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Nors Jurgis Kalakauskas — 
Kalakonis ir mirė prieš penke
rius metus, 1958.7.7, vis tik dar 
daugelio Australijos lietuvių šir
dyse jis tebėra gyvas ir neuž
mirštamas. Tas tik liudija, kad 
jis nebuvo mūsų tarpe vien tik 
žurnalistas.

Žurnalisto darbas bus bene 
pats nedėkingiausias iš visų plun
ksnos darbuotojų. Jis prasideda 
ir baigiasi su šia diena. Jį galima 
būtų palyginti su Šeimininkės 
darbu: šeimininkė irgi kasdien 
pluša dirba, o jos darbo rezulta
tų nesimato ir todėl ji ir neįver
tinama. Tas pats ir su žurnalis
tu: kiekvieną dieną jis stengiasi 
bėgančius įvykius įforminti, su
glaustai išsakyti, bet su nauja 
diena iškyla vėl nauji įvykiai, 
kurie nustelbia vakardienos. Ir 
taip be paliovos. Taip žurnalis
tas gyvena drauge su dienos ak
tualija ir nuo jos priklausomas. 
Pasitraukęs iš gyvenimo jis nuei
na užmarštin, kaip ir toji pati 
vakarykštė aktualija.

Tačiau Jurgis Kalakauskas — 
Kalakonis nebuvo vien tik žur
nalistas. Šalia spaudos darbo, 
kurį jis buvo pamėgęs dar nuo 
pat jaunystės ir aktyviai šioje 
srityje darbavosi, jis, ypač Aus
tralijoje, pasireiškė kaip nuošir
dus visuomenininkas, geras or
ganizatorius, visa širdimi atsida
vęs lietuvis. Ypač jo veikimo 
pėdsakai ryškūs Sydney lietuvių 
tarpe. Šalia visuomeninio darbo 
jis ypač daug reikšmės skyrė aš
meniniams santykiams ir pažin
tims. Beveik Sydnėjuje nebuvo 
lietuvių šeimos, kur jis nebūtų 
užėjęs, susipažinęs, aplankęs. Sa
vo ramia laikysena, niekur ne
išsišokdamas, visada jis turėjo 
reikšmingą žodį ar lemiamą nuo
monę visuomeniniuose santy
kiuose ir gerų patarimų priva
čių asmenų tarpe. Tad visai ne
nuostabu, kad daug mūsų žmo
nių kokio nors konflikto atveju 
ar tai šeimoje, ar privačiuose 
reikaluose pirmiau pasitardavo 
su Jurgiu, negu kad ėję į kitas, 
oficialias institucijas. Ir dažniau-

KUBA VIS DĖMESIO CENTRE
Amerikiečių šeima, išgyvenusi 

Kuboje daugiau kaip 8 metus, 
perteikė JA Valstybių žvalgybai, 
WGBS Miami radijo stočiai ir 
Storer Broadcasting Co. žinias, 
kad greitlaiviai gabena tonas gin
klų ir daugybę žmonių iš Kubos 
į kitas Lotynų Amerikos šalis. 
Pačioje Kuboje jau yra tarp 
70,000 ar 80,000 rusų bei apie 
1,000 raketų, kurios gali pasiekti 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Pranešėjų vardai neskelbiami, 
vengiant represijų Kuboje esan
tiems jų artimiesiems. Castro ka
rinė jėga nuolat auginama ir ji
sai savo agentus gabena į kitas 
Pietų ir Centro Amerikos valsty
bes. Apie trečdalis Kubos gyven
tojų, taigi apie 2 milijonai yra 
ginkluoti.

Pagal pranešimą, 1,000 Kuboje 
esančių raketų yra 45 pėdų ilgio, 
galinčios pasiekti apie 300 mylių 
nuo Kubos. Didelio greičio laivai, 
neturėdami jokios vėliavos ir 
ženklų, gabena mažuosius gink
lus ir sabotažininkus j Haiti, 
Guatemalą, Peru, Venecuelą,

be Jurgio Kalakonio
šiai po pokalbio su Jurgiu ne
reikėdavo niekur kitur kreiptis 
jieškąnt teisybės ar satisfakcijos.

Australijoje Jurgis Kalakonis 
gyveno vienas — jo šeima buvo 
palikusi Lietuvoje. Jam šeimą 
čia atstojo Australijos lietu
vių bendruomenė. Jos gerovei, 
jos ateičiai jis skyrė visas savo 
jėgas. Jis buvo visų ir dirbo vi
siems. Jis neskaičiavo savo dar
bo valandų, nesiskundė mate
rialiniais trūkumais. Kartais, il
gesnį laiką nesulaukdamas algos 
(vienu metu jo laikais tikrai Mū
sų Pastogė pinigų stigo), jis nie
ko nesakydamas nei leidėjui, 
nei skųsdamasis artimiesiems, iš
eidavo vieną kitą dieną padirbė
ti kaip stalius prie statybos dar
bų juokais pridurdamas: “Ko 
čia stebėtis — juk ir redakto
rius nori valgyti”.

Net ir sirgdamas jis nesitrau
kė iš savo darbo. Pirmą kartą 
vos kiek pagulėjęs ligoninėje jis 
buvo išleistas su gydytojų grąsi- 
nimu, kad turįs viską laikinai

Chile ir Argentiną. Tokių laivų 
esą aštuonetas. Jų Įgula maišy
ta: rusų ir kitų šalių vyrai iš už 
geležinės uždangos. Tačiau jie 
parinkti tokie, kad būtų labiau 
panašūs į Amerikos gyventojus. 
Jie taip gi dėvi šių kraštų gy
ventojų drabužius. Sovietų po
vandeniniai ir kitokie laivai taip
gi gabena revoliucijos reikmenis.

Žvejybos uostų priedanga Ma
nely, arti Havanos, ir taip pat 
Banes pakrantėse yra įrengtos 
povandeninių laivų bazės ir čia 
yra apie 50 Sovietų bloko po
vandeninių laivų. Nauja povan
deninių laivų bazė statoma Pi
nes saloje. Rusai išvalė apie 50 
didelių natūralių urvų Oriente ir 
Las Vilias apylinkėse ir juos 
naudoja tankų, raketų ir lėktuvų 
patalpinimui. Daugelis tų urvų 
yra tarp savęs sujungti.

šis pranešimas paremtas tuo, 
ką pati amerikiečių šeima ma
tė ir ką sužinojo iš pilnai pati
kimų pogrindžio vyrų, Castro 
tarnų ir rusų karininkų. Rusai, 
nepaisant savo tvirtinimo, iš 

mesti ir skirti bent mėnesį laiko 
ramiam poilsiui, kad sustiprėtų. 
Tačiau vos atsistojęs ant kojų 
jis nekreipė dėmesio į gydytojų 
perspėjimus ir vėl pasinėrė į sa
vo darbą. Netrukus jis atkrito 
ir neilgai pasirgęs mirė.

Jurgio Kalakausko — Kala
konio gyvenimas ir jo pasiauko
jimas lietuvių reikalams dauge
liui mūsų gali būti gražiu pavyz
džiu: kaip dirbti ir aukotis savai 
tautai, kaip sugyventi tarp sa- 
jųjų ir kaip mylėti savo spaus
dintą žodį. Jo pasitraukimas iš 
gyvųjų tarpo ir iš lietuvių ben
druomenės paliko gilią spragą, 
kuri ir po penkerių metų vis 
dar tebejaučiama.

Norisi tikėti, kad šiandien jį 
prisimindami mes tinkamiausiai 
jį pagerbsime kiekvienas atlikda
mi savo pareigas lietuvių tautai 
ir lietuvių bendruomenei Aus
tralijoje, parodydami daugiau 
meilės vieni kitiems ir daugiau 
pagarbos ir dėmesio mūsų spau
dai.

Kubos neišgabeno visų didžiųjų 
lėktuvų ir visų 70 pėdų ilgio ra
ketų. Kai kurie urvai, kur sle
piamos raketos, yra visai arti 
amerikiečių turimos Guantanamo 
bazės, ir kai kurie ginklai iš Ku
bos išvežiami į Lotynų Amerikos 
šalis iš vietų, esančių tik apie 
60 mylių nuo tos amerikiečių 
bazės.

VOKIEČIAI PRIĖMĖ PREZ.
KENNEDY IŠSKĖSTOMIS 

RANKOMIS
Jis buvo iškilmingai sutiktas 

aerodrome ir dalyvavo pamaldose 
drauge su kancleriu Adenauer Ko, 
elno katedroje, kur buvo tokia 
žmonių spūstis, jog- buvo suspaus
tų ir sužeistų. Žurnalistams 
Kennedy pareiškė: Amerika nie
kad nesikėsino tartis su Sovietų 
Sąjunga Vak. Vokietijos sąskai
tom Jis labai vertinąs prancūzų 
—• vokiečių suartėjimą, kas esą 
labai svarbu vakarų pasaulio sau
gumui. Europa ir Amerika turi 
kuo glaudžiau bendradarbiauti. Jis 
vertinąs labai augštai Europos 
ūkinę vienybę ir pabrėžė, kad 
šiandie nesą nei vokiškų, nei ame
rikietiškų, nei europietiškų prob
lemų, o tik pasaulinės problemos.

LIETUVIAI
Tokia antrašte Wollongong 

dienraštis “Daily Mercury" pa
skelbė pasikalbėjimą Krašto Val
dybos pirmininko L Jonaičio su 
to dienraščio reporteriu birželio 24 
d. laidoje. Šis pasikalbėjimas įvy
ko birželio 22 d. Wollongong apy
linkės dešimtmečio šventės proga- 
Straipsnio antrinė antraštė: “Po
nas I.Jonaitis pareiškė, kad Aus
tralijos lietuvių bendruomenės na
riai stengiasi išryškinti komuniz
mo pavojų australų tautai”. Laik
raščio reporteris toliau taip rašo: 
“Ponas I. Jonaitis, Australijos lie
tuvių bendruomenės Karšto Val
dybos pirmininkas, šitai pareiškė 
vizituodamas Wollongong lietu
vius jų apylinkės dešimtmečio 
proga. Jis drauge paminėjo, kad

POLICIJA
Savaitę užtrukęs dingusios 12- 

kos metų mergaitės Monikos 
Schofield iš East Hills (Sydney; 
jieškojimas pasibaigė. Jos kūne
lį atrado' užkastą krūmuose maž
daug už trijų mylių nuo namų. 
Policijos gydytojų teigimu mer
gaitė buvusi išprievartauta ir 
paskui pasmaugta. Atradus nelai
mingosios lavoną dabar policija 
intensyviai jieško jos žudiko. Ry
šium su tuo, N.S.W. Policijos 
viršininkas Mr N.T.W. Allan 
kviesdamas ne vien tik talkinin
kauti policijai bejieškant mergai
tės žudiko, bet drauge jis ir per
spėja patardamas tėvams, kad su
draustų vaikus palaikyti ryšį su 
svetimais ir nepažįstamais, kad 
vaikai, ypač paauglės mergaitės,

700 SPECIALIŲ KALBŲ 
MOKYKLŲ SOV. SĄJUNGOJE

Sovietų Sąjungoje ligi 1965 m. 
numatoma įsteigti 700 mokyklų 
specialiai svetimų kalbų mokymui. 
Iš tų kalbų pažymėtinos: anglų, 
vokiečių, prancūzų, ispanų, ara
bų, kiniečių, hindu ir urdu kalbos.

NAUJA ŠNIPŲ BYLA

Paryžiuje (Prancūzijoje) suim
tas lenkų kilmės laivyno atsar
ginis karininkas apkaltintas šni- 
pinėjęs komunistinio bloko nau
dai. Prancūzų saugumo prane
šimu Paryžiaus gyventojas Jan 
Pikus tiekęs žinių ir tuo sudaręs 
grėsmę valstybei.

★
Rytų Pakistane (Azijoje) aud

ros metu žuvo 12.000 žmonių.
★

Jau rengiama spaudai anglų 
kalba specialus leidinys VLIK’o 
20 metų sukakčiai atžymėti. Ja
me bus paskelbti ir trumpi pasisa
kymai buvusių VLIK’o pirminin
kų: prel. M. Krupavičiaus, Stepo
no Kairio ir Jono Matulionio.

★

PASIENIEČIŲ DIENA
Neseniai Lietuvoje (aišku, ir vi

soje Sov. Sąjungoje) buvo atšvęs
ta pasieniečių diena. Kas tie pa
sieniečiai? Ogi rusai kariai, kurie 
saugo Sov. S-gos pasienius, kad 
kas nors, persisotinęs sovietiniu 
rojumi, nesugalvotų jieškoti lai
mės už Sov. S-gos ribų.

★
Šį mėnesį numatomi pasitarimai 

Maskvoje, kaip eliminuoti bran
duolinius (atominius) ginklus iš 
ginklavimosi sistemos. Pasitari
muose dalyvaus U. S. A. ir Didžio
sios Britanijos atstovai.

PERSPĖJA AUSTRALUS
dubar Lietuva yra komunistinio 
režimo pavergta ir yra pavojaus, 
kad tas pats gali ištikti ir Aus
traliją.

Mes siekiame, kad australai įsi-* 
sąmonintų, kas atsitiko mūsų 
kraštui ir kitiems komunistų oku
puotiems kraštams.

Atidengdama komunistinės pro
pagandos melą lietuvių bendruo
menė tikisi atskleisti tą patį pa
vojų, gresiantį ir australams. 
Raudonoji lava nesulaikomai ar
tėja prie Australijos krantų. KAS 
ATSITIKO LIETUVAI VAKAR, 
TAS PATS GALI ATSITIKTI 
AUSTRALIJAI RYTOJ”.

Reporteris toliau nupasakoja 
pono Jonaičio žodžiais sovietines 
deportacijas pirmosios ir antro-

PERSPĖJA
nesiduotų įviliojamos į svetimųjų 
automobilius, vengtų su nepažįs
tamais kontakto ir kad pagal ga
limybes vaikai būtų palydimi su
augusių arba tėvų į mokyklas ir 
juos paimti iš mokyklos.

Kaip žinome, vaikai lengvai lei
džiasi piktadarių suviliojami ir 
neretai viskas baigiasi tragiškai. 
Tėvai ypač turėtų primokyti vai
kus, kad jie vengtų bet kokio 
santykio su nepažįstamais ir sve
timaisiais, juo labiau neturėtų 
sėsti pas nepažįstamą į automo
bilį arba susidraugauti. Taip ap
gaulingai suviliotas buvo pernai 
metais pagrobtasis Thorn berniu
kas, lygiai ir dabar tragiškai bai
gėsi mergaitės dienos.

Is visur
Pietryčių Azijoj Laose kovos su 

komunstų maištininkais įgyja vis 
aštresnes formas. Britų ir rusų 
atstovai Ženevos konferencijoje 
patiekė atsišaukimus pastoti kelią 
kraujo praliejimui šiame krašte 
ir atstatyti ramybę. Atsišaukimai 
nukreipti į Laoso neutralistų mi-‘ 
nisterį pirmininką, kad krašte 
reikalus spręstų derybų keliu.

★
Naujasis britų darbiečių vadas 

■Wilsonas neseniai viešėjo Mas
kvoje ir matėsi su Kruščiovu. Jo 
teigimu nusiginklavimui nedaug 
tėra vilčių. Britai daugiau turį 
domėtis prekybiniais santykiais.

Pereitais metais Australija 
eksportavo virš milijono tonų 
cukraus ir pasidarė viena iš di
džiausių pasaulio cukraus gamin
tojų ir eksportuotojų. 

“ LIEPOS 20 D. GEELONGO LIETUVIAI "

■■ RENGIA SAUNŲ LIETUVIŲ NAMUOSE ■■

SPAUDOS BALIŲ
” PROGRAMOJE

" GERA KAPELA, BUFETAS, LOTERIJA. “-. «►
- ►

Baliaus proga pasirodys specialus laikraštėlis. ”
«►
“ Gautas pelnas bus paskirstytas lygiomis: “Mūsų Pastogei”, 

“Tėviškės Aidams” ir Geelongo Lietuvių Biuleteniui”.
” Pradiia 7 vai. vak. ”

Z ATVYKITE VISI IŠ ARTI IR TOLI. ”

sios sovietų okupacijų metu pra
vestas Lietuvoje ir Pabaltijy.

Toliau ponas Jonaitis reporte
riui pareiškęs, “kad lietuviai Aus
tralijoje stengiasi painformuoti 
australus apie komunistinį pavo
jų skleisdami informaciją savo 
bendradarbiams, viešuose susirin
kimuose, šaukiamuose įvairių or
ganizacijų. Jau lapkričio mėnesį 
lietuvių bendruomenė numato iš
leisti anglų kalba žurnalą “News 
Digest International”, kuriame 
bus apstu medžiagos apie gyveni
mą ir sąlygas komunistų okupuo
tuose kraštuose.”

Reikia ta proga tik pasidžiaug
ti, kad mūsų Krašto Valdybos pir
mininkas išnaudoja kiekvieną pro
gą pabrėžti lietuvius ir jų kon
struktyvią veiklą australų tarpe.

— ★ —
Taip pat ir Albury laikraštis 

gražiai aprašė Albury ir Wodonga 
lietuvių suruoštą birželio trėmimų 
minėjimą, kur buvo paminėta, 
kaip buvo vykdomi pabaltiečių trė
mimai prieš 22 metus.

RUSAI IŠTRĖM'Ė TRIS 
RAUDONUOSIUS

Rusija pareikalavo atšaukti tris 
komunistinės Kinijos amabasados 
tarnautojus, kurie apkaltinti pla
tinę Kinijos komunistų partijos 
centro komiteto pasisakymus ide
ologiniais skirtumais. Kaip žino
ma, vis dar tebėra įtampa tarp 
Sov. Rusijos ir Raudonosios Kini
jos nesutariant ideologiniais klau
simais. Kiniečiai laikosi agresy
vios stalinistinės ideologijos, tuo 
tarpu Kruščiovas esąs daugiau 
laicistas.

Britų imperiją sukrėtusi buv. 
krašto apsaugos ministerio Profu
mo moralinė afera su modiste 
Christine Keeler dar nebaigta. 
Kaskart iškyla vis naujų duome
nų, kurie smaigaliais nukreipti į 
dabartinę konservatorių vyriausy
bę. Nežiūrint to, MacMillano vy
riausybė bent tuo tarpu visai ne
ketina rezignuoti, nors ši afera 
konservatorių partijai ateinan
čiuose rinkimuose labai daug kai
nuos.

★

Amerikiečių raketa Saturn lai
koma pati galingiausia pasauly
je. Ji buvo neseniai išbandyta ga
linti pakelti ir išmesti į erdves 
aštuonias su puse tonos krūvio. 
Dar šiais metais amerikiečiai nu
mato ją paleisti į erdves.

1
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VYTAUTAS PATAŠIUS

1863 1II7II SUKILIMAS LIETUVOJE]
(PASKAITA, SKAITYTA ŠVIESOS PARENGIME SYDNĖJUJE, BIRŽELIO 1 D.,

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

|S
KAS PASKATINO SUKILIMĄ?

Lietuvoje stiprėjo rusų spaudi
mas. 1859 metais Lietuvoje už
draustos blaivybės grupės, kurios, 
pradėtos* steigti 1846 metais ir 
smarkiai remiamos žemaičių vys
kupo M. Valančiaus, buvo nu
veikusios didelį darbą krašte. Ru
sai nesijaudino girtavimo daroma 
žala, o tik krentančiomis pajamo
mis iš degtinės monopolio. Pats 
generalgubernatorius važinėjo po 
Lietuvą aiškindamas žmonėms, 
kad degtinė naudinga sveikatai.

Nepaprastai suvaržytas vysku
pų susižinojimas su Roma ir se
kama jų veikla. Religinis spau
dimas reiškėsi brukant žmonėms 
pravoslaviją per mokyklas, viešą 
propagandą, uždarant vienuolynus 
ir pervedant juos rusų vienuo
liams, suvaržymai priimti naujus 
katalikų vienuolius. Šis spaudi
mas daug prisidėjo prie masių nu
teikimo prieš rusų valdžią. Že
mesnioji dvasiškija daug kur at
virai sakė pamokslų, nukreiptų 
prieš valdžią. Aukštesnieji dva
siškiai ir ypač vyskupai, Vilniaus 
Adomas Krasinski (kilęs iš Volui- 
nės) ir žemaičių Motiejus Valan
čius turėjo laikytis labai atsar
giai. Iš vienos pusės jie pabarda
vo per daug drąsiai pasisakiusius 
kunigus, kartais po pakartotinų 
skundų iškeldavo juos į prastesnę 
parapiją, iš antros pusės teisinda
mi juos prieš rusų pasaulinę val
džią.

Sukilimui palankią dirvą suda
ryti daug padėjo garsusis caro 
manifestas baudžiavos panaikini
mo klausimu, paskelbtas 1861 me
tais, kovo 15 d.. Rusija buvo pas
kutinė valstybė Europoje, dar ne
panaikinusi baudžiavos, nors kai 
kuriose vakarinėse provincijose 
baudžiava jau buvo panaikinta 
anksčiau, pav., Užnemunėje 1807, 
kol dar ji nepriklausė rusams, o 
Kurše 1817, Vidžemėje 1819. Dau
gelis dvarininkų Lietuvoje stengėsi 
išrūpinti baudžiavos panaikinimą, 
nors gal ir ne visai vadovaudamie
si humaniškumo motyvais. Iš vie
nos pusės kylant žemės ūkio tech
nikai, lažinis ūkis darėsi nepakan
kamai pelningas, iš antros — jie 
stengėsi pravesti įstatymą, at
leidžiantį baudžiauninkus be že
mės.

Paskelbtas manifestas suteikė

ŠUNYS PRIEŠ TANKUS
Stalingrado k utynėse vokiečių 

tankų įgulas gerokai sukrėtė so
vietų dresiruoti šunys. Prieš tan
ką pasirodęs šuo dažniausiai ne
atkreipdavo didesnio dėmesio, nes 
juk, logiškai galvojant, ką pa
prastas šunelis galėtų padaryti 
plieniniam milžinui, šuo šokda
vo ant tanko. Jo šuolį palydėda
vo sprogimas, ir tankas paskęs
davo ugnies jūroje.

PABALTI EčIŲ TYRIMO 
INSTITUTAS

Baltisches Forschungsintitut— 
įsikūręs dvejose Bonuos univer
sitetui priklausančiose patalpose. 
(Tuose pačiuose namuose yra 
universiteto pedagogikos-psicho- 
logijos, germanistikos ir religi
jų istorijos seminarai). Pabaltie- 
čių Tyrimo Instituto biblioteka 
šiandien apima 2.382 tomus gry
nos baltistinės medžiagos. Insti
tutas neseniai išleido savo met
raščio “Commentationes Balti- 
cae” VII — IV tomą. Kartu su 
seminaru Rytų Europos istorijai 
institutas Bonnoje pradėjo ruoš
ti paskaitų ciklą Pabaltijo temo
mis. Š.m. gegužės 29 d. prof. dr. 
N. Valters iš Vienos Bonnos uni
versitete skaitė paskaitą “Jauno
sios kartos sociologija Latvijoje”, 
o geg. 30 d. “Naujosios sovietų 
studentijos susiformavimas”. Pa- 
baltiečių Tyrimo Instituto direk
torius yra latvis prof. dr. Er
nests Blesse (dėsto Mainzo uni
versitete), direktoriaus pavad. 
prof. dr. Z. Ivinskis (dėsto Bon
nos un-te), mokslinis bendradar
bis estas dr. Inari. Naujas adre. 
sas: Baltisches Forschungsinsti- 
tut, 53 Bonn, Universitat, Am 
Hof 34. (E) 

baudžiauninkams asmeninę laisvę 
— jie nebegalėjo būti perkami ir 
parduodami, ponas nebegalėjo kiš
tis į baudžiauninko šeimos reika
lus, nebereikėjo gauti jo leidimo 
tuokiantis. Valstietis gavo teisę 
turėti savo nuosavybę — judomą 
ar nejudomą turtą. Iki šiol jis, 
pats ponui priklausydamas, nega
lėjo turėti ir savo nuosavybės.

Tačiau valstiečiai, nors ir atga
vę asmeninę laisvę, pasilieka pri
klausomi bendruomenei, kurioje 
gyvena, be jos žinios negali išeiti 
gyventi kitur; visi solidariai at
sako už mokesčius. Nors prievolės 
ir pastotės sumažinamos, bet ne
panaikintos. Valstiečiai privalo po 
senovei eiti dirbti dvaran, iki ga
lutinai susitars su ponu dėl gau
namos žemės ir lažų pavertimą 
činčais. Be mokesčių dar turi per 
49 metus išmokėti pagrindinę sko
lą už žemę. Už mokesčių nesumo- 
kėjimą juos galima atiduoti į dar
bus, ištremti į Sibirą, atiduoti rek-

M.P, KALENDORIUS 1964 METAMS
Ateinantiems metams Mūsų Pastogė numato išleisti kalen

dorių, kuris bus lietuviškas ir ribosis vien tik lietuviais, gyvenan
čiais Australijoje. Salia kalendoriumo ir su tuo susijusių kalendo
rinių papildymų numatoma tame kalendoriuje talpinti visų lietu
viškų firmų, biznių dirbtuvių, profesionalų adresus, telefonus ir, 
jeigu būtų pageidavimų, nete trumpą jų apibūdinimą. Toks lietu
vių profesionalų, Įmonininkų ir prekybininkų suregistravimas ir 
paskelbimas būtų ne vien tik gera jiems reklama, bet drauge ir 
didelis lietuvių bendruomenės nariams patarnavimas, nes kiekvie
nas, po ranka turėdamas tokį kalendorių ir reikalui esant šauksis 
reikiamos pagalbos arba patarnavimo pas lietuvį.

Tokiu, būdu kviečiame visus lietuvius verslininkus ir profe
sionalus Australijoje prisiųsti Mūsų Pastogės Redakcijai (13 Percy 
Str., Bankstown, N.S.W.) šiuos davinius: verslo pavadinimas ir sa
vininko vardas ir pavardė, trumpa verslo arba profesijos charakte
ristika, adresas ir telefono numeris. Be abejo, paimami ir skelbi
mai. Kviečiame skelbtis kaip tik kalendoriuje, kur jūs gausite me
tinį skelbimą pigiausia kaina. Paduodant tik aukščiau prašomą 
verslo arba profesijos pranešimą su adresu ir' telefonu imama iš 
skelbėjo po £1 už pasiskelbimą.

Kalendorius numatomas kišeninio formato 4.5” x 6.5” apie 
36 arba 48 psl. Žinias paduoti vėliausiai ligi rugsėjo 15 dienos. 
Pats kalendorius pasirodys apie lapkričio pabaigą.

Maloniai prašome visus kuo anksčiau atsiliepti ir prisidėti. 
Tai vienintelė proga, kur į vieną vietą sueis visi lietuviai versli
ninkai bei profesionalai. Tad laukiame atsiliepimų — juo anks
čiau, juo geriau. Atsiminkite: jūsų paduotos žinios kalendoriuje 
bus gyvas liudininkas, kiek lietuviai čia yra veržlūs ir pagaliau iš 
to neįkainuojamas patarnavimas lietuviu visuomenei.

MOŠŲ PASTOGĖS REDAKCIJA .

Mįslė buvo išspręsta, kai šuns 
pakaklėje pavyko pastebėti pri
rištą miną. Tačiau šuo yra labai 
žemas ir judrus taikinys, o tan
kas turi, palyginti, ribotą apšau
dymo lauką. Tanko įgula bejėgė 
prieš arti žemės esančius žemus 
taikinius, nes tanko patranką ir 
kulkosvaidžius galima nuleisti tik 
iki tam tikro laipsnio. Todėl ne
nuostabu, kad sovietų dresiruo
ti šunys padarė didelių nuostolių 
vokiečių šarvuotoms divizijoms.

šunų dresiravimui sovietinis 
komunizmas panaudojo jam į- 
prastą žiaurumą, kuris būtų iš
šaukęs protesto balsus Anglijoje 
ir kituose šunis mylinčiuose kraš
tuose. Keletą dienų šuniui nebū-

Lietuviai
LIETUVIS DIPLOMATINĖN 
VATIKANO TARNYBON?

Didžiosios Britanijos lietuvis 
kun. Jonas Bulaitis neseniai įsigi
jo Romoje diplomatinės pontifįka
linės akademijos kanonų teisės 
doktoratą ir rengiasi bažnytinės 
diplomatijos tarnybai.

UŽSIENIO KALBININKAI IR 
LITUANISTIKA

Jei Lietuvoje giriamasi drau
giškais ryšiais su vad. socialisti
nių kraštų filologais, tai tikrumo
je jie daugiau reiškiasi santy
kiais su Poznanėje gyvenančiu, 
seniai su lietuviais (dar Vilniuje, 
lenkų okupacijos metais) sutapu
siu prof. J. Otrembskiu. J. Ot- 
rembskis jauyra parašęs du iš 
penkių tomų lietuvių k. gramti- 
kos. Poznanės mokslininkas at
kreipia ir kitų kraštų dėmesį į lie-

MININT SUKILIMO 100 METŲ SUKAKTI)

Dvarininkų i pirma sukilimo iškovota lengvata,rūtu į kariuomenę, 
rankose pasiliko teisminės ir po
licinės galios. Jiems taip pat buvo 
pavesta administruoti palaipsniai 
perėjimai iš baudžiavos į laisvą 
ūkį.

Vokiečių šis manifestas nepa
tenkino. Išgirdę, kad laisvi, jie 
nesuprato, kodėl dar turi eiti į 
lažą, kaip ir seniau. Dvarininkai 
nesiskubino tartis su valstiečiais 
dėl žemės perleidimo ir ją pakeisti 
prastesne. Valstiečių bruzdėjimai 
tuoj žiauriai malšinami specialių 
baudžiamųjų kariuomenės dalinių, 
apgyvendinamų nepaklusniame 
kaime ar apylinkėje.

šie vokiečiai, nusivylę nesulauk
dami praktiško baudžiavos panai
kinimo, lengvai liejosi į sukilėlių 
gretas, norėdami sunaikinti caro 
valdžią, kariuomenę rėmusią dva
rininkų sauvalę. Tik sukilimui 
įsiliepsnojus 1863 m. kovo 1 d. pas
kelbta, kad nuo gegužės 1 d. nebe
reikės eiti lažo. Šis potvarkis — 

davo duodama jokio maisto, pas
kui mirtinai išalkęs šunelis būda
vo privedamas prie tanko, ant 
kurio Jo dresiruotojai padėdavo 
mėsos gabalą. Vėliau ši šunų kan
kinimo operacija būdavo pakar
tojama su judančiais tankais. 
Alkio kamuojamas šunelis pradė
jo galvoti, kad ant kiekvieno tan
ko jo laukia sultingos mėsos ga
balas...

Šuns panaudojimas prieš vo
kiečių tankus buvo juokingai pa
prastas: beliko išalkusį šunį at
gabenti arčiau vokiečių tankų, 
po jo kaklu parišti miną ir pa
leisti. Neskirdamas sovietinių 
tankų nuo vokiškųjų ir tikėda
masis užtarnauto mėsos gabalo, 
keturkojis žmogaus draugas šok
davo ant tanko, paaukodamas 
gyvybę už savo kankintojus.

pasaulyje
tuvių kalbą. Pagal Vilniuje gau
tą lenkų žurnalą “Lingua Posna- 
niensis” gegužės 14 d. Vienoje, 
kalbininkų d-jos pakviestas, prof. 
J. Otrembskis skaitė paskaitą 
“Jotvingių problema”, o gegu
žės 15 d. Vienos universitete — 
“Apie baltų filologijos reikšmę 
kalbotyros mokslui”.

JURGIS GLIAUDĄ LAIMĖJO 
DIRVOS NOVELĖS KONKURSO 

PIRMĄ VIETĄ
Gegužės mėnesį Dirvos pernai 

paskelbtas konkursas pasibaigė. 
Pirmoji premija už prisiųstą ge
riausią novelę teko rašytojui Jur
giui Gliaudai. Jo novelę “Lošėjų 
ratelis” jury komisija, susidedanti 
iš H. Nagio, J. Jankaus ir A. Lai- 
kūno, pripažino vieną iš 15 prisiųs
tųjų geriausia ir dviem balsais 
prieš vieną paskyrė jos autoriui 

paskelbtas per daug vėlai, kad tu
rėtų didesnės įtakos į sukilimo 
eigą.

SUKILIMO ORGANIZATORIAI
Čia paminėti du motyvai: reli

ginis ir ekonominis palankiai nu
teikė plačias valstiečių mases su
kilimui. Sukilimo vadus smarkiai 
veikė patriotiniai ir liberaliniai 
motyvai. Pagrindiniai sukilimo 
organizatoriai Lietuvoje buvo stu
dentija: jaunoji bajorijos karta su 
vienu kitu iš valstiečių eilių pra
simušusių inteligentų.

Iš vienos 1 pusės 'šiuos organiza
torius veikė patriotinės tradicijos: 
daugelio jų seneliai kovojo Kos
ciuškos ir Jasinskio vadovybėje 
1794 metais, tėvai aktyviai daly
vavo ir nukentėjo 1831 metų su
kilimo metu. Mėgiami jų autoriai 
buvo Adomas Mickevičius, parodęs 
kelią į laisvę tiek savo patrioti
niais raštais (Vėlinėmis, Gražina, 
Konradu Valenrodu), tiek savo 
paties gyvenimu — mirė Krymo 
karo metu 1855 metais, tolimame 
Konstantinopolyje, kur organiza
vosi lenkų daliniai kovoti prieš 
rusus turkų kariuomenės eilėse. 
Antras mėgiamas autorius, Teodo
ras Narbutas, parašęs didžiąją 
Lietuvos istoriją lenkų kalba, arti 
80 metų senelis, personas pats da
lyvauti sukilime, išleido į jį savo 
sūnus.

Iš antros pusės inteligentiją 
veikė ir liberalizmo dvasia, plačiai 
tuo laiku paplitusi Rusijoje. Iš 
Londono rusų žurnalistas Aleks
andras Herzen plačiai po Rusiją 
pasklidusiame savaitraštyje Kolo- 
kol (Varpas) skatino revoliucines 
mintis Lenkijoje ir Lietuvoje, at
virai simpatizuodamas jų laisvės 
siekimams. Buvęs rusų karinin
kas Mykolas Bakuninas, daug kar
tų nuteistas mirčiai už revoliucinį 
veikimą, sėkmingai suruošęs suki
limus prieš priespaudą po visą 
Centrinę ir Rytų Europą, atsi
šaukimais ragino Lietuvą, Lenki
ją, Ukrainą, Kaukazą ir Suomiją 
atsiskirti nuo Rusijos.

1861 m. Vilniuje susidarė komi
tetas sukilimui ruošti; panašūs ko
mitetai steigėsi Varšuvoje ir Kro
kuvoje. Prasidėjo minių manifes
tacijos visoje Lietuvoje ir Lenki
joje, susidūrimai su policija, ban
dančia demonstrantus išsklaidyti. 
Vilniuje minios apsupo generalgu
bernatoriaus Nazimovo rūmus ir 
išreikalavo paleisti suimtus de
monstrantus. Varšuvoje kariuo
menė šaudė į minias; daug aukų. 
Kaune minios pademonstravo vie
nybę su Lenkijai priklaususia Už
nemune — dvi procesijos išėję iš 
Kauno ir Aleksoto su vėliavomis 
susitiko ant dalinai išardyto tilto 
per Nemuną, jį vėl sujungė, gie
dojo patriotines giesmes. Kazokai 
nepajėgė minios išsklaidyti bizūnų 

pirmąją premiją (250 dol.). Pre
mijos mecenatas Simas Kašelionis, 
pasiryžęs kasmet skirti tokią pačią 
sumą Dirvos novelės konkursui. 
Pats autorius Jurgis Gliaudą gy
vena Los Angeles, Kalifornijoje. 
Jis du kartus laimėjęs dienraščio 
Draugo romano premiją.

RADINYS SAN — DŽIOVANI 
GATVĖJE

Romoje, netoli Koliziejaus, 
San — Džiovani Laterano gatvė
je, statomas naujas pastatas mo
kesčių. valdybos kanceliarijai.

Neseniai čia vieno metro gyly
je užtikti trys fragmentai mozai
kinių grindų, padaryti II a. Di
džiausiame fragmente vaizduoja
mi gladiatoriai, kovoją su liūtais.. 
Greta — leopardas. Kitame — 
arklys. Trečias fragmentas pris
kiriamas vėlesnei epochai — Va. 
Jame pavaizduotas leopardas. 
Žvėries figūra padaryta iš porfy
ro, malachito, brangakmenių h 
aukso gabaliukų.

Neabejojama, kad minėtieji 
fragmentai — tai vienos kurios 
nors Koliziejaus tarnybinės pa
talpos grindų dalis. Varžybų me
tu jose apsistodavo gladiatoriai 
ir atletai. Rastas taip pat mar
muras, Ant kurio štrichais pavaiz
duota gladiatorių kovos ginklai, 
skydai, metaliniai tinkliukai ir kt.

KAIP GERIAUSIAI IŠNAUDOTI 
MŪSŲ SUTAUPĄS?

SĄLYGOS, KURIAS SIŪLO

Baltic Stores Ltd
TINKA KIEKVIENAM INVESTUOTOJUI

£ * Investavimai, nesvarbu kokio dydžio, priimami kiekvienu 
>; metu.

* Atsiimti, galima, kada investuotojas pageidauja.

>; * Nuošimtis mokamas 8%.

t BALTIC STORES INVESTMENTS CO.
>:* yra tikra lietuviška bendrovė.
£ Dėl informacijų rašyti:
>: Z. Juras, 11, London Lane, Bromley, Kent, England.

£ TAIP PAT SUTVARKOME PALIKIMO REIKALUS.

smūgiais; 61-tų metų gale kruvi
nai išsklaidytos minios, manifes
tuojančios Vilniuje.

1862 metų spalio mėn. Lenkijoje 
susidarė centrinis sukilimo komi
tetas Varšuvoje, kuris skelbėsi va
dovaująs sukilimui ir Lietuvoje. 
Jame reiškėsi dvi grupės: baltųjų 
ir raudonųjų. Baltieji buvo kon
servatyvesni, tuo tarpu raudonieji, 
be laisvės, reikalavo ir plačių so
cialinių reformų. Pradžioje Var
šuvoje vyravo baltieji.

Vilniuje taip pat buvo skilimas 
į dvi baltųjų ir raudonųjų sroves, 
bet čia abi srovės buvo daug radi
kalesnės už Varšuvos sroves. Be 
to, raudonosios srovės atstovai, su 
Kostu Kalinausku priešakyje, bu
vo aiškūs lietuviai anti — unijistai 
ir nenorėjo pripažinti Varšuvos 
komiteto autoriteto. Kostas Kali
nauskas, pats energingiausias ko
miteto narys, baigęs Petrapilio 
u-to teisių fakultetą, sukilimui 
prasidedant, buvo 25 metų am
žiaus. Baigęs studijas, keliavo po 
Lietuvą ir Gudiją, skatindamas 
neapykantą rusų valdžiai ir bau
džiavai. Įsteigęs slaptą spaustu
vę, spausdino atsišaukimus. Kiti 
žymesni organizatoriai:

Pranas Dalevskis, dar 1849 me
tais buvęs nuteistas mirti už slap
tą veiklą, ilgus metus kalėjęs ka
torgoje. Daugiau prolenkiško nu
sistatymo, evoliucinių reformų ša
lininkai buvo baltieji: Jokūbas

PATIKSLINIMAI
Mūsų Pastogės Nr. 21 (735) 

straipsnyje “Tremtinuką S.A. re
daguojant” autoriaus parašytą: 
“Išleidom skautams vyčiams iki 
šiol dar vienintelį leidinį “Vyčio 
Taku”, čia norisi tik priminti, 
kad pirmasis skautams vyčiams 
leidinys “Gairės” jau buvo lei
džiamos 1947 m. Šio leidinio iš
ėjo 6 numeriai. Redaktorius ps. 
R. Norvydas (dabar gyvenąs Gee- 
longe).

— * — \
Mūsų Pastogės Nr. 24 įžangi

niame straipsnyje buvo keliamas 
klausimas apie Australijos lietu
vių poilsio namus arba senelių 
prieglaudą. Ta pačia proga reikia 
priminti, kad šis klausimas mūsų 
tarpe nėra naujas. Juo domėjosi 
ir praėjusi Krašto Valdyba ir 
tuo reikalu net buvo pasisakyta 
paskutinėje Krašto Tarybos sesi
joje Adelaidėje.

Tuo pačiu reikalu gauta ii- iš 
skaitytojų skatinančių pasisaky
mų. štai, iš Melbourne M. Pasto
gės skaitytojas B.Z. rašo: “Tiek 
aš .asmeniškai, tiek ir savo arti
mųjų bei pažįstamų vardu dėko
ju už straipsnį, tilpusi vedamuo
ju M.P. Nr. 24. Tai yra labai 
svarbus mums visiems reikalas, 
kurį galime lengvai įgyvendinti 
sutelktinėm jėgom.

Tautietis iš Tasmanijos M.Ž. 
rašo: “Vieną kartą paliestas klau
simas, kuris aktualus šią dieną 
daugeliui ir kuris bus gyvybiškas 
visiems rytoj. Darykime viską, 
kad toji mintis netrukus taptų 
tikrove”.

Bendruomenės narys iš Adelai
dės rašo: “Tegu ir pavėluotai, bet 
laiku senelių prieglaudos reika
las keliamas, šis reikalas turėjo 
būti įvykdytas dar prieš statant 
bendruomenės namus”.

Ii
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j
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Gestaras, 36 metų amžiaus, buvęs 
Petrapilio u-to teisių fakulteto 
studentas, Mik. Giedraitis, irgi 
studijavęs Petrapilyję, 38 mėty, 
Vilniaus vaivada sukilimo metu, 
33 m. Aleksandras Oskierka, teisi
ninkas, buvęs įvairių caro bau
džiavos panaikinimo projekto pa
ruošiamųjų komisijų narių Petra
pilyje. { komitetą vėlai įsijungu
siems baltiesiems pavyko centrinę 
vadovybę paimti į savo rankas, 
raudoniesiems su uždaviniais išva- 
žinėjus į tolimesnes periferijas.

Kraštas buvo moraliniai paruoš
tas sukilimui. Reikėjo tik kibirk
šties, kad sukilimas prasiveržtą. 
Tačiau, dar trūko pagrindinio da- 
lyko: ginklų ir šaudmenų. Buvo 
daromi žygiai jų parūpinti užsie
nyje ir krašto viduje. Nelengvas 
uždavinys, bet su laiku būtų iš
spręstas. Deja, laiko nebuvo. Su
kilimo kibirkštis išskelta per anks
ti, dar tinkamai nepasiruošus. 
Sukilimą išprovokavo rusų valdžia 
Lenkijoje. Pagal jos paruoštą pla
ną, visas Varšuvos pajėgus, ka
riniai neramumus keliąs jaunimas 
turėjo būti vienu metu susemtas ir 
išvežtas Rusijon priverčiamai ka
ro tarnybai. Tai standartinė to 
meto rusų praktika palaužti nera
mumams: dažnai net 13 —14 me
tų moksleiviai už dalyvavimą slap
tuose būreliuose buvo atiduodami j 
kariuomenę (plg. Dluskis).

(Bus daugiau)

IR PASTABOS
Neseniai Mūsų Pastogėje buvo 

iškeltas testamentų klausimas. 
Nors tame rašinyje tebuvo iške.- 
tas tik principinis klausimas, vis 
tik atsiranda žmonių, kurie klau
sia žinių, kur ir kaip testa
mentai sudaromi. Testament1; 
klausimu Mūsų Pastogėje rašė 
anksčiau išsamiai teisininkė p-le 
Biveinytė. čia paduodame tik pa
čius rėmus. Kad testamentas ga
liotų, jis turi būti pasirašytas 
dviejų liudininkų dalyvaujant va
lios pareiškėjui ir pats valios .pa
reiškėjas turi pasirašyti jų aki
vaizdoje. Liudininkais gali būti 
kiekvienas, išskyrus tuos, kuriems 
skiriamas palikimas. J.P. (Jus
tice of Peace) šiuo atveju nebū
tinas. Jeigu testamentą paliudija 
tik vienas liudininkas, nors jis ir 
būtų J.P. arba koks kitas augš- 
tas pareigūnas, testamentas nega
lioja. Specialūs testamentui blan
kai gaunami kiekvienoje pašto įs
taigoje, bet jie galioja surašyti ir 
ant paprasto lajkšto popieriaus. 
Jie taip pat gali būti surašyti ir 
ne būtinai angliškai. Nuo to jie 
savo vertės nepraranda.

— ★ —

PATIKSLINIMAS
Aprašant paskutinį Sydney 

Liet. Mot. Soc, Globos Draugijos 
visuotinį susirinkimą įsivėlė ne
maloni klaida: paduodant naujai 
išrinktos Draugijos revizijos ko
misijos sudėtį buvo išleista viena 
komisijos narė. Draugijos revizi
jos komisiją pagal balsų daugu
mą sudaro: p.p. E. Badauskienė, 
T. Zakarevičienė ir O. Osinienė.

Už šią klaidą maloniai Draugija 
ir jos rev. komisiją atsiprašome.
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SIBIRO TREMTINIAI IR MES
(V. KAZOKO ŽODIS BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIME

Pradėkime Sį skaudų minėji
mų atviru klausimu — ui ką 
juos trėmė ir kodėl mes bėga
me?

Atmintinomis birželio nakti
nes ir dienomis prieš dvidešimt 
dvejus metus rusai brutaliausiu 
būdu ištrėmė iš Lietuvos apie 
60.000 lietuvių — moterų, vy
rų, vaikų, senelių, neskaitant tų, 
kurie buvo keliomis trėmimų 
bangomis išvežti į Sibiro tundras 
antrą kartą rusams Lietuvą oku
pavus. Maždaug po trejų metų 
apytiksliai toks pats lietuvių 
skaičius, artėjant rusams patys 
pasitraukė į vakarus. Dalis iš tų 
pasitraukusių j Vakarus štai at
sidūrėme Australijoje.

Juos trėmė prievarta, su įrem
tais durtuvais nugarose, mes 
bėgome matydami vėl atsiritantj 
iš rytų siaubą. Tremtinius į ry
tus varė iš namų jėga, smūgiais 
šautuvų buožėmis į nugaras, 
mus vertė apleisti namus baimė. 
Juos vežė į Sibirą kančioms, 
mirčiai ir pražūčiai, mes bėgo
me į nežinią patys jieškodami 
išsigelbėjimo, saugumo, žmoniš
kesnio gyvenimo.

Po dvidešimt metų jie kaulais 
nuklojo Sibiro taigas nuogi, iš
badėję, nukankinti, bet neišsiža
dėję to, kas žmogų daro žmo
gum, kas lietuvį lietuviu;-' di
džioji dalis vakaruose irgi mirė 
lietuvių tautai, bet ne nuo bu
delio rankos, o persisotinę duo
na ir patogumais, patys pasida
rydami trąša svetimiesiems. Žu
vusiųjų ir tebekenčiančių Sibire 
mirtis ir kančios yra gaji lais
vės sėkla, pylimas prieš dvide 
šimto amžiaus tironiją; Vaka
ruose gi kur duonos perteklius, 
toji pati duona daugeliui mūsų 
pasidarė brangesnė už idealus, 
už savo vaikų ir tautos ateitį.

Tremtiniai ten, Sibire, tremti
niai čia, Vakaruose. Vienas 
bendras abiem žodis, kuris abi 
stovyklas ne tiek jungia, kiek 
išskiria. Nekalbant apie tapaty
bę net ir panašumo čia nėra: 
skirtingas jų ir mūsų kelias į 
tremtį, nepalyginamas jų ir mū
sų gyvenimas už Lietuvos ribų, 
nepalyginama jų ir mūsų atspa
ra. Kas didesni skurdžiai — jie 
ar mes? Kas labiau reikalingi pa
galbos — jie ar mes? Šiuose
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miami. Ne už tikėjimą!, ne už 
nusikaltimus, ne už politiką, o 
už tai, kad jie buvo sąmoningi 
lietuviai, gal būt, daugeliu atve
jų sąmoningesni už kitus. Tre
miamųjų tarpe buvo ir komu
nistų arba jiems simpatikų. bet 
jų lietuviška sąmonė buvo bud
resnė ndgu įsitikinimai. Pagal 
paruoštą planą visas sąmonin
gasis tautos elementas anomis 
dienomis turėjo būti sugriebtas 
ir ištremtas. Galėjo ištremti ir 
daugiau, bet nespėjo — tą pa
darė sugrįžę vėliau susemdami ir 
ištremdami tuos, kurie nesuspėjo 
pabėgti arba rizikavo palikti.

Juos trėmė už lietuvybę, mes 
bėgome tikėdamiesi gelbėti tą 
pačią lietuvybę. Juos ištikęs li
kimas buvo skambus perspėji
mas visiems, kurie lietuvybe ti
ki ir ja gyvena. Jų tremtis į ry
tus atvėrė mums kelius į vaka
rus. Jų vergija pašaukė mūsų 
partizanus, laisvės kovotojus be
viltiškai pasipriešinti pavergė

palyginimuose pats žodis “trem
tis” pasidaro dviprasmiškas: vie
niems galioja šio žodžio tiesio
ginė prasmė — kieta, brutali, 
kaip ir pati jų gyvenamoji tik
rovė, kitiems jis reiškia tik prie
dangą, dekoraciją, kuri skiria 
sceną nuo realybės.

Toji dekoratyvinė uždanga ir 
skiria juos nuo mūsų.

Bet kodėl kasmet tą uždangą 
vis pakeliame? Ar žvelgdami į 
Sibiro tremtinių tikrovę jieško- 
me sau pateisinimo? Stiprybės- 
Sugretinimo, kad mes čia, o jie 
Sibire? Kad mes sotūs, o jie iš
badėję?

Yra ryšių, kurie mus stipriai 
jungia. Ne dėl to, kad jie žmo
nės — ir mes tokie pat. Visų 
pirma, kad jie lietuviai kaip ir 
mes. Išskyrus mus pačius nie
kas kitas jų nesusirinks pami
nėti, lygiai kaip ir mes nemini
me arba neminėjome kitų trem
tinių, kurių nesuskaitpmos eilės 
dingo Sibiro taigose. Jeigu mes 
apie juos ir už juos nekalbėsi
me, niekas jų neprisimins. Jeigu 
kito žmogaus kančia tuo jačiu 
sopuliu persiduotų kitam, seniai 
būtų skriauda išnykusi iš pasau
lio. žmonės gyventų atsargiai, 
vienas kitam respektyviai, gal 
būt net meilėje, nes suteiktas 
broliui smūgis tuo pačiu skaus
mu atsišauktų ir many. Kito 
nuoskaudą ir kančią mes tegali
me tik suvokti patys nekentėda- 
mi, retai kada prileisdami, kad 
ir mums tas pats smūgis gali 
kliūti. Bet kol to smūgio nėra, 
tol mums kito kančia svetima.

Birželio trėmimų dienomis 
visiems lygiai' pakibo grėsmė 
bet skaitėsi laimingas tas, kurį 
toji grėsmė aplenkė, vargas tam, 
kurį ištiko! Jie ėjo tremtinio ke
liais drauge nusinešdami ir mū
sų kančią. Jie kenčia ir miršta 
ne patys vieni, bet drauge ir už 
mus, rįes mes lygiai tuo pačiu 
pagrindu galėjome išeiti jų keliu. 
Tas mus ir jungia su birželio 
tremtiniais, jungia ir įpareigoja 
— jie kenčia už mus, mes ati
dirbkime už juos!

Dar daugiau — mus riša ne- 
daloman vienetan toji pati lietu
vybė. Už lietuvybę — tik už 
lietuvybę jie buvo anomis die
nomis plėšiami iš namų ir tre- 

jams. Jų Sibiro šaltyje užšąlu- 
sios akys atgręžtos į mus, kad 
mes juos liudytume, jų sustin
gusios burnos šaukia priminda
mos, ko mes išėjome į pasaulį 
ir kas mums patikėta. Kartoju: 
jie buvo tremiami už lietuvybę, 
partizanai krito už ją, mes bėgo
me išsinešdami tą lietuvybę, kad 
ją gelbėtume ir kad per ją pa
tys išliktume.

Drauge Sibiro tremtiniai yra 
ir aukos už laisvę. Norėdamas 
užgniaužti laisvės kibirkštis, oku
pantas pirmiausia susodino į 
tremtinių vagonus tuos, kurie at
rodė aktyviausi laisvės šalinin
kai. Į vakarus pasitraukė irgi 
kaip tik tie, rinkosi laisvę, bet 
už ją nestojo į kovą; tretieji — 
partizanai pasirinko laisvę ryž- 
damiesi geriau laisviems kovoje 
žūti, negu vergauti. Tautinis są
moningumas neatskiriamas nuo 
laisvės. Laisvės sąvoka supran
tama pačia giliausia prasme tik 
tų, kurie tautiniai sąmonin
giausi. Štai trys kategorijos tos 
pačios tautos žmonių, kurie nu
ėjo trim skirtingais keliais. Pir
majai — Sibiro tremtiniams ne
buvo jokio pasirinkimo. Kažin, 
kuriuo keliu būtų pasukę turė-

(Nukelta į 4 psl.)

SVARBU ŽINOTI IR MUMS
“RUSAI SAVINASI AUSTRALIJOS ATEIVIŲ 

VAIKUS"

Tokia stambia antrašte Sydney 
popietinis dienraštis “Sun” bir
želio 24 d. paskelbė įdomų pra
nešimų, kurį čia paduodame išti
sai:

“Canberra, pirmadienis. Ko
munistiniai kraštai Rusija ir Len
kija laiko savo piliečiais ateivių 
vaikus, gimusius Australijoje.

Sovietų vyriausybė reikalauja 
ir vaikų, jeigu tėvai priėmė Aus
tralijos pilietybę be Rusijos suti
kimo.

Lenkų vyriausybė tokius pačius 
reikalavimus stato Australijos 
ateiviams, jeigu jie apleido savo 
tėvynę po 1945 m. gegužės 9 die
nos.

Imigracijos Departamentas ty
rinėja ateivių pilietybės keblumus.

Tas paaiškėjo betyrinėjant, ko
dėl apie 250.000 ateivių , europie
čių neprašo Australijos piliety
bės.

Šiandie iš Sovietų Ambasados 
oficialiai pareikšta, kad visi buvę 
sovietų piliečiai dabar gyveną 
Australijoje tebelaikomi sovietų 
piliečiais. Išimtis tėra tik tiems 
kurie prašė ir gavo leidimą iš 
Sov. Sąjungos įsipilietinti Aus
tralijoje. Nedaug kas tą padarė.

Leidimą* yra rakta*
Toliau sovietų ambasados pa

reigūnas pareiškė, kad tie rusai, 
kurie jau naturalizavosi Aus
tralijoje be sovietų vyriausybės 
leidimo, tebėra laikomi sovietų 
piliečiais. Tas pats liečia ir jų 
vaikus, jau gimusius Australijo
je.

Iš lenkų konsulato pareigūnas 
pareiškė, kad Lenkijos piliečiais 
tebelaikomi tie lenkai ateiviai, 
kurie apleido Lenkiją po 1945 m. 
gegužės mėnesio.

Lenkijos vyriausybė nereiškia 
pretenzijų j tuos žmones, kurie 
išvyko iš Lenkijos prieš minėta 
datą.

Lenkų vyriausybė pripažins 
Australijos piliečiais tik tuos, ku
rie bus įsipilietinę su Lenkijos 
vyriausybės sutikimu ir leidimu.

Tas pats yra ir su jų vaikais, 
jau gimusiais Australijoje.

Ir Australijos pretenzijos
Australijos vyriausybė laiko 

ateivių tėvų vaikus jau Austra
lijos piliečiais.

Jeigu jie gimę čia, jie auto
matiškai tampa Australijos pilie
čiais nežiūrint, ar jų tėvai įsi
pilietinę ar ne.

Jie bus laikomi australais ligi 
21 metų amžiaus, o po to jie ga
li pasirinkti pilietybę pagal sa
vo valią.

Jugoslavija tėra vienintelė ko 
munistinė šalis, kuri nereiškia 
pretenzijų į jugoslavų vaikus, gi 
musius Australijoje.

Italijos, Graikijos, Olandijos ir 
Vokietijos, vyriausybės laiko sa
vo išeivius turinčius dvigubą pi
lietybę ligi 21 metų amžiaus. 
Sulaukę 21 metų jie ptys pasi
sako už to ar to krašto piliety 
bę.

Italai gali registruoti Italijoje 
savo vaikus, kaip Italijos pilie
čius, gyvenančius Australijoje”.

Kaip iš to pranešimo matyti, 
buvęs sovietų pilietis net ir pri
ėmęs kito krašto pilietybę, nega
li atsipalaiduoti sovietinės “glo
bos”, ir tokie žmonės, pasitikė
dami įgyta nauja pilietybe ir 
krašto globa, gali, jeigu patektų 
kokiu būdu (biznio reikalais, 
ekskursijom ir pan.) į Sovietų 
Sąjungą, vien tik šiuo pretekstu 
būti suimami ir net baudžiami už 
naujos pilietybės priėmimą be so
vietinės valdžios sutikimo. Tas, 
be abejo liečia ir visus lietuvius, 
pasitraukusius iš Lietuvos po 
1940 m. rugpjūčio 5 dienos, nes 
tą dieną Lietuva oficialiai buvo 
inkorporuota į Sovietų Sąjungą 
ir nuo tol tebelaikoma Sovietų 
Sąjungos integraline dalimi. Ši
tai svarbu žinoti kiekvienam.

AUSTRALAI RŪPINASI
N. GVINĖJOS AUSAUGA

Tam tikslui federalinė vyriausy
bė nusprendė bendrai padidinti 
Australijos karinį pajėgumą ir sa
vo kariuomenės įgulas N. Gvinė
joje ir Papuoje padvigubinti. Ma
tyt, kad Indonezijos prezidento 
tvirtinimai, jog Indonezija dau
giau niekur teritorialinių klausi
mų nekels, australų neįtikino. 
Amerikos valstybės pasekretorius 
Mr. A. Harriman užtikrino, kad 
Amerika kautųsi, jeigu kas kėsin
tųsi į rytinę N. Gvinėjos dalį, šian
die esančią Australijos protekto
rate.

ESTAI RUSU PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

Po patikrinimo turėjome laukti. Niekas negalėjo 
pasišalinti; prie durų stovėjo raudonarmiečiai, 
įsivaizduok tik, Raidai! Mes komunistai rusų ka
reivių priežiūroje! Su mumis elgiamasi kaip su be
laisviais, kaip su nusikaltėliais, sabotažninkais, 
kapitalistiniais agentais arba liaudies priešais! Vė
liau pastebėjome pro langus, kad visas namas rau
donarmiečiais apstatytas! Nieko nesupratom ir ne
žinojom, ką visa tai reiškia. Vėliau pasirodė enka
vedistai ir milicininkai ant sunkvežimių. Visai va
kare atvyko liaudies komisaras vidaus reikalams, 
lengvosios pramonės komisaras, trečiasis partijos 
sekretorius, propagandos sekretorius ir eilė rusų 
bei žydų. Susirinkime buvo pranešta, kad dar šių 
naktį teks eliminuoti ir ištremti antisovietiškų ele
mentų — apie 3.000 šeimų.” Valentinas nusitve
ria butelio ir vėl išgeria. “Toliau buvo mums aiš
kinta, kodėl šie visi driskiai privalu pašalinti. Vė
liau buvo sudarytos, brigados, išdalinti sąrašai as
menų, kuriuos reikėjo išvežti, — na ir prasidėjo”.

Valentinui dar pasiūliau butelį. Jis praryja 
gurkšnelį. “Žinai — taip reikia, Raidai. Kiekvienų 
dienų gali kilti karas, o gi jie — mūsų priešai! 
Žinoma, jų čia nereikia. Su vaikais ir seniais iš 
pradžios buvo sunku. Bet viršūnėse draugai nu
sprendžia, kas turi būti išvežtas. Mes tik juos su
renkame ir nugabename į stotį arba į uostų. Toliau 
mums nerūpi. Tai ne mūsų reikalas. Tik kartais, 
kai bliauna moterys ir vaikai, darosi kiek nejauku. 
Pas mus tas vyksta tik pirmų kartų. Mes dar silp
ni. Prie trėmimų mes nesam tiek pripratę, kiek ru
sai.” Staiga jis susigriebia: “Klausyk — juk aš 
pasigėręs! Kų čia tau plepėjau? Jeigu kas nors 
sužinotų —”

Aš pakratau galvų: “Nebijok, Valentinai — 
ir aš pasigėręs!”

Išeidamas dar primena prigesintu balsu: “Sau
gokis, Robertai!”

“Ačiū. Aš nebijau!
★

Elfi dar neatėjus! Negi ir jų išvežė? Jeigu

ROBERT RAID

šiomis dienomis kas nors susitaręs nepasirodo, ne
išvengiamai tiki, kad jau išvežtas. Šiandie mes es
tai esame viena didžiulė šeima! Žmonės? Ne! Mes 
jau nebesame žmonės! Mes esame gyvulių šeima — 
banda, kurių medžioja rusai! Mes bandome bėgti, 
mėtomės šen ir ten, glaudžiamės vienas prie kito, 
jieškome apsaugos, pagalbos, drąsos pas savo ar
timuosius ir laukiame susigūžę ir išsekę. Kas mus 
išgelbės?

Pagaliau, pagaliau ateina Elfi. Mes vėl sėdi
me ir laukiam. Laukiam tylūs, sukandę dantis ir 
pasimetę. Mama susirietė ant sofos, Elfi šalia ma
nęs didžiuliame fotely.

Temsta. Matau, per kiemų ateina Heino. Ati
darau duris: “Įeik tyliai, Heino”.

“Tyliai? Kodėl tyliai? Kodėl tyliai, kai mūsiš
kiai gyvuliniuose vagonuose iš troškulio eina iš 
proto ir kriokia!”

“Dar tebėra traukiniai stotyse?”
“Taip. Dar ten pat. Žmonės negali nė akimir

kai išeiti iš vagonų. Nei gerti, nei valgyti. Neturi 
jie nė oro, Robertai! Net prie vagonų vos galima 
kvėpuoti, nes uždarytieji viską atlieka vagonuose. 
Laimė tiems, kurių vagonų grindyse išpjautos sky
lės. Betgi jie jau dvi dienos kaip stovi toje pačioje 
vietoje!

Elfi uždengia akis: “Liaukis, Heino, nustok!” 
“Liautis? Kodėl gi? Juk tu dar nepatupdyta 

gyvuliniame vagone, bet kniurksai fotely šalia sa
vo mieliausio Roberto! Tu dar negimdai kūdikio, 
kaip toji moteris šiandie pagimdžiusi vaikų gyvuli
niame vagone ir begimdydama mirusi. Abiejų — 
vaiko ir motinos lavonai uždrausta pašalinti iš va
gono! Ir dar aš turiu tylėti!”

Motina dreba visu kūnu.
“Liaukis, Heino. Atsižvelk į čia esančias mo

teris.”
Heino tik patraukia pečiais: “Atsižvelgti, Ro

bertai? Juokas! Bet juk ir tu — ir tu tik šlapia 
mazgotė! Gerai. Išeinu. Bet vieną dienų mes visus 
paskersim, visus mūsų tautos žudikus, kankintojus, 
budelius ir šnipus! Visus!” Jo balsas užsikerta.

Aš prieinu prie jo; “Taip, Heino, mes tą pa
darysime!”

Heino tik pasižiūri į mane pašaipiai: “Tik ne 
tu, Robertai!' Tu gi — mazgotė!” Jis skubiai iš
eina.

Dar labiau sutemsta. Mes nedegame žiburio — 
jis gali sugundyti medžiotojus, šiandie visas mies
tas tamsoje. Tolumoje girdisi ateiną nuo miesto 
raudos.

Kur yra Dievas, kur jis, Gailestingasis?
Atsargiai praveriami vartai ir kažkas šlepsi 

grindiniu, beldžiasi nedrąsiai į duris. Aš atidarau 
— prieš mane Margita.

“Greičiau vidun, Margita”.
“Vienas, Robertai?”
“Ne”.
“Elfi su tavim?”
“Elfi ir mama”.
Mėnulis nušviečia kambarį ir matosi pablyškęs 

Margitos veidas. “Robertai, jie jieško manęs! Man 
grįžtant namo prie namo stovėjo sunkvežimis ir 
mano Tange šviesa”.

“Tau reikia dingti, Margita, tuojau pat!”
“Kur? Ar ilgam?”
“Tau duosiu adresų — ten būsi saugi. Kiek

vienų dienų gali prasidėti karas — net rusai apie 
tai kalba visai atvirai. Gal, gal bent vokiečiai iš
gelbės mūsų tautų. Bandykime ištverti!” Paduodu 
jai adresų: “Skubėk, Margita. Nakčia praeiviai tik
rinami”.

“O tu, Robertai?”
“Sudie, Margita!”
Ji išėjo. Mes tebesėdim. Bokšto laikrodis išmu

šė dvylika duslių smūgių. Prasidėjo birželio 16-ji.
★

Įstaigoje vėl trūksta kaikurių tarnautojų. Dar
bas ■ visiškai pakrikęs. Niekas iš mūsiškių nežino, 
kada bus išplėštas iš lovos arba išvestas iš įstai
gos.

Nueinu į Herberto kabinetų: “Atleisk, kad va
kar tavęs nepasveikinau!”

Herbertas paspaudžia man rankų: “Dabar ne 
laiks sveikinimams. Tu supranti, mes vedėme, kad 
visokiu atveju laikytumės drauge. Bet dabar pa
aiškėjo, kad vyrai atskiriami nuo žmonų.”

“Taip. Šeimos išdraskomos, Herbertai.”
“Suprantama! Šeima tautai yra kertinė ląste

lė. Kai rusai užsimojo sunaikinti mūsų tautų, jie 
pradėjo nuo šeimų draskymo. Vyrai bus išsiųsti kur 
nors į kasyklas ar prie kanalų, o moterys sunaikin

tos ar perleistos azijatams ar rusams. Vaikai auk
lėjimo įstaigose bus išauginti rusais, gaus rusiškus 
vardus ir niekas nežinos, kad jie nerusai! Ir taip 
dings mūsų tauta. Kokie mes buvome naivūs tikė
dami, kad bus ištremtos bent nesuardytos šeimos!”

“Taip, taip. Tik dabar mes pradedame pažinti 
ruso niekšybę ir jo velniškų žvėriškumų!”

Herbertas nuleidžia galvų: “Justas sakytų — 
kodėl mes nesimokome iš istorijos! Rusai visų lai
kų palieka rusais, ir jų metodai tie patys”.

Beldimasis. Įeina Linda. Jos akys išverktos ir 
ji vos išlaiko mano pasiūlytų cigaretę. “Vakar iš
vežė mano tėvus, Herbertai. Kas man daryti, Ro
bertai? Ar mes irgi pavojuje?”

Herbertas lenkiasi prie Lindos: “Nemanau. 
Albertas — jaunas chirurgas. Rusai reikalingi gy
dytojų — ypač dabar, kai karas gali prasidėti kiek
vienu momentu. Tu dabar Alberto žmona — su
pranti?”

Lindos žvilgsnis nukrypsta į mane: “šiandie 
trūksta Margitos, Robertai”.

“Žinau, Linda.”
“Ji — irgi išvežta?”
“Kiek žinau — ne. Ji — saugi, bent aš gal

voju.”
Linda palenkia galvą. “Ačiū Dievui, ji išsi

gelbėjus, bet mano tėvai...” Jos pečiai trūkčioja.
Mes tylim. Kas gali šiuo metu kitų guosti? 

Aš atsistoju.
“Kur?”
“Į uostų, Herbertai.”
Jis suraukia antakius, suspaudžia kumščius. 

“Ar iš galvos išėjai, Robertai? Ko tau ten?”
“Aš turiu, Herbertai, būtinai!”
Dar nepasiekiau stoties uoste, bet jau girdė

josi žmonių riksmai ir dejonės. Ar tai žmonių 
balsai? Oras virpa kaip nuo sužeistų žvėrių riks
mo. Paskubinu žingsnius ir įeinu į peronų. Dar 
tebestovi — begalinės eilės gyvulinių vagonų. 
Prieš juos ir už jų stovi rusai — ginkluoti rau
donarmiečiai. Jų veidai pikti ir šalti. Vienur kitur 
pasigirsta glitus keiksmažodis. Perone minia žmo
nių. Alkūnėmis prasiskverbiu arčiau vagonų.. Ne
paprasta smarvė trenkia nuo jų. Musių spiečiai 
suka apie vagonus.

Raudonarmietis nusmaukia kepurę ant pakaušio, 
delnu nusišluosto kaktų ir nusispiauna: “Prakeikta 
kiaulidė? Tokio kvapo joks žmogus negali atlai
kyti! Ir dar tos kekšės sumanė savo reikalus at
likti. Mišką!” (Bus daugiau)

3
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VASARIO 16-sios GIMNAZIJA
ABITURENTŲ NESĖKMĖ
Šiais mokslo metais Vasario 16- 

-ios gimnazija neišdavė nė vieno 
brandos atestato. Abitūros kan
didatai nepatenkinamai parašė ra
šomuosius darbus. Blogiausi re
zultatai gauti lotynų, ir anglų kal
bose ir matematikoje. Reikia pa
brėžti, kad egzaminų temos buvo 
ypatingai sunkios, ir mūsų gimna
zija savo nesekme nėra vienintelė. 
Kai kuriose vietovėse dėl abitūros 
egzaminų buvo kilę didelių ginčų, 
pasiekusių net teismus. Svarsto
ma galimybė iš viso panaikinti 
egzaminus Vokietijos gimnazijose, 
sekant anglo — saksų kraštus. 
Atsižvelgiant į egzaminų rezulta
tus gimnazijoje imtasi griežtų re
formų siekiant panaikinti nesėk
mės priežastis.

Po nepavykusių abiturientų eg
zaminų Vasario 16 gimnazijoje, 
savaime suprantama, kilo gilus 
susirūpinimas jos geraširdžių .rė
mėjų tarpe. Yra visa eilė asme
nų, kurie norėtų žinoti tikslius 
davinius apie gimnazijoje dirban
čius mokytojus, čia paduodamos 
žinios liečia 1963-64 m.m. pra
džių. »

Darbuojasi Vasario 16 gimna
zijoje 12 lietuvių mokytojų ir 4 
vokiečiai.

MOKYTOJAI LIETUVIAI:’
Direktorius: Bronius Liubinas 

(39 m.), katalikų kunigas, baigęs 
teologijos mokęlus popiežiškame 
Grigaliaus universitete Romoje, 
licenciato laipsniu ir šv. Rašto 
studijas popiežiškame šv. Rašto 
institute Romoje licenciato laips
niu. Eina direktoriaus pareigas 
nuo 1962 m. spalio mėn. 15 d. 
Dėsto IV ir V klasėse lotynų kal
bų ir VI klasėje Lietuvos isto
rijų.

Inspcktoriuc Alfonsas Krivic
kas (44 m.), dailininkas, baigęs 
Taikomos Dailės Institutų Kau
ne. Dėsto dailę visose klasėse. 
4 visuotinės istorijos pamokas ir 
6 pamokas Lietuvos istorijos. 
Vasario 16 gimnazijoje mokyto
jauja nuo 1953 m.

Sibiro tremtiniai.
(Atkelta iš psl. 3)

darni tas pačias galimybes — 
kaip partizanai ar kaip mes. Ta
čiau jie ir buvo toji skaudi ir 
visai tautai kruvina auka, kuri 
paskatino vienus griebtis gink
lo, kitus pasirinkti benamio da
lią. Nes gi pirmaisiais metais 
Lietuvos okupantas parodė, ko 
jis siekia: ne kraštą sukomunis- 
tinti, bet jį sunaikinti! Ir šitą 
programą ligi šiandie priešas te 
bevykdo: tremtiniai užčiaupti ir 
išjungti iš tautinio gyvenimo, 
kovingasis krašte elementas per 
dešimtmetį trukusias kovas ga
lutinai išnaikintas, nuosaikieji 
bando prisitaikinti prie esamų 
sąlygų be teisės kalbėti ir veik
ti savo vardu. Dėl to krašte ka
pų tyla.

Ejelieka paskutinė kategorija 
— toji tautas dalis vakaruose. 
Jie vieninteliai šiandie iš visos 
tautos, kurie tegali priminti pa
sauliui, kad tokia lietuvių tauta 
vis dar tebeegzistuoja — Sibire 
kenčianti, krašte persekiojama, 
bet vis dar gyva, dar neuždusin
ta. Mes čia esame laisvi, ir toji 
mūsų laisvė yra drauge ir dalis 
krašte pavergtųjų ir Sibire iš
tremtųjų laisvės. Mes esame lais 
vi ir už juos, lygiai kaip ir Sibi
ro tremtiniai kentėjo drauge ir 
už mus, kaip partizanai mirė 
ir už mūsų laisvę. Kokia milži
niška atsakomybė šiandien ati
tenka mums! Tremtiniai ir par
tizanai žuvo už lietuvybę, o mes 
čia esame kad ją išsaugotume ir 
ją kitiems liudytume. Visa tau
ta anapus geležinės uždangos, 
apstatyta šnipais, išsklaidyta nuo 
Baltijos, Kaukazo ligi Vladivos
toko. paliko be balso — mes 
tik vieni tegalime kalbėti, ir kal
bėti lygiai už tuos visus, kurie 
amžiams nutildyti ir kuriems te
bėra užrišto burnos!

i Ar mes šitas savo pareigas, 
tą atsakomybę žinome? Klausi
mas, kurį atsakome kiekvienas 
pats sau.

Katalikų kapelionas: kun. Jo
nas Riaubūnas (36 m.), popie
žiškame šv. Grigaliaus universi
tete baigęs filosofijų bakalauro 
laipsniu, teologijų licenciato lai
psniu ir Bažnyčios teisę licencia
to laipsniu, šalia tikybos dar 
dėsto lietuvių kalbų l-je klasėje, 
visuotinę istorijų III-je klasėje 
ir Lietuvos istorijų IV-je klasė
je. Vasario 16 gimnazijoje dirba 
nuo 1962 m. gegužės mėn. 1 d.

Berniukų bendrabučio vedėjau: 
Tautvydas M. Gailius (40), stu
dijavęs 4 semestrus Erlangene ir 
3 semestrus Heidelberge kūno 
kultūrų, anglistiką ir pedagogi
ką. šalia savo darbo berniukų 
bendrabutyje dėsto kūno kultū
rų berniukams ir anglų kalbų 
žemesnėse klasėse. Vasario 16 
gimnazijoje dirba nuo 1953 m. lie
pos mėn. 16 d.

Mergaičių bendrabučio vedėja; 
Eliza Tamošaitienė (39 m.), mo
kiusis Tauragės mokytojų semi
narijoje ir Klaipėdos muzikos 
mokykloje, šalia mergaičių ben
drabučio vedimo, dėsto mergai
tėms kūno kultūrų ir vadovauja 
tautinių šokių rateliams. Vasa
rio 16 gimnazijoje dirba nuo 1961 
m. vasario mėn. 1 d.

Saliamonas Antanaitis (69 m.) 
baigęs Friburgo universiteto 
(Šveicarijoje) Matematikos-Fizi- 

kos fakultetų licenciato laipsniu. 
Dėsto matematiką VII, VIII ir 
IX' klasėse ir fizikų nuo V iki 
IX kl. imtinai. Vasario 16 gim
nazijoje dirba nuo 1951 metų.

Jonas Dėdinas (40 m.), kat. 
kunigas, Liuveno universiteto 
(Belgijoje) įsigijęs visuomenės 
mokslų licenciato laipsnį. Dėsto 
I-je klasėje lietuvių kalbų nemo
kantiems lietuviškai kalbėti, nuo 
II iki VI kl. imtinai matemati
kų, VII ir VIII kl. filosofijų ir 
VI — VII kl. visuomenės moks
lą. Prižiūri pamokų ruošimą. Va 
sario 16 gimnazijoje dirba nuo 
1959 metų.

Herta. Motgabienė (51 m.), dės
to rankdarbius mergaitėms ir

Gyvenimo kasdienybė viską 
dulkėmis užkloja. Nekurstomi 
laužai užgęsta, neaštrinami pci 
liai atšimpa, neatnaujinami ide
alai praranda savo blizgesį, ne
vykdomos pareigos apsileidusių- 
jų akyse nustoja prasmės ir bū
tinumo. Laikas užgydo žaizdas, 
gesina ilgesį, kasdienybė absor
buoja mus pačius. Per dvidešimt 
metų pasikeitė pasaulio žemėla
pis, pasikeitė mūsų požiūris į 
realybę, pasikeitėmp mes patys. 
Daugeliui iš mūsų šis kraštas 
pasidarė savas, Lietuva dingo iš 
minčių ir lūkesčių, išgyvenimai 
paliko tik kaip tolimas skaudus 
sapnas, jau baigiamas užmiršti.

Bet faktai niekad nekinta! 
Jie tebėra tokie pat realūs ir tik
ri, kaip ir tą pačią valandą, ka
da kraujas liejos, kada ašaros 
plūdo, kada kvapą gniaužė ken
čiančių vaitojimai! Išvežtas ar 
negyvai užplaktas brolis ir liko 
brolis ar mums tas patinka, ar 
ne. O jeigu jau mums būtų vis 
tiek pat — kas jiems nutiko, 
svarbu, kad mes esam kol kas 
saugūs ir sotūs, ar toks mūsų 
žingsnis nebūtų tolygu pritari
mui tiems, kurie trėmė, žudė ir 
niekino mūsų brolius, mūsų se
seris, mūsų visą beginklę tautą-.’ 
Jeigu vis tiek, tad kam mums 
rūpintis — tegu perlieja komu
nistinio teroro banga visą pa
saulį ir visą Australiją, tik tegu 
aplenkia mano kiemą!

Štai, broliai, konformisto po
žiūris, ir nesistebėkime, jeigu 
vieną dieną jo iliuzorinis pasau
lis suduš susidūręs su tikrove. 
Gal būt ir jis, mūsasai brolis, 
šiandie rezignavęs ir sutikda
mas su konformistine pažiūra, 
anais laikais būtų pasismeigęs 
ant rusiško durtuvo gelbėdamas 
savo brolį arba matydamas nie
kinimą savo seserį. Bet gi jis 
taip jau padarė! Pasitraukdamas 
iš Lietuvos ir nesutikdamas su 
būsima okupacija jis jau viešai 

eina mergaičių bendrabučio ve
dėjos pavaduotojos pareigas. Va
sario 16 gimnazijoje dirba nuo 
1951 m. lapkričio mėn. 15 d.

Kazimieras Motgabi* (64 m.), 
baigęs konservatoriją Klaipėdoje. 
Dėsto muzikų ir vadovauja cho
rui. Be to, dar turi 6 lietuvių 
kalbos pamokas Il-je klasėje ir 
6 geografijos pamokas I, II ir 
III klasėse. Tvarko gimnazijos 
knygyną. Vasario 16 gimnazijoje 
dirba nuo 1951 m. rugsėjo mėn. 
13 d.

Steponas I’ovilavičius (57 m.), 
baigęs Vilniaus universiteto Hu
manitarinių mokslų fakulteto Fi
lologijos skyrių. Dėsto lietuvių 
kalbą nuo III iki IX kl. imtinai. 
Vasario 16 gimnazijoje dirba nuo 
1957 m. gegužės mėn. 15 d.

Fricas J. Skėrys (43 m.) bai
gęs Tauragės mokytojų seminari
ją. Dėsto evangelikų tikybų vi
sose klasėse, vokiečių kalbą I, 
H ir III kl. ir skaičiavimą I-je 
klasėje. Taip pat moko vokiečių 
kalbos naujai atvykusius iš Lie
tuvos ir dar nespėjusius susily
ginti tame dalyke su čia gimu
siais. Vasario 16 gimnazijoje dir
ba nuo 1955 m. balandžio 18 d.

Antanas Viluckis (30 m.), bai
gęs Klaipėdos Pedagoginio insti
tuto Gamtos-Geografijos skyrių. 
Dėsto nuo 1 iki VIII kl. imtinai 
gamtų, VI, VII ir VIII kl. che
miją, IV — V klasėse geografijų 
ir rusų kalbų tiems mokiniams, 
kurie ją mokosi vietoj lotynų kal
bos. Prižiūri pamokų ruošimą.

MOKYTOJAI VOKIEČIAI:
Heinz JJ. Baumeister (31 m.l, 

klasikinių kalbų studentas. Dės
to lotynų kalbą nuo VI iki IX 
kl. imtinai. Vasario 16 gimnazi
joje dirba nuo 1962 m. vasario 
mėnesio.

Heinz-Otto Haag (26 m.), bai
gęs kalbų institutų prie Heidel
bergo universiteto, studijuoja 
ekonomijų Heidelberge. Dėsto 
anglų kalbų nuo V iki IX kl. im
tinai. Vasario 16 gimnazijoje dir
ba nuo 1963 metų balandžio mėn. 
23 d.

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

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

Rockdal* stoti*.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Quean St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamo* ir išsimokėjimui. Mes kalbamo vokiškai.

pasipriešino šiaudie įsigalėjusiai 
Lietuvoje santvarkai, nors gal 
jam ir negrėsė birželyje ištrem
tųjų likimas.

Ką padaro laikas! Po dvide
šimt metų ne vienas iš mūsų 
išsižada to, kuo jis buvęs anks
čiau. Už ką jis anksčiau nesvy
ruodamas gyvybę būtų atidavęs, 
šiandie neskaito prasminga tuo 
reikalu net piršto pakelti. Dvi
dešimt metų tarpas, o per tą 
laiką neatpažįstame ir neprisi
pažįstame, kuo buvome ir kuo 
šiandie esame. Jūs pasakysite, 
kad vis tik labai žmoniška, la
bai natūralu! Bet prieš dvide
šimt metų iš mūsų nė vienas 
taip nebūtų teigęs! Kiekvienas 
iš čia, Vakaruose — turiu minty 
visus pasaulio lietuvius išeivius 
— žinojo, už ką jie apsispren
džia ir kam jie prieštarauja! Ki
taip jie galėjo palikti namuose 
ir gyventi pagal okupanto ko
mandą. Betgi faktas yra, kad 
mes čia, o ne namuose, faktas, 
kad Lietuva tebėra okupuota, 
kad lietuviai buvo tremiami ir 
tebetremiami!

Štai, gerbiamieji, minėdami 
savo brolius ir seseris išvežtuo
sius anomis atiminimomis birže
lio dienomis atsistojame tokioje 
plotmėje ir matome, kad pats 
gyvenimas nesivadovauja mūsų 
nuotaikomis ir nesikeičia drau
ge su mumis! Gyvenimas kietai 
laikosi tų realiųjų faktų, kurie 
yra neatšaukiami ir kurių nega
lima paneigti. Ne vienas iš mū
sų, po dvidešimties metų gal būt 
net pagrįstai kelia klausimą —

Ursula Mcneke (26 m.), studi
juoja Heidelbergo universitete 
anglų ir vokiečių kalbas. Dėsto 
vokiečių kalbą Vi, VII ir Vili 
klasėse. Vasario 16 gimnazijoje 
dirba nuo 1963 m. balandžio mėn. 
23 d.

Aloys Weige) (32 m.) dokto
rantas Pedagoginiame institute 
Heidelberge. Dėsto visuotinę is
toriją VIII — IX kl. ir vokiečių 
kalbą IV, V ir IX klasėse. Vasa
rio 16 gimnazijoje dirba nuo 1959 
m. lapkričio mėnesio.

MOKYTOJŲ TARYBOS sekre
toriumi Ii- šiems mokslo metams 
išrinktas vyrefcnysl.^ mokytojas 
S. Antanaitis.

MOKINIAI
1963-64 mokslo metus Vasario 

16 gimnazija pradėjo su 89 mo
kiniais, kurie klasėmis pasidalina 
sekančiai:

I-je 19, Il-je 16, III-je 16, 
IV-je 13, V-je 8, Vl-je 6, VI I-je 
5, VlII-je 3 ir IX-je 3. Iš jų yra 
45 mergaitės ir 44 berniukai; 68 
Romos katalikai, 20 evangelikų ir 
1. naujųjų apaštalų konfesijos.

Šalia suminėtųjų, bendrabutyje 
dar gyvena 1 mergaitė ir 1 ber
niukas, lanką kitas mokyklas. 1 
mergaitė šiuo tarpu gyvenanti 
kitur atvyks į gimnazijų II-jam 
pusmečiui ir kartu su IX klasės 
mokiniais laikys brandos egzami
nus.

Dar yra 13 paduotų prašymų, 
bet mokiniai iki šiol į gimnaziją 
nėra atvykę. Tikimasi, kad po 
vasaros atostogų dar prisidės ke
letas mokinių iš Bavarijos, kur 
mokslo metai baigiasi birželio 
mėnesį.

TARNAUTOJAI
Ūkiškųjų gimnazijos sritį tvar

ko J. Stankaitis. Raštinėje dirba 
V. Povilavičienė, einanti kartu ir 
Kr. Valdybos raštininkės parei
gas. šoferiauja K. Auškalnis, sar
gas yra V. Girskis, virtuvės ve
dėja Kl. Gundermann.

PARKO TVARKYMO DARBAI 
buvo atliekami ir naujųjų moks
lo metų eigoje vis vadovaujant 
ats. majorui J. Černiui. 2 savai- 

kodėl anomis birželio naktimis 
ir dienomis išvežamieji nesiprie
šino — juk jie žinojo, kas jų 
laukia! Tokių klausimų buvo ir 
tebėra. Nelaukime, kad patys to 
meto tremtiniai į jį atsakytų, o 
atsakykime mes patys į tolygų 
klausimų, statomą mums patiems 
— kodėl mes, kurie visa tai sa
vo akimis matėme ir nesėdėjo
me gyvuliniuose rusų vagonuo
se, kodėl mes neišėjome jų gin
ti ir išvaduoti? Kodėl? Atsaky
mas galioja visiems vienodas — 
noras patiems išlikti asmeniškai 
ir drauge sutaupyti visos tautos 
kraują. Anose sąlygose kito mo
tyvo nebuvo ir jo negalėjo būti. 
Tuo pačiu motyvu ir nebuvo pa
sipriešinta bolšcv. okupuojant’ 
Lietuvą. Jie leidosi tremiami su 
viltimi, kad vykstančio pasauli
nio sąmyšio pasakoje jie vėl ga
lės grįžti ir gyventi dirbdami sa
vo tautai. Tomis pačiomis vilti
mis vadovaudamiesi ir mes pa
sukom į Vakarus įsitikinę, kad 
mūsų sugrįžimas namo bus grei
tas.

Mūsų, kaip ir išvežtųjų viltys 
nepasitvirtino. Nors karas buvo 
vedamas išlaisvinimo šūkiu, bet 
mūsų krašte vieną vergiją pa
keitė kita vergija. Nežiūrint gra
žių karo obalsių ir garsių dekla
racijų po karo paaiškėjo, kad 
visai ne už žmogaus teises ir 
laisvę buvo kariaujama. Trem
tiniai kaip buvo išvežti, taip ir 
paliko Sibire; kasmet jų retėjan
čios eilės papildomos naujais 
tremtinių transportais. Mūsų 
kelias nuo namų dar labiau ir 
dar toliau nusitiesė ligi tolimiau-

| MURRAY’S | 
I HEALTH FOOD STOBES

646 George St., Sydney, Australia
H (Kampas Liverpool St.)
| TEL.: 21-4254 arba BA-4254
| (ANKSČIAU IŠ KINGS CBOSS, SYDNEY) >

JEIGU JUS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai j 
g gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per ■ 
« visiems gerai žinomų ir rekomenduotinų firmų: MURRAY’S i : 
$ HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
S kontaktų su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami :: 
g kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- i 
į tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ liuntinyt j 
g gaunama jūių giminių pilnoje tvarkoje.
g Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
a nei vieno siuntinio nepražudė per visų 15 metų, nes Jūsų siun- :: 
I® tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mei ■ 

pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų i 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per i 

p 12 dienų, 
fl 
g ’ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
g Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- 
ft mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 
g dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
g siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
di džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato i 
ft Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 : 
g — 30 dienų.
8
H BEGISTBUOTI SKYRIAI:
g SYDNEY:
g CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
ft 143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
g PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
g 293 Church St. Tel.: 635-9728.
g BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
ft 5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
g NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
g 557 Hunter St. Tel.: B 3596.
g NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
S 93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.
ft MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
g 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
ft PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
22 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

tes po 2 darbininkus davė 8593 
LS kuopa, o vienų šeštadienį sa
vanoriškai atvyko dirbo 5 tos 
kuopos nariai: vadas kpt. Juozas 
Venckus, J: Subačius, V. Vilčins
kas, D. Brazas ir J. Dagilis. Savo 
atostogų 8 dienas darbams gim
nazijoje paaukojo 4204 LS kuopos 
Uhlerborne narys J. Kotwas (ne 
lietuvis).

NAUJA DARBOTVARKĖ
Siekiant pakelti mokslo lygį, 

Mokytojų Tarybos buvo priimta 
nauja dienotvarkė, kurioje pra
matyta daugiau laiko ruošti pa
mokoms. Laiko priedas laimimas 
15 minučių anksčiau keliantis, 
sutrumpinant pertraukas tarpe 

siu žemės pakraščių.
Tačiau vargas ir kančios, net 

mirtis Sibiro tremtiniams nenu
trynė jų lietuviškos žymės lygiai 
kaip laikas ir nuotolis nuo tėvų 
žemės mūsų neatleido nuo pa
reigos ir ištikimybės savai tau
tai ir savo broliams. Nuo šito 
mūsų niekas neatleidžia — nei 
laikas, nei nuotoliai, nei badas 
Sibire, nei duonos perteklius va
karuose.

Rinkdamiesi paminėti savo iš
vežtų ir nukankintų brolių ir se
serų prisistatykime juos visoje 
realybėje: tepraeina jie pro mus 
kolonomis visame jų skurde ir 
nevilty, bet drauge ir nepalau
žiamoje didybėje! Pažvelkime 
kiekvienam jų į akis ir semki- 
mės iš jų žvilgsnio stiprybės ir 
ištvermės, nes ne jie šios stip
rybės reikalingi, bet mes! Minė
kime juos viešai ir demonstra
tyviai, kad juos ir jų skundą iš
girstų visi tie, kuriems laisvė yra 
šventa ir kuriems žmogaus tei

ATSISUKO IR Į MŪSŲ PUSĘ
Amerikiečių tarpe skleidžiama 

brošiūra ‘‘Nazi war Criminals 
Among Us by Charles R. Allen”. 
Tai atspaudas iš žydų laikraščio 
“Jewish Currents”. Brošiūra yra 
grynai prokomunistinė, nukreipta 
prieš antrojo pasaulinio karo pa
bėgėlius iš sovietų užimtų kraštų. 
Jos tikslas nuteikti amerikiečius 
prieš ateivius. Joje yra išvardinta 
visa eilė asmenų, apkaltintų žydų 
žudikais. Jų taip pat tokiais pat 
motyvais pajieško ir Sovietų Są
jungos vyriausybė. Iš lietuvių 

pamokų ir 1 valandų vėliau va
karieniaujant. Vietoj iki šiol bu
vusių 2 popietinio darbo valandą, 
dabar yra 3 valandos. Vakarinės 
darbo valandos liekasi tos pačios. 
Pamokų ruošimo priežiūra paves
ta mok. kun. J. Dėdniui ir mok. 
A. Viluckiui.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ RATELIAI' 
Labai pasikeitus mokinių sąs

tatui, suiro gražiai veikę du tau
tinių šokių rateliai. Mokytoja E. 
Tamošaitienė deda pastangų ga
limai greitu laiku juos vėl pasta
tyti ant kojų, nes jau yra gauta 
visa eilė prašymų atlikti progra
mų.

(Vok. K. V-bo» Informacijos) 

sės ir respektas žmogui taip pat 
yra šventas. Tai nėra prekiavi
mas mūsų tautos kančiomis ir 
išvežtųjų skundais, o tik perspė
jimas, kad kiekvienam yra at
vira toji pati grėsmė, kuri ištiko 
mūsų ištremtuosius, mūsų tau
tą! Drauge minėkime juos ir 
uždarai, savo tarpe, jieškodami 
intymaus santykio tarp jų ir mū
sų, nužemintai priimdami jų 
priekaištus ir jų nepalūžusiuose 
žvilgsniuose semdamiesi sau sti
prybės. Kai jų kančia pasidarys 
drauge ir mūsų kančia, kai jų 
viltys ir tikėjimas tuo pačiu gai
vališkumu prigis ir mūsų tarpe, 
tada mums bus aišku, kur sto
vime ir ką turime daryti. Jų 
skurdas, o mūsų sotis,, jų vergija, 
o mūsų laisvė tenebūna tie ski
riamieji tarpai, o veikiau tiltai 
tarp jų ir mūsų. Pagerbkime 
juos valandėle (ylos įsiklausyda
mi į jų sopulio iškankintų šir
džių pulsą, kad suvirptų ir mūsų 
širdys vienan meilės taktan — 

šioje brošiūroje minimi: J. Bobe
lis, K. Palčiauskas, S. Žakevičius, 
M. Biržiška, J. Šlepetys, J. Art- 
brazevičius, vysk. V. Brizgys ir 
Impulevičius. Jie visi toje brošiū
roje kaltinami tiesioginiu ar ne
tiesioginiu žydų žudymu. Ameri
koje drauge su šios brošiūros pa
sirodymu pasipylė komunistiniai 
mitingai, reikalaują išminėtus as
menis išduoti Maskvai. Lietuviai 
ir kitų tautybių žmonės į tokius 
komunistų mitingus atsako kontra 
mitingais.

4
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“KOVO” KLUBE
Nauji treneriai:

Pasitraukus D. Lee, vyrų ko
mandą treniruoti vėl paėmė ge
rai žinomas krepšinųikas A. Lau
kaitis. Treniruotės ir toliau tę
siamos sekmadieniais 9 vai, iš ry
to Newtown Police Boys Club.

Moteris ir toliau treniruoja V. 
Binkis, kai jaunius prižiūri A. 
Lapšys ir K. Protas.

KOVAS — BANKSTOWN 
95 — 88

Vienas iš geriausių Koviečių 
pasirodymų. Per šias rungtynes 
buvo sumušti 2 rekordai. 95-ki 
taškai yra daugiausia, kiek kovie- 
čiai yra įmetę per vienas rung
tynes. Antras rekordas, tai S. Lu
koševičiaus 55 taškai. Tai nau
jas Australijos lietuvių rekordas, 
sumušant A. Ignatavičiaus 46 
taškų rekordą, žaidimas buvo la
bai greitas. Gynyba labai grei
tai perdavė sviedinį puolimui, ir 
krepšys sekė po krepšio. Nors ir 
koviečiai žaidė tik penki be pa
kaitos (A. Daniškevičius, S. Lu
koševičius, D. Kriaucevičius, A. 
Lapšys ir K. Protas), labai grei
tas tempas buvo išvystytas iki 
pat rungtynių galo.

KOVAS — NEWTOWN 
55 — 66

Po gražaus laimėjimo prieš 
Bankstown, sekantį vakarą, kita
me turnyre (Kovas dalyvauja 
dviejuose turnyruose), koviečiams 
teko žaisti prieš seną priešą — 
Newtown. Jau prieš rungtynes 
buvo abejonių apie koviečių pa
sisekimą, nes į rungtynes atvyko 
tik 5 žaidėjai ir į aikštę turėjo

IRENA TAMOŠAITIENĖ

AUTOMOBILIU SKERSAI U.S.A.
Iš Salt Lake City pasukom link 

Yellowstone! parko. Važiavom 
kalnuotomis vietomis ir gėrėjo
mės vaizdais, bet Jackson Hole 
vietovė tai mus suviliojo net ke
lioms valandoms. Apylinkės pri
mena Europos Alpes, bet žmo
nės — tai charakteriai iš kaubo
jiškų filmų. Visas miestelis sken
di “wild west” atmosferoje. Na
mai suręsti iš rąstų, šaligatviai 
mediniai, senoviški vežimai ve
žioja turistus o aplinkui puikūs 
kalnai! Vyrai vilki margais marš
kiniais, apsiavę aukštais batais, 
ir, aišku, su kaubojiškomis pla
čiabrylėmis skrybėlėmis. Pasistai- 
pėm po miestelį, apžiūrėjom sa
votišką krautuvę, kur pardavinė
ja briedžių ragus, įvairių žvėre
lių kailius (net ir meškų kailių 
ten buvo) ir indėnų odos išdir
binius, bei įvairius menkniekius 
ir užsikėlėm keltuvu į kalną. Ten 
atsivėrė puikūs slėnio ir stačių 
Grand Teton kalnų vaizdai. Ap
linkui ošia pušys, tolumoje didin
gi kalnai, panėrę viršūnes debe
sėliuose. Ir štai nusileidę žemyn 
skubėjome tų kalnų link. Susto
jome prie ežero, kurį supo statūs 
granito kalnai su ledynų ir snie
go kepurėmis. Ežeras tvaskėjo 
saulės šviesoje apsuptas pušų, 
paskendęs vidurdienio ramybėje 
ir tyloje. Tik kur nekur sučirš
kėjo paukštelis ir vėl tyla... Net 
pušys nedrįso ošti. Deja tai bu
vo tik akimirkai, nes tuojaus at
sirado žmonių kurie sudrumstė 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
’ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
• šeštad. 9-13 vai.
’ 8th Floor, Capitol House, 109 Swan»ton St., 
, Molb., C.I. (Priėjai* Melbourne Town Hall)
: Tel. 62-2231

eiti be pilno sąstato. K. Protui 
teko žaisti centre. S. ir V. Luko
ševičiai puolime ir D. Kriauce
vičius ir A. Lapšys gynime. Trū
ko A. Daniškevičiaus ir J. Kriau- 
cevičiaus (neavyko dėl darbo) ir 
A. Vasario ir D. Kairaičio (paė
mę “nemokamas atostogas”).

Viduryje pirmo puslaikio, veda 
net 7-niais taškais, bet į galą kė
linio Newtown tolimais metimais 
išlygina rezultatą ir veda 3 taš
kais. Antrame puslaikyje pasiro
do koviečių nuovargis ir būdami 
geresniame fiziname stovyje New

Koviečių “A” pirmoji šachmatų 
komanda miesto tarpklubiniame 
šachmatų turnyre nugalėjo savo 
amžinų priešininką latvius 3J — 
14 santykiu ir šiuo metu užima 
septintą vietą lentelėje.

Antroji koviečių šachmatininkų 
komanda “A” rezervas baigė tur
nyrą ir užėmė paskutinę vietą bu
vusiame turnyre. Laimėti geresnę 
vietą daug vilčių nebuvo, nes dau
gumas žaidėjų dalyvavo turnyre 
pirmą kartą neturėdami patyrimo.

RYGA SHIELD TURNYRAS
Latvių šachmatų klubui dovano

jus gražų šachmatų skydą, N.S.W. 
Chess Association suruošė naują 
tarpklubinj šachmatų turnyrą, pa
vadindama Riga Shield turnyru. 
Turnyrą laimėjusio klubo vardas 
bus įrašytas į minimą skydą.

(Žiūr. pradžią pr. M.P. Nr.) 
tą ramybę. Mielai būtumėm dar 
ilgas, valandas ten' praleidę, bet 
tikslas buvo dar tą pačią dieną 
pasiekti Yellowstone parką — 
meškų gyvenvietę. Prie ežero už
kandom didžiulėje valgykloje, 
kurioje buvo galima gauti ir rū
bų, batų bei suvenyrų. Vytas įsi
taisė kaubojišką skrybėlę — sa
ko bus gerai nuo saulės — ir jau
tėsi visai kaip vietinis.

Yellowstone parką pasiekėm 
gerokai po vidurdienio ir susto
ję pamatėm mešką su meškiuku. 
Kiek toliau kita meška su meš
kiuku aikštelėje; ėmėm mėtyti 
jiems saldainius ir džiaugėmės, 
kai jie ėdė ir laipiojo ant suolo 
ir stalo — mums buvo gera pro
ga juos nufotografuoti. Važiuo
dami pažiūrėti “Old Faithful” 
geizerio matėm dar daugiau meš
kų ir besiganančių briedžių. “Old 
Faithful” yra taip vadinamas to
dėl, kad jis reguliariai, beveik 
kas valandą, šauna į viršų. Mums 
teko beveik valandą laukti to 
spektaklio. Verdantis vanduo 
pradėjo po truputį veržtis iš že
mės ii- staiga šovė augštyn apie 
120 pėdų. Tai truko 2 minutes, 
bet laiko užteko ir nufotogra
fuoti ir pasižiūrėti. Važiuojant 
lauk iš parko visiškai sutemo. Ke
lias siauras, apaugęs medžiais ir 
smarkiai vingiuotas. Po valandos 
privažiavom Cooke City miestelį 
kalnuose. Nakvynę gavom rąstų 
triobelėje ir vakarieniavom val
gykloje, kurioje ant sienų kabė

town vyrai rungtynes laimi 11 
taškų skirtumu. Turėdami pilną 
sąstatą ir jeigu nebūtų žaidę va
karą prieš, koviečiai būų pasiro
dę daug geriau ir rungtynės ga
lėjo būti laimėtos. Bet ne vien 
tik dėl to pralaimėta. Buvo pas
tebėtos šios klaidos:

1) Apsilankė senas mūsų prie
šas — “pompa”. Visi 5 žaidėjai 
nusilakstė nuo kojų. Atrodo, kad 
treneriui reikėtų daugiau dėme
sio kreipti į žaidėjų fizinį stovį, 
nes vien geru žaidimu vaikščio
dami po salę rungtynių nelaimės-

2) Kai kurie žaidėjai rungty
nes Bandė laimėti patys vieni. 
Buvo pražiopsota gan daug krep
šių vien tik dėl to, kad žaidėjas, 
būdamas po krepšiu, negavo pa- 
suotės.

3) Buvo stengiamasi per grei
tai žaisti, tuo būdu daug kartų 
(be reikalo) buvo prarastas svie
dinys.

Už Kovą žaidė ir taškus pelnė: 
S. Lukoševičius 17, D. Kriauce
vičius 13, K. Protas 10, A. Lap
šys ir V. Lukoševičius po 8.

Turnyras prasidės rugpjūčio 5 d. 
Sydney lietuviai šachmatininkai 
pasiryžę turnyre dalyvauti, jei pa
jėgs sudaryti 12-kos žaidėjų ko
mandą. Kitas svarbus dalykas — 
trūkumas lentų ir figūrų.

LIETUVIŲ TURNYRAS 
Kaskart didėjant lietuvių šachma
tininkų skaičiui, šiais metais nu
matoma pravesti 2 lietuvių šach
matininkų turnyrai. Pirmasis “A” 
klasės žaidėjams, kur turnyro lai
mėtojo vardas įrašomas į šach
matų skydą. Antrasis “A” rezer
vo žaidėjams ir visiems šachmatų 
mėgėjams, į kur kviečiame įsira
šyti visus Sydnėjaus lietuvius 
šachmatų mėgėjus.

šis minimas turnyras prasidės 
liepos 11 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Namuose Redferne. Turnyrą pra- 

jo meškų kailiai, briedžių ragai 
ir įvairių mažų gyvuliukų kailiu
kai, o kampe tupėjo didžiulis 
kimštas erelis ir pelėda. Padavė
ja buvo labai šneki, ir savotiška 
vietine tarme pasakojo mums is
torijas apie medžiotojus ir atos
togautojus ir stebėjosi, kad mes 
iš taip toli važiuojame. Taip pat 
mums papasakojo, kad važiuosim 
per kalnus ir kad sekantis mies
tas bus tik už 70 mylių.

Viduje buvo smagiai šilta nes 
per visą naktį pleškėjo pečiukas, 
o lauke šąlo. Ryte išėję laukan 
pamatėm šalną ir apledėjusį au
tomobilio langą. Kai mes, nuva
žiavom į garažą benzino, parda
vėjas buvo labai nustebęs, kad 
mums neužšąlo vanduo radijato- 
riuje. Dienos šviesoje miestelis 
atrodė gražiai ir mums priminė 
mažus australiškus miestelius, 
kalnai jį supa iš visų pusių.

Išvažiavę, patekom į labai gra
žias vietas kalnuose. Dažnai sto
jom pasigėrėti vaizdais ir pafo- 
tografuoti. Kelias buvo labai vin
giuotas ir status. Vienu metu pa
siekėm 10,000 pėdų aukštį. Daž
nai vietose, iš kur buvo matomi 
gražūs vaizdai buvo padaryti spe
cialūs sustojimai automobiliams. 
Deja, ne visur buvo galima su
stoti, o ypač ten, kur aš mačiau 
spalvingas laukines gėles, nebu
vo sustojimo vietų. Man taip no
rėjosi sustojus pasigėrėti tomis 
gėlėmis — jos priminė Lietuvos 
laukus ir pievas, kur ir dabar 
turbūt žydi skaisčiai raudonos 
aguonėlės ir mėlyni varpeliai. Iš 
kalnų išvažiavom tik apie pietus 
ir užkandę Miles City lėkėme 85 
mylių greičiu Minneapolis link 
per Montanos lygumas. Važiuo
jant per Montana ir Dakota vaiz
dai buvo monotoniški — lygu
mos, vietomis kalvelės ir gana 
retai matėsi ūkiai. Ale vabzdžių, 
vabzdžių! Tiesiog milijonai skrie
jo link automobilio ir netrukus

Sporto Įvairenybės
OLIMPIADA PER TELEVIZIJĄ 

“Europos žiūrovai negalės sa
vo televizorių ekranuose pamaty
ti visų Tokio olimpinių žaidynių”, 
— taip pareiškė žurnalistams 
daktaras Karlas Hercas, vienas 
Vakarų Vokietijos pašto ministe
rijos vadovų. Herco manymu, pa
lydovai, kuriuos pavyks paleisti 
per dvejus iki olimpiados likusius 
metus, suteiks galimybę tik trum
poms — kelių minučių — televi- 

ves J. Baikovas (tel. LL 5727). 
Jeigu Sydnėjaus lietuviai šachma
tininkai mėgėjai (o tokių yra la
bai daug) įsijungs į šį turnyrą, 
tai ateinančiais metais bus galima 
sudaryti ir trečią komandą.

IŠKYLA Į CANBERRA
Iš Canberros australų šachmati

ninkų klubo gautas kvietimas 
draugiškoms rungtynėms. Lietu
viai šachmatininkai, norintieji 
vykti į Canberra, praneša savo 
pavardę šachmatų sekcijos vado
vui V. Augustinavičiui (19 Chal
lis Ave., Dulwich Hill). Tiksli 
data dar nenustatyta, bet tokią iš
kylą bus galima įvykdyti tik pasi
baigus “A” klasės turnyrui, t. y. 
po liepos 18 d. V. A.

JAV ATVIROS p-bės šiemet į- 
vyksta Chicagoje, rugpjūčio 11 
— 23 d. Daugel metų JAV p-bės 
buvo vykdomos vakaruos. Puiki 
proga mūsų meisteriui Tautvai- 
šui, ekspertams Jakštui, Palčiaus- 
kui, Zujui ir kitiems čikagiškiams 
pasirodyti. Netoli būtų ir buv. 
Michigano meisteriui Kaziui Škė
mai iš Detroito pasiekti Chica- 
gą. 1950 m. Tautvaišas buvo pa
siųstas bostoniškių j JAV p-bes 
Detroite, tuokart jis baigė 20-ju 
(iš 120 dalyvių) su 7J tš. (iš 12). 
Neturėdamasi patyrimo šveicarų 
sist. varžybose jis buvo nekaip nu
siteikęs, nežiūrint gana gero pa
sirodymo. Dabar tokios sistemos 
turnyrai Tautvaišui nebesudaro 
problemos. į Chicagą žada paju
dėti buv. Montrealio meisteris Ig
nas Žalys; jis 155 JAV p-bėse, 

priekinis langas buvo panašus į 
kautynių lauką nuklotą vabzdžių 
lavonais, per kuriuos mes jau ne
bematom kelio. Vos išlipus iš au
tomobilio nuvalyti langų, užpuo
lė mus uodai, ir šoko gilti pul
kais — atsiginti tiesiog neįmano
ma. Vabzdžių buvo ne tik ant 
lango bet ir motore — teko dėti 
specialų sietelį, kad neužkimštų 
radijatoriaus. Visiškai tamsoje 
pasiekėm Mobridge prie Missou
ri upės ir ten sustojom pernak
voti.

Ryte dar grįžom prie upės pa
žiūrėti kaip atrodo Missouri — 
apžvelgėm jos ramią niekur ne
skubančią vagą ir leidomės tolyn 
— Čikagos link. Pietinėje Dako- 
toje ir Minnesotoje matėm gra
žius ūkių pastatus su įdomios 
struktūros kluonais, kurie dau
giausiai buvo dažyti tamsiai rau
dona spalva su baltais pagraži
nimais.

Minneapolį pasiekėm pavaka
rėje. čia nestojom, nes mūsų 
tikslas buvo kuo greičiau pasiek
ti Čikagą. Minneapolis — gražus 
miestas, jame daug parkų ir me
džiais nusodintų gatvių. Perva
žiavę Mississippi upę patekom į 
S't. Paul. Tai Minnesota valsti
jos sostinė, šie du miestai ypa 
vadinami “twin cities”. Pradėjus 
temti patekom į kelius, kurie bu
vo taisomi ir teko sumažinti grei
tį, ir mums atrodė, lyg mūsų 
tikslas dar nepasiekiamai toli
mas. Pradėjom dažniau keistis 
šoferiavimo pareigomis. Praūžėm 
pro Madison ir jau nuo Beloit 
įstojom į “toll road” — kelią, už 
kurį reikia mokėti. Kelias platus 
ir gana tiesus, automobilių ne
daug, betgi ir vėl negalėjom sku
bėti, nes buvo rūkas. Jausmas tik
rai savotiškas, kai nakties tam
soje skraido debesėliai aplink, o 
retkarčiais dar koks automobilis 
pralenkdamas prašvilpia. Nuo
vargis jau jautėsi visuose sąna
riuose — važiavome jau beveik 
20 valandų ir tos valandos dabar 
atrodė daug ilgesnės ir kelias ne
sibaigiantis. Paryčiais visiškai 
netoli Čikagos sustojom išgerti 
kavos ir pripildyti benzino. Ka- 

zijos laidoms iš Azijos į Europą 
transliuoti. Kad būtų sudarytas 
reikiamas telepalydovų tinklas, 
prireiktų maždaug aštuonerių me
tų. “Toks tinklas, — pabrėžė 
Hercas, — turi susidėti iš žiedo, 
jungiančio apie 50 palydovų, taip 
pat iš specialių priimamųjų sto
čių žemėje, įrengtų įvairiose ša
lyse”.

“JUODOJI GAUJA 
DARBUOJASI

Paryžiuje kilo neregėtas skan
dalas dėl žirgų lenktynių. Per 
Bordo prizo lenktynes trys neži
nomi vyriškiai ir viena moteris 
totalizatoriaus filialuose įvairiuo
se miestuose statė stambias su
mas už žirgus, pažymėtus 3, 4, 
2 numeriais. Viso jie laimėjo 1,9 
milijono naujųjų frankų. Kadan
gi žigras Nr. 2 neturėjo jokių ga
limybių laimėti ir jo pergalė bu
vo daugiau negu netikėta, polici
ja nutarė ištirti šį reikalą. Ta
čiau vienas nežinomųjų, atėjęs 
pasiimti laimėjimo, tučtuojau din
go, kai tik jį paprašė parodyti

Long Beach, Calif, surinko 8:4 
taškų ir baigė 17-ju. Ar negalėtų 
Povilas Vaitonis iš Hamilton, 
Ont., dalyvauti? Jei bent vienas 
lietuvis prasimuštų į pačias vir
šūnes būtų naudinga Lietuvos 
reikalui.

MASSACHUSETTS — CON
NECTICUT kasmetinės rungty
nės įvyko New Londone. Laimėjo 
Mass. 17J:16į. Algis Makaitis 
žaidė 5 lentoj (pralaimėjo Edel- 
baumui.) Po 8 metinių susitikimų, 
veda Mass. 5:3. Pirmuosius 4 lai
mėjimus pasiekė lietuvio (K. M.) 
vadovautos Mass, komandos.

VILNIUS. Lietuvos šachmatų 
prbes antri metai laimi Maslo
vas. Jis surinko 11 (iš 15) tš., 2. 
Vladas Mikėnas 10į (pralaimėjo 
Uogelei, Lapieniui), 3-4. ūuka- 
jevas ir A. Butnorius po 9J. Pa
brėžtina 17-mečio A. Butnoriaus 
sėkmė: jis pralenkė meistrus 
Vistaneckį, Ostrauską, Baršauską 
ir kt. Butnorius Sovietų jaunių 
p-bėse Maskvoje baigė penktuo
ju.

★
Moterų p-bes laimėjo ketvirtą 

kartą Maišiogalos vid. mokyklos 
mokytoja M. Kartanaitė, sukoru
si 8 tš. iš 9 galimų, 2. Morozova 
71, 3. Štendelytė 7.

PASISAKO KITA MOTINA
Perskaičius ponios Marijos Ju- 

raitienės rašinį “Žodį turi pati 
motina”, tilpusi M.P. Nr. 19, svei
kinu už taip svarbų motinos reikš
mės ir pareigos iškėlimą viešu
mon, bet negaliu sutikti su išdės
tyta “antrąja medalio puse”. Su
tinku, kad yra vienos kitos mo
tinos (mažumoje) padėtis, kur vy
ras — tėvas nesirūpintų šeimos 
medžiaginiais ir lietuviškais rei
kalais, bet lygiai yra ir tokių mo
tinų, kurioms maža rūpi šeimos 
lietuviški reikalai.

Mūsų laimei mes turime daug 
gerų lietuvių tėvų ir motinų Aus
tralijoje. Tą patvirtina mūsų lie
tuviško jaunimo gausumas ir jo 
dalyvavimas lietuviškuose darbuo
se ir organizacijose.

Toliau rašoma, kad tėvas neno
ri viršvalandžių dirbti, todėl mo
tina priversta eiti dirbti. Su tuo 
sunku sutikti — gal yra tokių, 
bet retai. Kiek esu patyrus, žinau 
ir mačiau daug motinų, kurioms 
nėra reikalo dirbti ir kas blogiau
sia dar ir prieš tėvo ir šeimos va
lią savanoriškai eina dirbti, o 
paskui nusiskundžia, kad jinai 
darbovietėje o ne namuose. Štai 
man gerai pažįstama šeima, pui
kiai įsikūrus, bet ji praradusi ry
šius su lietuvių bendruomene ir 
netgi su tikėjimu. Kodėl? Ir tai 
tik todėl, kad motina dirbo prieš 
tėvo ir šeimos valią, kuriai nerei
kėjo visai dirbti. Tuo atveju vai
kai, nematydami tėvų, augo sve
timoje aplinkoje ir gatvėje, bet 
kada tėvai susigaudo, kad vaikai 
jau nėra jų vaikai, jau būna per 
vėlu. Belieka kaltinti ne ką kitą, 

vinė sustojimo vietoje buvo pil
na jaunų vaikinų bei merginų, 
jie visi triukšmavo, rūkė ir atro
dė įgėrę. Kompanija mums pa
darė labai nekokį įspūdį ir mes 
išgėrę po puodelį kavos smukome 
lauk. Čikagoje atsiradom auštant 
— viskas pilka: pilkas dangus, 
debesimis aptrauktas, pilki na
mai, šiltas, tvankus oras... 

dokumentus. Specialistai tvirti
na, kad ketvertas laimėjusiųjų 
— nariai “juodosios gaujos”, ku
ri jau seniai veikia žirgų lenkty
nėse. Vien tik 1961 metais, pa- 
pirkdami raitelius, žirgų dopingo 
ir kitų machinacijų pagalba, gau
ja uždirbo apie 15 milijonų nau
jųjų frankų. Policija pranešė, 
kad nusikaltėliai tebejieškomi, 
taip pat tyrinėjamas klausimas, 
kas iš raitelių dalyvauja gaujoje.

KAS SUDERINS FANFARAS?
Tarp klausimų, jaudinančių 

Tokio olimpiados organizatorius, 
buvo ir toks: kas sukurs muzika 
olimpinėms fanfaroms ir suderins 
visas fanfaras. Organizacinis ko
mitetas gavo 414 pasiūlymų iš 
įvairių Japonijos kompozitorių ir 
muzikologų. Po ilgų svarstymų 
pirmenybė buvo atiduota Micui 
Imai. Jam 40 metų. Jis yra vie
nos Tokio muzikinės firmos sim
foninio orkestro vadovas. Kaip 
pranešė Imai, signalas tęsis 35 
sekundes ir žaidynių metu nu
skambės maždaug 200 kartų.

FINIŠAS — PSICHIATRINĖJE 
LIGONINĖJE

Amerikos spauda pranešė, jog 
visame pasaulyje pagarsėjęs bok
sininkas profesionalas Edis Ma- 
chenas nugabentas į psichiatrinę 
ligoninę, siekiant “apginti jį nuo 
paties savęs”. Tai atsitiko Napos 
mieste Kalifornijoja. Policinin
kas užtiko boksininką tą akimir
ką, kai jis pakėlė užtaisytą pisto
letą ir svarstė, ar paspausti gai
duką. “Machenas buvo prislėgtas 
beviltiškos būsenos ir pareiškė, 
kad jau keli mėnesiai negali su
daryti sutarties eilinei kovai. Jo 
kišenėje buvo laiškas žmonai”, — 
praneša Vakarų Vokietijos agen
tūra DPA. Policininkai, manyda
mi, kad boksininkas kažką slepia, 
tyrinėja tikrąsias priežastis, pa
stūmėjusias Macheną į savižudy
bę. Tačiau ir be jokio tyrimo aiš
ku, kad sunkiasvoris boksininkas, 
kuriam skiriama trečia vieta pa
saulyje po Liistoono ir Patersono 
tapo gangsterių auka.

TARP DVIEJŲ MOTERIŠKIŲ
— Pasakyk, mieloji, ką tu da

rai, kad tavo santykiai su vyru 
visada tokie geri?

— Labai paprastai. Laikas nuo 
laiko aš išpiaunu iš vyro drabu
žių porą sagų, kad jis įsitikintu, 
jog be manęs negalės gyventi...

o save, nes nebuvo laiko vaikus 
atvesti į liet, pamaldas, liet, mo
kyklą ir net buvo gailimasi už
prenumeruoti bent vieną liet, laik
raštį, o ką bekalbėti apie lietu
viškas knygas. Kada pasiūlyda
vau knygą, atsakymas būdavo — 
jos per brangios, vaikai nusiper
ka komikų už penus, kuo jie ir 
pasitenkina. Taigi, daug dirban
čioji motinėlė iškeitė dvasines gė
rybes į nedaug vertas materiali
nes, kartu padarydama didžiau
sią skriaudą savo vaikams ir daug 
nemalonumo ir širdies priekaištų 
sau. Aišku, šiuo atveju didžiulė 
skriauda ir lietuviškai visuomenei 
ir tautai.

Noriu duoti ir tėvo pavyzdį. 
Kaip žinoma, ne vienam iš tėvų 
neišvengiamai teko sukurti ne lie
tuviškas šeimas, kurios paprastai 
nuostolingos lietuviškai visuome
nei, bet ne visada taip yra, ste
bint ir turint pažįstamų mišrių 
šeimų, kur nėra lietuvės motinė
lės. o tik lietuvis tėvas, vis tik 
vaikai kalba lietuviškai, atvežia- 
mi į liet, pamaldas ir j liet, sek
madienio mokyklą. Tad šiuo atve
ju garbė tokiems lietuviams tė
vams, nes jie atlieka ir motinos 
pareigas, auklėdami vaikus lietu
viškoje dvasioje. Bet jie, kaip ten
ka girdėti, nesiskundžia tuo. To
liau p. Juraitienė rašo, kad tė
vas išgeria, skaito australiškus 
laikraščius, tik tegalvoja apie 
lenktynes ir kt. Šiuo atveju reikia 
patyrinėti, ar neglūdi kartais 
priežastis pačioje motinoje. Jei
gu tėvelis šį ar tą blogai daro šei
moje, tai motinos pareiga primin
ti tėvui jo negerą elgesį šeimos 
atžvilgiu, ir tikiu, su motinišku 
rūpestingumu galima būtų kaiku- 
riuos negerumus pašalinti. Moti
na, daugiau suprasdama šeimos 
reikalus, ji ir daugiau atsakinga 
šeimos auklėjime. Tad ji ir turi 
jaustis motiniškai, auklėti vaikus 
ir turimose sąlygose dorais lietu
viais, o ne teisinti savęs neturė
jimu gerų materialinių sąlygų ir 
laiko.

M.P.
taip pat lietuvė motina Melbourne.
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Kudirkos savaitgalio mokyklos 
mokinių tėvai turėjo metinį susi
rinkimą.

Susirinkimą pradėjo Tėvų Ko
miteto p-kas p. J. Manikauskas, 
pakviesdamas susirinkimui pir
mininkauti p. J. Gailių,’ o sekreto
riauti p. M. Kymantą.

Toliau sekė Tėvų p-ko p. J. 
Manikausko pranešimas. Iš čia su
žinome, kad 1962 m. darbas mo
kykloje baigtas patenkinamai: 
mokyklą lankė apie 40 mokinių. 
Drauge pirmininkas padėkojo bu
vusiems mokytojams p.p. A. Kar
pavičiui (vedėjui), J. Mačiulienei, 
M. Januliui ir B. Milkauskaitei.

šiais metais Tėvų Komitetas 
turėjo daug rūpesčių sukomplek
tuoti mokytojus, bet viskas nuga
lėta — darbas mokykloje norma
lus. Ypač padėkota p. R. Norvy
dui už jo darbą mokykloje metų 
pradžioje. Dabartiniu metu mo-

LIEPOS 6 D. (ŠEŠTADIENĮ) DAINAVOJE

“ŠVYTURIO” TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS RENGIA

ŠOKIU VAKARĄ 
. 1 I

PROGRAMOJE:
Latvių tautinių šokių grupė,,

< Vengrų tautinių šokių grupė,
lietuvių tautinių šokių grupė.

Gros vokiečių kapela. Veiks pilnas bufetas.

Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visas ir visus! Esame tikri, kad būsite sužavėti!
• Švyturio Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
SPAUDOS BALIUI ARTĖJANT

Kaip teko nugirsti, Geelonge 
spaudos baliaus rengėjai intensy
viai ruošiasi: organizuoja loteri
ją, kurioje net ir paršą bus gali
ma laimėti, numato visas sienas 
spauda išpuošti, o vakaro metu 
pasirodys ir knygnešys su savo 
specialiu laikraščiu, apie kurį te
žino tik rengėjai. Svečių tikimasi 
iš Ballarat, Melbourne, Morning
ton ir gal net iš Sydney.

Man vis norint daugiau sužino
ti vienas iš organizatorių tiesiai 
pasakė: “Jeigu nori laimėti keptą 
paršą ir- pamatyti daug kitokių 
staigmenų, tai būk spaudos ba
liuje liepos 20 d. 7 vai. vak. Gee
long Lietuvių Namuose!”

Šio spaudos baliaus pelnas ski
riamas “Mūsų Pastogės” ir “Tė
viškės Aidų” savaitraščiams pa
remti.

Aitvaras

KOKS PANAŠUMAS

Viena ponia rodanti savo nuo
trauką, vaizduojančią ją savo 
motinos rankose.

— Štai aš prieš dvidešimt me
tų.

— Puiki nuotrauka, — sako 
jos draugė, — o ką jūs čia laiko
te ant rankų ? 
■►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦M 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ J
«■ • -

Remkime savo gimines siųsdami siuntinius per seniausią
■■ lietuvišką firmą Australijoje veikiančią nuo 1956 metų. Nau- • > 
.. jausi muitų sąrašai siunčiami pareikalavus. Garantuotas ori- '» 

statymas už pigų mokestį. Prekės į siuntinius parduodamos vie- “
; ’ toje urmo kainomis, ypatingai rekomenduojam medžiagas kos- ;> 

tiumams, paltams, impilams, neilonus, odines kurtkas, skaras,
.<■ ir t.t. Maisto siuntinių užsakymai išpildomi per 3 savaites. “

COSMOS •
: trading co. y

:: 2 SCHOFIELD S., ESSENDON, VIC. "
“ DĖMESIO! NAUJAS TEL. 379-2325

Adelaide: ★ J. Binkevičius, 9 Fourth Ave., Woodville Gardens. -> 
«► ★ J. Stepanas, 146 Morgan Ave., Edwardstown, tel. 76-1037 ‘ ‘ 
“ ★ B. Straukas, 16 Church St., Highgate, tel. 7-4035
“ Sydney; 270 Miller St., Nth. Sydney, NSW., tel. XB-5027. ;;
■ • Cabramatta: 84 Cumberland St., tel. 72-5470. <►

Newcastle: 53 Hanbury St., Mayfield, tel. MW-2328. “
‘ “ Brisbane; 5 Markwell St., Bowen Hills, tel. 5-2527’ ’
“ Perth: 21 Brookman St., Perth, W.A. " ■
«► Hobart: 57 Strickland Ave., Hobart, Tas. <»

Geelong: 11 Breadalbane St., Newcomb, Vic.
*“v DĖMESIO! Prašome atsiliepti suinteresuotu* —> ar mūsų ’) 
> - agentūra Bankstowno rajone ir Canberroj. « ”
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦

kyklai vadovauja kun. Dr. P. Ba
šinskas, mokytojauja p. Savickie
nė, p. čerekavičienė ir p. M. Janu
lis. Taip pat Tėvų Komitetas su- 
ruošęs pelningą balių, Kalėdų 
Eglutę, Motinos minėjimą ir mo
kytojus apdovanojo piniginėmis 
dovanomis.

Komiteto kasininkė p. Braže- 
lienė pranešė, kad per metus pa
daryta £185.10.2. apyvartos. Iš
leista £138.12.9. Visos kasos kny
gos patikrintos Geelong apylin
kės kontrolės komisijos.

Mokyklos vedėjas kun. Dr. P. 
Bašinskas pranešė, kad mokykla 
persitvarkiusi į tris skyrius ir vie
ną priešmokyklinę grupę. Jis taip 
pat pripažino, kad mokiniams 
tinkamiausi vadovėliai yra Kregž
dutė ir Lietuvos laukai. Susirin
kimas pritarė šiuos vadovėlius 
mokyklai nupirkti.

I naują Tėvų Komitetą išrink
ti: p. Slavickas (senj.), p. Obe
liūnas ir p. J. Manikauskas. Kan
didatais liko ponios čerekavičie-

Kiek teko patirti, Cabramatta 
apylinkės valdyba po pereito sek
madienio visuotinio apylinkės su
sirinkimo atsinaujino (o gal ir 
visai nauja), tuo tarpu kai Ban- 
kstowno apyl. v-ba braška — ga
limas. daiktas netrukus išgirsime 
didelių staigmenų. Tuo tarpu šiais 
dviem atvejais neišleista oficialių 
komunikatų.

★
Pereitą šeštadienį Sydnėjuje 

įvyko stebėtinai margas ilgaplau
kių ir trumpabarzdžių mąstytojų 
vakaras, į kurį svečių prisirinko 
nenumatytai daug. Kas ten buvo, 
leisime patiems ilgaplaukiams pa
sisakyti. čia paduodame tik vie
ną kitą iš to vakaro atsiliepimą:

“Stebėtinai žavus vakaras prie 
žvakių šviesos ir prie K. Ankaus 
sukurtos muzikos, be pertraukų”.

“Tik prie mirksinčių žvakių 
tinkamiausiai galime įvertinti, 
kur tikroji Šviesa ir mūsų švie
susis akademinis jaunimas”.

“Kitą sykį manęs ir surišto ne
nuvestų į tokią klaikią skylę, kur 
vyko anas vaiduoklių vakaras”.

“Esu tiesiog sužavėta — muzi
ka ta pati, o visi šoko, kaip kas 
išmanydami: visai taip, kaip aks- 
trakčiam mene — dailininkas 
sau, stebėtojas sau”.

nė ir Kisielienė.
Toliau besikalbant kun. Dr. P. 

Bašinskas pasiūlė įvesti mokyk
los turto — inventoriaus knygą ir 
nusamdyti nuolatinį sargą, kuris 
kas šeštadienį sutvarkytų mokyk
lą — Lietuvių Namus. Išdiskuta
vus prieita išvados, kad Liet. 
Namuose švaros palaikymui prisi
dėtų visos veikiančios vietinės 
liet, organizacijos, nes dabartiniu 
laiku visi naudojasi Liet. Namais, 
o švara rūpinasi tik Tėvų Komi
tetas ir susirinkimas įgaliojo ko
mitetą susirišti su visų organi
zacijų vadovais tą reikalą aptarti.

Tėvas
-—

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Adolfas Varkalis, 

paskutiniojo karo metu pasitrau
kęs iš Lietuvos. Pajieško jo šei
ma, likusi Lietuvoje. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji praneškite: 
J.J. Bachunas, Sodus, Mich., 
U.S.A.

Sekmadienį įvykusios Aušros 
tunto sueigos metu, kuri buvo 
skirta jaunųjų skautukų džiaugs
mui ir pasismaginimui, daugiau 
smaginosi vadovai, negu jaunik
liai. Kada prasidėjo filmų de
monstravimas iš Australijos liet, 
skautų stovyklavimo, Mūsų Pas
togės atstovui buvo pareikšta — 
filmai rodomi tik suaugusiems. 
Filmų demonstravimo metu spau
dos atstovas staiga pasiklausė už 
jo stovinčio 7 pėdų augščio drau
gininko: “Ar kartais aš Tamstai 
neužstoju?”

★
Buvęs pernai Brisbanės apylin

kės pirmininkas p. Mališauskas 
jau dvi savaitės kaip vieši Sydnė
juje atostogaudamas ir lankyda
mas savo pažįstamus ir lietuvių 
parengimus. Jo žodžiais “Jūsų 
čia. tiek daug, kad grįšiu namo la
biau pavargęs, negu pailsėjęs”.

★
Prisiminus Brisbanę prisiminė 

ir seni nendrių kirtimo laikai. 
Neseniai ir vienas lietuvis jau
nuolis iš Tasmanijos išvyko pa- 
kirtėti cukrinių nendrių norėda
mas įsitikinti, dėl ko cukrus toks 
saldus. Senas nendrių kirtikas p. 
Mališauskas aiškina, kad atsimin
damas anas kraujo ir prakaito 
dienas dar ir šiandie cukrų var
toja labai taupiai.

★
Dr. Jonas Grinius, Europos 

Lietuvyje pasakodamas savo iš
gyvenimus Amerikos lietuvių tar
pe tarp kita ko pastebi: “Anks-

KVIETIMAS
Sydney Lietuvių Klubo “Lietu

vių Namai” visuotinis narių susi
rinkimas įvyksta 1963 m. liepos 
14 d. 2 vai. p.p. Redfern Liet. Na
muose (20 Botany Rd., Alexan
dria).

Susirinkimo dienotvarkė

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos patvirtini

mas ir jos pranešimas.
4. Vykdomųjų organų praneši

mai:
a) Tarybos pirmininko,
b) Tarybos iždininko,
c) Kontrolės komisijos.

5. Sydney Lietuvių Klubo “Lie
tuvių Namai” organizacijos užbai
gimas ir nariams už jų turimus

J Liepos mėn. 27 dieną (šeštadienį) DAINAVOJE, J
!;: SYDNCIAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS “ K O V A S" RENGIA ‘į

j ŠOKIU VAKARĄ - BALIŲ | I I
>J< Bus puiki programa, gausinga loterija, gera kapela ir pilnumoje veiks bufetas. ‘

Pradžia 7 vai. v ak. '
ra _ j
; Pelnas skiriamas sporto reikalams. Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti. At- | 

vyksta ir svečių iš Canberros, Wollongongo ir kitų artimesnių apylinkių. Jau dabar galima 
stalus užsisakyti pas Sporto Klubo Valdybos n arę p. Z. Motiejūnaitę telef. 644-2202 ir pas į 

>$ kitus Valdybos narius. I
>♦< SP. KLUBO "K O V O" VALDYBA j

Pranešimai
LOTERIJOS REZULTATAI

Melbourne Socialinės Globos 
Moterų Draugija praneša, kad lo
terijos bilietų traukime, įvyku
siame Joninių pobūvio metu bir
želio 22 d. Lietuvių Namuose, da
lyvaujant svečiams ir bilietus 
traukiant p. Korsakienei ir Apyl. 
V-bos pirmininkui p. Pelenau»kui, 
laimėjimai teko:

1. Pirmas laimėjimas — radio 
tranzistorius teko bilietui No. 
B 16 mėlynos spalvos; savininkė 
ponia Mockienė.

2. Antras laimėjimas — indų 
komplektas teko bilietui No F 48 
ružavos spalvos; savininkė pane
lė B. Sant.

3. Trečias laimėjimas — termo
sas teko bilietui F 47 ružavos 
spalvos, savininkė p. Vincė Savic
kienė.

Visoms mieloms talkininkėms, 
taip nuoširdžiai prisidėjusioms 
platinant loterijos bilietus ir 
Melbourne lietuviams gausiai šią 
loteriją parėmusiems, tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija, Melbourne.

čiau žinojau, kad negalima nei
giamai išsitarti apie karininkus 
ir kunigus. Kad ir didžiausias 
klaidas jie darytų, vistiek turi ty
lėti, kitaip už viešos teisybės pa
sakymą gali gauti per galvą nuo 
paliestųjų arba jų draugų. Pasi
rodo, kad Amerikoj prisidėjo dar 
dvi neklaidingųjų ir “neliečiamų
jų” kategorijos — gydytojai ir 
inžinieriai”.

*
Sydnėjiškiai viešai stebisi, kodėl 

šiais metais Dainos choras nesu
rengė Petrinių, kurios būdavo 
taip iškilmingai kasmet švenčia
mos. Juk, rodos, varduvininkų 
chore yra. Net ir Petras Ropė po 
paskutinės katastrofos specialiai 
pasistengė išlikti gyvas, kad ga
lėtų dalyvauti choro Petrinėse”.

★
Vienas australų vakarinis dien

raštis paaiškino, kodėl tokiu pla
čiu mastu vykdoma imigracija 
Australijoje: dauguma australių 
ištekėjusių moterų yra dirbančios 
ir todėl neturinčios laiko gimdyti!

*
Tuo tarpu kai N.S.W. premjeras 

(Mr. Heffron) išvykęs į užjūrius 
medžioti privataus užsienio kapi
talo, kuris būtų valstijoje inves
tuojamas steigiant naujas arba 
plečiant esamas firmas, jo pava
duotojas pradėjo kalbėti apie įmo
nių planuojamą suvalstybinimą. 
Gražios perspektyvos užsienio pra
monininkams, iš kurių tiek daug 
tikisi Mr Heffron.

Sekmadienį, birželio 30 d. susi
siekimo nelaimėje užsimušė sydnė- 
jiškis lietuvis Klemensas Gulbi
nas.

įnašus paskolos lakštų išdavimas.
6. Naujojo Lietuvių Klubo in

formacinis pranešimas.
7. Susirinkimo uždarymas.
Remiantis įstatų 33 paragrafu, 

šauktu laiku reikalingam kvoru
mui nesusirinkus, valandą vėliau 
susirinkimas bus pradėtas ir lai
komas teisėtu neatsižvelgiant į na
rių skaičių.

Turint galvoje susirinkime 
svarstomų dalykų svarbą, kiekvie
no nario dalyvavimas būtinas.

Narys, negalėdamas dalyvauti 
susirinkime, pasiremiant įstatų 
14 paragrafu gali raštu įgalioti 
kitą narį dalyvauti susirinkime 
su jam priklausoma balso teise.

Sydney Lietuvių Klubo 
“Lietuvių Namui’’ Taryba

RUOŠIAMA LIETUVIŠKA 
PARODĖLĖ

Liepos 29 ruošiama Sydney 
centre vieno banko vitrinoje, ku
ri užtruks ligi rugpjūčio 9 d. 
šiai parodėlei reikalingi ekspo
natai lietuviškų audinių, juostų, 
drožinių, gintaro išdirbinių ir kt. 
Kas turi tinkamų tokio pobū
džio parodėlei eksponatų prašome 
juos pristatyti ligi liepos 15 d. 
Jonui Abromui, Bankstown Apy
linkės pirmininkui (235 Hector 
Str., Sefton) arba pranešti tele
fonu 6442831. Drauge pristatant 
ekpsonatus prašome kiekvieną 
daiktą įkainuoti, nes visi parodo
je daiktai bus apdrausti. Parodos 
eksponatų išstatymu ir vitrinos 
sutvarkymu sutiko rūpintis dail. 
Vaclovas Ratas. Malonėkite visi 
kas galite prisidėti prie šio reikš
mingo darbo. Pro tą vitriną, kur 
bus lietuviška parodėlė, kasdien 
praeina keletas tūkstančių žmonių.

Padėkos
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už aukas 
Lietuvių Namams Canberroje:

1. Krašto Valdybos pirm. inž. 
Iz. Jonaičiui paaukojusiam £ 10 ir

2. p. M. Klimaitienei (iš Per- 
tho) — £10.

Canberros Liet. Namų 
Komitetai

PADĖKA
Džiaugdamiesi gražiai ir įspū

dingai suruoštu birželio trėmimų 
minėjimu birželio 23 d. Dainavo
je reiškiame nuoširdžią padėką 
visiems, talkininkavusiems šio mi
nėjimo parengime. Ypač dėkojame 
p. Stasiui Skoruliui už minėji
mo programos sukomplektavimą, 
p. V. Kazokui už paskaitą,. J. A. 
Jūragiui už savos kūrybos pas
kaitymą, p.p. A. Grinienei, D. La
butytei, A. Gasiūnui, Vyteniui 
Šliogeriui už deklamacijas ir dai
liąją skaitybą, solistui Pauliui 
Rūteniui už giesmes ir dainas ir 
akompaniatoriui inž. R. Zakare
vičiui. Drauge dėkojame p. A. 
Plūkiui už scenos dekoravimą ir 
šviesų operatoriui p. Sankauskui.

★
I Cabramatta apylinkės valdybą 

išrinkti: A. Statkus, senj., A. 
Migevičius, junj. ir A. Skirka.

★
Australijos lietuvių bičiulis p. 

J.J. Bačiūnas savo paskutiniame 
laiške redakcijai džiaugiasi, kaa 
Australijos lietuvių spauda įsto
jo į kultūringas vėžes. Jo teigi
mu, tai rezultatas kultūringų 
spaudos ir visuomenės darbuoto
jų. Ku-ka

LAISVALAIKIO PRALEIDIMAS
Gallup — viešosios nuomonės 

institutas JAV paskelbė, kad 50 
mil. amerikiečių skaito “komi
kus”, 26 milijonai žiemos metu 
kėgliuoja, 26 mil. metų laikotar
pyje lankosi rugby rungtynėse, 
ir 17 mil. eina į bingo.

Tik 14 mil. lankėsi bent viena
me koncerte, 13 mil. lanko su
augusių kursus ir 3 mil. — teat
ro spektaklius.

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

Primename Melbourne Lietuvių 
Klubo nariams, kad Tamstoms 
pasiųstos balsavimo kortelės grą- 
žintinos iki liepos 9 d.

Vadovaukitės pridėtais paaiški
nimais.

Melbourne Liet. Klubo 
Tarybos Rinkomo Komisija

PLUNKSNOS KLUBO
POSĖDIS

Sydney Liet. Plunksnos Klubo 
p-kas p. A. Laukaitis praneša, kad 
klubo narių posėdis šaukiamas 
liepos 13 d. 5 va) p.p. p.p. Dan
tų namuose (66 Cross Str., Guild
ford).

SPORTININKŲ DĖMESIUI
Liepos 14 d. 3 vai. p.p. Banks

town Dainavos salėje šaukiamas 
tinklininkų susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti visus žai
džiančius arba besidominčius šia 
sporto šaka.

Lygiai nuoširdus ačiū ir gausiai 
atsilankiusiems minėjimo daly
viams.

ALB Sydney, Bankstown ir 
Cabramatta apyl. Valdybos

WOLLONGONGAS DĖKOJA
Didžią padėką reiškiame syd- 

nejiškiams solistams poniai M. 
Bernotienei ir p. E. Vilnoniu!, 
muzikams p. Zakarevičiui ir p. A. 
Plūkui už dainas ir programos 
išpildymą ruošiant mūsų dešimt
mečio minėjimą.

Dėkojame kun. P. Butkui už 
tą dieną atlaikytas pamaldas ir 
ta proga pasakytą pamokslą.

Tuo pačiu dėkojame Wollongong 
jauniesiems — R. Juozaitytei, se
sutėms R. ir M. černiauskaitėms 
už gražiai pašoktus šokius, G. 
Juozaičiui už muziką. D. Pašakar- 
nytei už gražiai ‘padeklamuotą ei
lėraštį.

Nouširdžiai dėkojame Sydne- 
jaus lietuvių organizacijoms bei 
Canberros apylinkės valdybai ir 
pavieniams asmenims, sveikinu
siems raštu bei žodžiu Wollongong 
apylinkę.

Ypatinga padėka Wollongong 
ponioms B. Gailiūnienei, E. Sue- 
kelienei, 'Černiauskienei, Matai- 
tiefiei ir visoms kitoms už tokį 
gražų svečių priėmimą ir pavai
šinimą. Ačių visiems wollongon- 
giškiams prisidėjusiems prie šių 
iškilmių darbu ir aukomis.

Kartu dėkojame ir visiems sve
čiams, dalyvavusiems mūsų šven
tėje.
ALB Wollongong Apylinkės V-ba.

PADĖKA
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 

Draugijai aukojo: J. Garolis £1, 
A. ir O. Kapočiai £1, T. Simniš- 
kienė £2, Vac. Šliogeris £1, B. 
Stelmokaitis £2. Mieliems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame. Drau
ge primename, kad aukas siųstu- 
mėtė šiuo adresu: Box No. S, 
Earlwood, N.S.W.

S. L. Mot. Soc. Globos D-jos
Valdyba
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