisidėjo ruoš
dami taip iškilmingą Jubiliejaus 
paminėjimą.

Labai nuoširdžiai dėkoju inicia
toriams — Organizaciniam Komi
tetui, o ypač jo pirm. inž. J. Dir
ginėtai ir už paruoštą, Fr. S. Mi
kai ir inž. A. Jakštui padedant, 
ir visų paaukotą, simbolinę dova
ną — Mišių rūbus lietuviškam sti
liuje.

Organizacijoms su vėliavomis 
dalyvavusiomis procesijoje ir pa
maldose: ateitininkams, skautams, 
sportininkams ir Camperdown 
mokyklai.

Didž. Gerb. menininkams: Solis
tei G. Vasiliauskienei, “Dainos” 
chorui ir jo vad. muz. K. Kava
liauskui giedojusiems iškilmingo
se pamaldose ir koncerte. Akomp. 
inž. R. Zakarevičiui, poetams M.M. 
Mykolaitytei — Slavėnienei ir 
Juozui Almiui Jūragui, gerb. po
niai Marijai Bernotienei už solo 
dainas pietų salėje ir akomp. Mrs 
Hurt.

Už sveikinimus Bažn. hierar- 
chams: Sydney kard. Gilroy, kard. 
Cicogani ir prel. Tulabai iš Ro
mos; vysk. V. Brizgiui ir vysk. P. 
Lyons, Mgr. Kennedy, Mgr Cren-

nan, Fr. Tierney, Fr. O'Donnell 
ir už salę koncertui, kun. Dr. P. 
Bačinskui ir už pamokslą, kun. 
S. Gaideliui S.J. ir už įteiktą šv. 
Tėvo palaiminimą — dokumentą, 
kun. Pr. Vaseriui ir visiems bro
liams kunigams Australijoje ir už 
dovaną, Amerikos ir kitų kraštų 
kunigams sveikinusiems laiškais ir 
telegramomis.

Nuoširdi padėka visoms Syd
ney lietuvių organizacijoms (apie 
30) sveikinusioms mane žodžiu 
abejose salėse, raštu ir spaudoje, 
ir daugeliui kitų vietovių apylin
kėms ir katalikiškoms organizaci
joms, kurioms stengsiuosi kiek
vienai asmeniškai padėkoti.
Norėčiau tik paminėti taip nuo

širdžiu žodžiu sveikinusį A.L.B. 
pirm. inž. Iz. Jonaitį ,A.L.K. Fe
deracijos pirm. A. Bakaitį —svei
kinusį raštu ir asmenine dovana, 
“Tėviškės Aidų” ir "Mūsų Pas
togės” redaktorius: p. Br. Zumerį 
rašyt. V. Kazoką už sveikinimus 
ir suteiktus patarnavimus laik
rašty.

Taip pat norėčiau padėkoti or
ganizacijoms įteikusioms dovanas: 
Sydney jauniesiems ateitininkams 
ir jų tėveliams bei globėjai M. 
Slavėnienei, Sydney Liet. Cari
tas, Wollongong apylinkei, Cam
perdown mokyklos tėveliams, 
Sporto klubui “Kovas”.

Pagal nusistovėjusią tradiciją 
ir šiais metais cabramatiškiai lie
tuviai susirinko gegužinėms pa
maldoms gegužio pirmą sekma
dienį . naujoje Cabramatta kat. 
bažnyčioje. Pamaldas pravedė 
kun. P. Butkus. Vargonais grojo 
Br. Kiveris.

★
Gegužės 5 d. cabramatiškis Vy

tautas Deikus sulaukė 40 metų. 
Ta proga -savo namuose suruošė 
kuklias vaišes. Be artimųjų čia 
dalyvavo ir visi prieš keletą me
tų veikusio okteto nariai, kuriam 
vadovavo p. Kiveris. Besivaiši- 
nant ir bedainuojant įsitikinta, 
kad ir po kelių metų pertraukos 
oktetas skamba stipriai ir dar
niai. Prieita išvados oktetą vėl 
atgaivinti.

★
Brisbanėje populiarūs tautie

čiai Stasys ir ponia Sagačiai iš
vyko į Canberrą aplankyti savo 
giminių. Tikime, kad ta kelionė 
neturi ryšio su artėjančiu vyriau
sybės rinkimų įkarščiu.

★
A.L.S.S. Adelaidės Skyriaus 

valdybon įeina: pirm. Jūratė Nau- 
jalienė, sekr. Vytautas Straukas 
ir ižd. Ramūnas Dunda. Sekreto
riaus alresas: V. Straukas, 16 
Church St., Highgate, S.A.

Adelaidės Vyties pirmajai krep
šinio komandai West Adelaide ko
manda sukrovė 104 krepšius, o ka-

daise Vytis krovė savo priešinin
kams po šimtą. Tegu ir po dau
gelio metų kerštas nepraranda 
saldumo.

★
Su “Linksmąja našle” pasitran

kęs po svietą solistas Paulius Rū
tenis vėl sugrįžo į Adelaidę ir te
bevaidina dainuodamas Her Ma
jesty’s teatre. *

Dėl įvairių švenčių ir minėji- 
riwWįmkstown savaitgalio mo
kykloje darbas geroka) nukentė
jo. Mokyklos vedėjas (B. Genys) 
informuoja, kad nuo dabar dar
bas mokykloje vyks reguliariai 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto. 
Mokykloje pradėjo dirbti ir ponia 
Saudargienė, mokydama vaiku
čius tautinių šokių.

★
Inž. S. Jarembauskas su žmo

na iš Sydney išvyko dviem savai
tėm atostogų Brisbane kryptimi. 
Artėjant žiemai visi australiški 
paukščiai pasuka^ į šiaurę...

Sydney aktyviųjų lietuvių Cox 
šeima gegužės 10 d. susilaukė duk
relės, būsimos mamos ir tėtės pa
vaduotojos tautiniuose šokiuose!

★
Mokytoja Nijolė Levckaitė iš 

Newcastle ištekėjo už mokytojo 
McNally. Vestuvės įvyko balan
džio 13 d. Singleton’e pas McNally 
tėvus. Abu jaunavedžiai mokyto
jauja Sydnėjuje.

Ku-ka
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ŠIMTAI PATENKINTŲ KLIENTŲ SIUNČIA SAVO SIUNTI 
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NUO 1956 METŲ PER SENIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ 
FIRMĄ (SAV. A. VAITIEKŪNAS): 

COSMOS TRADING CO.
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. 379-2325 

SKYRIAI:
Melbourne 300 Lt. Collins st. Tel, 63-2370 (šeštadieniais) 
Adelaide 28 Grange rd., Hindmarsh, S.A. Tel. 46-3229 
Sydney 270 Miller st., North Sydney, N.S.W. Tel. XB 5027 S 
Cabramatta 84 Cumberland st. Tel. 72-5470. >*’
Newcastle 53 Hanbury st., Mayfield, N.S.W. Tel. MW 2328 $ 
Brisbane 5 Markwell st., Bowen Hills, Qld. Tel. 5-2575. ‘
Perth 21 Brookman st., Perth, W.A. $
Hobart 57 Strickland ave., Hobart, Tas. $
Geelong 11 Breadalbane st., Newcomb, Vic.

Suinteresuotiems siunčiami naujausi tikslūs muitų (uratai. >*: 
Didelis pasirinkimas populiarių prekių rinkos kainomis vietoje. !♦; 

-Priimami maisto siuntinių užsakymai: pristatymas per į?
3 savaite. iš Danijos. £

8

Už rankų darbo dovanas: A. 
Nekrašienei ir S. Basiulienei — 
tiek daug širdies įdėjusiom, o taip 
pat ir kitiems apdovanojusiems: 
K.P. Stankūnams ir p. Andrie- 
kams iš Brisbanės, T.J. Seliokams, 
V.A. Vaitiekūnams iš Melbourno, 
Kun. J. Velučiui ir p. Sirgėdams 
iš Amerikos, M.A. Bernotams, 
J.A. Veteikiams, V.V. Saudar
gams, P.T. Dailidėms, J. Černiaus
kui, A. Kramiliui — iš Sydney ir 
apylinkių.

Dėkoju už emblemomis ir gėlė
mis išdekoravimą salių: inž. A. 
Jakštui, K.B. Intams, V.M. Pu
žams, A. Laukaitienei ir visiems 
talkininkams.

Labai nuoširdi padėka antrosios 
iškilmių dalies rūpestingoms Mor- 
toms, kurios savo triūsu ir auko
mis suruošė vaišes. Pirmoji padė
ka vadovei M. Statkienei ir uoliom 
talkininkėm: E. BartkeviČienei, J. 
Paškauskienei, A. Auglienei, S. 
Rušienei, V. Ališauskienei, V. Si- 
manavičienei, J. šarkauskienei, 
M. Migevičienei, A. Zigaitienei, 
O. Karpavičienei, O. Baravykie- 
nei ir p. Karpienei.

Padėka aukojusiems maisto gė
rybių: T. Rutkauskui, J.S. Gry
bams, A. Pauliukonienei, Z. Č11- 
vinienei, L. Deikienei, A. Blažins- 
kui, M. Bernotienei, E. Hopienei, 
V. Rušienei, p. Vaičiurgienei, L. 
Bernotienei, p. Kecorienei, A. 
Skirkienei, J. Dudaitienei, K. Bi- 
tinienei, Z. Dryžienei, S. Jūra- 
gienei, R. Pūkienei, V. Narušie- 
nei, G. šapronienei, p. Dambraus
kienei ir p. Jantauskienei.

Iš savo darbu prisidėjusiems 
vaišėmis: P. Bukštaitienei, M. Bo- 
reikienei, A. Kapočienei, M. Ci- 
bulskienei ir ponams J.A. Stat
kums, V. Pužui, p. Augliui, E. Mi- 
gevičiui, p. Jantauskui ir Kaz. 
Adickui.

Padėka Org. K-to nariams bei 
kitiems pataikavusiems įsigyti pa
kvietimus: Dr. A. Mauragiui, inž. 
J. Dirginėtai, p. Zakarui, M. Stat
kienei, N. Žygienei Br. Geniui, J. 
Černiauskui, S. Zablockienei, K. 
Sčesniui, inž. V. Bukevičiui, V. 
Augustinavičiui, E. Lašaičiui, J.P. 
Kedžiui ir p. Laurinaičiui.

Didelė padėka už straipsnius 
spaudoje, o taip pat už iškilmių 
užfiksavimą garsų, foto ir filmu: 
Kun. Dr. P. Bačinskui, Dr. A. 
Mauragiui, Kun. St. Gaideliui ir 
už vadovavimą vaišėse, J.M. Sla
vėnams, Eug. Karpavičiui ir P. 
Aleknai, o Pr. Nagiui už paveiks
liukų atspausdinimą.

Negaliu čia suminėti visų svei
kinusių mane žodžiu, laiškais bei 
telegramomis — tai būtų didelė 
minia, stengsiuosi padėkoti vi
siems asmeniškai — laišku, o ypač 
atsiprašyti jei būtų kas praleistas.

Dar kartą visiems nuoširdžiai 
■ dėkodamas už tuos visus aukų 
darinis, sveikinimus ir linkėjimus, 
o savo šv. Mišių memento pavedu 
visus Aukščiausiojo globai ypač 
trokšdamas, kad tie darbai ir var
dai būtų ir Dangaus Tėvui žino
mi — amžinajam gyvenime.

Jūsų kun. P. Butkus, 
Sydney Lietuvių Kapelionas
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MELBOURNO LIETUVIŲ

Studentu balius
I

BRUNSWICK TOWN HALL

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

Bufetas — Liet. Moterų Draugijos.

Gėrimai gaunami vietoj.

Pakvietimai po 15 šil. gaunami pas D. Jokubauskaitę, 
Hannan Street, Williamstown. Tel. 65-6676 arba prie52

Lietuvių bažnyčios.

Padėkime
Retai kuri šventė Sydnėjuje 

apseina be skautų. Jie unifor
muoti dalyvauja visose mūsų tau
tinėse šventėse, šv. Kazimiero, 
Motinos Dienos ir kitose. Mato
me juos prie vėliavų, — einant 
garbės sargybas minėjimų salė
se ir kai kurių jubiliejų šventėse. 
Bet čia tai tik ta “išeiginė” pu
sė, kurią matome visi, o tikrasis 
“gyvenimas” vyksta mažiau pas
tebimas, kaip ir kiti organizaci
jos rūpesčiai.

Kai vieni vyresniojo amžiaus 
skautai grįžę iš darbo aukoja 
valandas savo laiko mūsų jauni
mo vadovavimui, paruošimui.su
eigų, duodami nurodymus skilfci- 
ninkams, rašydami skautiškas 
programas, kiti tunto vadijos na
riai rūpinasi skautišką veiklą pa
daryti efektingesnę sudarydami 
šiek tiek finansų.

Per Visus metus skautai jokių 
rinkliavų nedaro. Visos sueigos 
ir kiti skautų parengimai daro
mi nemokamai ne tik skautams, 
bet ir visiems. Tik kartą metuo
se ruošiamas Kaukių balius — 
karnavalas, kuris finansiškai ir 
palaiko skautus gyvus. Tikimasi 
ir šiais metais gražaus būrelio 
svečių, kuriems pažadamos 7 va
landos jaukios ir linksmos nuotai
kos.

Kokias gi išlaidas skautai tu
ri? Stovyklavietė Ingleburne at
neša daug džiaugsmo ir lietuviš
kos stiprybės stovyklautojams, 
bet tuntui sudaro nemaža išlai-
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skautams
dų. Vien mokesčiams išleidžiama 
apie £45 metams, o dar stengia
masi padaryti šiokių tokių page
rinimų.

Nors daugumas lietuvių jau 
pakenčiamai įsikūrė (ir tuo mes 
džiagiamės), bet skautų tarpe 
yra ir į nelaimes patekusių šei
mų vaikų. Daroma viskas, kad 
jie jaustųsi lygūs ir linksmi, kaip 
ir kiti vaikai. Tokiems reikia pa
dėti važiuojant stovyklauti, tai 
įtaisant dalį uniformos ir pan. 
Stovyklaujant keliems vienos šei
mos vaikams irgi daromos leng
vatos.

Šių metų Kaukių balius bus 
paskutinį kartą gražioje Cabra- 
mattos salėje. Tunto vadija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
skautų židiniu ir skautų tėvų ir 
rėmėjų komitetu ir padedant uk- 
rainieičų tautinių šokių grupei, 
mano svečiams sudaryti puikiau
sią nuotaiką ( kurią padės palai
kyti gera vokiečių “Elite” šokių 
kapela) ir palikti gražiausių pri
siminimų.

Auirietis

Didžiausia latvių bilioteka 
laisvajame pasaulyje yra Mel
bourne, Australijoje. Ji turi 
4.175 tomus, jų tarpe tremtyje 
labai retų nepriklausomybės lai
kotarpio latviškos periodikos 
komplektų.

Mano mielam draugui

KAZIMIERUI MATULIUI staiga mirus,

jo liūdinčią žmoną Jadvygą ir jų gimines nuoširdžiai 
užjaučiu

Barnabas Baikauskas
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