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SPAUDOS
TEMOMIS

Jau ne pirmą kartą Šio laik
raščio puslapiuose svarstomi 
spaudos reikalai. Štai ir Siame 
numeryje apraSoma Sydney 
Plunksnos Klube kęltos spau
dos problemos, pasisako ir ne
perseniausiai buvęs mūsų sve
čias J. Bačiūnus, Visa tai skel
biame dėl to, kad spauda mūsų 
gyvenime yra toji priemonė, 
kuri ne tik išjudina ir formuoja 
mūsų UetuviSkąjį gyvenimą, bet 
drauge yra gyvas ir ilgai trun
kantis liudijimas, kokie mes 
esame, kaip ir kuo gyvename. 
Nesinori Šioje vietoje reikalo 
perdėti ir teigti, kad spauda 
moderniajam imagui esanti es
minė jo gyvenimo dalis, be ko 
nebūtų galima kasdienybėje iš
siversti. Priešingai, spauda nė
ra toji substanciali priemonė, 
kuri palaiko gyvybę, tačiau mū
sų dvasiai, mūsų kultūrai ji yra 
būtina: ji praplečia mūsų aki
ratį, ji liudija mūsų pažangumą 
ir kultūringumą. Žmogaus gy
vybės palaikymui užtektų vien 
duonos, betgi žmogus nėra tik 
biologinė būtybė. Jis pats susi
kuria tokias priemones, kurios 
nemalšina fizinio alkio, bet so
tina jo dvasios poreikius, atve
ria jam platesnius horizontus, 
padeda išplėsti ir suformuoti 
asmenybę. Tam tarnauja visos 
kultūrinės priemonės, kurių tar
pe reikšmingiausią ir gal būt 
įtakingiausią vietą užima spau
da.

Gyvendami svetur mes jau 
šiandie beveik kiekvienas pa
jėgus naudotis vietine krašto 
spauda, tačiau joje be kasdie
ninės informacijos nerandame 
nieko, kas mums būtų sava, ar
tima, mus pačius liestų tiesiog 
asmeniškai. To nėra ir niekad 
to nebus, nes mes esame skir
tingoje kultūroje susiformavę 
individai, kurie tegali rezonuo
ti tik savos, mus suformavusios 
kultūros tonus.

Mūsų specifinius lietuviškus 
poreikius tenkina čia ar kitur 
leidžiama lietuviškoji spauda. 
Joje atrandame tai, ko nerasi
me jokioje kitoje pasaulio spau
doje — atrandame lietuviškąiį 
gyvenimų, kur jis bepulsuotų, 
atrandame save pačius. Ji mus 
suglaudina, ji jus sąmonina, ji 
mums sugrąžina tai, ką sveti
mos aplinkos skalaunami pa
mažu prarandame — mūsų tau
tinę individualybę. Gyvenimo 
praktika liudija, kad neskaitą 
savos spaudos atitrūksta nuo 
lietuviško gyvenimo, jų tautinė 
individualybė blunka, UetuviŠ- 
kasai sąmoningumas dyla ir taip 
palieka lietuvis be atramos. To
kiu būdu lietuviškoji spauda 
išeivijoje savo pagrindiniu už
daviniu laiko ne tiek informuo
ti, kiek tautiškai sąmoninti sa
vo skaitytojus, ne tiek aprašyti 
tegu ir lietuviškus įvykius, kiek 
inspiruoti, būti viso lietuviško
jo gyvenimo avangarde. Kaip 
matome, .tikslai ir siekiai di
džiuliai, o darbo rankų ne - vi
sada laiku prisišaukiame. Štai 
dėl ko šiandie mūsų spaudai 
reikia didesnių talkų: neužten
ka ją tik skaityti, bet būtina ir 
visokeriopai remti, ypač talki
nant rašiniais, pranešimais, su
gestijom, konstruktyviais lietu
viškoj akcijoj straipsniais. Atsi
menant, kad neturime samdytų

PAVERGTIEJI KONFERUOJA PASKUTINĖ VILTIS
Gegužės 5-7 d.d. Strasburge 

įvyko Pavergtųjų Europos Tau
tų Org-jos konferencija, kurioje 
Lietuvai atstovavo Lietuvos De
legacijos PET ir Laisvės Komi
teto pirm-kas min. V. Sidzikaus
kas ir dr. P. Karvelis, šiuo metu 
einąs PET Delegacijos Bonnoje 
pirm-ko pareigas. Be to, Krikš
čionių Demokratams Centrinėje 
Europbje atstovavo inž. A. Vens- 
kus (Prancūzija).

Atidarymo posėdyje kalbėjo 
buvęs Danijos užsienio reikalų 
ministeris O.B. Kraft, pareikšda
mas savo ir Europos laisvųjų 
tautų solidarumą su pavergtųjų 
tautų aspiracijomis atgauti savo 
laisvę.

Konferencija savo darbą pradė
jo V. Sidzikausko referatu. Savo 
išvedžiojimuose jis išryškino pa
grindinę sąlygą — pavergtuosiuo
se kraštuose turi būti įgyvendin
tas laisvo apsisprendimo dėsnis. 
Buvo iškeltas reikalas suaktyvin
ti laisvojo pasaulio pastangas,” 
siekiant padaryti galą sovieti-

PRANCOZŲ SPAUDA IR
Ryšium su gegužės mėn. pra

džioje Paryžiuje įvykusiais UNE
SCO vykd. komiteto posėdžiais, 
“Cambat” dienraštis geg. 3 d 
laidoje, straipsnyje apie “UNES
CO ir tautines propagandas” pri
minė lietuvių ir kitų pabaltiečių, 
JAV ir kt. kraštų spaudoje, be 
to ir JAV Kongrese pasmerktą 
Tsameriano ir Ronino, UNESCO 
lėšomis paskelbtą leidinį apie 
teisių lygybę Sovietų Sąjungo
je. “Combat” str. autorius Jac
ques Favre pastebėjo, kad leidi
nyje ne tik sovietiniai interpre
tuotas Pabaltijų kraštų prijungi
mas, sovietų vid. Azijos surusi
nimas, bet nutylėtas ir visos ei
lės tautinių respublikų likvidavi
mas. Autorius priminė, kad UNE
SCO uždavinys esąs “ginti žmo
gaus laisves ir vystyti žmonijos 
kultūrą”, todėl ir tikėtasi, kad 
Paryžiuje vykę komiteto posė
džiai dės pastangų atitaisyti šios 
kilnių tikslų organizacijos pada
rytas didžiules klaidas. Pabrėžta, 
kad ir patys posėdžiai turėję vyk
ti laisvės sąlygose. (E)

SĖKMINGAS BANDYMAS

Gegužės 16 buvo paleistas ame
rikietis astronautas majoras Gor
don Cooper į erdves ir išbuvo 34 
valandas apskriedamas aplink že
mę 22 kartus. Ekspertai teigia, 
kad šis skridimas buvo visapu
siškai pavykęs. Cooper nusileido 
į Atlantą maždaug trijų mylhj 
atstume nuo numatytos vietos. 
Nusileidžiant buvo įtemptų mo
mentų, kada nutrūko kontaktas 
su žeme ir astronautui teko pa
čiam operuoti valdymo prietai-

reporterių, tad viskas priklau
so nuo mūsų pačių: tiek finan
sinė pusė leidžiant, tiek ir laik
raščio turinys aktyviai bendra
darbiaujant. Mūsų išlaikoma ir 
leidžiama lietuviška spauda yra 
mūsų pačių joje atošvaistė ir 
mūsų tautinio subrendimo ba
rometras. Ji yra drauge ir toji 
lietuviškumo ugnelė, kuri drau
ge mus ir šviečia ir šildo. Kurs
tykime jų kaip kas išmanyda
mi, kad jos šviesa ir šiluma 
sklistų kuo platesniu spinduliu.

L~D. 

niam kolonializmui pvaergtuose 
kraštuose.

Pavergtųjų Europos Tautų or
ganizacijos suvažiavimą pastebė
jo pasaulinės spaudos agentūros. 
Šveicarų “Neue Zuercher Zeit- 
ung” (geg. 7 d.) ir kt. spauda 
paskelbė britų Reuterio, prancū
zų AFP agentūrų pranešimus. 
Reuterio pranešime, geg. 6 d. nu
rodyta, kad suvažiavime dalyva
vo tautų buvę ministerial, par
lamentarai ir diplomatai. Pab
rėžta, kad buv. Lietuvos atsto
vas min. Vacį. Sidzikauskas sa
vo kalboje pastebėjęs, kad Vaka
rai nieko nedarą palengvinti tau
tų už geležinės uždangos padė
čiai. Esą, vid. ir rytų Europos pa
vergtos tautos netekusios pasiti
kėjimo Vakarais. Toliau Reuterio 
agentūra skelbė, kad buv. diplo
matas iškėlė reikalą, jog Vakarų 
valstybės vienu pagrindinių klau
simų užsienio politikoje įrašytų 
tautų apsisprendimo teisę rytų 
bloko kraštuose.

Pagal AFP pranešimą, egzilų

UNESCO LEIDINIAI
sus. G. Cooper nuskrietas kelias 
prilygsta nuotoliui iki mėnulio ir 
atgal. Sekantis amerikiečių ban
dymas erdvėse bus paleidžiant 
du astronautus.

Net ir Kruščiovas pasiuntė 
Amerikos prezidentui sveikinimo 
telegramą po pavykusio Cooper 
skridimo.

LENKIJOS REIKALU
Sydney dienraščiai atkreipė 

dėmesį į Chicagoje vykstantį 
Amerikoje gyvenančių lenkų 
Kongresą, kuriame J.A.V. Vice
prezidentas Senatorius Lyndon 
Johnson savo kalboje išsireiškė, 
kad J.A.V. tikslas buvo “ir bus 
grąžinti nepriklausomybę Lenki
jai ir kitoms rytinėms Europos 
valstybėms.” Užjaudamas Len
kiją Senatorius savo kalboje pa
minėjo: “Mes žinome, kad dabar
tinės “tamsiosios” dienos nėra 
užgesinę Lenkijos laisvės vilties”.

— ab —
*

Po kovo 17 d. ugniakalnio 
Agung išsiveržimo Bali saloje, 
Indonezijoje, kurio metu žuvo 
1500 žmonių, gegužės 18 d. jis 
vėl prasiveržė užmušdamas šim
tus žmonių, kurie jam kiek apri
mus buvo sugrįžę ii- kūrėsi iš 
naujo.

*
Po šnipų bylos Maskvoje, kur 

buvo pasmerktas vienas rusas ir 
sušaudytas už šnipinėjimą vaka
riečių naudai, toje byloje įveltas 
britų diplomatas G. Cowell, am
basados antrasis sekretorius so
vietų pareikalavimu turėjo apleis
ti Rusiją. Toje pat byloje apkal
tintas britų biznierius G. Wynne 
nuteistas 8 metams kalėti.

*
Prancūzijos prezidentas gen. C. 

de Gaulle vieši Graikijoje oficia
liai ją vizituodamas. Vakarų dip
lomatiniai sluogsniai spėja, kad 
de Gaulle tuo vizitu nori patrauk
ti į save Balkanus ir sustiprinti 
Prancūzijos prestižą.

*
Brazilijoje sudužus keleiviniam 

lėktuvui žuvo 44 keleiviai ir lėktu
vo šešių įgula. 

politikų suvažiavime kalbėjęs 
buv. danų užsienio reik, ministe
ris O.B. Kraft nurodęs, kad Va
karų neryžtingumas neišgęlbė- 
siąs nei jų laisvės, nei taikos. 
Esą, daugelis kalbėtojų pasisakė 
prieš nepuolimo sutarties pasira
šymą tarp NATO valstybių ir 
Varšuvos pakto kraštų. (E)

Paveiksle matome Polaris povandeninį laivą “Alexander Ha
milton”, nuleidžiamą į vandenis. Laivas ginkluotas A-3 Polaris ra
ketom, veikiančiam 2.500 mylių spinduliu ir varomas atomine 
energija.

Įvykiai pasaulyje
Pasaulyje šiuo metu priskai

čiuojama 13 milijonų žydų: 5 su 
puse mil. Jungt. Amerikos Val
stybėse, 2 mil. Izraėlyje, 2 mil. 
300 tūkst. Sov. Sąjungoje ir pu
sė milijono D. Britanijoje.

★
U. S. A. prezidento Kennedy 

žmona apie rugpjūčio pabaigą lau
kia trečio kūdikio.

A U S T R A
PABRANGS VANDUO 

SYDNEJUJE
Nors paskutiniu laiku vandens 

Sydnejuje yra daugiau negu rei
kia, vis tik Water Board dar šiais 
metais numato pakelti mokesčius 
už vandenį net 30%. Atrodo, kad 
greit reikės patiems kasti šuli
nius.

SVARBU PENSININKAMS
Pensininkai (tokių yra ir lietu

vių tarpe) turi įsidėmėti, kad li
goninėse jie turi teisę gauti ne
mokama gydymą ir išlaikymą. Jei
gu kas iš pensininkų tebemoka li
goninės fondo apdraudę, tas gali 
reikalauti išėjęs iš ligoninės pil
nos apdraudos sumos.

STATOMA AMERIKIEČIŲ 
RADARO STOTIS VAK.

AUSTRALIJOJE
Ilgą laiką federaliniame Aus

tralijos parlamente ginčytasi įsi
leisti ar neįsileisti amerikiečius su 
savo kariniais įrengimais Austra- 
Ijoje. Nors tie debatai vis dar te- 
bevyksa, tačiau pereitą savaitę 
pasirašyta Canberroje sutartis, 
pagal kurią amerikiečiai gali įsi
rengti karinę radaro stotį vak 
Australijoje, Learmouth vietoje,

Ženevoje jau kuris laikas vyks
tanti nusiginklavimo konferenci
ja jokių rezultatų neduoda ir net 
nežada. Įtampai tarp dviejų di
džiųjų (Amerikos ir Sov. Sąjun
gos) neatslūgstant ir jieškant bū
dų staiga kilusį konfliktą likvi
duoti, kol nepradėję sproginėti ato
minės bombos, prieita išvados, kad 
šių abiejų valstybių galvos turėtų 

Beveik tikra, kad Jordano ka
ralijai tėra tik dienų klausimas, 
kol ji bus inkorporuota j Jungti
nę Arabų Respubliką, vadovau
jamą Egipto prezidento Nasser. 
Paskutinės už Nasserį demons
tracijos Jordane išsklaidytos be 
didesnių aukų, bet dabar Jorda
nas iš visų pusių suspaustas.

L I J O J E
MENKAS GYVENTOJŲ 

PRIEAUGLIS
Pereitais metais Australijos 

gyventojų prieauglis siekė vos 
1,9%, būtent, nuo 1953 m. že
miausias. Statistikos departamen
tas atkreipia dėmesį, kad gimimų 
procentas kritęs, o mirimų pašo
kęs. Imigrantų procentas tam pa
čiam lygyje, kaip ir metais anks
čiau: 0,59, bet žymiai mažesnis, 
negu 1960 m. (0.89%). Australi
jos bendras gyventojų skaičius 
šiandie 10.810.370. N.S.W. gyven
tojų skaičius š.m. pradžioje per
žengė 4 milijonus.

★
Pagal paskutinius statistinius 

davinius Australijoje gyvena tik 
18% visų gyventojų provincijoje, 
būtent, kaime. 56% visų gyventojų 
susimetę didmiesčiuose. 40% visų 
gyventojų sudaro dirbantieji, 19% 
namų šeimininkės ir 9% pensinin
kų. Ką daro ir kaip gyvena likę

>: >5!♦: Vestuvėms, šventėms ir kitomis iškilmingomis progomis
| užsisakykite RAGUOTĮ — BAUMKUCHEN pas K. Ivaš- $ 
| kevičienę, Vallington, Vic. (telef. 282). Pristatome j visus * 
J didesnius Austr. miestus. >į

tiesioginį telefoninį kontaktą, kas 
teikia vilčių, jog galima tokiu bū
du lengviau grėsmę pašalinti, ne
gu einant per biurokratines ins
tancijas. Atrodo, kad tai būtų vie- 
nintėlė išeitis išvengiant pasauli
nės katastrofos, šią mintį parė
mė valstybės vyrų ir net princi
pe pats Kremlius. Techniškai toks 
tiesioginis tarp Washingtono ir 
Maskvos telefono kabelis turėtų 
eiti per Skandinaviją ir Angliją, 
bet ne per Vokietiją, kas būtų ar
čiau patogiau. Padalintoji Vokie
tija bendrai laikoma tuo jautriu 
punktu, iš kur staigiausiai gali 
kilti konflikto kibirkštis. Tačiau 
yra ir kitokių nuomonių: kiti tvir
tina (kas net yra arčiausiai tie- 
sos), kad pasaulio likimas tuo pa
čiu atsiduria dviejų žmonių ran
kose... Kaip ten bebūtų, tiesiogi
nio telefoninio ryšio įvedimas pa
čios problemos visai neišsprendžia.

SOVIETINIAI VAMZDŽIAI IR 
KLAIPĖDOS UOSTAS

Ryšium su prieš kelias savai
tes vokiečių parlamento nutarta 
sustabdymu sovietams tiekti naf
tos vamzdžius (pastaruoju metu 
paskelbta, kad juos tieks Japoni
ja), Vokietijoje leidžiamas “Me- 
meler Dampfboot” (7 nr.) nuro
dė, kad šiuo atveju buvęs palies
tas Klaipėdos uostas. Sovietai jį 
naudoją, gabendami į Skandina
viją sovietų ir ypatingai Galici
jos naftą. Šiuo metu Švedija pen
ktadalį naftos gauna iš sovietų 
ir, būtent, per Klaipėdos ir Ven
tspilio uostus. Ligšiol nafta į 
Klaipėdą gabenta vagonais, ta- 
čiau jau ilgesnis metas, kai iš 
Polocko į Klaipėdą tiesiama naf
tos tiekimo linija (pipeline). Šio-
ji galėtų turėti didelės reikšmės 
ir karo atveju, nes ja būtų tiekia
mos naftos, degalų atsargos so
vietiniam laivynui Baltijos jūro
je. (E) 

32% gyventojų, niekas to negali 
pasakyti, nes iš tikrųjų tokio di
delio procento nesudaro vaikai.

★
N.S.W. valstybėje kasmet adop- 

tuojama 2.000 vaikų. Nežiūrint to, 
vaikų adoptavimui paklausa tebė
ra didelė. Norį adoptuoti mergaitę 
turi laukti apie ketvertą metų. 
Su berniukais žymiai lengviau. 
Tokį vaikų adoptavimui pareika
lavimą sudaro šeimų nevaisingu
mas.

★
Į Sydney atplaukęs didysis 

Amerikos lėktuvnešis Carol See 
sukėlė mieste sensaciją: Minios 
žmonių veržėsi apžiūrėti laivo, o 
jūrininkai "užėmė” Sydney.

PAVOJINGIAUSIAS 
PASAULYJE ŽVĖRIS

New Yorko zoologijos sode 
beždžionių skyriuje įrengtas pa
statas, ant kurio užrašyta: “Pa
vojingiausias pasaulio žvėris”. 
Lankytojas pasižiūrėjęs pro įren
gtą tam tikslui langelį pamato 
pats save veidrodyje su įrašu: 
“Jūs matote pavojingiausią žvė
rį pasaulyje. Vienintėlis iš žvė
rių turi galios ne tik sunaikinti 
visas žvėrių gimines, bet ir nu
šluoti visą gyvybę nuo žemės”.

1
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SPAUDA IR
taupyti lietuviškiems reikalams, 
žinioms, publicistikai. Esą, dau
gelio laikraščių straipsniai gero
kai per ilgi arba neaktualūs mū
sų lietuviškiems reikalams. Ypa
tingai A. Laukaitis užakcentavo 
reikalavimą mūsų laikraščiuose 
taisyklingos lietuvių kalbos. Iš
vadoje A. Laukaitis pabrėžė, kad 
sąmoningas lietuvis turi sekti 
lietuviškąją spaudą, kad žinotų, 
kas vyksta mūsų lietuviškame 
kultūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime ir drauge pats domė
tis visais aktualiaisiais tautos 
reikalais. Todėl kiekvieno lietu
vio šventa pareiga yra ne ven 
skaityti kuo daugiau savų laik
raščių ir knygų, bet taip pat ir ki
tus raginti, kad skaitytų, nes kas 
nuo lietuviškosios spaudos šali
nasi, tas šalinasi ir nuo lietuviš
ko gyvenimo išbraukdamas save 
iš aktyviųjų lietuvių tarpo.

įdomi buvo paskaita, bet ne 
mažiau įdomios ir diskusijos. Štai 
būdingesni dalyvių pasisakymai 
(pasisakymai duoti atpasakojimo 
forma).

Gegužio 11 d. p.p. Donielų na
muose Sydney Liet. Plunksnos 
klubas turėjo įdomų ir darbingą 
posėdį. Klubo pirmininkas A. 
Laukaitis skaitė aktualų prane
šimą “Spauda ir mes”, po kurio 
sekė gyvos diskusijos; jose dau
giau buvo paliesti lietuviškos 
spaudos Australijoje klausimai.

Tokiu pavadinimu Sydney Lie
tuvių Plunksnos Klubo nariai iš
klausė Klubo posėdyje Antano 
Laukaičio paskaitą, kuri sukėlė 
Klubo narių tarpe gyvų diskusi
jų. Klubo posėdis įvyko gegužės 
11 d. pas p.p. Donielas.

Savo žodyje A. Laukaitis palie
tė spaudos istoriją sekdamas jos 
išsivystymą ir pabrėždamas jos 
reikšmę pačiame gyvenime. Jo 
teigimu, spauda yra viešosios 
nuomonės formuotoja, kultūrinių 
vertybių ugdytoja ir tinkamiau
sia žinių paskleidimo priemonė. 
Nei radijas, nei televizija spaudos 
negal atstoti nei jos nukonku
ruoti.

Iki XVIII amžiaus laikraščiai 
buvo spausdinami rankiniu pre
su, ir dėl to spausdinimo tempas 
palyginus buvo labai lėtas. Vė
liau paleidus į darbą mechanines 
mašinas ir rotacines spaustuves 
spauda pasidarė ir sparti, ir pi
gi-

Ypatingą dėmesį prelegentai 
atkreipė į lietuvišką spaudą. Lie
tuviškos spaudos pradininku lai
kytinas 1795 m. pradėtas leisti 
nors ir ne lietuvių kalba laikraš
tis “Kurjer Wilenski”, kuris, aiš
ku, didesnės įtakos krašte netu
rėjo. Lietuviška gyvoji spauda 
prasidėjusi su “Aušra” 1883 m. 
Pirmasis lietuviškas. laikraštis iš
eivijoje pasirodė 1879 m. New 
Yorke ir vadinosi “Gazieta Lietu 
viszka, rasztas paszvestas dėl 
lietuvininkų Amerikoje”.

Kalbėdamas apie šiandieninę 
lietuvių spaudą išeivijoje, A. Lau
kaitis priminė, kad išeivijoje šiuo 
metu pasirodo virš 100 perodi- 
nių leidinių, iš kurių Amerikoje 
leidžiami 68, Kanadoje 7, kiti Ar
gentinoje, Anglijoje, Brazilijoje, 
Australijoje. Savo pranešime A. 
Laukaitis užkliudė ir mūsų spau
dos turinį. Jo manymu, mūsų 
spaudoje nereikalingi pasaulinių 
įvykių aprašymai, nes juos anks
čiau žinome iš gyvenamojo kraš
to vietinės spaudos. Vietą reikia

LAIKRAŠČIAI IR SKAITYTOJAI
RAŠO JUOZAS BACIŪNAS, U.S.A.

Būnant man Australijoje ir lan
kantis pas lietuvius nuo gruodžio 
17 d. iki vasario 4 d., tai vieno
je, tai kitoje vietoje lietuviai pa
klausdavo: kiek Amerikos lietu
vių komunistų laikraščiai turi ap
mokamų prenumeratorių ?

Pasiaiškindavau, kad į tą klau
simą neturiu tikslių davinių ir 
ne mano galioje tai patikrinti. 
Tuomet jie man tvirtino, kad apie 
tai skaitė Australijos laikraščiuo
se, kur buvo paduotos statisti
kos apie Amerikoje leidžiamus 
svetimomis kalbomis laikraščius, 
ir jų tarpe pažymėta, kad lietu
viškų komunistų spaudai tenka 
45,000 prenumeratorių. Nors ne
turėdamas aiškių davinių, drą
siai tvirtinau, kad tai nesusipra
timas, klaida arba grynas melas.

Mes, eiliniai piliečiai, gerai ži
nome tik tai, kad JAV paštų val
dyba kartą ar du kartu į metus 
užklausia visus Amerikoje išei

MES
Dr. V. Doniela: A. Laukaitis 

palietė ir spaudos laisvės klau
simą. Neskaitant tų žalingų as
pektų iš moralinės pusės laisvo
ji spauda visuomeninį gyvenimą 
ir patį individą daug labiau gali 
kontroliuoti negu suvaržytoji 
spauda.

Vyt. Skrinska: Mūsų laikraš
čiai neturi vien tik informuoti, bet 
drauge eiti ir žurnalo funkcijas, 
daugiau bazuotis mūsų kultūrine 
puse, kas yra daug svarbiau, ne
gu gryna informacija. Mūsų aus
trališkoji liet, spauda yra mūsų 
pačių perdaug suvaržyta, ne vi
sada leidžiama atvirai pasisakyti 
norimu klausimu.

A. Skirka pasigedo mūsų spau
dos objektyvumo duodamas pa
vyzdžių iš savo praktikos. .Esą 
jo straipsniai buvę ir objektyvūs 
ir nieko neužgauną, o lietę tik 
aktualų bendruomeninį reikalą, ir 
nebuvę paskelbti.

G. Kazokienė: Gal dėl to, kad 
neturime savo tarpe kvalifikuo 
tų žurnalistų, bet skaitant laik
raščius aiškiai jaučiasi bendra

nančius laikraščius, kiek jie turi 
užsimokėjusių prenumeratorių.

Kaip galima matyti ar bent nu
jausti, daugelis, ir ne tik komu
nistų ar šiaip lietuviškų laikraš
čių, giriasi savo prenumeratorių 
skaičiais, kad parodytų savo svar
bumą ai- labiau užimponuotų skel
bimų davėjus. Kai kurie gal są
moningai vietoje užsimokėjusių 
prenumeratorių, įrašo savo spė
jamų skaitytojų skaičių.

Visi žinome, kad lietuvių tarpe 
skaitytojų ir prenumeratorių 
skaičiai nėra tie patys. Lietuviš
ką laikraštį, vieno asmens vardu 
užprenumeruotą, skaito dažnai 
dar vienas ar du jo šeimos na
riai, o taip pat ne kartą draugai 
ar kaimynai, su kuriais dalina
masi laikraščiais, arba kurie taip 
“taupo” skolindamiesi laikraštį.

Natūralu ir pateisinama, kad 
kelių asmenų šeima teprenume- 
ruoja vieną laikraštį ar kartais ir 

darbių intelekto stoka. Tą inte
lekto stoką akivaizdžiai išduoda 
staigus ambicijų pasireiškimas, 
savo nuomonės besąlyginis prieš
pastatymas ir nesiskaitymas su 
kito pareikšta nuomone.

V. Šliogeris (senj.): Dabartinė 
spauda yra smegenų plovimo įs
taiga. Tuo amatu užsiima ir mū
sų spauda. Mes labai daug ką 
persūdome. Gal todėl saiko netu
rėjimas nuveda mus į kraštuti
numus. Mūsų spauda Australijo
je turi eiti ii- laikraščio ir žur
nalo funkcijas. Yra du laikraščiai, 
kuriuose kartojasi tos pačios ži
nios, ir tai yra liudijimas, kad 
mes ne pagal savo kišenę gyve
name. Australijos lietuviams už
tektų vieno savaitraščio ir dar 
reikėtų vieno žurnalo, kuriame 
tilptų mūsų reikalus liečią pla
tesni pasisakymai. “Tėviškės Ai
dų” turinys daugiau taikomas ei
liniam, mažam žmogui. “Mūsų 
Pastogė” savo turinį taiko dau
giau intelektualiai pažangesniam 
skaitytojui. Bet gi reikia įvertin- 
ir redaktorių pastangas: juk ar 
įmanoma į šešių ar keturių pus
lapių savaitinuką sutalpinti visą 
lietuvišką gyvenimą ?

Dr. G. Danta: Mano nuomone, 

su kaimynais pasidalina. Bet tik
rai patyriau, kad, pvz., Austra
lijoje, o ypatingai Pietų Ameri
koje (kur jų gruzeiras arba pe
sas yra labai nupuolęs) vieną 
lietuvišką laikraštį, ypač iš Ame
rikos gaunamą, skaito kokie 15 
ar net 25 asmenys. Tad tikrai, 
kiekvienas mūsų laikraštis ne
abejotinai turi daugiau skaityto
jų, kaip prenumeratorių.

Ar tai gerai, ar blogai, kitas 
klausimas. Be abejo, ir gerai ir 
blogai: Gerai, kad kuo daugiau 
lietuvių skaito savo spaudą, bet 
blogai, kad jie taip perdaug "koo
peratyviškai” skaitydami, savo 
spaudą skriaudžia, jos tinkamai 
nepalaiko, lyg ir apgaudinėja. 
Taip, lyg į sporto stadioną su 
vienu bilietu norėtų įeiti kelioli
ka asmenų. Stadionai turi gerų 
būdų tokią praktiką sukliudyti, 
bet laikraščių leidėjai neturi ir 
negali. Todėl čia yra ne kontro- 

ne tiek svarbu, kas mūsų laik
raščiuose rašoma, bet kad rašo
ma lietuviškai. Mūsų spaudai 
lietuvių kalba -yra esminis daly
kas. Lietuvių kalba yra tas fak
torius, kuris tave ir mane išlai
ko dar sąmoningu lietuviu. Tad 
ne tiek svarbu laikraščio turinys, 
bet kad tą laikraštį skaito lietu
vis ir lietuviškai. Ir kol jis jį 
skaito, tol jo lietuvybė nekvesti- 
jonuojama. Nesvarbu pažiūros, 
nesvarbu laikraščio pakraipa, 
svarbu, kad jis parašytas lietu
viškai.

A. Gasiūnas: Užgiriu prelegen
to pranešimą, kur šalia enciklo
pedinių žinių dar buvo paduota 
ir tokių dalykų, dėl kurių gali 
būti diskutuojama. Mes galime 
spaudai statyti daug reikalavimų, 
prie geriausių norų ne viskas ga
lima išpildyti ir ypač labai daug 
kas priklauso nuo mūsų pačių. 
Skundai mūsų spauda yra lygu 
priekaištai mums patiems.

Dail. A. Šimkūnas: Kalbant 
apie mūsų spaudą Australijoje aš 
esu tikrai patenkintas dabartine 
mūsų spauda ir jos lygiu, ypač 
Mūsų Pastoge. Jeigu mes statome 
savai spaudai reikalavimų tai ir 
mes patys turėtume parodyti dau
giau aktyvumo ir jai talkininkau- 

lės, o pasakyčiau, daugiau tauti
nės moralės ir asmens garbės 
klausimas. Taurus lietuvis turė
tų suprasti, kad skolintis be jo
kio atlyginimo laikraštį, reiškia 
skriausti jo leidėją, kuris mūsų 
sąlygomis leidžia laikraštį be pel
no, atlikdamas tarnybą lietuvy
bei ir lietuvių visuomenei. Skoli
nimasis būtų pateisinamas tik 
tokiais, Amerikoje jau retais at
vejais, kada mūsų tautietis tikrai 
nebeišgali pats užsisakyti laik
raščio.

Labiau pateisinti būtų galima 
kitų kraštų lietuvius, kur uždar
biai menkesni, gyvenimo lygis že
mesnis, to krašto valiuta labai 
nupuolusi ir kur užsiprenumeruo
ti, pvz., iš Amerikos laikraštį 
už jo dolerinę kainą yra jaučia
mai brangu, bet Australijos lie
tuvių, kaip dabar mačiau ir- įsi
tikinau, aš jau ta prasme nebe- 
pateisinčiau, kaip bene visus pa
teisinčiau ir Europoje. Tiesa, mū
sų laikraščiai, kai jie paštu ke
liauja iš vienos valstybės į kitą, 
iš vieno kontinento pas kito kon
tinento prenumeratorių, gerokai

(Nukelta į psl. 3)

ti.
Stasys Skorulis: Jeigu mūšų 

spauda išsilaikė ligi šiolei ir ji 
ne tik kad nekrinta, bet kaskart 
vis tobulėja, tai belieka tuo tik 
džiaugtis. Ir aš tikrai džiaugiuos, 
kad yra tam pasišventusių žmo
nių ir šitą reikšmingą mūsų kul- 
turai darbą atlieka geriau, negu 
būtų galima tikėtis. Iš savo pusės 
mes turime paremti savo spau
dą kaip kas išmanydami: pini
gais, rašiniais, korespondencijo
mis ir kt. Pagalvokime, ar kar
tais mes patys nestatome mūsų 
spaudai perdidelių reikalavimų • 
patys nepakeldami piršto?

V. Kazokas (pirmininkavęs su
sirinkimui) : Ačiū visiems pasi
sakiusiems ir ypač posėdžio pre
legentui A. Laukaičiui. Iš savo 
kaip laikraštininko praktikos tu
riu pastebėti, kad mūsų lietuviš
koji spauda išeivijos sąlygose .ta
ri visai skirtingą uždavinį, negu 
mūsų skaitoma australiškoji 
spauda. Lietuvių spauda šalia in
formacijos turi prieš akis dides
nį uždavinį — lietuvius sąmonin
ti. Iš kitos pusės mūsų spauda, 
neturėdama samdytų laikraštinin
kų, daugeliu atvejų įeina į kon
fliktą su bendradarbiais, kurie tą 
išnaudodami bando savo reikala
vimais užimti redaktoriaus kėdę, 
o laikraščio redaktorių nustumti 
tik į korektoriaus poziciją. Tai 
nėra teigiamas reiškinys, bet su 
juo reikia labai atsargiai sfcaity- ‘ 
tis. Prisimenant diskusijose iški
lusį spaudos laisvės klausimą ta
riu priminti, kad spauda niekur 
ir niekad tos laisvės neturėjo: ji 
visados buvo ir bus suvaržyta 
krašte veikiančių įstatymų ir mo
ralinių normų. Ji visados jaučia 
ant kaklo grandinę, tik vienur 
toji grandinė ilgesnė, kitur trum
pesnė. Jeigu mūsų bendruomenės 
spauda kartais sulaiko skaitytojų 
ar bendradarbių pasisakymus vie
nokia ar kitokia prasme, tai tas 
daugiau vykdoma iš respekto 
priešingai galvojantiems.

Ten pat buvo siūloma kiekvie-* 
nam klubo nariui įsipareigoti pa
rašyti Mūsų Pastogėn bent kele
tą straipsnių į metus, bet pirmi
ninkas šiuo klausimu sulaikė dis
kusijas, matyt, nenorėdamas pa
jungti visų klubo narių vienam 
laikraščiui.
• Be kita ko, klubas šiais metais 
švenčia savo veiklos dešimtmetį. 
Nutarta ta proga surengti kuklų 
uždarą gyvavimo paminėjimą.

Scio.

TAUTINIS IZOLIACIONIZMAS IR
LIETUVYBĖ

(SANTRAUKA PASKAITOS, KURIOS DALIS B UVO SKAITYTA CANBERROS “ŠVIESOS” 
SKYRIAUS SUSIRINKIME)

RAŠO JULIUS VĖTEIKIS

(Žiūr,; pradžią M.P. Nr. 18)
IZOLIACINIŲ BRANDUOLIŲ 

PRASMINGUMAS IŠEIVIJOJE
Plačiai margame Vakarų pasaulyje išsisklaidžiu

si ir lietuviškoji ir kitų tautų išeivija teikė ir da
bar teikia visą eilę palankių ir vertingų pavyzdžių, 
nedviprasmiškai rodančių tautinės dvasios pakilu
mą izoliacinėj būsenoj, šia proga čia priminsiu 
lietuvių koloniją tolimuose Brazilijos plotuose, Rio 
Grade de Sul valstijoje, kurią kaip laikraštininkas 
ir Pasaulio Lietuvių Sąjungos įgaliotinis, turėjau 
progos aplankyti 1938-39 metais.

Šios izoliuotos lietuvių kolonijos įsikūrimas įvy
ko nepaprastomis aplinkybėmis, greičiau gal pa- 
vienišku būdu, kai 1901 metais tūlas Kazys Maciu
levičius iš Darsiūniškio apylinkės ryžosi, kaip ir 
daug ano meto lietuvių, vargstančių Rusijos oku
pacijoj, emigruoti Amerikon. Tuo būdu Kazimie
ras, pardavęs savo ūkį, su žmona ir keturiais vai
kučiais, įmokėjęs kelionės pinigus agentui — žy
deliui, iš Hamburgo išplaukė į pasakiškąją Ameri
ką. Sergant jūros liga žmonai ir jam pačiam var
gstanti šeima plaukė nedideliu, svirduliuojančiu ir 
audrų blaškomu laiviūkščiu apie 10 savaičių ir pa
galiau drauge su keliomis lenkų šeimomis buvo iš
kelta kažkokioje pakrantėje nepaprastai svilinan
čioje saulėje. Uostas buvo nedidelis, kuriame vai
kštinėjo kitakalbiai žmoneliai ir keletas juodukų 
negrų. Krantan išsikėlusiais niekas nesirūpino. 
Kadangi Maciulevičiai nekalbėjo net ir lenkiškai, 
tai net ir su savo bendrakeleiviais negalėjo susi
kalbėti. Pagaliau atvykėliai pradėjo dairytis pa
galbos “pažadėtoj žemėj”. Paskirų svetimų žodžių, 
pirštų ir mimikos pagalba pavyko Kazimierui iš
siaiškinti, kad jis emigracijos agentų buvo apgau- 
taą ir vietoje Amerikos atvežtas į Pietų Braziliją.

i

Giliai susikrimtęs, Kazys Maciulevičius šiaip 
taip susišnekėjęs su lenkais bendrakeleiviais ir 
krantinėje buvusių vietinių žmonių laikinai pri
glaustas ir patartas, iš atsivežtų pinigų nusipirko 
karvę, arklį, plūgą, akėčias ir su trimis lenkų šei
momis išvyko į Brazilijos Rio Grande de Sul valsti
jos gilumą kurtis ir gyventi.

Atvykę į miškingą krašto gilumą ii- apsistoję 
už kelių dešimčių mylių nuo mažiausios gyvenvie 
tės, jie nusipirko po 25 ha žemės ii’ pradėjo ūkinin
kauti. Pradžioje jie nepaprastai sunkiai vertėsi, 
tačiau kietu darbu ir užsispyrimu jie išsivalė gy
venvietėms vietas, susirentė po namelį, pradėjo so
dinti į nuvalytas vietas kukurūzus, auginti kiaules. 
Pradžia buvo nepaprastai sunki, ypač neturint nei 
vieno artimo, su kuriuo būtų galima drauge pa
verkti ir bendrais vargais pasidalinti, tai Maciule
vičiui šovė į galvą mintis išsikviesti iš savo apy
linkės daugiau darsiūniškių emigrantų. Ir štai 
vieną dieną jis sėdo ir parašė savo giminėms Lie
tuvon laišką. <

O tas laiškas buvo nepaprastai optimistiškas 
ir džiugus. Jame Kazimieras dėstė, kad jis esąs 
labai laimingas patekęs ne į Ameriką, o į Brazi
liją, kur niekad nesą žiemos, kur pilni miškai esą 
valgomų paukščių kiaušinių, ant medžių auganti 
duona, vaisių esą visur pakelėmis ir papieviais, 
nieko dirbti nereikią ir jie esą tokie laimingi, kaip 
dar niekad nebuvę. Toliau jis dėstė savo giminėms 
ateities gyvenimo projektus, patarė jiems parduoti 
savo ūkius, prikalbinti ir daugiau kaimynų ir vyk
ti į jo atrastą “laimės šalį” — Braziliją.

Kai 1938 m., t.y. po 37 metų aplankiau šią 
darsiūniškiečių įkurtą Florestos vardu pavadintą 
tolimųjų Brazilijos pietų koloniją, tai, deja, paties 

jos steigėjo Kazio Maciulevičiaus jau neradau., 
nes jis jau buvo miręs, o vaikai kažkur kitur išsi- 
kraustę. Tačiau tebegyveno ten dai’ dauguma iš tų 
pirmųjų 18-kos lietuvių šeimų, kurios Maciulevi
čiaus suviliotos atvyko čia: Florestos miestelyje, 
turinčiame apie 150 gyventojų ir aplinkiniuose 
ūkiuose mano lankymosi metu gyveno jau 68 skait
lingos lietuvių šeimos, sudarydamos kelių šimtų 
gyventojų branduolį, šių šeimų skaičius padaugė
jo dėl to, kad Florestos lietuviai tesivedė išimtinai 
tik su lietuvaitėmis, dalis lietuvių priklydo į čia iš 
kitų Brazilijos vietovių, kelios lietuvių šeimos at
vyko net iš Argentinos.

Važiavau į Florestą neturėdamas tikslių lietu
vių adresų. Sao Paulo lietuviai gyveno apie 1000 
mylių į šiaurę nuo tos vietovės ir iš lietuvių inteli
gentų niekas Florestos nebuvo lankęs. Jie težinojo 
tik tiek, kad Sao Paulo lietuvių laikraščius prenu
meruoja visa eilė šeimų, tačiau kaip ekonomiškai 
įsikūrę tie tolimieji tautiečiai, kuo jie pagrindinai 
verčiasi, sanpauliečiai turėjo siauroką supratimą.

Pati Florestą glūdėjo giliai miškuose, maž
daug už 300 mylių nuo Rio Grande de Sūl valstijos 
to paties vardo sostinės. Į ją tik vieną kartą sa
vaitėje važiuodavo senterėjęs autobusas, kuriuo ir 
aš išsileidau kelionėn. Dulkinas ir pavargęs karš
tą gruodžio popietę pagaliau išlipau padorių pasta
tų tačiau tikrai nedideliam bažnytkaimyje. Nemo
kėdamas portugališkai šiaip taip įstengiau autobu
so šoferį paklausti, kur gyvena koks nors lietuvis. 
Jis mane suprato ir parodė baltu apsiaustu vilkintį 
jauną vyrą, bestovintį prie vienintelės miestelio 
mėsinės. Aš priėjau prie to maždaug 20-ties me
tų vyruko ir prakalbinau lietuviškai. Jauniklio 
akys nušvito, tuoj pasisakė esąs Vincas Balčiūnas, 
šio miestelio mėsinės vedėjas. Kai pasisakiau, kad 
esu Lietuvos laikraštininkas, lankąs Pietų Ameri
kos lietuvius, Vincas labai pradžiugo, tuoj užrakino 
mėsinę ir parūpinęs porą pabalnotų arklių paprašė 
mane vykti su juo drauge pas jo tėvus, turinčius 
300 ha ūkį už trijų mylių nuo miestelio. Naujasis 
pažįstamas pasipasakojo, kad jo tėvas 1903 metais 
atvykęs šion apylinkėn kaip emigrantas, tebūda
mas vos 7-rių metų amžiaus.

Skardiniai Balčiūnų ūkio trobesių stogai jau 
blizgėjo iš tolo. Dviejų augštų medinis gyvenama
sis namas skendėjo vaismedžių, piniolių (braziliš
kų pušų) ir vynuogynų soduose. Savo išore sody
ba priminė stamboką Lietuvos dvarą,

Juozas Balčiūnas, Vinco tėvas, mane sutiko 

lyg didžiulį giminaitį. Prie vaišių stalo visa šeima 
kalbėjo tik lietuviškai. Kai aš vyresniajam Balčiū
nui pabėriau keletą pagyrimo žodžių, kad jo vaikai 
taip puikiai kalba lietuviškai, jis nusivedė mane į 
antro augšto erdvų kambarį, kuriame buvo keli 
šimtai lietuviškų knygų lentynose, be to, sukrautos 
krūvos šių jo prenumeruojamų laikraščių: “Lietu
vos Žinių”, “Trimito”, “Jaunosios Kartos”, 
“Draugo” (Amerikoje) ir trijų Sao Paulo lietuvių 
leidžiamų savaitraščių. Ant sienos kabėjo Lietu
vos Vytis ir prezidento Griniaus paveikslas. Kam
pe stovėjo suvyniota Lietuvos trispalvė. Nustebau, 
kam jis turi Lietuvos vėliavą, o atsakymas būvu 
paprastas:

— Tautinėse šventėse iškeliu ją iš namų bal
kono. O mano vaikai turi mokėti lietuviškai, nes 
jie yra juk lietuviai, šypsodamasis aiškino šviesu
sis lietuvis ūkininkas. — Jei, žinoma, gerumu 
jiems nelenda į galvą lietuviški žodžiai, tai mano 
dirže yra surašytas pagelbinis lietuviškasis ele
mentorius...

Pradžioje maniau pasisvečiuoti Florestoje tik 
porą dienų, tačiau užtrukau apie mėnesį laiko. 
Kasdieną lankiau vis kitas tautiečių šeimas, visos 
gyveno pasiturinčiai, turėjo po keletą šimtų ha že
mės, augino po kelis šimtus kiaulių pardavimui, 
turėjo arklių ir karvių, rūsiuose buvo apstu sayo 
sodų vyno. Daugumas jų priklausė vyno darybos 
kooperatyvui Florestoje, žemės ūkio kooperacinet 
bendrovei, mėšinei ir smulkaus kredito draugijai. 
Arčiau miestelio esą ūkiai beveik visi buvo lietuvių 
rankose. Lietuviai tevedė tik lietuvaites, o jei ku
ris ir vesdavo svetimtautę, tai ten vyravo toks ne
rašytas moralinis įstatymas, kad toji išmokdavo 
lietuviškai ir savo vaikus auklėjo lietuviais. Jokių 
inteligentų lietuvių šioje kolonijoje nebuvo, tik 
prieš ilgoką laiką keletą metų ten yra gyvenęs ku
nigas lietuvis, rodosi Sugintas, kuris mano lanky
mosi metu jau buvo išvykęs.

Bemaž kiekvieną vakarą beveik visi lietuviai 
susirinkdavo čia viename, čia kitame ūkyje, kur tu
rėjau be atvangos pasakoti jiems apie nepriklau
somos Lietuvos ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Po 
tokių pranešimų vykdavo vaišės ir šokiai grojant 
armonikai ar armonikai, smuikui ir būbnui. šitokio 
tarpusavio bendravimo ir vakarojimų įspūdis buvo 
toks, koks būdavo ir Lietuvoje: jaunimas šoko ir 
dainavo lietuviškai ir kalbėjosi savo tarpe tik lie
tuviškai.

(Nukelta psl. 3)
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TRYS “DIDIEJI” MELBOURNE
AUSTRALIJOS BALTŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJA. INFOR
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OFICIALUS KONFERENCIJOS KOMUNIKATAS BUS VĖLIAU PASKELBTAS.

^b&TUUI&l—
Gegužio 11-12 d.d. įvyko 

pirmoji Australijos baltų — 
lietuvių, latvių, estų — ben
druomenių pirmininkų konfe
rencija, kurioje dalyvavo V. 
Maidre — estų bendruomenės 
p-kas, A. Garsa — latvių fede
racijos p-kas ir int. /. Jonaitis 
— lietuvių bendruomenės p- 
kas. Konferencija vyko Mel
bourne, p. A. Garsa bute.

Konferencijoje buvo konsta
tuota, kad Baltų pavergimas — 
kolonizacija uždeda mums pa
reigą garsinti mūsų tautoms da
romą skriaudą laisvajam pasau
liui. Tikslui siekti turime nau
doti politines ir kultūrines prie
mones. Iki šiol tos visų trijų 
tautų veiklos koordinacijas ne
sijautė, bet būtų žymiai efekty
viau veikiant bendromis jėgo
mis.

Baltų tautų btndratdarbiavi- 
mas iki šiolei Australijoje ribo
josi vien tik Baltų Komitetų 
veikla atskirose vietovėse. Kraš
tų išlaisvinimo reikalai bendro
mis jėgomis nebuvo tų komite
tų liečiami. Tad ši konferenci
ja buvo lyg ir įvadas į mūsų 
kraštų laisvinimo ir tarpusavio 
bendradarbiavimo veiklos deri
nimą.

Pradžioje buvo apgailestauta, 
kad tiek laiko buvo sugaišta jo 
tinkamai neišnaudojus ir tik da-

Estai ir latviai Australijoje
ESTAI. Estų Australijoje pris- 

kaitoma iki 8.000. Estai susior
ganizavę į 22 estų draugijas — 
organizacijas. I estų bendruome
nės kongresą — suvažiavimą ren
kama po vieną atstovą nuo 50 
narių, bet vienas skyrius neatsi
žvelgiant į narių skaičių tegali Į 
kongresą deleguoti tik 4 atstovus. 
Estų tautinis kongresas renkasi 
kasmet didesniuose centruose, kur 
renkama centrinė valdyba iš 7 as
menų ir reziduoja toje vietovėje, 
kur vyksta kongresas, šiemet es
tų kongresas šaukiamas Melbour
ne. Kartu su bendruomenės kon
gresu vyksta ir meno festivaliai. 
Ėstai leidžia Australijoje vieną 
savaitraštį “Meie Kodu” Sydnėju- 
je, kuris administraciniai tvarko
si savarankiškai, gi redakcija 
centro valdybos priežiūroje.

LATVIAI. Australijoje latvių 
apie 20.000. Kaip ir pats vardas 
sako (Australijos Latvių Fede- 

Tautinis...
(Atkelta iš psl. 2)

Kaip matome, ano meto Florestos lietuvių ko
lonija buvo tikras tautinės izoliacijos modelis ir 
tikra lietuviško bendravimo bei vaišingumo tvir
tovė. Tokių izoliacinių branduolių, kur viena ar 
kita tautybė kietai laikosi savo kalbos ir papročių, 
yra ir daugiau pasaulyje, čia pat prie Pictono, 
netoli Sydnėjaus, mes visi žinome atskirą estų 
bažnytkaimį Tilmere, kur senieji estų emigrantai 
(iš 1925-27 m. emigracinio laikotarpio) įsteigė 
vištų ūkius ir šiandie išaugo į kelių šimtų skai
čių su savo bažnytėle ir mokykla. Net ir vietovė, 
kaip matome, oficialiai pavadinta estišku vardu. 
Cabramattoje prieš dešimtmetį estas mechanikas 
įsteigė plastikinių dirbinių fabrikėlį, kurį iki 
šiandien išaugino ligi kelių šimtų darbininkų di
dumo fabriką; jame prisiglaudė dešimtys estų 
intelektualų, gaudami lengvą darbą įstaigoje, čia 
estas savininkas sąmoningai sutraukė į lengvus 
darbus estus kultūrininkus, menininkus, rašyto
jus, muzikus ir teatralus, kad palengvintų jų būk
lę ir suteiktų jiems progos ir toliau dirbti estiš
ką kultūrinį darbą — tapyti paveikslus ir kurti 
meno, literatūros bei muzikos veikalus.

Brazilijoje dar ir šiandieną našiai veikia 
bendruomeninės latvių kolonijos “Varpa” ir “Pai
ma”, kurios veda kietą izoliacionistinę kasdieną 
su visais latviškais kultūros ir jų gyvenimo kas
dienos atributais. Visas šias institucijas vis dar 
kuria senesnioji karta, nes ji yra labiau konser
vatyvi tautybių sampratos apybraižoje ir giliau! 
įsisąmoninusi tautybės esmę ir prasmę.

Ne paslaptis, kad jau dabar kartais tenka iš
girsti iš jaunesniųjų, kai kada ir iš lietuvių lyg 
ir priekaištu, kad, girdi, mes jaunieji lietuviškam 
darbui jieškome naujų, daugiau liberalių metodų, 
daug lankstesnių priemonių ir, nebijodami taiky
tis prie vietos sąlygų net ir mišriame tautybių 
bendravime, jieškome lietuviško reikalo patenkini
mo bei pateisinimo. Kaikurie iš jų primeta vadina
miems izoliacionizmo šalininkams arba kitaip va
dinamam senimui, kad, girdi, ko gi jūs vis šau

bar pradedame jieškoti kelių, 
kaip bendras problemas koor
dinuotai spręsti. Konstatuota, 
kad per praėjusį laiką apgailė
tinai mažai bendradarbiauta vi
sų trijų bendro likimo tautų 
bendruomenių kultūrinėj ir po
litinėj veikloj. Net ir mūsų 
spaudoje buvo šykščiai žinių iš 
kaimyninės veiklos.

Pradžioje pradėta aiškintis 
atskirų bendruomenių organiza
cinė struktūra. (Ziūr. atskirai)

SVARSTYTA:
Konferencijoj prieita išvados, 

kad reikia sudaryti Australijoje 
gyvenančių Baltų Informacijos 
Centrą, kurio tikslas būtų tal
kininkauti Baltų kraštų ben
druomenių centriniams orga
nams ypač tuose klausimuose, 
kas liečia kraštų laisvinimo by
lą, veikiant politinėm ir kultū
rinėm priemonėm. Taip pat In
formacijos Centras koordinuos 
ir tarpusavį bendradarbiavimą 
kultūrjnėje ir politinėje plot
mėje.

Baltų Informacijos Centrą 
sudarys deleguoti du atstovai 
kiekvienos tautybės, kuriuos 
skirs kiekvienos tautybės ben
druomenės centro vadovybė. 
Informacijos Centro raštus, iš
einančius už bendruomeninių

racija) latviai neturi tokios viena
lytės bendruomenės, kaip kad lie
tuviai, bet tėra tik atskirų orga
nizacijų junginys. Latvių suvažia
vimas — kongresas vyksta kas 
antri metai, į kurį deleguoja po 
vieną atstovą nuo 50 asmenų. Be 
to į kongresą siunčiama po vieną 
atstovą iš parapijų nežiūrint jų 
skaitlingumo. Kongresas išrenka 
prezidiumą iš 7 asmenų ir jos 
būstinė keičiasi rotacine tvarka, 
būtent ten, kur vyksta kongresas. 
Latvių meno festivaliai ruošiami 
kiekvienais metais irgi rotacine 
tvarka (Sydney, Melbourne, Ade
laide, Brisbane, net Perth-. Šiais 
metais latvių meno dienos rengia
mos Sydnėjuje. šalia prezidiumo 
veikia Kultūros Taryba ir infor
macijos (politinis) skyrius.

Latviai Australijoje leidžia vie
ną s avaitraštį “Australijas Lat- 
vietis”, leidžiamas privačia ini
ciatyva Melbourne ir ne visuomet 
sutinka su Federacijos prezidiumo 
linija. 

ribų, pasirašo bendruomenių 
centrinių organų pirmininkai, 
(bendrai Australijos Baltų In
formacijos Centras tvarkytųsi 
panašiai į mūsų prie Krašto 
Valdybos veikiančios Informa
cijos Talkos nuostatus).

Plačiau sustota prie bendro 
informacinio leidinio — žurnalo 
išleidimo. Mūsų (lietuvių) In
formacijos Talka yra sudariusi 
sąmatas panašiam leidiniui leis
ti savomis jėgomis. Čia tilptų 
visų sovietų pavergtų tautų in
formacinė medžiaga. Latviai ir 
estai tokiam sumanymui prita
rė, tik leidėjas turėtų būti Bal
tų Informacijos Centras. Esant 
galimybės prie žurnalo leidimo 
pritraukti ir kitas sovietų pa
vergtas tautas. Žurnalo leidimo 
ir jo turinio klausimus palikta 
konkrečiau apsvarstyti atskirų 
bendruomenių valdybų posė
džiuose ir vėliau tas nuomones 
ar pasiūlymus suderinti paves
ti Baltų Informacijos Centrui.

Sklandesniam bendradarbia
vimui užtikrinti bei iškilusioms 
aktualioms problemoms spręsti 
nutarta šaukti kasmet Baltų 
kraštų bendruomenių pirminin
kų (“viršūnių”) konferencijas.

Tarpusavio* biendradarbiavi- 
mo pagyvinimui rekomenduota 
ruošti kasmet didesnėse vietovė
se (Sydney, Melbourne, Adelai
de) bendrus baitų kultūrinius 
parengimus, iš kurių gautos pa
jamos būtų skiriamos bend
riems reikalams. Tokius paren
gimus galėtų ruošti jungtiniai 
baltų komitetai ar vietinės ben
druomenių vadovybės.

Pilno Baltų sąskrydžio Aus
tralijoje — kongreso ruošimo 
tuo tarpu atsisakyta vien tik dėl 
finansinių sunkumų ir kad tam 
reikia ilgesnio pasiruošimo.

Visų tautybių festivalių — 
meno dienų programos ir ben
drai kultūriniai ir kitokie pa
rengimai turėt būti skelbiami 
visuose tų tautybių laikraščiuo
se. Bendrai, visokeriopa veikla 
atskirose bendruomenėse turė
tų būti aprašoma kitų bendruo
menių spaudoje.

Konferencijoje paliesta ir 
PET (Pavergtų Europos Tau
tų) institucija, kuri turėdama 
savo centrą Amerikoje įgijo di
delio prestižo ir reikšmės pa

kiate atsiriboti nuo vietinių įtakų, kai patys pri
ėmėte ir krašto pilietybę ir pasidarėte vietiniais.

Šitokie ir panašūs samprotavimai yra grynas 
nesusipratimas. Pilietybės priėmimas niekur pa
saulyje neverčia išsižadėti savo tautybės, gal tik 
išėmus angliškosios padermės nuotaikas, jieškan- 
čias aukų savo padermei didinti asimiliacijos ma
šinos pagalba. Tačiau ir čia turime ryškų pavyz
dį angliškos padermės valstybėje Kanadoje, kur 
anglų kilmės žmonės vis dėl to nepajėgė suvirš
kinti atsparios prancūzų grupės ir neįstengė už
mesti jiems nei savo kalbos, nei papročių, nei gy
venimo būdo. Po ilgokų fizinių ir dvasinių kovų 
Kanados angliškoji dauguma vis dėl to turėjo pri
pažinti prancūziškai mažumai jų teises į savo kal
bą, mokyklas, kultūrines vertybes ir kitas skirtin
gas tautos dvasines savybes. Kanados prancūzai 
šiandieną gali didžiuotis išsikovoję pilną kultūri
nę autonomiją ir jų kalbą antra valstybine kalba. 
Nors Kanados prancūzai yra britų piliečiai, tačiau 
niekas jų nelaiko anglais, kas rodo, kad pilietybės 
sutapdinimas su tautybe yra taikomas tik silpna
valių meškeriojimui išnaudojant jų nesąmoningu
mą.

Vien dėl Kanados prancūzų izoliacinės politi
kos pastangų ir šiandieną kanadiškasis nutauti
nimo katilas yra žymiai silpnesnis už kitų anglų 
padermės valdomų kraštų pastangas suvirškinti 
svetimas tautas. Be kelių milijonų prancūzų šian
die Kanadoje yra 630.000 aiškiai pasisakančių vo
kiečių, 400.000 ukrainiečių,- 220.000 lenkų, 265.000 
italų, maždaug tiek pat olandų ir virš 20.000 lie
tuvių. Koks didelis gyventojų tautinis įvairumas 
Kanadoje matyti iš fakto, kad Albertos valstijos 
sostinėje Edmonte kalbama net 30-čia kalbų, o 
Monitobos sostinėje Vinipege laikraščiai išeina 20 
kalbų. Lietuvių veikimas Kanadoje yra gyvas ir 
vieningas, kur išeina net 5 lietuvių laikraščiai. 
Juose retai nusiskundžiama jaunimo nutautėjimu 
Kanados Lietuvių Bendruomenė labai sumaniais 
būdais ir patraukliomis priemonėmis moka suda
ryti tautinę — izoliacinę aplinką ir suteikti mū
sų tautiečiams dvasinio pasitenkinimo, tarpusavio 
bendravimo, nejieškant svetimų dievų.

(Bus daugiau)

saulio politiniame gyvenime. 
Šios institucijos atstovai Austra
lijoje nepilnai efektyviai pasi
reiškia. Busimojo Baltų Infor
macijos Centro Australijoje už
davinys būtų PET veiklą Aus
tralijoje paremti ir sustiprinti.

w
IŠVADOS. Šioji baltų “vir

šūnių” konferencija Australijo
je įvyko mažiausiai dešimtme
čiu pavėluota, vis tik šis fak
tas, kad ji įvyko ,laikytinas la
bai svarbiu mūsų išeivijos gy
venime ir pavergtų kraštų lais
vinimo darbe. Reikia tikėtis 
ateityje daug efektyvių veiks
mų, kurie suaktyvintų kraštų 
laisvinimo akciją ir suartintų 
visąs čia veikiančias tautybių 
bendruomenes glaudesniam ben
dradarbiavimui. Iš visų darbų 
ir pasikalbėjimų darytina išva
da, kad šioji konferencija buvo 
sušaukta spontaniškai ir skubo
tai ir jos dienotvarkėje nebuvo 
aiškiai paruošto plano ir svars
tomų bendroje plotmėje klausi
mų. į konferenciją atvyko tin
kamiau pasirengęs ir su konkre
čiais pasiūlymais lietuvių ben
druomenės atstovas ir dalinai 
latvių atstovas. Kaip p. I. Jonai
tis informuoja, pati konferenci
ja vyko tikrai draugiškoje ir 
nuoširdžioje nuotaikoje, kas ke
lia vilčių, kad su šia bendra
darbiavimo užuomazga, kurią 
Australijoje reikėtų laikyti isto
rine, ateity išsivystys tikrai pla
taus masto visų trijų tautybių 
kultūrinis ir politinis bendra
darbiavimas. Faktinasis šios 
“viršūnių” konferencijos inicia
torius yra Victorijos Baltų Ko
mitetas.

VISUOMENINĖS NUOTAIKOS
NEUŽGAVUS1EJI

Ką šios 'pažiūros pranašauja? 
Ar bendrasis gyvenimo normali
zavimas (darant prielaidą, kad 
jis tęsis) ir vyraujanti rusų 
skeptinė nuotaika reikšmingiau 
modifikuos sovietinį aūtoritetiz- 
mą ir jo įprasta bendrą — išori
nę agresiją? Vakaruose plačiai 
įsigalėjo nuomonė, kad modifi
kacija neišvengiama, tačiau prie
laidos, kuriomis nuomonė grin
džiama, man' atrodo abejotinos.

Būtinos vidinės evoliucijos so
vietų bendruomenėj teorijos ša
lininkai teoriją remia marksisti
nės analizės metodo pritaikymu 
sovietams: politinė santvarka 
priklauso ekonominės struktū
ros Jie priima, kad modernaus 
ekonominio vystymosi procesas 
turi savo vidinę logiką, kuri, ga
na nepriklausomai nuo sąmonin
gos valdžios vadų valios, kuria 
gyvenimo santvarką, nesuderina
mą su tironija ir grynos jėgos 
režimine sistema. Neskaitant į- 
geidžio elemento tokioje galvo
senoje, o šis elementas didžia 
dalimi ir yra tokios teorijos po
puliarumo priežastis, ji remiasi 
dviem užuomininėm prielaidom: 
1) gyvenimo lygio kilimas skati
na laisvėjimą, 2) industralizacija 
apima ir “racionalias” jėgas, 
savaime paremiančias legalumą 
ir normalumą. Nors ir patrauk
lios, šios prielaidos dėl dviejų 
pagrindinių priežasčių neatlaiko 
gilesnės kritikos.

PIRMA. Tariamas ryšys tarp 
augšto pragyvenimo standarto ir 
liberalios vyriausybės nepatvirti
namas istorine patirtimi. Iš tik
rųjų, jei ir esama kokio atsitik
tinio ryšio tarp ekonominės ge
rovės ir politinės laisvės, ryšys, 
galima ginčyti, yra priešingas. 
Aštuonioliktame šimtmetyje “re
spublikinė” dvasia buvo identifi
kuojama (mąstytojų kaip Mon
tesquieu) su paprastumu, nuo
saikumu ir kuklumu. Bet ar ka
da nors kas nors įrodė tokio ry
šio buvimą!? Mokslinės bei in
dustrinės revoliucijos išvakarėse

MIRĖ DR. J. LEIMONAS
Gegužės 4 d. Bostone, JAV, 

mirė ekonomistas, visuomenės 
veikėjas dr. Juozas Leimonas. 
Gimęs 1900 m. Marijampolės ap- 
skr., velionis vid. mokslus išėjęs 
Rusijoje, dalyvavo savanoriu Lie
tuvos nepriklausomybės kovose, 
Šveicarijoje baigė ekonominius ir 
politinius mokslus. Lietuvoje nuo 
1928 m. dirbo finansų ministeri
joje, buvo Katalikų veikimo cen
tro direktorius. Pirmuoju bolše- 
vikmečiu kalintas Kauno kalėji
me, 1941-1944 dirbo kooperacijos 
srity.

Nuo 1919 m. dirbo ateitininkų 
ir pavasarininkų tarpe, nuo 1928 
ligi 1940 m. bolševikų okupacijos 
vadovavo “Pavasario” federaci
jai. Dirbo ir kitose organizacijo
se. Tremtyje, Vokietijoje, 1945- 
46 m. pirmininkavo Lietuvių s- 
gai britų zonoje, aktyviai prisi
dėjo prie Pasaulio Liet. Bendruo
menės įkūrimo. JAV, Bostono 
mieste, reiškėsi visuomenės veik
loje, nuo 1951 m. redagavo “Vy
ties” žurnalą. (E)

PROF. Z. IVINSKIS
BONNOS UNIVERSITETE

Atvykęs iš Romos, žinomas is
torikas prof. Zenonas Ivinskis 
nuo gegužės mėn. pradžios dės
to, svečio profesoriaus teisėmis, 
Lietuvos istorijos kursą Bonnos 
universiteto filosofijos fakultete.

LIETUVAITĖ — ASISTENTĖ 
MUENCHENO UNIVERSITETE

Dr. Dainė Augustaitytė nuo š. 
m. balandžio mėn. paskirta vyr. 
asistentu slavų-baltų filologijos

(Pabaiga)
kilęs pragyvenimo lygis iš tikrų
jų parėmė demokratiją ir libera
linę vyriausybę Vakaruose. Ta
čiau taip susiklostė tik todėl, 
kad civilinės ir politinės teisės 
jau iškilo ir tapo suinstitutintos 
Viduramžiuose turto privilegijos, 
bažnyčios imuniteto, miestų au
tonomijos ir kitomis formomis. 
Gerovės kilimas Vakaruose vyko 
tokioje civilizacijoje, kurioje jau 
buvo įsišaknijusios pagrindinės 
laisvės, nors jomis naudojosi tik 
proporcingai mažą gyvenančiųjų 
dalis. Industrializacija, su jos 
komponentu — bendruoju gyve
nimo lygio pažangėjimu, nesukū
rė laisvių ir teisių. Laisvės ir 
teisės jau buvo sukurtos. Indus
trializacija tepadėjo joms sklisti 
ir platesniuose visuomenės klo
duose. Tai įvyko, ne be smurto, 
devynioliktojo amžiaus bėgyje.

Esminį skirtumą tarp sovietų

ATSIUSTA*
Mykolas Vaitkus. Su Minija į 

Baltiją. Atsiminimai. I dalis. Iš
leido Nida 1-2 Ladbroke Gardens, 
London W.ll, England. 210 psi.

Šioje knygoje autorius pasako
ja savo vaikystės išgyvenimus 
mokyklos ir gimnazijos suole 
stengdamasis išryškinti kaip tik 
tas vietas, kurios jo atmintyje pa
liko šviesiausius pėdsakus. Duo
da labai įdomių charakteristikų 
apie savo mokytojus ir jo ano 
meto kelyje sutiktus ryškesnius 
asmenis. Knyga savo turiniu ga
na patraukli ir mūsų atsiminimų 
literatūroje išsiskiria jau tuo, 
kad atsiminimus rašo autorius 
rašytojas ir poetas.

Vincas Ramonas. Dailininkas 
Riauba. Novelės. Išleido Viltis 
Clevelande 1963 m. Kaina 3,50 
dol. 240 psl. Knyga gaunama Vil
ties leidykloje 6907 Superior Ave., 
Cleveland 3, Ohio, U.S.A.

Šios knygos autorius Vincas 
Ramonas mums pažįstamas iš 
eilės jo stiprių romanų, kaip 
“Dulkės raudoname saulėlydy", 

katedrai Muencheno universitete. 
Dr. D. Augustaitytė Muencheno 
universitete yra gavusi daktaro 
laipsnį už darbą apie lietuvių kal
bos fonetiką.

ITALIJOJE LANKĖSI 
LIETUVIŲ TURISTŲ 

GRUPĖ

Gegužės mėn. pradžioje Itali
joje lankėsi 10 asmenų, iš Lietu
vos atvykusių “katalikų” grupė. 
Jų tarpe buvo vienas kunigas, 

■Rumšiškių klebonas, drauge ir 
Kauno kun. seminarijos profeso
rius žemaitis (salezietis), apie 
60 m. amžiaus. Iš Romos ELTAI 
pranešta, kad lietuviškieji turis
tai nebandę susisiekti su vietos 
lietuviais.

RASA GUSTAITYTĖ, 
aviacijos generolo Gustaičio duk
tė, yra pastovi “The Washing
ton Post” laikraščio bendradar
bė, kuri mėgsta aprašinėti įvai
rias amerikoniškas keistenybes, 
kaip pav. telegramos perdavimą 
gavėjui ją išdainuojant.

★ Dail. T. Valius išvyko ilges
niam laikui į Paryžių, kur tikisi 
pasižiūrėti naujausios kūrybos ir 
pats padirbėti.

★ Prof. A. J. Greimas, nuo 
1962-63 mokslo metų, dėsto pran
cūzų filologiją Poitiers universi
tete.

★ Dail. K. Zapkus, iš Čikagos, 
lankėsi Paryžiuje, paskui lankė 
Europos meno muziejus. Sugrį
žęs atgal Paryžiun — dabar čia 
gyvena ir dirba.

★ Pianistė B. Monstavičiūtė 
koncertuoja Paryžiuje.

RICHARD PIPES

RUSIJOJ (4)
ir vakariečių ekonominio augimo 
implikacijų sudaro faktas, kad 
Sovietų Sąjungoj augimas vyksta 
anų laisvių neturinčioj santvar
koj. Paskutiniame carų amžiuje 
kiek įsipilietinusios kelios teisės 
tapo nušluotos bolševikų, ir iki 
šiol nėra atstatytos. Neįskaitant 
visuotinio politinio sukilimo, ne
sama jokios priežasties, kodėl 
aukštas gyvenmo lygis įtakotų 
sovietų valdymosi struktūrą ir 
dvasią, nes jinai pilnai suderina
ma su laisvės stoka. Geresni bu
tai, geresni užsienio politikos bei 
didesnio valdančiųjų atsižvelgi
mo į gyventojų norus reikalavi
mai.

ANTRA. Nėra jokio esminio 
ryšio tarp industrializacijos ir 
racionalios valdymosi santvarkos. 
Tiesa, industrinė bendruomenė

(Pabaiga psl. 4)

PAMINĖTI
“Kryžiai”, “Miglotas rytas”, čia 
minima knyga yra autoriaus de
biutinė ir pakartotinai išleista iš
eivijoje. Jos pirmoji laida pasi
rodė Lietuvoje 1934 m. Nors ir 
pirmoji V. Ramono knyga, bet ji 
ir ano meto kritikos buvo labai 
palankiai sutikta, ir autorius pa
sirodė talentingas ir daug žadąs 
rašytojas. Knygos meninė verte 
neprarado savo blizgesio ir iki 
šiai dienai. Labai džiugu, kad Vil
tis, ryždamasi duoti skaityto
jams pakartotinų veikalų dar iš 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpio, kaip tik pasirinko šį me
niškai stiprų veikalą.*

Alė Rūta. Priesaika. Didžioji 
meilė. II tomas. Romanas. Išlei
do Lietuviškos Knygos klubas 
Čikagoje. 309 psl. Kaina 3.25 dol.

Istorinis romanas iš Vytauto 
laikų. Autorė savo literatūrinį 
talentą atskleidė ir išugdė išeivi
joje. Yra laimėjusi už savo vei
kalus eilę premijų, ši knyga yra 
viena iš serijinio veikalo “Di
džioji meilė“.

3
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VIEŠNAGE MELBOURNE
ĮSPŪDŽIAI MELBOURNE PASKUTINIO LANKYMOSI PROGA. PASAKOJA 

INŽ. J. JONAI TIS, ALB KRAŠTO V-BOS P-KAS.

Dar ne taip seniai svečiavau
si Melbourne Mūsų Pastogės šau
naus baliaus proga (vasario 1 d.), 
kalbėjausi su Melbourne lietuviais 
bendruomeniniais reikalais. Bu
vau prašytas informuoti apie ta
da dar jaunos Krašto Valdybos 
veiklą, o man pačiam rūpėjo 
melburniškių lietuvių rūpesčiai. 
Tuo laiku buvo užmestas tinklas 
Meno Dienų (1064 m.) organiza
vimo pradžiai.

Šis pastarasis vizitas Melbour
ne rišasi su baltų “viršūnių” kon
ferencija gegužės 11-12 d.d. (žiur. 
aprašymą “Trys didieji”), todėl 
tik protarpiais tegalėjau susitikti 
su Melbourne lietuviais, išgirsti jų 
nuomones liet, reikalais ir kt.

Naujosios apylinkės v-bos p-kas 
inž. J. Pelenauskas labai gražiai 
svečiavimąsi organizavo. Aerodro
me mane pasitiko apylinkės val
dybos nariai — inž. J. Pelenaus
kas, p-lė. Paragytė ir p. V. Pum
putis ir nuvykome tiesiog į p. 
Pumpučio rezidenciją užkan- 
džiains ir neofocialiam posėdžiui. 
Ponia Pumputienė ir neseniai iš 
Lietuvos atvykę p. Pumpučio tė
veliai (matę ir Sibirą!) maloniai 
priima, vašina. Atvyksta dar- v-bos 
narė p. V. Kružienė; trūksta tik 
p. Adomavičiaus (jis serga). Po
sėdžiaujame, informuojamės apie 
Melbourno apylinkės darbus, užsi
mojimus. Iš visų valdybos narių 
matomas ryžtas dirbti kietai ir 
vaisingai. Valdyba eis vieningumo 
keliu, nesileis traukiama i kraš
tutinumus. Kultūriniai parengi
mai, minėjimai, baliai jau užpla
nuoti: salės užsakytos, programos 
atidžiai sudarinėjamos. Matau, 
kad valdyba veržli, energinga ir 
veiklos linija labai artima Kraš
to Valdybai. Iš savo pusės valdy
ba gyvai įdomaujasi ir Krašto 
Valdybos veikla bei darbais.

Nuo 3 iki 7 vai. išbūnu baltų 
pirmininkų konferencijoje. Iš čia 
mane atvykęs p. Pelenauskas su 
ponia pasiima ir išsivežia į Mel
bourno Liet. Dainos Sambūrio 
ruošiamą pobūvį — šiupinį Lietu
vių Namuose. Garsieji Melbour
no giedoriai pasitinka išskėstomis 
rankomis — choro v-bos p-kas 
ir vakaro šeimininkas p. V. Bo- 
sikis, p. L. Baltrūnas ir kt. Už
simezga kalba su prie stalo Mote-

Visuomeninės...
(Atkelta iš psl. 3)

savaime reikalauja tam tikro įs- 
tatymiškumo — ji nepritaikyta 
priešindustrinių bendruomenių 
despotizmui. Tačiau tokios ben
druomenės “racionalumas” yra 
metodų, ne tikslų racionalumas. 
Ją įmanu įkinkyti iracionaliems 
tikslams, kaip įtikinančiai pade
monstravo nacinė Vokietija, in
dustriniai labiausiai pažengęs 
kraštas kontinentalinėj Europoj. 
Valdžios į liberališką politinę 
santvarką — tam impulsas, 
galutinėj išvadoj, privalo at
eiti iš žmogiškosios valios, lais
vai ir protingai panaudojamos.

Ar tokia valia šiandien egzis
tuoja Sovietų Sąjungoj? Sunku 
pasakyti. Jeigu ir esama jos 
ženklų, ieškoti jų intelektuali
niam elite, ne vidurkio pilietyje. 
Užmirštant ir faktą, kad Sovietų 
Sąjunga neturi jokios instituci
jos visuomenės opinijai rinkti, 
visuomenės sentimentus vyriau
sybei perduoti, sovietų piliečių 
visuomeninės nuotaikos yra taip 
beformės, taip stokojančios la
biau preciziškos išraiškos, jog 
kiekvienu atveju sunku įsivaiz
duoti visa tai galint turėti reikš
mingesnės įtakos sovietų politi
kos kursui.

Visuomenės nuotaikų analizė 
gana aiškiai kalba: sovietų pilie
tis nėra sukilimo prieš dabarti
nį režimą išvakarėse. Iš kitos pu
sės — nėra ir praplautų smege
nų automatas, kaip dažnai jis ap
tariamas už Sovietų Sąjungos 
ribų. Jo nuotaika yra sulaikyto 
sprendimo nuotaika; jis bando 
rinkti faktus, stebėti, klausyti ir 
lyginti; jis stebi vakariečių ir so
vietinį bendruomenių evoliucijas, 
dar nepasirengęs pasisakyti už 
pirmą ar antrą. Iš tikrųjų gali
ma tarti: rusai — tai vieninte
liai tikrai neužsiangažavę žmo
nės pasaulyje.

Tokiose sąlygose tikroji galia 
pakeisti sovietų vystymosi kursą 
ieškoti tuose pasaulio kraštuose, 
kur egzistuoja nedirbtina visuo
menės opinija, girdima ir respek
tuojama. Istorijai pavidalą grei- 

rų Soc. Globos D-jos pirminin
ke; klausinėja apie Sydnėjuje 
veikiančią tos pat apimties or
ganizaciją ir jos įregistravimo 
naudą. I tai negalėjau duoti iš
samaus atsakymo ir pasiūliau su
sisiekti su p. O. Osiniene, Syd
ney Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 
p-ke. Melbourno Soc. Globos Drau
gijos narės yra tos darbščiosios 
bitelės, nešiančios medų ne sau, 
bet kitiems — gelbėdamos nelai
mėn patekusiems, lankydamos li
gonius, talkaudamos bendruome
nės reikaluose.

Užvedu pokalbį ir su ponia E. 
žižiene — Meno Dienų rengimo 
spiritus movens. ALB Krašto 

.Kultūros Taryba įgaliojo savo na
rę p. E. žižienę pagelbstint p. 
Mikailai (Melb. Kult. Fondo at
stovui) ir Kr. Kul. Tarybos na
riui p. A. Krausui suorganizuoti 
Meno Dienų rengimo komitetą. 
Trumpu laiku jau daug padaryta. 
Paskiroms meno dienų šakoms pa
rinkti tinkamiausi asmenys, komi
tetas nuolat plečiamas. Kaip ir vi
sur didelius darbus atliekant su
siduriama ir su sunkumais. Ponia 
E. žižienė pastebi, kad organiza-

“TALKOS
IŠ KOOPERATYVO

Kiekvieno mėnesio pradžioje, 
neatidėliotinais reikalais, turiu at
silankyti Lietuvių Kooperatinėje 
Kredito Draugijoje “Talka”. Pas
kutinis atsilankymas tačiau buvo 
skirtingas tuo, kad kooperatyvo 
“Talka” būstinėje radau visą jos 
valdybą, ką tik baigusią savo po
sėdį. Tokia proga argi iškęsi ne
pasiteiravęs kaip sekasi mūsų ban
kui? O šiais reikalais besirūpinan
čius paklausus, nepašykštima 
smulkių informacijų.

Besišnekučiuojant su kooperat. 
“Talka” vadovais patirta, kad jos 
veikla plečiasi. Turimas kapitalas 
sklandžiai sukasi apyvartoje. Na
rių skaičiui didėjant, didėja ir 
paskolų paklausa, kurią patenkin

čiau suteiks socialinės ir ekono
minės evoliucijos laisvajame pa
saulyje, negu impulsai Sovietų 
Sąjungoj, kurios jėgą užsienie
čiai linkę pervertinti.

Tradicinėj bendruomenėj gy
venąs asmuo, ar tai būtų Rytų 
ar Vakai-ų, yra įpratęs tokian 
gyvenimo būdan, kur socialinės 
ir politinės institucijos tarnauja 
dabartiniams individo reikalavi
mams patenkinti. Planuoto gyve
nimo sistema visa pajungianti 
tolimos ateities tikslams, toki 
žmogų apakina. “Planuojamoji” 
sistema, jam atrodo, yra visiškai 
atspari išorinėms įtakoms. Bet 
tai neteisinga.

Paskutiniame amžiuje revoliu
cinis marksizmas ir iš jo kilęs 
komunizmas pergyveno mažiau
siai du stambius, išorinio spau
dimo iššauktus pasikeitimus. 1) 
Europos industrializacijos augi
mas ir išaugimas iš pradinės sta
dijos (jos metu gimė marksiz
mas), kartu su augimu brendusi 
socialinė gerovė pakeitė revoliu
cinį Europos socializmą į atsa- 
komingą evoliucinį judėjimą. 2) 
Po revoliucijos Rusijoj triumfa
vęs marksizmas neįstengė, nežiū
rint skatinimo, sukelti Europoje 
civilinio karo. Nuo to laiko so
vietinis režimas buvo priverstas 
energiją kreipti į savo krašto vi
dų ir pasaulinės revoliucijos 
programą pakeisti ekonominio 
vystymosi planu. Nei vienas iš 
dviejų pasikeitimų nebuvo pag
rįstas kokiomis nors “paveldėto
mis tendencijomis” — tai buvo 
gyvybiškumo, lankstumo ir stip
rumo rezultatas, sudarytas tų, 
kuriems iššūkį .davė marksizmas.

Tai yra ir šios dienos situaci
ja. Sovietų Sąjunga neauga, ji 
tik inžinierinama. Ką darys So
vietų Sąjungos inžinieriai, didžia 
dalimi priklauso nuo laisvojo pa
saulio laikysenos, laisvojo pasau
lio, kurio jėgai, stiprumui ir de- 
terminacijai patikrinti jų maši
na ir yra sukonstruktuota.

Paruošė Jonas Žemėn** 
(Iš “Margučio” 1963 

cinio k-to sudarymas eina į pabai
gą. Pokalbio eigoje paaiškėja, 
kad meibourniškiai siekia Meno 
Dienų apimtimi ir žiūrovų skai
čiumi pralenkti buvusias Meno 
Dienas, nes daug ko pasimokyta 
iš praeities, o ir pats komitetas 
sudarytas iš seny organizacinių 
vilku.

Kalba užsimezga ir su p. L. 
Baltrūnu, kuris rūpinasi būsimos 
Dainų šventės reikalais. Dainų 
Šventės koncertui užsakyta Mel
bourno pasididžiavimas — Mey
er’s Music Bowl, turinti 200 sė
dimų vietų ir pagarsėjusi savo 
akustine konstrukcija. Jau taria
masi su T.V. dėl pusvalandžio 
transliacijos ir rekordavimo reika
lais.

Neišvengiamai susitinku ir su 
visad optimistišku A. Krausu. Jis 
šiandien linksmas, šokdina mergi
nas, net alutį girkšnoja!

Pasidžiaugiau jo nuoširdžia tai
ka beplatinant Metraštį (išplati
nęs netoli 200 egz.). A. Krausas 
rūpinasi ne vien tik Mūsų Pasto
gės platinimu, bet ir jos turiniu, 
aktyviai joje bendradarbiauda
mas. Labai jautrus jaunimo ir

” KELIAIS
“TALKA” VEIKLOS

ti leidžia didėjantys narių įnašai 
ir indėliai. Skolininkų mėnesiniai 
paskolų grąžinimo įmokėjimai su
daro sumas, iš kurių duodamos 
naujos paskolos. Reikalo verčiami 
šio kooperatyvo nariai paskolas 
visada gali gauti.

Kooperatinių organizacijų pa
grindinis rūpestis yra narių skai
čiaus padidinimas ir savo organi
zacijos narių ūkinių interesų ten
kinimas. To siekdama, prieš kiek 
laiko išsiųstu savo nariams infor
maciniu laišku, kooperat. “Talka” 
valdyba prašė visus savo narius 
iki šių anyskaitinių metų pabai
gos — VI.30 pakalbinti nors po 
vieną tautietį įstoti kooperat. 
“Talka” nariu. Jau matomi šio 
laiško rezultatai. Judresnieji koo
peratinės veiklos rėmėjai greit 
spėjo pakalbėti su savo pažįsta
mais, kuriems padavus pareiški
mus jie jau priimti kooperatyvo 
“Talka” nariais. Tikimasi, kad 
iki šių metų metinio susirinkimo 
narių skaičius padvigubės.

Didesniu ar mažesniu mastu 
kredito reikalus tvarkant, tenka 
derintis prie vyriausybės nusta
tomų šiems reikalams tvarkyti 
normų. Nuo gegužės mėn. 1 d. 
yra sumažinta už bankuose laiko
mus indėlius ir jų duodamas pas
kolas procentai. Kooperatyvui 
"Talka” taip pat mokamų ir ima
mų procentų dydį teko peržiūrėti. 
Gegužės mėn. 4 d. posėdyje koo
perat. “Talka” valdyba nuspren
dė nuo gegužės 1 d. už indėlius mo
kėti 3b% (buvo mok. 4%), o už 
paskolas nuo liepos mėn. 1 d. imti 
7į% (buvo imam. 8%) Tad ban
kų ir kooperat. “Talka” už indė
lius mokamų procentų santykis 
nepasikeitė (abiejų į % sumažin
ta). Už paskolas imami procentai 
skaičiuojami kas metų ketvirtį 
(quarterly adjustement). Procen
tų sumažinimas palies ii- senus 
skolininkus, kurie paskolas, sutar
tu terminu, turi grąžinti po š.m. 
VII 1 d.

Kooperatyvo “Talka” tikslus ir 
jo veiklą kritikuojant neteko gir
dėti, gi komplimentų jos adresu 
apstu, tačiau vienais komplimen
tais, juos porinantiems net nariais 
neįstojus, ar galima kooperatyvo 
veiklą sustiprinti? — pareiškė 
kooperatyvo vadovai.

Taikintojas 

AUSTRALAI LIETUVOJE

Kad ir ne laisva valia, bet tam 
tikras skaičius australų buvę Lie
tuvos žemėje. Tai sužinojome iš 
neseniai pasirodžiusios knygos 
“Australia in the War of 1939- 
1945. Air Power over Europe 1944 
— 1945.”

Praeito karo metu vokiečiai bu
vo įsteigę Šilutėje belaisvių sto
vyklą, kuri vadinosi Stalag Luft 
VI Heidekrug (atplėšę 1939 m. 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos 
vokiečiai Šilutę pavadino Heide
krug). Stovykla buvo įrengta 
buv. Lietuvos kariuomenės karei
vinėse. Joje buvo talpinamos lėk
tuvų įgulos, kurios patekdavo ne
laisvėn numušus virš Vokietijos 
ar vokiečių užimtų kraštų vaka
rų sąjungininkų lėktuvus. Iš tos 
pat knygos sužinome, kad Aus
tralijos karo aviacija gausiai da
lyvavo bombarduojant Vokietiją. 
1944 m. artėjant sovietams į 
Klaipėdos kraštą, ši stovykla bu
vo iškelta Vokietijos gilumon.

J. P-us

kultūriniams reikalams. Pasidali
name mintimis ir malonu priimti 
patarimus žinant, su kokiu nuo- 
širdamu jis mejtasi i kultūrinę 
veiklą.

Stabdau prabėgantį p. J. Valį. 
Tai vienas iš darbščiausių visuo
menininkų Melbourne: Liet. Na
mų Klubo p-kas. Koks bendruo
meninis darbas nepakliūtų, jis vi
sada priekyje, nežiūrint, kad jis 
yra griežtos linijos ir principų 
žmogus, tačiau nepyksta, jeigu jo 
nuomonė kur nesutampa ir dėl to 
nesišalina iš b-nės veiklos, kaip 
jau ne vienas panašiai pasielgęs.

Lietuvių Namai Melbourne sko
los neturi, tik gaila, kad jie ankš
toki ir gana atokiai. Melbourno 
lietuvių organizacijos jais pilnai 
naudojasi. Net ir šį vakarą susi
rinko virš 140 svečių. Matant to
kias gražias pastangas ir šių na
mų naudą siųlausi priimamas į 
Klubo narius. Per keletą sekun
džių ceremonija atlikta — esu jau 
narys, tik p. Valys perspėja, kad 
nesikelčiau į puikybę, nes jis pats 
esąs penkerių Liet, bendruomeni
nių Namų Australijoje narys.

Šiupinio šeimininkas p. V. Bo- 
sikis pakviečia į atskirą kambarį 
kur susimetusi choro “valdžia”. 
Maestro A. Čelna informuoja apie 
numatytą Dainų Šventės reper
tuarą ii- ypatingai užakcentuoja 
Dainų šventėje svarbą pasirodyti 
atskiriems chorams. Pavestos jam 
spausdinti Dainų Šventės reper
tuaro gaidos dar šio mėnesio pa
baigoje bus išsiuntinėtos atski
riems chorams.

Šiupinyje — pobūvyje vyrauja 
jaunimas. Kalbuosi su sportinin
kais, skautais, studentais. Visi žva 
lūs, energingi ir atrodo, visiems 
lietuviško darbo prasmė aiški! 
Kliūva ir Mūsų Pastogei už kar
tais jų manymu padarytus prasi
lenkimus.

Pasuku ir į šokių salę, bet čia 
man vyresniajam sunku išlaikyti 
taktą ir ritmą. Vakaro programo
je solistai ir vėliau Trio (mergi
nų) pritariant vakaro kapelai. 
Dainuojama gausiai ir prie sta
lų — nebūtų Dainos Sambūrio 
pobūvis.!

Vaišingieji p.p. Pumpučiai ve- 
žiasi namo nakvoti, kur prie ka
vos puoduko dar pratęsiame vaka
rą dalindamiesi mintimis apie 
Melb. liet, gyvenimą ir organiza
cijas.

Sekmadienis. Keliuosi prieš sep
tynias, nes noriu dar pasikalbėti 
su p. Pumpučio mamyte, kuri pa
sakoja apie gyvenimą Lietuvoje, 
išvežimus ir lietuvių priespaudą. 
Džiaugėsi- čia sūnaus ir marčios 
gražiu gyvenimu, tačiau ilgisi tė
vynės — juk ne vien tik materia
linės gėrybės žmogų patenkina! 
Atsisveikinant bučiuoju jai ranką, 
lyg savo mamai, o ji man į 
skruostus. Kaip labai nuoširdu
mas žmones suartina!

Kiek po aštuntos p. Baltrūnas 
vežia mane aprodyti būsimos Dai
nų šventės patalpų — Music 
Bowl. Pastatas diidngas —- skliau
tu dengta scena ir klausytojų sė
dimos vietos. Pradžioje lyg ir ap- 
sivyliau išoriniu vaizdu, bet p. 
Baltrūnas įspėjo mano mintis ir 
paaiškino, kad akustika labai to
bula, kad pati scena šventės me
tu bus iškilmingai išpuošta, nak
tį iliuminuota. Gi vasaros kaitrų 
metu ši vieta tiek dainininkams, 
tiek ir klausytojams yra tiesiog 
ideali. Šią patalpą apžiūrėjo tri
jų chorų dirigentai pripažindami 
ją tinkamiausia.

Skubu dar į Baltų pirmininkų 
konferenciją. Pakeliui p. Baltrū
nas kiek laikas leido, pasakojo 
apie choro nuveiktus ii- pramato- 
mus darbus.

Prieš 12 vai. sekmadienį konfe
rencija baigiasi ir estų b-nės p-kas 
p. V. Maidre pristato mane į šv. 
Jono bažnyčią — lietuviškas pa

SUDARYTAS MENO DIENU KOMITETAS

ALB Krašto Kultūros Taryba 
paskyrė žinomą pedagogę Eleną 
žižienę II-sioms Lietuvių Meno 
Dienoms pravesti organizacinio 
komiteto pirmininke, šiomis die
nomis jau baigtas sudaryti to ko
miteto branduolinis sąstatas šios 
sudėties: pirmininkė — Elena Ži- 
žįenė, nariai — Vladas Jakutis, 
Ąntanas Krausas, Antanas Mi-' 
kaila ir Adolfas Vaičaitis.

Taip pat jau paskirti Lietuvių 
Meno Dienų šie atskirų šakų — 
parengimų vadovai — organiza
toriai: Dainų šventės — Leonas 
Baltrūnas, Tautinių šokių — 
Alena Karazijienė, Dailės Paro

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

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

Rockdale stotu.
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.

IR VĖL I DARBA I •
IŠ MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO VEIKLOS

Po vieno mėnesio atostogų 
Sambūrio būstinėje vėl skamba 
lietuviškos dainos. Pailsėję choro 
dalyviai su nauja energija repe
tuoja, mokosi naujų ir kartoja 
anksčiau išmoktas dainas.

Šiomis dienomis choras sustip
rėjo dai' vienu tenoru — įstojo 
Aleksandras Milvydas, eilę metu 
dainavęs Čiurlionio ansamblyje 
Vokietijoje. Jo žmona Liucija cho
re yra viena iš pirmaeilių sop
ranų.

Šių metų Sambūrio veiklos pro
grama plati ir įdomi. Neseniai 
buvo sėkmingai pravesta choro 
daiktinė loterija, kurią tvarkin
gai ir sumaniai organizavo p. 
Janina Valaitienė. Taip pat sėk
mingai praėjo Adelaidės lietuvių 
teatro mylėtojų Sambūrio vaidi
nimas, kurį organizavo Dainos 
Sambūris, čia tenka paminėti p. 
Emilijų Žiedienę ir p. Eleonorą 
Balčiūnienę, kurios įdėjo daug 
širdies ir darbo priimant svečius.

Choro šiupinys — alutis įrodė 
kad sambūrio ruošiamų parengi
mų metu netenka nuobodžiauti. 
Ponių Birutės Tamošiūnienės, 
Liucijos Milvydienės, Aldonos 
Baltrūnienės ir Henriko Paškevi
čiaus dainos svečius maloniai nu
teikė. Geras orkestras neleido 
stumdytis pasieniais, p. Jadvygos 
Vingrienės paruošti užkandžiai 
svečių nuotaiką dar labiau pakė
lė.

maldas, laikomas kun. P. Dauknio. 
Jo trumpas ir jausmingas pa
mokslas Motinos Dienos tema. 
Dailiai skamba parapijos choro 
giesmės. Ten pat salėje įvyksta 
ir motinos Dienos minėjimas. 
Nors ir kaip norėjau minėjime 
dalyvauti, bet artėjo išvykimo lai
kas ir turėjau atsisveikinti. Šven
toriuje dar spėjau šnektelėti su 
kun. P. Daukniu, p. A. Bakaičiu, 
p. Juška choro dirigentu.

Apleidžiant šventorių vienas iš 
Mūsų Pastogės platintojų ištrau
kęs iš po skverno pasiūlo naujau
sią M.P. numerį. Nuoširdžiai abu 
šyptelim, nes supratau, kad pla
tintojas mane pažįsta.

Inž. J. Pelenauskas dar užvežia 
pas p.p. žižius pietums. Svetai
nės sienos kaip galerijoje — dau
giausia mūsų dailininkų darbai. 
Jų tarpe ii- p-lės žižytės — ar
chitektūros studentės keletas kū
rinių. žižių atžalyno — net trys: 
visi gražiai lietuviškai kalba, ak
tyvūs liet, organizacijose. Namų 
šeimininkas p. žižys buvęs Lie
tuvoje aviacijos karininkas savo 
užsispyrimu ir gabumais čia bai
gė inžinerijos mokslus ir dirba 
šioje profesijoje.

Dar daug tautiečių norėjau su
tikti, pasikalbėti, pasitarti, bet 
neužteko laiko net ir telefonu su
sisiekti. 4 vai. išskrendu į Syd
ney, o jau 7 vai. po visų įspūdžių 
ir išgyvenimų mėgaujubsi namų 
poilsiu.

Dėkodamas už malonius įspū- 
-džius sakau iki kito karto, mieli 
melburniečiai!

/. Jonaitis

dos — dail. Adolfas Vaičaitis, 
Dramos Teatro — Antanas Mi
kaila, Jaunųjų Talentų Koncerto 
— Antanas Krausas. Netrukus 
bus paskirti ir kitų šakų vado
vai.

Dainų šventės organizatorius 
L. Baltrūnas jau baigia sudaryti 
tos šventės pareigūnų sąstatą. 
Dainų Šventės programos pako- 
misija jau veikia ir yra šios su
dėties: Melbourno Dainos Sam
būrio dirigentas A. Čelna, Mel
bourno Parapijos Choro dirigen
tas J. Juška ir Geclongo Lietu
vių Choro dirigentas M. Kyman
tas. Nutarta Dainų šventę pra-

Visu spartumu pradėta ruoštis 
sekančiam parengimui, kuris 
įvyks birželio 9 d. Kew miesto sa
lėje. Tai Sambūrio koncertas, ku
rio programoje Geclongo lietu
vių choras, vad. p. M. Kymanto, 
Melbourno lietuvių tautinių šo
kių grupė ir patys rengėjai — 
Melb. Liet. Dainos Sambūris. Šis 
koncertas originalus tuo, kad mel- 
burniškiai pirmą kartą išgirs sa
vo kaimynus geelongiškius ir pa
sigėrės saviškių grupės tauti
niais šokiais. Tai bus drauge ir 
šios tautinių šokių grupės “kri
kštas”. Pats Dainos Sambūris ža
da duoti keletą naujų dainų, o 
drauge pasidžiaugsime abiejų 
chorų sutartinėmis.

Taip pat Dainos sambūris ne
seniai gavo pakvietimą dalyvau
ti labdarybės tikslu organizuoja
mame koncerte naujoje Franks
ton koncertų salėje. Šio koncerto 
pelnas skiriamas Melb. vaikų li
goninės reikalams. Koncerto ren
gėjas — Melbourno dienraščiai 
Sun ir Herald, o jo globėjai Vic- 
torijos premjeras ir kiti valdžios 
pareigūnai. Bilietų kainos numa
tomos po vieną gvinėją.

Tokiu būdu Melb. Liet. Dainos 
Sambūris ne tik džiugina mūsą 
tautiečių širdis, bet skambiomis 
mūsų dainomis skardena ir sve
timtaučiais perpildytas koncertą 
sales.

ELBE

KITUR GYVENAMA KITAIP 
Tautietis iš Argentinos rašo: 
“Pas mus šiuo laiku sunku.

Darbininkas gauna į valandą 35- 
40 pezų. Tuzinas kiaušinių 55-58 
pezai, 1 kg (apie du svarai) obuo
lių 28-30 pezų, 1 kg bulvių 14-16 
pezų. Valdiškų įstaigų tarnauto
jai kai kada negauna algų po 
tris mėnesius. Aš es pensininkas, 
bet jau 19 mėnesių negaunu pen
sijos ir nežinau, kad ją gausiu, 
nes pinigai išeikvoti sukilimams 
ar nenaudėlių išgrobstyti. Ka 
riuomenės sukilimų būna dažnai; 
praeitais metais buvo jų apie 
trys. Jei mano laiškų negaunate, 
tai žinau, kodėl. Neseniai laik
raščiuose rašė, kad suėmė 4 cen
trinio pašto tarnautojus: pas juos 
rado 343 laiškus. Jie nuplėšdavo 
nuo laiškų didesnės vertės pašto 
ženklus ir juos vėl parduodavo’*.

J. P-us

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju L.V.S. Ra

movės Melbourno Skyriaus Val
dybai ir visiems skyriaus na
riams, o ypač “Kario” atstovui 
p. V. šalkūnui už užprenumera- 
vimą man “Kario” 1963 m.

Su tikra pagarba
Jonas Tinteris, 

kūrėjas-savanoris ir kacctininkus

vesti per vieną dieną Melbourne, 
panašiai kaip buvo Sydnėjuje ir 
Adelaidėje: jungtinio ir atskirą 
chorų dainos. Dainų Šventei pa
talpos jau numatytos — moder
niškos, geros akustikos, vėsios 
karštam sezonui, erdvios su 2000 
sėdimų vietų, būtent, Meyers Mu
sic Bowl.

(a-k.)

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
VAVA\WAYASWiVA¥A

BAIGĖ STUDIJAS
Vis daugiau ir daugiau baigia 

mokslą iš mūsų jaunuomenės tar
po. Neatsilieka ir augesnieji, ku
rie dėl karo negalėjo savo laiku 
baigti pradėtąsias studijas. Savo 
ryžtumu ir tvirta valia baigė Mel
bourno Karališkąjį Technologijos 
Institutą mūsų tautietis Sigitas 
Tamošauskas ir įsigijo diplomą 
iš Industrial Management. Jis 
gyvena Oakleigh, Bradford St. 
Pažymėtina, kad toje gatvėje dar 
gyvena dar du kolegos, kurie 
kiek anksčiau baigė tą patį ins
titutą ir įsigijo diplomus: E. Pan- 
kevičius ir p. Lynikas.

(k.)
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Argentinos importai
Vakarų Europos futbolo pasau

lyje ne per seniausiai įvyko nedi
delis sumišimas, j Prancūziją ir 
Ispaniją atvyko senjoras Antonio 
Libertis, Argentinos futbolo klubo 
"River Plate” prezidentas. Ir at
vyko ne ko kita, o nusipirkti... 
Europos futbolininkų.

Kai žinome, ne kas kitas, o ta 
pati Argentina ilgus metus buvo 
toji šalis, kur įvairių Europos 
futbolo klubų atstovai supirkinė
davo puikius žaidėjus savo ko
mandoms papildyti. Argentina 
pelnytai buvo vadinama žymiausia 
Pietų Amerikos futbolo eksporto 
šalimi. Ir štai, kaip jau ne kartą 
buvo istorijoje, prasideda atvirkš
tinis procesas — Argentinos fut
bolo veikėjai susidomėjo importu!

Tarp kitko, čia dar reikia pa
žymėti, kad “River Plate” nėra 
koks nors nežymus Argentinos 
futbolo klubelis. šio klubo koman
da yra viena stipriausių savo ša
lyje. “River Platos” vienuolikė 
yra trylika kartų laimėjusi Ar
gentinos futbolo čempionatą. Tie
sa paskutinį kartą jai tai pavyko 
padaryti 1957 m.

Šis tryliktasis prietaringai ko
mandai tapo prakeikimu. Trejus 
metus kentėjo klubo prezidentas, 
bet pagaliau neišlaikė...

— Man reikalingos žvaigždės, 
— pareiškė atvykęs į Europą mo
juodamas čekių knygutę senjoras 
Antonio.

Jaukas buvo viliojantis. Jam iš

karto pavyko “pagauti” Ispanijos 
rinktinės vartininką Bernardą ir 
jauną Madrido "Realo" puolėją 
Pepilą. Po jų Liberčio kišenėje 
atsidūrė ir garsusis prancūzas Pi- 
antonis, italas Baniputis ii- kiti. 
Pirklys iš Argentinos jau buvo 
susitaręs ir su Anglijos rinktinės 
kairiuoju sparniniu čarltonu, ta
čiau nespėjo užbaigti sandėrio. 
Anglai užkirto jam kelią. Ir vis 
tik tai nė kiek nenumušė senjoro 
Antonio nuotaikos. Kalbėdamasis 
su žurnalistais jis pareiškė, kad’ 
nori dar įsigyti ir ... Vengrijos 
rinktinės vidurio puolėją jaunąjį 
Albertą. Tačiau, kažkuris iš žur
nalistų dalykiškai jam patarė ne
kišti nosies į svetimą lėkštę...

Štai kokiu būdu Pietų Ameri
koje atsirado komanda, kuri da
bar po Madrido “Realo” gali pa
sigirti labiausiai kosmopolitine su
dėtim. Senjoras Libertis kol kas 
viešai dar neskelbia savo ateities 
planų, tačiau už tai Argentinos 
spauda jau visa gerkle rėkia: “Pa
kentėkite dar truputį, ir “River 
Plate’ ’taps stipriausiu pasaulio 
futbolo klubu”.

Dabar dar sunku pasakyti, kiek 
“sveria” šios Argentinos laikraš
čių “antys”, tačiau visiems yra 
visiškai aišku, kad Argentinos 
futbolas jau reikalauja importo. J 
Argentina suvažiuoja ne tik fut
bolininkai, bet ir treneriai, Kaip 
žinoma, neseniai “Boka junjors” 
klubas pakvietė treniruoti savo

LAIKRAŠČIAI IR...
(Atkelta 

pasensta. Savo bendrosios politi
kos ar vad. aktualių įvykių ži
niomis jie tikrai jau negali būti 
aktualūs. Bet jų lietuviškos ži
nios, komentarai, stambesnių įvy
kių aprašymai ir aiškinimai taip 
greit nesensta. Aš susidariau įs
pūdį, kad bent Australijos lietu
viai dabar tikrai galėtų prenume
ruotis daugiau lietuviškų laikraš
čių iš kitur, negu jie tai daro.

JAV išeinantį lietuvišką laik
raštį, kaip minėjau, paprastai 
skaito visi šeimos nariai, dar 
kaimynai ir pažįstami, kurie pa
skirai lengvai galėtų patys pre
numeruoti. Taip mes patys “už
pjauname” savo laikraščius, o pa
skui dar jiems priekaištaujame, 
kad jie nususę, neįdomūs, nesu
geba taip gerai ir plačiai viską 
aprašyti, kaip amerikiečių laik
raščiai. Bepigu amerikiečių laik
raščiui galėti, kada jis turi daug 
prenumeratorių, kada amerikie
čiai jį perka. Chicagoje, kur mies
tas su priemiesčiais turi per G 
milijonus gyventojų, Chicago Tri
bune dienraštis turi per vieną mi
lijoną prenumeratorių. Taigi, be
veik. kas penktas prenumeruoja 
ar perka tą vieną laikraštį. O 
lietuvių Amerikoje vis skaitome 
mažiausia milijoną, bet nei de
šimtas iš jų lietuviško laikraščio 
neprenumeruoja. Nes jei nors kas 
dešimtas prenumeruotų, tai su
dėjus mūsų laikraščius, žurnalus 
ir kitus periodinius leidinius, tu
rėtų būti bent 100,000 prenume
ratorių.

0 tiek tikrai nėra. Tėra daug, 
daug mažiau, ypač kaip visi ži
nome faktą, kad daug kas prenu
meruoja po kelis laikraščius, ka
da šimtai ir tūkstančiai nei vieno, 
Vadinasi, kurie veža, tai veža, — 
ir dėl laikraščių prenumeratų dar 
rodos nei vienas lietuvis Ameri
koje nesubankrutavo. Bet tie, ku
rie tik laikraštį skolinasi, ir ypač 
tie, kurie visai jo nepalaiko, ne
sidomi ir niekada nepaškaito, tie 
jau daugelį mūsų laikraščių “pa
dėjo” subankrutinti.

Mūsų kaip lietuvių įtaka ir 
vaidmuo Amerikos gyvenime tuo 
būdu yra daug mažesnis, negu iš 
tikrųjų galėtų ir turėtų būti.

Kiek teko patirti (nors visai 
tikslių davinių dabar neturiu), 
mūsų broliai latviai šiuo atžvil- 

iš psl. 2)
giu susiprato geriau susitvarkyti, 
nors jų Amerikoje yra daug ma
žiau. Jie sugebėjo pasitenkinti su 
mažesniu laikraščių skaičiumi, ir 
tuo būdu duoti gerą laikraštį. 
Vienas jų savaitraštis, kaip gir
dėjau, turi apie 25.000 prenume
ratorių, ir jo kaina yra ne “uba
giška”, o daug aukštesnė už mū
sų savaitraščių kainas. Skaityto
jai nedejuoja, o leidėjai gali iš
laikyti geresnį redakcijos štabą, 
mokėti rašytojams atlyginimus, 
kurių vienas kitas kabesnis tik 
tam darbui pajėgia atsiduoti ir iš 
to žmoniškai pragyventi. Gi lie
tuviškame gyvenime su mūsų 
spauda yra tikras apsurdas, ir 
dėl to esame atsakingi mes visi.

Va, sakysime, kiek padidėjo 
Dirvos užsimokėjusių prenumera
torių praėjusiais metais? Buvo 
pranešta, kad padaugėjo dviem 
šimtais. Labai malonu, kad nors 
tiek padaugėjo, rte sumažėjo, ir 
tai parodo, kad Dirva nesmunka, 
bet šiek tiek vis kyla. Bet man 
atrodo, kad ne taip turėtų kilti. 
Skaityčiau geru ir normaliu reiš
kiniu, kad jos prenumeratorių 
skaičius per pereitus metus galė
jo padidėti tūkstančiu.

Jei tiek nepadidėjo, tai paaiš
kinimas būtų bendrose priežasty
se, kodėl lietuviai ne tik Ameri
koje, bet ir kituose kraštuose kaž
kaip vis pro pirštus težiūri į sa
vo spaudą. Štai pavyzdys, ke
liaujant po Australiją, daugelyje 
susirinkimų, subuvimų ir visai 
privačiuose susitikimuose man 
dažnai užduodavi klausimą apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą ar 
bendruosius gyvenimo reikalus. 
Atsakymus į tuos klausimus se
nai galėjo kiekvienas klausėjas 
žinoti, jei- būtų pastoviai skaitęs 
nors vieną stambesnį Amerikos 
lietuvių laikraštį, ar ir savo kraš
to laikraštį, nes tie dalykai ten 
buvo aprašyti ir dažnai aiškina
mi. Vadinasi, domėtis lietuviškais 
reikalais tai dar pasidomi, bet 
kad apie tai savo spaudoje pas
kaityti, nuolat mūsų bendrojo gy
venimo įvykius pasekti, tai jiems 
neateidavo į galvą. Jei norime 
būti moderniški žmonės ir lietu
viai, tai neturėtume gyventi pa
pročiais ir sąlygomis tų senų lai
kų, kada jokios spaudos nebuvo 
ir žinios tegalima buvo patilti iš

AMERIKIEČIAI ATVYKS 1964 m.!
Balandžio 20-21 d.d. Clevelande 

įvyko šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio pirmenybės, kuriose 
dalyvavo virš 300 sportininkų. Ta 
proga JAV ir Kanados sporto 
klubų atstovai svarstė krepšinio 
rinktinės gastrolių Australijoje 
klausimą.

Amerikos lietuvių sporto vado
vybės įgaliotinis šiai išvykai or- 
ganizuiti Valdas Adamkavičius 
padarė atstovams pranešimą apie 
užmegstus santykius su ALFAS- 
gos Valdyba ir su rinktinės siun
timu į Australiją surištais klau
simais. Po to į sporto vadovus 
kreipėsi Australijos lietuvių bi
čiulis Juozas Bačiūnas. Jis nuro- 

komandos garsų Brazilijos rink
tinės trenerį Vincento Feolą. Ką 
gi, matyt, Argentinos kiekvienas 
vertelga dabar gelbstisi taip, kaip 
išmano. Ne veltui sakoma, kad 
kiekviena lazda du galus turi.

KAD IŠLAIKYTŲ RINKTINĘ
Po to, kai brazilų futbolininkai 

iškovojo pasaulio čempionų vardą, 
stambiausi Europos klubai ėmė 
siūlyti milžiniškas sumas Brazili
jos rinktinės dalyviams, kad jie 
sutiktų palikti savo šalį. Šiomis 
dienomis, pavyzdžiui, Italijos klu
bas “Internacionale” pasiūlė už 
Pelę negirdėtą sumą — vieną mili
joną dolerių. Ir tai neskaitant tų 
pinigų, kuriuos turi gauti pats 
futbolininkas. Tačiau klubo “FK 
Santos”, kuriame žaidžia Pelė, 
administracija, spaudžiama Brazi
lijos sporto sąjungos, ryžtingai at
metė net tokį viliojantį pasiūlymą. 
“Pelės pardavimas, — pareiškė 
futbolo federacijos veikėjai, — 
gali šalyje sukelti pilietinį karą”. 
Tai, suprantama, perdėta, bet rei
kia pasakyti, kad Brazilijos fut
bolininkai iki šiol tebėra dienos 
didvyriai savo šalyje. Neseniai 
juos priėmė Brazilijos prezidentas 
Žoao Gulartas. Kiekvienas dvyli
kos žaidėjų prezidento vasaros re
zidencijoje gavo po dovaną — 
automobilį. Sporto sąjunga iš 
savo pusės sportininkams išdavė 
čekius stambioms sumoms. Kad 
būtų išlaikyta rinktinė, tenka ati
daryti pinigines...

INŽINIERIAI DOMISI NAFTA
Gegužės 3 d. Redfern Liet. Na

muose inžinierius A. Adomėnas 
skaitė Inžinierių ir Architektų 
Draugijos nariams paskaitą te- 
ma “Petrocheminė pramonė Aus
tralijoj ir jos gaminių panaudo
jimas statybos bei pramonės sri
tyje.” Šis pranešimas įdomus ne 
vien tik inžinieriams, kaip spe
cialistams, bet daugeliu atžvilgių 
ir kiekvienam skaitytojui, kas 
praplečia akiratį ir supažindina 
su pačia nafta (žemės alyva) ir 
iš jos gaunamais gaminiais, čia 
duodame to pranešimo santrauką.

Petrochemija nagrinėja naftos 
produktų chemikalų gamybą, jų 
savybes ir sudėti, šiuo metu iš 
naftos gaunama daugiau kaip 
1000 įvairių produktų. Naftos 
šaltiniai pradėta eksploatuoti 
maždaug prieš .100 metų ir pra- 

lūpų į lūpas.
Nežiūrint šiokių ai- kitokių trū

kumų, senų ydų' ir negeistinų 
įpročių, Amerikos, Kanados ir ki
tų kraštų lietuvių laikraščiai vis 
dėlto pateikia gana platų, įvairų 
ir ne taip jau melagingą mūsų 
gyvenimo veidrodį. Iš Argentinos, 
Brazilijos, Venezuelos lietuviškų 
leidinių, kaip jie kartais kukliai 
beišrodytų, mes apygeriai gali
me matyti jų gyvenimo vaizdus, 
reikalus, aptikti žinių apie įvai
rius asmenis ir t.t. Tą patį gali
me pasakyti ir apie Australijos, 
Anglijos lietuvių laikraščius.

Aš juos visus ar maždaug vi
sus esu užsiprenumeravęs, pa
skaitau juos, ir negalėčiau skųs
tis, kad man stigtų žinių šaltinių 
apie lietuvišką gyvenimą, jo 
džiaugsmus ar vargus visuose 
kraštuose, čia nesiūlau negalimo 
dalyko: kad kiekvienas lietuvis 
prenumeruotųsi po 10 ar 20 laik
raščių. Bus gerai, jeigu jis pre
numeruos vieną ar du, jo širdžiai 
mieliausius ar jo pažiūroms arti
miausius. (Dirva) 

dė didelę šios JAV lietuvių spor
tininkų viešnagės reikšmę Aus
tralijos lietuvių gyvenime. Klu
bų atstovai šiltai pritarė sporti
ninkų išvykai į Australiją, bet 
nutarė Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinę siųsti sekančiais me
tais, liepos mėnesį. Rinktinė čia 
numato išbūti apie 5 savaites ir 
sužaisti 10-12 rungtynių.

ALFAS Valdyba paprašyta su
daryti gastrolių programą. Tuo 
reikalu jau susirišta su Australi
jos krepšinio vadovybe, kuri pa
rodė ypatingai didelio susidomė
jimo ir numato plačiai išrekla
muoti atvykstančius JAV lietu

vius krepšininkus. R. Sidabras

Sportinės ivairenybės
ATSITIKIMAS LĖKTUVE 

įdomus atsitikimas įvyko lėktu
ve, kuriuo Belgijos jaunimo rinkti
nė pakilo kelionei į Angliją. Pu
siau dešinysis puolėjas Doitvede- 
ris, norėdamas įjungti ventiliato
rių, pasuko šone esančią rankeną. 
Pasekmė buvo nelaukta — staiga 
atsdarė atsarginės durys, šalia 
kurių sėdėjo jaunasis futbolinin
kas. Smarkaus srauto pagautos du
rys strimgalviais nuskriejo že
myn. Tokio pat likimo greičiausiai 
būtų sulaukęs ir Doitvederis, jei 
šalia sėdėjęs treneris žaibo grei
tumu nebūtų nutvėręs nusigandu- 
sio futbolininko. Specialistų nuo
mone, laimė jaunajam belgui nu
sišypsojo dar ir todėl, kad lėktu
vas tuo metu buvo pakilęs vos 700 
metrų, ir oro trauka dar nebuvo 
didelė. Žinoma, po viso to įvykio, 
lėktuvas grįžo į aerodromą. įsta
čius naujas duris, lėktuvas pakilo 
antrą kartą.

SINJORAS RICOLI 
PROTESTUOJA

Italijos futbole neramu. Gausūs 
faktai rodo, kad šalies pirmau
jančių klubų futbolininkai varto
ja dopingą. Rimtai įtariami nacio
nalinės rinktinės žaidėjai, kurie 
dalyvavo Čilės turnyre. “Visame 
pasaulyje žinomas Ispanijos fut
bolininkas Alfredo di Stefano, — 
konstatuoja žurnalistas “Sport im 
bild” (VDR), — paleido katę iš 
maišo, kai pareiškė;— Mes, fut
bolininkai, nelyginant lenktynių 
arkliai — judėjimo greitis sta
dione priklauso nuo stimuluojan
čių vaistų”. Po šito negalėjo tylė- 

džioje buvo pasitenkinta tik iš 
jos gaunamu žibalu ir tepalais.

Išradus vidaus degimo varik
lius (įvairių rūšių motorus, va
romus žibalu, benzinu), atsirado 
didelis pareikalavimas benzino, 
kuris gaminamas iš sunkiosios 
naftos substancijos. Skaldant 
sunkiąsias naftos dalis gaunamas 
augštos kokybės benzinas ir de
gamosios dujos, kaip šalutinis 
produktas, šios dujos labai tin
kamos cheminei sintezei, taip 
kad cheminė pramonė dabar ne 
tik kad sunaudoja atliekamas du
jas, bet net jų specialiai gamina
si.

Petrocheminė pramonė Austra
lijoje labai sparčiai išaugo per 
paskutiniuosius penkerius metus: 
pastatyta 18 fabrikų, kurių sta
tyba ir įrengimai kainavo virš 
50 milijonų svarų.

Iš svarbesnių petrochemijos 
pramonės gaminių paminėtini: 
sieros rūgštis, anglies miltai ir 
visa eilė plastikų. Sakysim, šian 
dien automobilių padangos gami
namos iš sintetinės gumos.

Polyteno plastikai vartojami 
pramonės ir namų apyvokos rei
kalams, kaip buteliai, kibirai, pa
kavimo maišeliai ir daugybė ki
tokių.

Polystereno plastika naudojama 
šaldytuvų, siurblių dalims, šilu-
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SKAITYTOJAI RAŠOMES NEPRISTIGOME KVAPO!
18-me Mūsų Pastogės Nr. pasi

rodęs V. K-lio straipsnis “Pristi
gome kvapo?” ne vieną privers 
atkreipti į save dėmesį ir paklaus
ti: “Ką aš esu padaręs?

ti ir Italijos futbolo bosai. Stam
biausio “FK Milano” klubo pre
zidentas milijonierius A. Ricolis 
pavyzdžiui pasakė: “Mes žinome, 
kad ne tik Italijoje pažeidžiami 
įstatymai prieš dopingą. Ir kitose 
šalyse vartojami sveikatai kenks
mingi vaistai, šį negandą reikia 
išrauti su šaknimis. FIFA gerai 
pasitarnautų tarptautiniam futbo
lui, jei ji visur pravestų parodo
muosius tyrinėjimus”. Komentuo
dama Ricolio žodžius, italų spauda 
pažymi, kad milijonieriui geriau
sia būtų “rovimą” pradėti nuo sa
vo nuosavo klubo. Juk žinoma, kad 
“FK Milano” klubo futbolininkai 
plačiai naudoja dopingą, supran
tama, ne be prezidento žinios. 
Sporto žurnalistai pateikia patar
lę, kurią geriausia išversti šitaip: 
pakaruoklio namuose nedera kal
bėti apie virvę.

“VADOVĖLIS
AMERIKIEČIAMS”

Siekdami pakelti gimnastikos 
lygį savo šalyje, Japonijos trene
riai prieš kelerius metus pradėjo 
filmuoti visas bent kiek reikšmin
gesnes varžybas. Iš šių filmų pas
kui mokėsi stipriausi Japonijos 
sportininkai. Dabar šis japonų 
metodas gana plačiai taikomas ir 
kitose šalyse. Taip, pavyzdžiui, į 
pasaulio čempionatą Prahoje at
vyko specialus kino reporteris iš 
JAV, kuriam buvo pavesta nufil
muoti filmą — “Vadovėlį ameri
kiečiams”. Šio reporterio vardas 
Dikas Batonas. Praeityje Batonas 
buvo olimpinis dailiojo čiuožimo 
čempionas.

mos izoliacijai ir kt. Iš polivimy- 
lo chlorido gaminamos impreg
nuotos medžiagos lietpalčiams, 
baldams, grindims plytelės, elek
tros laidų izoliacija ir t.t. Vie
nas iš įdomesnių šios pramonės 
gaminių yra epoxy plastika, ku
riai žaliava “epikote” gaminama 
Shell Chemical Co. įmonėse. Vi
sa eilė pramonės šakų naudoja 
“Epikote”, kaip dažų fabrikai, 
gaminą labai atsparius dažus ag
resyviems chemikalams. Elektros 
gaminių pramonė įlieja šią plas
tiką į sudėtingas dalis. Geležies 
gaminių fabrikai daro pagelbinius 
įrankius. Iš epoxy padaryta kli
javimo masė gali suklijuoti be
veik viską ir yra labai stipri. Sa
kysim, suklijavus betoną, klijai 
būna tvirtesni už patį betoną. Da
bar statomos Sydney operos rū
mų stogas bus padarytas iš be
toninių plokščių ir sujungtas epo
xy mase. Didelė pažanga padary
ta chemijos srity, ypač plastiki
nių medžiagų gamyboj, kas inži
nierių darbą ir palengvina ir pa
greitina. Plastika daug kur pa-

REVANŠAS
Beprotnamy kartą darant ligo

nių surašinėjimą, daktaras Gum
bas labai nustebo sutikęs pilietį, 
kuris taip patenkintas buvo, kad 
net verkė.

— Kas jūsų artimiausia gimi
nė? — klausė jį daktaras Gum-

Tiesa, buvo laikai, kada “darė
me” visi: veržėmės į valdybas, or
ganizavome teatrus, kūrėme, šo
kome, ansambliavome. Staiga pri
tvino romanų, vertimų, “pirmųjų 
bandymų”, literatūros — meno 
žurnalų ir naujų vardų ir naujų 
simbolių.

Kur visa tai šiandie? Kiek tų 
rašytojų pasiliks mūsų literatūros 
istorijoje? Kiek veikėjų savo var
dą paliks bendruomenės atminty
je ir lūpose? Kiek organizacijų 
išsilaikys per politinius ir emigra
cinius siūbavimus? Atsakymas — 
labai nedaug.

Jei pirma kūrėme ar, tikriau, 
rodėmės kūrybingais, tai šitai bu
vo daroma todėl, kad apmalšin
tum dar labai aitrų tėvynės ilge
sį. Skausmas — nauja jautri 
žaizda vertė mus kaip nors save 
išsakyti. Virtome kūrėjais en 
mase, šiandie gi po dviejų de
šimčių metų išmokome savo žaiz
dą tausoti, išmokome su ja gyven
ti ir vėl iš visuomeninkų, poetų, 
kūrėjų grįžome į normalius įgyto
je ar prisiimtoje profesijoje dir
bančius žmones.

Ar gali ir galėjo kitaip būti? 
Mano supratimu — ne. Visokerio
pa kūryba turėjo grįžti į tas ran
kas, kuriems ji yra neatsiejama, 
dvasinio gyvenimo dalis — būti
nybė.

Negausi Australuos Lietuvių 
bendruomenė nepasižymi kūrėjų 
bei visuomenininkų pertekliumi, 
bet tai dar nereiškia, kad būtų 
rimtas pagrindas skųstis tais, ku
riuos turime. Bendruomenės suva
žiavimai, meno dienos, iškilesni pa
sirodymai, dailininkų parodos, net 
viena kita knyga liudija, kad mes 
čia Australijoje jeigu ir nepasi
žymime kiekybe, tai kokybės at
žvilgiu nedaug atsiliekame nuo tų, 
kuriems kultūrinio reiškimosi są
lygos yra daug palankesnės.

Sunku išvengti minties, kad V. 
K-lis norėtų kiekvieną mūsų gy
venimo minutę įprasminti, norėtų 
matyti kiekvieną artoją dainium 
ir kiekvieną parengimą švente. 
Jis neprileidžia, kad kasdienišku
mas yra neišviengiama eilinio 
žmogaus gyvenimo dalis ir gyva 
tradicija — tautos egzistavimo 
ženklas. Tegul tik tradicija vir
sta mūsų minėjimai, tegu nors ir 
iš įpročio lanko juos mūsoji pub
lika — mes gyvi ir gyvus įpro
čius perduosime savo vaikams.

Tiesa, mes žvelgiame atgal... 
bet žvelgimas atgal yra esmin
giausia neišvengiama emigranto 
žymė. Negalėdamas persiimti sve
timos kultūros dvasia ir sutapti 
su esama diena, emigrantas neju
čiomis grįžta į praeitį: jieško, si
joja, atrenka ir iš naujo perver
tina kievieną atsineštos kultūros 
reiškinį ar ženklą ir iš jų semia
si jėgų tolimesnei kasdienos naš
tai.

Mes nepristigome kvapo, nevir
tame tylia kūdra, tik mūsų gyve
nimas sunormalėjo ir mes be 
triukšmo dirbame tą darbą, kurį 
geriausiai pažįstame ir per kurį 
galime būti naudingi savo tautai 
ir sau. a .(j.

vaduoja kitas seniau naudotas 
medžiagas, nes yra patvaresnė 
ir pigesnė, negu sakysim, me
dis, oda guma ir net kaikuriais 
atvejais plienas.

Paskaita buvo labai rūpestingai 
parengta su diagramomis ir pa
vyzdžiais.

B.D.

bas.
— Mano dvynukas brolis, — 

šis atsakė. — Mes buvome abso
liučiai vienodi ir niekas negalėjo 
mūsų atskirti. Mokykloje, kai jis 
išmušdavo langą, aš gaudavau 
mušti. Kartą jį policija pagavo 
per greitai automobiliu važiuo
jant, o teisėjas man pabaudą iš
rašė. Aš buvau įsimylėjęs mer
gaitę, bet ir ji susimaišius pabė
go su juo.

— Tai ko jūs toks- patenkin
tas? — toliau klausė daktaras.

— Todėl, kad vakar aš jam at
sirevanšavau.

— Kaip tai?
— Nagi, aš miriau, o jie jį pa

laidojo.
TROKŠTA PRAKTIKOS

Teisėjas: Kodėl padirbinėjai 
netikrus pinigus?

Kaltinamasis: Todėl, ponas tei
sėjau, kad man tikrų pinigų jo
kiu būdu nesisekė padirbinėtu

5
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hOsiį pastogė
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

NEWCASTLE
MOTINOS DIENA

Newcastle lietuviai paminėjo 
Motinos Dieną gegužės 12 d. 
Broadmeadow katalikų salėje. 
Apylinkės pirmininkas p. P. Brūz
ga sveikino motinas jų šventės 
proga ir dėkojo Newcastle lietu
vėms motinoms už jų aktyvų dar
bą įvairiose lietuviškose organiza
cijose. Tylos minute buvo pagerb
tos mirusios motinos.

Motinos Dienai paskaitą apie 
tris rankšluosčius su įaustais įra
šais — meilė, darbas ir pasiau
kojimas — skaitė Dr. M. šeškus.

Meninę minėjimo programą iš
pildė visi savaitgalio mokyklos 
mokiniai, vadovaujant mokytojai 
Reninai D įnašai t ei. Šiuo metu ne
seniai atgaivintą mokyklą lanko 
dešimt mokinių: R. Bajelytė, D. 
Bruzgaitė, A .Bruzgaitė, Vi Chris
tensen, A. Daugėlaitė, G. Daugė
laitė, A. Dumša, V. Levickaitė, 
L. Nekrošiūtė ir D. Nekrošiūtė. 
Motinos Dienos programoje jie vi
si gražiai pašoko suktinį, noriu 
miego. Po šokių Rasa Bajelytė 
padeklamavo eilėraštį “Motinai”, 
o Vida Levickaitė — “Be mamy
tės". Toliau visi mokiniai (uniso
nu) deklamavo “Aušros Vartų 
Marijai”. Programa baigta visų 
mokinių darniai sudainuota dai
nele “du broliukai”. Šokius ir dai
nas akordeonu lydėjo V. Nekro
šius, programą pranešinėjo D. 
Bruzgaitė.

Pirm. P. Brūzga (ir visi daly
viai) karštai dėkojo mokyklos ve
dėjai R. Dumšaitei ir jos moki
niams už taip gražiai paruoštą 
ir pravestą minėjimą.

Programai pasibaigus buvo 
bendra mokinių ir jų tėvų arbatė
lė su užkandžiais, visos minėjime 
dalyvavusios motinos gavo po gėlę.

Newcastle lietuvių knygyno ve
dėja p. Z. Zakarauskienė visų mo
tinų vardu dėkojo minėjimo orga- 
nizatorams ir programos daly
viams už taip jaukiai suruoštą 
minėjimą — pobūvį (jis buvo su
organizuotas bendromis apylinkės 
Valdybos, savaitgalio mokyklos ir 
Soc. Globos Moterų Komiteto jė
gomis).

Pusvalandį prieš minėjimą bu
vo atidarytas knygynas ir skai
tytojai galėjo pasikeisti knygas.

Kor.
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
• Melbourniškis Bronius Vana
gas, vienas iš trijų "muškietinin
kų”, kurie neseniai atostogavo 
Surfers Paradise, atgulė Cabrin- 
gy ligoninėje Melbourne operaci
jai. Nors operacija ir pavyko, bet 
dar turės apie porą mėnesių pri
verstinų atostogų ir negalės eiti 
į darbą. Broniaus prieteliai iš ar- 
ir toli linki jam greit sustiprėti 
ir pasveikti.

★

Nauja Melbourne Lietuvių Stu
dentų Klubo valdyba 1963 metams 
sudaryta iš šių narių: pirminin
kas Remigijus Bakaitis, sekreto
rė Vida Price (.Valiukevičiūtė) ir 
iždininkė Danutė Jakubauskaitė.

★

įvykusiame gegužės 13 ir 14 
dienomis Adelaidėje “Brides of 
the World” Festivalyje taip pat

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 reikalais 
kreiptis į' Vytenį Šliogerį telefo
nu UL 4669.

Sekretorius

MELBOURNE
PAMINĖJO MOTINĄ

Gegužės 12 d. įvyko šv. Jono 
parapijos salėje Motinos Dienos 
minėjimas. Jį organizavo ir meni
nę dalį atliko Melbourne Parapi
jos Mokykla. Turiningą ir gražią 
paskaitą skaitė mūsų akademinės 
jaunuomenės atstovas inž. A. 
Šimkus. Jis iškėlė nepaprastą 
motinos vaidmenį mūsų tautos 
senovėje ir dabar. Ji buvo gar
binga ir labai pasiaukojanti mo
tina, namų gabijos saugotoja se
novėje. Ir išeivių lietuvių moti
na parodo gražių pastangų savo 
tautos tradicijoms ir kalbai išlai
kyti. Deja, nevisos tokios esan
čios ir kai kurios pamirštančios 
savo pašaukimą ir nuklystančios 
į svetimų dievų garbinimą, nutol
stančios nuo savo tautos gyveni
mo. Apskritai paskaita buvo įdo
mi ir aktuali. Tenka pasidžiaugti 
taip gražiai h- vaizdngai paruoš
ta inž. A. Šimkaus paskaita.

Minėjimo pradžioje maldą pa
kalbėjo kun. P. Dauknys, pro
gramą pravedė mokyklos vedėjas 
V. čižauskas.

(k.)

DU MOTINOS DIENOS 
PAMINĖJIMAI ADELAIDĖJE

Adelaidėje įvyko du Motinos 
Dienos paminėjimai: pirmas Liet. 
Kat. Centre tuoj po pamaldų. Mi
nėjimą surengė šv .Kazimiero sa
vaitgalio mokykla. Motinas sveik- 
no klebonas kun. A. Kazlauskas ir 
katalikiškų organizacijų atstovai, 
programą išpildė mokyklos moki
niai ir jai vadovavo Dalia Viliū- 
nąitė.

Tą pačią dieną buvo surengtas 
antrasis Motinos dienos minėjimas 
Lietuvių Namuose 3 vai. p.p., kurį 
surengė A.L.B-nės Moterų Sekci
ja. Šiame minėjime motinas svei
kino sekcijos pirmininkė ponia E. 
Reisonienė, paskaitą skaitė kun. 
P. Dauknys. Programoje dalyvavo 
su deklamacijomis šios mokyklos 

dalyvavo ir lietuviai šalia 23 kitų 
tautybių. Lietuvių grupė parodė 
priešvestuvines apeigas. Nuotaka 
buvo Danutė Jasutytė, jaunasis V. 
Straukas, svočia D. Maželytė ir 
pamergė M. Keršytė. šokėjos: D. 
Jasutytė, I. Pečiulytė, Aldona M- 
kužytė, Birutė Mikužytė ir V. Va
siliauskaitė. Akordeonistės Rima 
ir Julija Germantaitės. Vėliavos 
nešėjas R. Rudzenskas.

★

Iš Australijos reprezentacinės 
dailės parodos, kuri, Australijos 
federalinės valdžios globojama, 
vis dar vežiojama po pietų — ry
tų Aziją, vieną lietuvės Eva Kub- 
bos paveikslą nupirko Kuala Lem- 
pur valstybinė meno galerija In
dijoje.

★

Dr. V. Barkienė, ilgą laiką dir
busi kaip gydytoja Sydnėjaus 
Western Suburb ligoninėje, perei
tą savaitę paskirta toje pačioje 
ligoninėje medicinos skyriaus vir
šininke (superintendent). Kaip 
vietos laikraštis “Aeroplane 
Press” rašo, ji yra pirmoji moteris 
šiose augštose pareigose. Tame 
laikraštyje buvo įdėta jos nuo
trauka ir platesnis aprašymas, pa
minint, kad ji yra lietuvė, medi
ciną baigusi Vokietijoje Tuebin- 
geno universitete ir papildomai 
išlaikusi egzaminus gydytojos tei
sėms įgyti Sydney universitete. 
Šias pareigas ji pradeda eiti nuo 
gegužio 20 d. 

mokiniai, duetu pritariant kank
lėms padainavo ponios Vabolienė 
ir Z. Janonienė dvi daineles, V. 
Straukas pagrojo smuiku, K. Rud- 
zenskas paskambino pianinu ir po
nios M. Pečiulenė ir Z. Janonie
nė padainavo solo. Pabaigai mo
kyklos mokiniai, vadovaujami mo
kytojos V .Brazauskaitės, pašoko 
tautinių šokių. Minėjimą pravedė 
p. J. Neverauskas.

MOTINOS DIENA 
SYDNEJUJE

Motinos Dienos minėjimą Syd- 
nėjuje surengė skautai ir ateiti
ninkai gegužės 12 d. Bankstown 
Liet. Namuose. Tą dieną laiko
mos iškilmingos pamaldos daly
vaujant Dainos chorui ir skau
tams bei ateitininkams su vėlia
vomis.

Po pietų 5 vai. Dainavoje susi
rinko į minėjimą gausus būrys 
lietuvių. Minėjimą pradėjo kun. P. 
Butkus pasveikindamas motinas 
ir susirinkusius. Tolimesnei prog
ramai vadovavo Ramunė 'Linkuti 
pakviesdama V. Bitimaitę, kuri pi
aninu paskambino “O kai aš pas 
močiutę buvau”. Tada R. Cibas 
junj. paskaitė “Žodį Motinoms”. 
Živilės draugovės ‘ skautės, išpil
dė draugininkės D. Skarulienės 
paruoštą gyvą ir originalų vaiz
delį “Ką mamytė pasakojo”, kur 
kiekviena skautė Ramunei Zinku- 
tei skaitant tekstą paskirtu laiku 
įstojo padeklamuoti, arba visos 
visos drauge pašokti bei padai
nuoti. Žalgirio vyrų draugovė pa
sikvietė fakirą iš Indijos (A. San- 
kauskas) kuris žavėjo kobrą (J. 
Zakarą) su magiška muzika. Vė
liau tos draugovės skautai “masi
niu” choru padainavo “Ant kalno 
mūrai” pritariant “grandiozi
niam” orkestrui (klausytojai su
žavėti dūsavo: kad tokį orkestrą 
gavus Spaudos Baliui!). Visa tai 
paruošė draugininkas Vytenis 
Šliogeris. Jaunieji ateitininkai, 
vadovaujant kun. P. Butkui su
dainavo keletą dainelių ir padek
lamavo. Pabaigai prisijungė ir 
Bijūnėliai, vadovaujami A. Plu
ko.

Reikia pripažinti, kad minėji
mas buvo tikrai originalus ir 
labai nuotaikingas, be įprastinio 
sentimentalumo. Dalyviai buvo ir 
rimtai nuteikti R. Cibo jautriu 
žodžiu ir ilgesingai besiklausant

Susidomėjimas skautų ruošia
mu kaukių baliumi didelis ne tik 
Sydnėjuj, bet ir toliau. Girdėti, 
kad nemažas būrelis bičiulių at
vyksta iš Canberros ir iš kaimyni
nė Wollongongo apylinkės. Irgi 
gauta žinia, kad iš Adelaidės at
vyksta Australijos lietuvių skautų 
vyriausioji galva — vyr. skauti
ninkas V. Neverauskas.

★
Š.m. balandžio 3 d. Dirvoje (Nr. 

39) paskelbtas J. Lengvenio išsa
mus straipsnis apie Australijos 
lietuvių Metraštį su J.A. Jūragio 
nuotrauka. Straipsnyje labai pa
lankiai įvertintas pats Metraštis 
ir jis statomas kaip pavyzdžiu ki
tiems. Straipsnis įvardintas Juozo 
Bušodilgės žodžiais, paimtais iš 
Metraštyje paskelbto jo straipsnio 
“Yallourno mozaika”. “Nė velnias 
manęs nenurašys į nuostolius”. 
Malonu, kai apie australiškių dar
bus teigiamai atsiliepia užjūrio 
spauda.

★
Cabramatiškis Povilas Alekna, 

įsitaisęs visą aparatūrą, nepra
leidžia nė vieno lietuviško pa
rengimo ar minėjimo jo neįrašęs 
į magnetofono juosteles, šiuo 
metu jis turi užrašęs visą eilę 
parengimų, minėjimų, kas suda
ro didžiai vertingą mūsų kultū
rinio reiškimosi istorinę medžia
gą. Sektinas pavyzdys panašiai 
savo parengimus dokumentuoti 
ir kitose vietose. Povilas Alekna 
tarp eilės kitų turi ištisai juos
telėse įrašęs K. Kavaliausko 60- 
ties metų sukakties minėjimą, p. 
p. Bačiūnų viešus pobūvius, Va
sario 16-sios minėjimą, kurt. P. 
Butkaus jubiliejų ir koncertą. 
Paprašytas jis mielai pademon
struoja viešai ar privačiai nori-

P r a n e s i m a i
PRANEŠIMAS

A.L.B. Sydney Apylinkės Val
dyba šaukia visuotinį metinį su
sirinkimą 1963 m. birželio 2 d. 
(sekmadieni) 2 vai p.p. 20 Bota
ny Road Alexandria.

Paskirtu laiku nesusirinkus 
daugumai, susirinkimas įvyks po 
pusės valandos ir bus teisėtu ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimas.
3. Mandatų komisijos sudary-

mas.
4. Apylinkės valdybos 

pranešimas.
veiklos

5. Apylinkės valdybos 
ko pranešimas.

iždinin-

6. Kontrolės komisijos praneši-
mas.

6A. Pasisakymai dėl praneši-

t i
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J VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.
f X
? Bufetas — Liet. Moterų Draugijos. i
,t. X

Gėrimai — gaunami vietoj.

t iX Pakvietimai po 15 šil. gaunami pas D. Jokubauskaitę, $ 
’Į; 52 Hannan Street, Williamstown. Tel. 65-6676 arba prie ;l;

Lietuvių bažnyčios.
i i

dainelių, ir nuotaikingai linksmai 
besidžiaugiant skautišku išradin
gumu. Žmonės skirstėsi pakilioje 
nuotaikoje tikėdamiesi tokio sti
liaus minėjimų ir dažniau.

In f.

“LITUANUS” ALBURY
Vienų-vienišas, o vistiek ne vie

nišas, ir net iškart šilčiau pasijusi 
kada užėjęs į Albury city viešą 
biblioteką, tarpe kitos spaudos ir 
eibės laikraščių bei žurnalų iš
siskiria lyg spindulys Lituanus! O 
tokia tat vienišumo proga taip ir 
knieti kukštelėti kam iš savų į pa
šonę kad pasidalinus džiaugsmu, 
jog jį intelektualas australas per
skaitęs ir perduodamas kitam kaž
ką malonaus pirštu pastebi.

Jei prieš geroką metų skaičių, 
kai vos “gimusį” Lituanus Albury 
Apylinkė, pritariant visuotiniam 
susirinkimui nutarė užprenume
ruoti Albury bei Vodongos biblio
tekoms, ką Valdyba iš savo kuklių 
lėšų realizavo, pasirodo, neapsi
rikta matant j dabar taip išpopu
liarėjusi!

St. čė.
IŠVYKO I KOFERENCIJĄ
Tarptautinėje Tekstilės Konfe

rencijoje Ženevoje, dalyvauja 26 
tautos. Konferencija prasidėjo ge
gužės 5 dieną ir tęsis iki gegužio 
18. Australiją atstovauja 6 atsto
vai, jų tarpe ekonomistas, V. Stic-

mus dalykus. Taip gegužės 5 d. 
kun. Butkaus jubiliejaus iškilmes 
ir koncertą transliavo p.p. Stat
kų namuose dalyvaujant ir pa
čiam kun. Butkui, o savaite vė
liau tą patį pakartojo platesnei 
publikai Redfern Liet. Namuose.

★

Adelaidiškiai A. ir Z. Fišeriai 
septynias savaites praleido be
atostogaudami Naujoje Zelandi
joje.

Luųd universitete Švedijoje dės
toma ir lietuvių kalba. Dėstytoja 
yra Aldona Balandaitė — Broh- 
land, buvusi Vilniaus Universite
to Teisių Fakulteto tarnautoja. 
Šis universitetas tai]) pat turi ir 
gausią lituanistinę biblioteką.

*
Pereitą šeštadienį (5.18.) buvo 

surengtas J. ir T. Reisgių namuo
se jaukus Sydney liet, studentų 
susipažinimo vakaras, šalia vyres- 
niųjų buvo ir eilė naujai įstoju
sių kurie ypač sužavėti tuo vaka
ru. Sklandžiai pravedė valdybos 
narys Vytenis Šliogeris.

ku-ka.

mų.
7. Garbės teismo pranešimas
8. Apylinkės valdybos rinkimai.
9. Kontrolės komisijos rinki

mai.
10. Garbės teismo rinkimai.
11. J.P. Kedžio pranešimas iš 

Krašto Tarybos suvažiavimo.
12. Einamieji reikalai.
13. Susirinkimo uždarymas.
Apylinkės valdyba kviečia vi

sus apylinkės narius atlikti pa
reigą, Ly. kuo skaitlingiau daly
vauti susirinkime.

Sydney Apylinkės Valdyba

ŠVIESOS PARENGIMAS
Birželio 1 d. (šeštadienį) Red

fern Lietuvių Namuose Sambūris 
Šviesa rengia viešą paskaitą te
ma: “1863 m. sukilimas”. Prele
gentas — pats skyriaus pirminin
kas Vytautas Patašius. Pradžia 
7.30 vai. vak. Po paskaitos disku
sijos. Sydnėjškiai kviečiami šia
me parengime gausiai atsilanky
ti.

ka (A. Baužės žentas). Jis atsto
vauja tekstilės pramonininkus.

Pirmadienį, 29.4.63. V. Sticka 
išskrido iš Kingsford Smith ae
rodromo, Mascot. Jį palydėjo jo 
žmona Irena, duktė Viviana, sū
nus Gregory, jo motina p. Sticka, 
A. Baužė su šeima, Bradford Cot
ton Mills General Manager ir ar
timieji bendradarbiai.

Konferencija užsitęs 13 dienų; 
jai užsibaigus jo firma dar jam 
pratęsia 3 savaites; per tą laiką 
jis turės progos aplankyti ir susi
pažinti su Europos, Anglijos, 
U.S.A, ir Japonijos tekstilės pra
mone.

Kelionėje išbus virš 6 savaičių.

A.A. EDVARDAS STASYS

Negailestinga svečioji žemė pri
glaudžia savo karštame glėbyje vis 
naujus ir naujus pakeleivius, at
klydusius iš Nemuno šalies.

šį kartą gegužės 10 dieną mirė 
ii 14 d. buvo palaidotas žinomasis 
Sydnėjaus lietuviškosios spaudos 
platintojas Edvardas Stašys.

Jis gimė 18 rugsėjo 1887 m. 
Veseliškių kaime, Panemunio 
vaisė., Rokiškio aps.

Velionis iš profesijos buvo far
macininkas, baigęs Dorpato uni
versiteto Farmacijos fakultetą.

Prieš pirmąjį Pasaulinį Karą
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PRANEŠIMAS

"Aušros” tunto sueiga įvyks 
gegužio mėn. 26 d. 2 vai. p.p. 
Bankstowno lietuvių namuose.

Kviečiame visus skautų tėvus, 
rėmėjus ir bičiulius atsilankyti.

“Aušros” Tunto Vadija

ŽINIOS IŠ

GEELONG

NAUJAS DR. V. KUDIRKOS
VARDO SAVAITGALIO
MOKYKLOS VEDĖJAS

Nors mokykla savo darbą pra
dėjo vasario pabaigoje, bet tėvą 
komitetui buvo daug sunkumą 
gauti mokytojų, kad 4 skyriai 
veiktų normalia tvarka. Ne kartą 
vienam mokytojui tekdavo užsi
imti su keliais skyriais.

Ilgus metus buvęs mokyklos ve
dėjas p. A. Karpavičius dėl darbo 
toliau eiti tų pareigų negalėjo ir 
šiais metais į mokyklą negrįžo.

Pagal Tėvų Komiteto pirminin
ko p. J. Manikausko suteiktas ži
nias šiuo metu mokykloje moky
tojauja: kun. Dr. P. Bašinskas, p. 
Slavickienė, p. P. Cerakavičienė, 
p. M. Janulis, p. B. Milkauskaitė 
ir p. R. Norvydas. Paskutinieji 
du — B. Milkauskaitė ir R. Nor
vydas patys mokytojaudami aus
trališkoje gimnazijoje, tik retkar
čiais tegali pasirodyti savaitgalio 
mokykloje. Taip pat mokytojai iš
sirinko naują mokyklos vedėją — 
kun. Dr. P. Bašinską.,

Dabartinis savaitgalio mokyklos 
Tėvų Komitetas šaukia visuotinį 
metinį tėvų susirinkimą gegužės 
26 d. (sekmadienį) 3 vai. p.p. Gee- 
longo Liet. Namuose. Čia bus duo
ta metinė veiklos apyskaita ir ren
kamas naujas tėvų komitetas.

Kviečiami visi mokyklą lankan
čių vaikų tėveliai ir suinteresuo
tieji susirinkime kuo skatlingiau 
dalyvauti. Nepalikime visos mo
kyklos naštos vien tik pasišventu- 
siems mokytojams.

i.ff.

GEELONG LIETUVIŲ 
ŽINIAI!

Mūsų Pastogės skaitytojų pato
gumui Geelonge yra naujas Mūsą 
Pastogės atstovas p.J. Gailius. Jis 
priima Mūsų Pastogės prenume
ratas ir į jį kreipkitės visais ki
tais bendruomenės laikraščio rei
kalais. Pas jj taip pat gaunamas 
ir Australijos Lietuvių Metraštis. 
Jį galima sutikti sekmadieniais 
prie bažnyčios po lietuviškų pa
maldų ir Lietuvių Namuose arba 
savo namuose 281 Pakington Str., 
Geelong.

PAJIEŠKOJIMAS

Lietuvoje gyvenanti Aldona Ba
kienė, duktė Kazio, jieško savo te
tos Vincės Nausėdienės arba £d- 
vardo Nausėdos ir dukters Diles 
Nausėdaitės. Prašo atsiliepti ir 
jai parašyti šiuo adresu: Lietuva 
Kauno sritis, Jurbarko miestas, 
Komjaunimo g-vė Nr. 7.

velionis gyveno Petrapily, karo 
metu buvo mobilizuotas rusų ka
riuomenėn ir tarnavo Kaukaze.

1921 m. grįžo Lietuvon, kur iki 
II-jo Didž. karo turėjo nuosavą 
vaistinę Pandėlyje, Rokiškio apskr; 
be to, jis dar turėjo ir stambą 
ūkį, kurį pats prižiūrėjo. Vokie
čių okupacijos metu dirbo Kaune, 
“Germapo” vaistų urminėj preky
boj.

Po kapituliacijos velionis Edvar
das gyveno Augsburge, Vokietijoj. 
24 gegužės 1949 m. atvyko į Aus
traliją, kur ilgesnį laiką dirbo 
įvairiuose fabrikuose. Turėjo savo 
namus — viešbutį. Apie 8 metus 
savanoriškai laikė šventadieniais 
lietuviškų knygų kioską, ir kitais 
būdais platino lietuvišką spaudą.

Pirmadienį, gegužės 13 d. K. 
Butkaus laidotuvių biure, kur bu
vo velionis pašarvotas, susirinko 
gausus būrys, daugiausiai cabra- 
matiškių, pasimelsti ir su velioniu 
atsisveikinti.

Sekančią dieną Camperdown 
bažnyčioje buvo atlaikytos pamal
dos ii* velionis palydėtas į Rook
wood kapines, lietuvių skyrių, čia 
po apeigų jautrų atsisveikinimo 
žodį tarė kun. P. Butkus.
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