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KOVA SU 
KOMUNIZMU

Dainai girdime patosiškus dū- 
sisakymus — mūsų kova su ko
munizmu neatlyžtama, mes sa
vo pasitraukimą iš tėvynės tega
lėsime pateisinti vien tik atkak
liai kovodami su komunizmu ir 
t.t. — vis tik tokie skambūs už
siangažavimai, nepagrįsti dar
bais, palieka visados tik tuščia
žodžiavimu. Be abejo, niekas ir 
nereikalauja, kad tokie kovoto
jai viską metę bėgtų ir laužtų 
geležinę uždangą arba griautų 
Berlyno sieną. Yra priemonių 
tai kovai ir čia, ypač ideologinė
je kovoje. Gal būt geriausia 
priemonė šitą kovą vykdyti ir 
tęsti būtų kaip tik apaštalauti 
gyventojų tarpe pristatant patį 
komunizmą ir jo gyvenimo prak
tiką. Kaip mes per ilgesnį laiką 
jau įsitikinome, vietos gyvento
jai iš viso neturi net žalio supra
timo, kas yra komunizmas^ jie 
priima komunistų varomą pro
pagandą kaip realią vertybę ir 
todėl visai nenuostabu, kad žmo
nės komunistų nuspalvintais pro
pagandos vaizdais ir pažadais 
lengvai įtiki ir pasiduoda jų įta
kai.

Jeigu iki šiolei toji komunistų 
propaganda australų tarpe nesu
silaukė efektyvesnio pasiprieši
nimo, tai pirmoj eilėj priekaiš
tus atkreipkime į save, nes kas 
gi geriau gali liudyti prieš ko
munizmą, jeigu ne mes, ateiviai, 
patys realiai ir skaudžiai išgy
venę tą “palaimintą" komunis
tinio gyvenimo praktiką. Gal 
pradžioje ir sunku buvo mums 
patiems pilnai atlikti savo misi
ją, nes patys gerai kalbos nemo
kėdami negalėjome nei atsikirs
ti, nei išsakyti kitiems svetimu 
liežuviu savų išgyvenimų ir duo
ti atitinkamų persergėjimų 'vie
tiniams gyventojams. Trūko li
teratūros? Gal būt ir ne, tik rei
kėjo jos pajieškoti, o tas kainuo
ja ir laiko ir pinigo.

Šiandie situacija žymiai pasi
keitė: jau mes turime atitinkamą 
priemonę — spaudą, kuri dau
giau gali, negu mūsų laužytas lie
žuvis. Ir toji spauda yra čia pat, 
po ranka. Belieka tik ryžtis ją 
kuo plačiau paskleisti. Štai ne
seniai pasirodė Australijos Liet. 
B-nės Krašto Valdybos iniciaty
va įkurtas šiam tikslui žurnalas 
— “News Digest — Interna
tional”. Jame yra apstu medžia
gos apie patį komunizmą ir jo 
praktiką. Mūsų visų uždavinys 
būtų visomis priemonėmis prisi
dėti, kad tasai žurnalas kaip' ga
lint plačiau pasklistų australų 
tarpe, kad jie šalia komunistinės 
propagandos turėtų progos pa
matyti tikrąją komunistinio gy
venimo pusę. Štai čia yra mūsų 
kovos su komunizmu arena ir 
čia galime kiekvienas padaryti 
labai daug. Žurnalas nėra bran
gus — tik 3 šil. — už egzemp
liorių. Jį galime platinti paimda
mi pinigus, bet reikalui esant 
reikėtų net ir dykai paskleisti, 
nes tai yra komunizmo antinuo- 
džiai, kurie ne tik pastos kelią 
čia, bet bus drauge ir tiesioginis 
pasitarnavimas mūsų pavergtai 
tėvynei. Yra žmonių, kurie net 
skyrė iš savo santaupų didesnes 
sumas, kad tik tokio žurnalo pa
sirodymas būtų pagreitintas. Sa
kysim, kiek teko girdėti, toks 
canberiškis knygryšyklos savinin
kas p. Sipavičius paskyrė net 30 
svarų auką, kad išėjęs minėtasis 
žurnalas būtų veltui paskleistas I

Protestas Jungtinėms Tautoms
Kaip jau buvo informuota, Pa

vergtųjų Europos Tautų Seimas, 
pradėdamas savo 10-ąją sesiją, 
pasiuntė telegramą prez. Kene
džiui, kad jis savo kalboj Jungti
nių Tautų 18-ai sesijai iškeltų so
vietų pavergtųjų Europos tautų 
apsissprendimo klausimą. Deja, 
prezidentas tik bendromis frazė
mis tepalietė reikalą visoms tau
toms laisvai apsispręsti, konkre
čiai nesuminėdamas devynių Eu
ropos tautų, pavergtų sovietų. Ši
ta aplinkybė labai suaktualina P- 
ET Seimo priimtą atsišaukimą 
Jungtinėms Tautoms dėl paneigi
mo apsisprendimo teisės sovietų 
pavergtai Europos daliai. Jame 
be kitko sakoma:

1. JT Chartos specifiniai nuos
tatai (str. 55 ir 56) įpareigoja JT 
narius “respektuoti ir vykdyti as
mens teises ir pagrindines laisvos 
visur ir visiems”.

2. Vienas JT tikslų (str. 1, p. 
2) yra “plėsti draugiškus valsty
bių santykius paremtus pagarba 
teisių lygybės principui ir tautų 
apsisprendimui”.

Dail. Henrikas'Šalkauskas, sukėlęs perversmą Austra
lijos meno sluogsniuose. Paskyrus augščiausią premiją Wa
ratah Festivalio proga rengtoje parodoje, grafikos menas, 
kuris buvo laikomas paskutinėje vietoje, sugretintas su ki
tomis meno šakomis. Šioji premija yra Henriko laimėta iš 
eilės tryliktoji.

tarp parlamentarų ir australų val
dinių įstaigų. Gal ne kiekvienas 
gali iš savo kišenės skirti šiam 
reikalui tokią sumą, bet būti šio 
žurnalo platintoju kiekvienas 
įstengtų. Amerikoje lietuvių tar
pe net įsisteigusi tokia “Laisvės 
knygnešių draugija”, kurios tie
sioginis uždavinys kaip tik pla
tinti antikomunistinę ir antisovie- 
tišką literatūrą Amerikos gyven
tojų tarpe. Lygiai tuo pačiu prin
cipu vadovaukimės ir mes. Ir ne 
vien tik lietuviai: kiek teko gir
dėti, prie šios akcijos jungiasi 
ir kitų, sovietų pavergtų tautų 
tautiškai sąmoningi žmonės. Su-

3. Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija (str. 21, p. 3) nustato, 
kad “vyrausybės galių pagrinde 
turi būti žmonių valia, išreiškiama 
periodiniais ir tikrais rinkimais, 
visuotiniu, lygiu ir slaptu balsavi
mu ar tolygia laisvo balsavimo 
procedūra”.

4. Nuo II Pasaulinio karo pa
baigos JT suvaidino reikšmingą 
vaidmenį, įgalindamos ne mažiau 
48 valstybes įstoti į savo nepri
klausomybės kelią.

5. 1960.12.14 JT pilnaties XV 
sesija priėmė Kolpninių Kraštų ir 
Tautų Nepriklausomybės Siekimo 
Deklaraciją, skelbiančią principą, 
kad “visos tautos turi neatimamą 
teisę į visišką laisvę, į vykdymą 
savo suverenumo ir jo neliečiamu
mą”, ir pabrėžiančią “būtinumą 
ko veikiau ir be sąlygų padaryti 
galą visokiam kolonizmui”.

6. Sov. Sąjunga yra užkorusi 
koloninę sistemą didelei daliai Eu
ropos: atvirą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybėse ir pridengtą 
nepriklausomybės skraiste Alba
nijoje, Bulgarijoje, Čekoslovakijo
je, Lenkijoje Rumunijoje ir Ven- 

darykime ir čia stiprų antikomu
nistinį frontą, kuris niekais pa
verstų visą komunistinę propa
gandą. Aktyviai įsijungę šioje 
Šakoje — platindami vienintelį 
antikomunistinį žurnalą “News 
Digest — International" — mes 
tuo pačiu ne tik pastosime kelią 
komunistinei akcijai, bet drauge 
ir stiprinsime savo rankoje turi
mą ginklą — savųjų leidžiamą ir 
išlaikomą sptaudą, kuri, radus 
pritarimo, su kiekvienu numeriu 
stiprės ir tobulės. Nuo čia pra
sideda mūsų kelias atgal į laisvą 
tėvynę.

(v.k.) 

grijoje.
7. Sovietinio kolonizmo viešpa

tavimas Vidurio ir Rytų Europoje 
turi visus ryškiuosius priespaudos 
požymius, prieš kuriuos JT nau
jieji nariai po karo (nepriklauso
mybę iškovojusios Afrikos ir Azi
jos valstybės — E.) yra kovoję ir 
laimėję: būtent, ūkinį alinimą, sve
timų institucijų bei vertybių pri
metimą, pagrindinių asmens teisių 
paneigimą.

8. Vidurio ir Rytų Europos pa
dėtis yra nusikaltimas JT Chartai 
ir šią pasaulio organizaciją stato 
veidmainybės ir dvejopo masto 
plotmėn, taip pat graso taikai bei 
saugumui.

9. Nepaisydama augščiau iš
vardytų faktų, JT Komisija kolo- 
ninių ir kitų tautų nepriklausomy
bei įgyvendinti ligi šiol paverg
tuosius Vidurio ir Rytų Europos 
kraštus aplenkia, išskyrus jos dar
botvarkėje esančias Maltos ir Gib
raltaro teritorijas.

Po šių aiškių konstatavimų Pa
vergtųjų Seimas apeliuoja į lais
vuosius JT narius, reikalaudamas:

1. padaryti galą ligi šiol JT var
tojamam dvejopam mastui tautų 
apsisprendimo bylose,

2. JT sudarytą Dvidešimt Ketu
rių Komisiją arba kurį kitą JT or
ganą imtis žygių ištirti albanų, 
bulgarų, čekoslovakų, estų, latvių, 
lenkų, lietuvių, rumunų ir vengrų 
tautoms laisvo apsisprendimo tei
sės paneigimą. (.E)

NEBUS UŽLEISTA 
KOMUNISTAMS

Nors pietinis Vietnamas išgyve
na vidinę religinę krizę ir drauge 
nuolat turi susidūrimų su komu
nistiniais partizanais, amerikiečių 
ekspertai'' teigia, kad dabartinis 
pietinis Vietnamas nebus perleis
tas komunistams. Tą patvirtino 
ir Amerikos užs. reik, ministeris 
Mr. Rusk, kongrese referuodamas 
apie tarptautinę padėtį.

REVOLIUCIJA MENE
WARATAH FESTIVALIO LAIMĖTOJAI

Pereitą savaitę Waratah festi
valio Sydnėjuje proga surengtoje 
konkursinėje parodoje augščiau- 
sią premiją (£375) laimėjo žino
mas dailininkas Henrika* Šalkaus
kas už parodoje išstatytą grafi
kos kūrinį “Serigraph”. Tai pir
mą kartą Australijoje tokio mas
to konkursinėje parodoje paski
riama augščiausia premija (Grand 
Prix) grafikos kūriniui. Ta pro
ga Sydney dienraštis Daily Mir
ror spalio 9 d. numery paskelbė 
dail. H. Šalkausko atvaizdą ir jo 
premiją laimėjusį kūrinį.

Dail. Henrikas Šalkauskas taip 
pat laimėjo neseniai surengtoje 
Mosman savivaldybės dailės pa
rodoje pirmą premiją už akvare
lę.

Toje pačioje Waratah festiva
lio parodoje taip pat gavo premi
jas Eva Kubbos už akvarelinį 
darbą ir Nina Meškėnaitė už alie
jinį darbą.

šioje parodoje iš lietuvių da
lyvavo: L. Urbonas ir A. Šimkū
nas (tapyba), Eva Kubbos, A. 
Šimkūnas ir H. Šalkauskas (ak
varelė), Eva Kubbos ir H. Šal
kauskas (grafika). Jaunųjų meni-

J.J. Bačiūnus — Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas. Jis Australijos lietuviams 
labai gerai pažįstamas, ypač po paskutinio jo 
vizito pereitų metų pabaigoje. Pasaulio Lietuvių 
Seime Toronte atstovavo Aust. Liet. B-nę.

a
NELAIMĖ ITALIJOJE

Pereitą savaitę Italijoje išgriu
vo viena iš didžiausių Europoje 
užtvankų ir vandens banga apie 
300 pėdų augščio perliejo kaimus 
ir miestelius, nusinešdama virš 
4000 žmonių gyvybių. Nors toji 
užtvanka buvo laikoma viena iš 
patikimiausių, bet ją išgriovė be
slenkanti iš kalnų žemė. Tai įvyko 
prie Belluno, griuvus Vaiont už
tvankai.

ninku iki 22 m. skyriuje dalyva
vo Nina Meškėnaitė ir ligi 12 m. 
Eugenijus Meškėnas.

Spalio 17 d. . Sydnejuje prie 
Wynpard stoties atidaromas mo
demus Menzies viešbutis, kuris 
pasipuoš 22 Henriko Šalkausko 10 
Eva Kubbos dailės darbais.

PADĖKA
Mano brangiam broliui <u šeima, didžiai gerbiamiems 

kun. P. Daukniui ir kun. P. Bašinskui, organizacijų atstovams, 
visiem* draugams, bičiuliams ir pažįstamiems, kurie man pa
dėjo mano a. f a. vyrą palydėti j jo paskutinę kelionę, kurie 
jo kapą pagerbė dalyvavimu, gėlių vainikais, bei jaudinančiais 
atsisveikinimo žodžiais, kurie man ir mano šeimai mūsų siel
varto valandose parodė užuojautą bei prisiminimą, tariu nuo
širdžią, gilią padėką.

ELENA 2I2JENĖ

PADĖKA
Kun. Butkui, muz. Kavaliauskui, akomp. inž. Zakare

vičiui, “Dainos” chorui, maloniam duetui — p. Kedienei ir 
p. Asevičienei, visiems žodžiu, raštu bei spaudoje pareišku- 
siems dėl A. t A. IGNO PROTO mirties užuojautą, reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Protų šeima

n © g
FILIPINAI REIKALAUJA 

TERITORIJŲ
Filipinai, nutraukę diplomati

nius santykius su Malezija dėl te
ritorijų Borneo saloje. Kaip tik 
dėl tų teritorijų Indonezija net 
grasina karu Malezijai.

PASIKEITĖ ŠNIPAIS
Rusija ir Amerika pereitą sa

vaitę pasikeitė savo sugautais šni
pais. Buvo iš abiejų pusių apsi
keista po du asmenis, kurie buvo 
sulaikyti už šnipinėjimą. Rusai 
kaip šnipą paleido ir vieną kata
likų kunigą, kurį apkaltinę šni
pinėjimu išlaikė Sibiro koncentra
cijos stovyklose 23 metus.

AMERIKIEČIUI NOBELIO 
TAIKOS PREMIJA

šiais metais Nobelio taikos pre
mija paskirta amerikiečiui chemi
jos profesoriui Dr. Linus Pauling, 
kuris dėjo eilę metų pastangų sus
tabdyti atominių ginklų bandy
mus. Jis buvo įtariamas komunis
tu, bet pats to išsigina. Būdinga 
dar tas, kad tas pats asmuo yra 
gavęs dvi Nobelio premijas: pir
mąją gavo 1954 m. už nuopelnus 
chemijoje.

1
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PIJUI GRIGAIČIUI 70 M.

Iš ilgos vergystės nakties “Auš
ra” ir kiti spaudiniai prikėlė mūsų 
tautą. Ji kitų pasmerkta išmirti 
atgimė ir išsikovojo nepriklauso
mybę. Šiandien mūsų tautai ve
dant vėl žūtbūtinę kovą dėl išliki
mo, tenka nepamiršti to veiksmin
go ginklo — spausdinto žodžio — 
reikšmės. Okupuotoje Lietuvoje 
lietuvis negali laisvai kurti ir ap
reikšti savęs. Mes, esantieji lais
vame pasaulyje, turime būti verž
liais ir dinamiškais savo tautos iš
likimo sargyboje. Dažnai girdima, 
kad mūsų kultūra menkėja, kad 
lietuviškų knygų paklausa mažėja, 
jų mažiau beišleidžiama. Tam tu
rime pastoti kelią, puoselėti, palai
kyti, remti ir kurti savą kultūrą, 
būti gajais, gyvastingais, ieškoti 
naujų kelių jai ugdyti.

Mes stengiamės savo paikus iš
leisti į universitetus ir kitokias 
aukštesnes mokyklas. Tai labai 
džiuginantis reiškinys. Jau šian
dien laisvame pasauly studijuoja 
universitetuose daugiau mūsų jau
nimo, kaip nepriklausomoje Lietu
voje. Tik gaila, kad mūsų akade
minis jaunimas nevienose univer
sitetuose gauna pakankamai ob
jektyvių žinių apie savo tautą ir 
kalbą. Degąs reikalas yra aprū
pinti universitetų ir viešųjų bib
liotekų lentynas pirmiausia litu
anistiniais Veikalais anglų kalba. 
Juk šiandien nuošalesniuose uni
versitetuose,. ne Europoje, skelbia 
profesoriai ii katedros, kad mūso
ji kalba esanti, slavų kalba bei ki
tų netikslumų apie mus ir mūsų 
tautą. Pasaulyje yra 2500 univer
sitetų. Beje kaikurie iš jų turi 
Rytų Europos Institutą ir tuo pa
čiu biblioteką. Universitetų ir vie
šųjų bibliotekų tinklas pasauly 
gausus. Jų priskaitoma apie 60000. 
Mūsoji kalba būdama viena iš se
niausiųjų būtina lyginamajai filo
logijai. Tačiau lietuviškų knygų 
iš aukščiau minėtų bibliotekų skai
čiaus vos gal kokiame šimte biblio
tekų teužtinkame. Ar ne mes pa
tys kalti? Be studentų retas iš 
mūsų tautiečių tepraveria duris į 
bibliotekas, retas kuris teužklysta. 
O jose sukrauta viso pasaulio iš
mintis, mokslas, žmonijos lobynas.

Ištikrųjų mes patys nesame 
spaudos vargšai. Juk išleidžiame 
apie 100 periodinių leidinių, knygų 
ir knygų svetimom kalbom apie 
Lietuvą, kurios patekusios į įvai
rių kraštų bibliotekas, žymiai pa
sitarnautų lituanistikos mokslui ir 
byloje už Lietuvos laisvę. Tad su
rastame kelią lietuviškai knygai į 
bibliotekas.

LAIŠKAS IŠ AMERIKOS

SIEKIU PROFESINIO
Visiškai mažai vilčių teturėjau 

šiais mokslo metais begauti moky
tojos vietą Čikagoje, nes perilgai 
užsižiopsojau filmų pasaulyje — 
Holywood’e.

Kol perskridau Čikagos hori
zonto liniją, mokslo metai buvo 
gerokai pažengę į priekį ir man 
nebepatogu buvo kreiptis i tą Či
kagos švietimo Departamentą, ku
ris buvo išrašęs garantiją moky
tojos pozicijai, aiškiai pažymėda
mas akademinių metų pačią pra
džią. Tačiau po raštinės darbo Ka
lifornijoje, svajojau žūt-būt įsi
sukti kaip nors į gimnaziją, nes 
pamatyti ir susipažinti su Ame
rikos mokyklų sistema ir moki
niais buvo mano vienas iš didžių
jų norų leidžiantis į užjūrinę ke
lionę.

Taigi, pasukusi šiek tiek galve
lę, sumaniau išmėginti savo lai
mę sekančiu būdu: kreiptis į pri
vačias gimnazijas ir žiūrėti kaip 
seksis, (žinojau, kad valstybinė
se tegali dirbti tik Amerikos pilie
čiai).

Net kvapą man užėmė, kai iš
girdau, jog esą galimybių pakliū
ti pačion pirmon gimnazijon, tik, 
aišku, reikalavo asmeniškai pri
sistatyti su profesinėm kvalifika
cijomis.

Pasikalbėjimo (interview) metu 
patiesiau savo Melboumo Univer
siteto baigimo ir Auklėjimo Do
kumentus (B.A., Dip. Ed.). Paste

A. Krausas

KNYGA KOVOJE UŽ LIETUVA
KELIAS LIETUVIŠKAI KNYGAI Į BIBLIOTEKAS

mo anglų kalba knygų akciją įsi
jungti yra labai reikšminga. Kul
tūros Tarybos prie apylinkių, o 
kur jų nėra, apylinkių valdybų 
narys kultūros reikalams turėtų

Pirmasis ir degantis rūpestis tu
ri būti aprūpinti universitetų ir 
viešųjų bibliotekų lentynas litu
anistiniais veikalais anglų kalba.

Jau nuo 1955 m. dirbu Valstybi
nėje Melbourne bibliotekoje ir įgi
jau patyrimo, koks tikriausias ke
lias lietuviškai knygai bei kito
kiems leidiniams svetimom kal
bom apie Lietuvą į bibliotekas. 
Dažnai girdime ir patys telkiame 
lėšas, kad už jas nupirktame kny
gų apie Lietuvą ir padovanotume 
bibliotekoms. Padovanotos knygos 
nevisada patenka bibliotekos apy
varton ir pasiekia knygų lentynas. 
Efektingiausias būdas įtikinti bib
liotekos knygų užpirkėją, kad bib
lioteka pati savo lėšomis nupirktų 
siūlomas knygas. Tuo atveju jos 
tikrai pateks bibliotekos apyvar
ton. Šiaip nemaža knygų padova
notų patenka į bibliotekų rūsius, 
kur pagulėjusios dėl patalpų trū
kumo po kurio laiko net išmeta
mos. Dėl anglų kalba knygų ge
riausia sudarius siūlomų knygų 
sąrašą su pačiomis knygomis įteik
ti bibliotekos tarnautojui (acqu- 
sition officer). Jis atrinkęs biblio
tekai tinkamas knygas pasiūlys 
bibliotekai įsigyti ir jos bus už pa
čios bibliotekos pinigus įsigytos ir 
tikrai paleistos apyvarton. Iš pra
džių ir aš telkdamas pinigus visą 
eilę knygų esu dovanojęs Valsty

Antanas Krausas savo įsteigtame lietuviškų knygų ir 
plokštelių centre "TĖVYNES GARSAI”, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic., sudarinėja lituanistinių veikalų anglų kal
ba rinkinius viešosioms ir universitetų bibliotekoms. Šios ak
cijos mecenatu yra Australijos lituvių nuoširdus bičiulis J.J. 
Bačiūnas, kuris neseniai paaukavo didelį vertingų lituanisti
nių veikalų rinkinį Monash Universitetui Melbourne. Sis 
centras taip pat aprūpina ir tautiečius lietuviškomis knygomis 
ir plokštelėmis Australijoje.

bėjau, kad apie šį paskutinį ma
no busimoji Direktorė neturėjo 
aiškaus supratimo ir reikėjo pa
aiškinti kokį kursą ir kiek valan
dų tas Auklėjimo Diplomas api
ma. (Vėliau sužinojau, kad ame
rikiečiai su nepasitikėjimu žiūri 
net į kitų savo “steitų” universi
tetų baigimo dokumentus.)

Tas faktas, kad mane labai greit 
priėmė, buvo visai pripuolamas, 
nes mano pirmtakūne filipinietė 
“pabėgo” (irgi turistė! tai ir pasi
tikėk tokiem “svieto” perėjū
nams!) ir mokykloje pasidarė 
spraga — būtinai buvo reikalinga 
mokytoja.

Kadangi ši švento Mykolo Cen- 
tralinė Gimnazija (St. Machael’s 
Central High School) yra katali
kiška, tai natūraliai buvo atkreip
tas dėmesys į tai, kad esu katali
kė ir esu baigusi katalikų gimna
ziją.

Labai malonų jausmą pergyve
nai, kai po šios formalios proce
dūros Mokyklos Direktorė pareiš
kė, kad su dideliu džiaugsmu ma
ne priima į savo vedamos gimna
zijos mokytojų skaičių ir kad jau 
sekančią savaitę galiu pradėti 
dėstyti anglų kalbą ir dar kažin 
kokį kitą dalyką, kuris man gan 
“misteriškai” nuskambėjo.

Mokykla randasi “Old Town” 
priemiestyje, kuris yra žinomas, 
kaip vienas pavojingiausių Čika
gos rajonų ir, sako, vakarais čia 

binei Melbourne Bibliotekai, bet 
paskutiniuoju laiku pasiūlau sąra
šą su knygomis ir jų nemaža jau 
esu įsiūlęs įsigyti. Šiandien po aš- 
tuonerių metų rūpesčio nemaža 
leidinių apie Lietuvą puošia Mel
bourne Valstybinės bibliotekos len
tynas. Tai akcijai gražiai talkina 
ir Canberroje energingi ir dina
miški tautiečiai: P. Pilka ir E. 
Jurašienė.

ALB Kultūros Tarybos Litu
anistinė sekcija registruoja kiek
vieną naujai pasirodantį veikalą 
anglų kalba ir sudarinėja tinkamų 
bibliotekoms knygų sąrašus. Pa
čias knygas parūpina Lietuviškų 
Knygų ir Plokštelių centras “Tė
vynės garsai”, 4 Grandview Ave., 
Maribymong, Vic. Norintieji įsi
jungti į tą reikšmingą akciją pra
šomi kreiptis aukščiau nurodytu 
adresu. Šią akciją labai remia 
mūsų didelis ir nuoširdus bičiulis 
J. J. Bačiūnas. Jis neseniai atsiun
tė nemažą rinkinį nebegaunamų 
arba sunkiai begamnamų knygų 
rinkinį, kuris buvo padovanotas 
naujai įsisteigusiam Monash Uni
versitetui Melbourne.

Anglų kalba knygas, kurias ne- 
užpirktų pačios bibliotekos, būtų 
galima ir padovanoti sutelkus 
joms lėšų. Vis tik anglų kalba 
knygos rečiau tepatenka į biblio
tekos rūsius, sandėlius. Į platini-

INA ČESNAITĖ

DARBO
yra tikrai pavojinga sukinėtis. Iš 
kitos pusės ši "Senmiesčio” dalis 
skaitosi meniškoji Čikagos dalis 
(arty section) ir yra sugretinama 
su New York’o Greenwich Vil
lage — abiejose vyksta dažnai pa
saulinio masto parodos.

Pats mokyklos mūras yra tri
jų aukštų milžiniškas gražus pas
tatas, atrodo gan moderniškas, 
nors ir į antrąjį šimtmetį jau 
“spoksoti” pradėjęs.

Pastato šiauriniam gale, pap
rastai vadinamu “Northend” tel
pa Mergaičių Gimnazija, o pieti
nėj pusėj “Soutehnd” mokinasi 
berniukai. Abi mokyklos tvarkosi 
autonominiais pagrindais, nors ir 
tą patį Šv. Mykolo vardą nešioja.

Šiose abiejose mokyklose moki
nasi keli tūkstančiai jaunuolių — 
“ryt dienos” Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečių.

Turiu prisipažinti, kad didelis 
džiaugsmas su nei kiek ne mažes
ne baime sekiojo mano žingsnius 
iki to sekančio pirmadienio, kada 
turėjau pradėti mokinti tokios di
delės mokyklos, tokio didelio mies
to, tokios didelės valstybės būsi- 
mąsias pilietes.

Labai sunku buvo įsivaizduoti, 
kad ta apie porą metų mano min
tyse besisukinėjanti svajonė jau 
taip netoli, jau taip arti realy
bės... jau beveik virtusi tikrove;.. 

rimtai pagalvoti ir susirūpinti šia 
akcija. Svarbu surasti knygą my
lintį ir tam pasišventusį tautietį, 
kad visų didesnių vietovių bibliote
kos būtų aprūpintos informaciniais 
ir mokslo veikalais apie Lietuvą. 
Kieno vardu tai daroma, nesvarbu: 
ALB Kultūros Tarybų, narių švie
timo reikalams, LKF, laisvės 
knygnešių ar kitų organizacijų. 
Svarbu,- kad ta didžioji biblioteko
se spraga būtų užkišta ir kiekvie
noje didesnėje Australijos biblio
tekoje būtų pagrindinių knygų 
rinkinys apie mūsų tautą ir kalbą.

Svarbesnių bibliotekų Australi
joje yra 22. Canberroje Austra
lian National University Library 
ir National Library of Australia.

(Nukelta i psl. 4)

Vingiuotais keliais
činskas (London). Paruošta me
džiaga š.m. rugpjūčio mėn. pra
džioje buvo patiekta Folk Song 
and Dance Society.

Britų Folk Song and Dance So
ciety iniciatyva, bendradarbiau
jant su Londono Baltų Taryba, 
kilo sumanymas išleisti knygą 
anglų kalba apie Pabaltijo tautų 
(estų, latvių ir lietuvių) tautinius 
šokius.

Medžiaga buvo pavesta paruoš
ti Baltų Tarybai, o įžangą apie 
dabartinę Pabaltijo padėtį su pa
vergtų valstybių žemėlapiais ėmė
si paruošti pati F.S. and D. So
ciety.

Turiny numatyta išsami studi
ja atskirai apie kiekvienos tautos 
tautinį meną, rūbus, šokių kilmę 
ir šešių charakteringų šokių ap
rašymai su gaidomis ir iliustraci
jomis.

Lietuviškajam skyriui medžia
gą paruošė V.R. Saudargienė 
(Sydney), o iliustracijas A. Vil-

KOMJAUNUOLIAI
“PROŽEKTORININKAI”

Visoj sovietijoj šalia paprastųjų 
komjaunuolių rasime ir elitinių, 
rinktinių, išsiskiriančių iš komjau
nimo masės savo aktyvumu ir spe
cialiais uždaviniais. Lietuvoj jie 
vadinami “prožektorininkais”. 
Kaip jau pats vardas rodo, jie turi 
lyg prožektoriai nušviesti tuos ko
munistinio gyvenimo laukus, ku
riuose išauga “buržuazinės” pikt
žolės. Juk visa, kas pikta, komu
nistų nuomone, kyla iš vad. buržu
jų. Apskritai prožektorininkų 
uždavinys — kelti viešumon komu
nistinės buities negeroves, kad įsi
kištų nesuskaitomi sovietiniai biu
rokratai ar partija ir jas pašalin
tų. “Komjaunimo Tiesoje” pro- 
žektorininkai turi savo specialų 
skyrių, kuriame duoda į kailį vi
siems, kas jų mahymu nusikalsta 
“komunistinei statybai”. Prožek- 
torininkai savo kritikos botagu ly
giai kerta ministeriams, lygiai kol
chozo kiaulininkei (išskyrus, žino
ma, aukštuosius kompartijos pa
reigūnus). Jie savo laikraštyje 
visada rašo labai konkrečiai, pa
vardėmis nurodydami vad. apsilei
dėlius, veltėdžius, tinginius, kad 
paskui su jais greitai ir patogiai 
galėtų susidoroti policija ir teis
mai. žodžiu, prožektorininkų pa
reiga — įdavinėti žmones komu

ŽYDAI SOV. SĄJUNGOJE
Pasaulio Žydų Bendruomenės 

pirmininkas dr. N. Goldmann ne
seniai Paryžiuje įvykusioj tarp
tautinėj žydų konferencijoj pada
rė pranešimą apie savo tautiečių 
padėtį Sov. S-goje. Iš jo matyti 
kad žydų gyvenimo sąlygos tiek 
bendruomeniniu, tiek tautiniu, re
liginiu ir individualiu požiūriais 
Sov. S-goje blogėja. 1961 - 1963 
metų laikotarpyje iš 140 už ūki
nius nusikaltimus Sov. S-goje nu
teistų mirti asmenų 60% buvę žy
dai. Ukrainoje, kur žydai sudaro 
2% visų gyventojų, už tuos pa

Spalio 16 žinomam politikui, 
žurnalistui, socialdemokratų veikė
jui Pijui Grigaičiui sueina 80 me
tų. Jis gimė 1883 m. Gudaičių k., 
Bublelių valsč., Kudirkos Nau
miesčio aps. Gimnaziją lankė Ma
rijampolėje ir Mintaujoje. 1901 
m Grigaitis įsteigia Marijampo
lės gimnazijoje slaptą moksleivių 
būrelį, kuris be kitko išsirašinėda- 
vo užsienyje leidžiamus lietuvių 
laikraščius bei knygas. Tuo metu 
vadovavo ir slaptai Artojų Drau
gijai, kurios 1903 m. surengtame 
Salernos Budoje “Aušros” sukak
ties minėjime pasakė kalbą. 1903 
m. pradėjo studijas Petrapilio Uni
versitete. Čia Grigaitis išgarsi 
savo veikla lietuvių teatre, suvai
dindamas įvairių vaidmenų ir su
režisuodamas keletą veikalų. Pra
sidėjus Rusijoje 1905 m. revoliu
cijai, išvyksta Marijampolėn ir 
čia padeda Griniams pastatyti 
“Ameriką pirtyje”. Kaip aktyvus 
socialdemokratų patijos veikėjas 
Grigaitis dalyvauja 1905 m. revo
liucijoje, sakydamas kalbas ir aiš
kindamas žmonėms įvykių reikšmę.

Tuo laiku, po draugiško viešė
jimo vienam iš Society narių Mas
kvoje, Society atsisakė išleisti 
paruoštą knygą, ir pasiūlė Baltų 
Tarybos pirmininkui sueiti į kon
taktą su Anglo-Soviet Friendship 
Society, kuri mano išleisti “So
vietinių liaudies šokių” knygą, į 
kurią įeis ir “Pabaltijo socialinių 
respublikų liaudies šokiai”.

Baltų Taryba atsisakė bet ko
kio bendradarbiavimo su Anglo- 
Soviet Friendship Society ir jieš- 
ko kitos leidyklos paruoštam vei
kalui išleisti. Nepavykus surasti 
leidėjo, latviai pasiryžę patys mi
nėtą veikalą išleisti.

sos.

Geležinę uždangą praskleidus
nistinės valdžios organams. Kokia 
arogancija ir panieka žmogui ky
šo iš prožektorininkų kritikos, lai 
pavaizduos šie du pavyzdžiai iš 
“Komjaunimo Tiesos” š. m. rug
sėjo 4 d. (Nr. 174): “Jums neteko 
važiuoti per Kupiškio rajono Mi- 
čiūrino vardo kolūkio pirmąją bri
gadą? Vadinasi, jūs nematėte 
atolų. Ne pievose ir dobilienose, o 
ant rugių gubų. Apie aštuoni 
hektarai nukirstų žiemkenčių su
žaliavo. Klausiate kodėl? Čia jau 
tik pats kolūkio pirmininkas Izido
rius Juodgalvis ir brigadininkas 
Juozas Kaziliūnas gali atsakyti 
Ir ne tik gali, bet ir privalo.

Sudygo gubose žiemkenčiai ir M. 
Melnikaitės vardo kolūkio pirmoje 
brigadoje, pasišiaušė daigais “Švy
turio” kolūkio antros brigados ru
gių gubos. Pajudinkite apsileidė
lius, draugai iš gamybinės valdy
bos. — E. Mezginaitė, Kupiškio 
rajono “komjaunimo prožekto
riaus” štabo narė”.

“Yra toks Panevėžio rajone 
“Tarybinių Genetinių” kolūkis, o 
tįame kolūkyje yra II brigada, ku
riai vadovauja... atsiprašome, nie
kas ten nevadovauja. O kas dėl 
Stasio Gritėno, tai jis tik garbin
gu brigadininko vardu vadinamas. 
Jei jis prasitrintų užmiegotas nuo 
tinginiavimo akis, tai pamatytų 
15 ha sužėlusių gubose rugių, 30 

čius nusikaltimus nuteistų žydų 
procentas siekęs 80. Ryšium su 
tuo Goldmann reikalauja kad so
vietinės įstaigos paleistų iš kalė
jimo Basią Reznitzkį kurios vy
ras už ūkinius prasižengimus bu
vo sušaudytas. Reznitzkiai yra 
kalėję vokiečių koncentracijos sto
vyklose, kur buvo nužudytas jų 
dvi dukros. — Religinis žydų gy
venimas Sov. S-goje esąs visiškai 
suvaržytas: sinagogos uždarytos, 
rabinų mokykla Maskvoje teturin
ti 3-4 mokinius.

V (E) 

1905 m. gale caro dragūnai suima 
ir įmeta į S. Kalvarijos kalėjimą, 
kiek vėliau perkelia į Suvalkų ka
lėjimą. Karo teismas nuteisia 
Grigaitį mirti, bet caro ministeris 
pirmininkas Vitte, paveiktas S. 
Kalvarijos kalinių nusiųstos tele
gramos, sulaiko sprendimo vykdy
mą ir byla atsiduria civiliniame 
teisme. Byla pakrypsta blogojon 
pusėn, ir Grigaitis ryžtasi iš ka
lėjimo pabėgti. Tai jam 1906 m. 
birželį pavyksta. Netrukus išvyks
ta į JAV rinkti aukų revoliucijos 
reikalams. Surinkęs apie 29.000 
rublių, pasiunčia per revoliucijos 
rėmimo komitetą Europon. 1907 m. 
išvyksta Šveicarijon ir Berne bai
gia teisių mokslus. Grįžęs Ameri
kon, apsistoja Baltimorėje ir re
daguoja savaitraštį “Pirmyn”, 
1914 m. pakviečiamas redaguoti 
“Naujienų”, kurias redaguoja iki 
šiol. Pirmojo Pasaulinio karo me
tu buvo aktyvus dalyvis, kviečiant 
Visuotinį Amerikos Lietuvių Sei
mą, kuriame pasiūlė rezoliuciją, 
kad Lietuvai būtų pripažinta lais
vo apsisprendimo teisė. Čikagoje 
Grigaitis baigė universitetą ir ga
vo teisių daktaro laipsnį. Ameri
koje plačiai išgarsėjo savo kal
bomis ir nenuilstama veikla lietu
vybei. Jis aktyviai rėmė Dariaus 
ir Girėno skridimą per Atlantą, 
organizavo komitetą F. Vaitkaus 
skrdimui finansuoti; ėmėsi inicia
tyvos ALTai sukurti, nuolat būda
mas jos valdyboje, kur ir šiuo me
tu eina vicepirmininko pareigas. 
Dalyvavo visose lietuvių delegaci
jose Baltuosiuose Rūmuose Lietu
vos laisvinimo reikalais. Jis ir vie
nas BALFo organizatorių. Trem
tiniams yra daug nusipelnęs tuo, 
kad veikė JAV Kongresą priimti 
įstatymą dėl DP įsileidimo Ameri
kon. Savo vienminčių Grigaitis 
nuolat renkamas į Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjungos 
centro komitetą ir jų labai verti
namas. Savo darbais lietuvių tau
tai ir jos laisvei Grigaitis yra vie
nas didžiųjų Amerikos lietuvių 
veikėjų. Sveikatos, tokio pat vei
klumo kaip iki šiol, ilgiausių me
tų! (E)

ha miežių, tiek pat kviečių. — Z. 
Maliukevičius, Panevėžio gamybi
nės valdybos laikraščio “Tėvynė" 
darbuotojas”.

O “Komjaunimo Tiesos” redak
toriai tik ragina jaunikaitį ir pa
auglę merginą ir toliau įdavinėti 
valdžios pareigūnams vyresniuo
sius žmones, rašydami: “Drąsiai 
vilkite į dienos šviesą apsileidė
lius... Tenelieka nenubausti kalti
ninkai...” Kokį jaunimą išsiauk- 
lėja komunistai — labai akivaizdu.

(E)

MAŽĖJA KOLCHOZŲ
SKAIČIUS LENKIJOJE

Oficialus Lenkijos statistinis 
biuletenis skelbia, kad per pirmąjį 
šių metų pusmetį kolchozų skai
čius, palyginus su metų pradžia, 
sumažėjo 95. Liepos 1 tebuvo 
1463 kolchozai, kai tuo tarpu 1962 
m. pradžioje jų priskaičiuota 
1884. šių metų pirmą pusmetį 
naujai įsteigti 4 kolchozai, o iš
iro 99. — Valdinė Lenkijos ži
nių agentūra PAP birželio mėn. 
pranešė, kad ūkininkams Lenkijoj 
priklauso 13 mil. hektarų žemės, 
valstybiniams dvarams apie 2 
mil. ha, o kolchozams apie 160.000 
ha, t.y. 1% visos dirbamos žemės 
Lenkijoje. (E)

PAGALBA PRIVAČIOMS

MOKYKLOMS
ALP vadas (Mr. Calwell) krei

pėsi į laboristų vadovaujamas stei
tų vyriausybes pasisakyti už para
mą privačioms mokykloms. Ma
tyt, pats vadas jaučia netrukus ar
tėjančius rinkimus ir todėl norima 
prisimedžioti daugiau balsų. Pe
reituose rinkimuose darbiečiai pa
sisakė prieš rėmimą privačių mo
kyklų. Nepraėjus ketveriems me
tams šiuo klausimu Partijos poli
tika pasikeitė. Federalinis Parti
jos egzekutyvas net kritikuoja N. 
S. W. vyriausybėje esančios parti
jos programą.
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Tarp daugelio Sydney lietuvių 
organizacijų Sydney Lietuvių 
Plunksnos Klubas gal bus jų tarpe 
vienintelė organizacija, kuri ma
žiausiai save reklamuoja, kuri iš 
pašalies stebint mažiausiai domisi 
visuomenine veikla ir gal dėl to iš 
vieno ar kito pasitaiko Šio klubo 
adresu ir atitinkamų priekaištų. 
Tačiau tai yra tik paviršutiniškas 
vertinimas, kuris iš tikrųjų yra 
gerokai iškreiptas.

Plunksnos Klubas, nors ir būda
mas uždara organizacija per tą de
šimtį metų mūsų Sydnejaus lietu
vių gyvenime atliko didelį vaid
menį. Tegu jis kaip organizacinis 
vienetas ir laikėsi pasyviai, tačiau 
jo narių aktyvus tiesioginis reiški
masis, lygiai kaip ir paties klubo 
netiesioginė įtaka lietuvių visuo
meniniame ir kultūriniame gyve
nime yra labai reikšminga. Juk 
beveik visi Plunksnos Klubo nariai 
drauge dalyvauja ir lietuvių vi
suomeniniame — kultūriniame gy
venime ir tai reikšmingose bei va
dovaujančiose pozicijose. Galima 
sakyti nėra buvę Sydnejuje kokio 
nors didesnio kultūrinio parengi
mo, kur vienokiu ar kitokiu būdu 
neprisidėtų ar nedalyvautų Plunks
nos Klubo nariai. Iš kitos pusės ir 
pats Plunksnos Klubas, kaip orga
nizacinis vienetas turi taip pat sa
vo įnašą į lietuviškąjį vietos gyve
nimą, o dažnai ir toji įtaka peržen
gia ir lokalines ribas. Savo posė
džiuose P. Klubas šalia specifinių 
savo temų ir klausimų kiekvienu 
kartu paliečia ir aktualiąsias lie
tuvių gyvenimo problemas, ir to
kie svarstymai visados randą kelią 
per pačius klubo narius ir į viešąjį 
lietuvių gyvenimą. Tai yra netie
sioginė P. Klubo įtaka.

Plunksnos Klubas nuo pat savo 
įsisteigimo dienos nesudarė jokių 
savo- veiklos statutų, nuostatų, 
krypties ar užsibrėžto plano. Tai 
daugiau intelektualinio pobūdžio 
lietuvių kultūrininkų uždaras ra
telis, kuris kaip organizuotas vie
netas neturi nei intencijos, nei pa
linkimo eiti į viešąjį gyvenimą. 
Klubas kiek kartų savo posėdžiuo
se lietė šį viešosios veiklos klausi
mą, bet kiekvienu "kartu vis pasi
liko prie savo pirminio nusistaty
mo. Klubo nariai ir be to kiekvie
nas atskirai atiduoda savo duoklę

Plunksnos Klubui 10 m. Kultūrinės naujienos
lietuviškajai visuomenei. Ėjimas 
į viešumą įneštų tam tikro lygia
gretumo, kuris daugeliu atvejų bū
tų nepalankus kitoms organizaci
joms. • Per savo dešimtmetį P. 
Klubas viešumon išėjo tik du kar
tus: minint spaudos atgavimo su
kaktį (1954 m.) ir šiais metais su
rengė viešą Klubo nario p. K. Ka
valiausko paskaitą muzikine tema. 
Ir vienu ir kitu atveju šie Klubo 
parengimai buvo visuomenės labai 
šiltai sutikti.

Klubas nėra gausus savo nariais. 
Beveik per ištisus 10 metų narių 
skaičius išliko pasijovus — tarp 12 
ir 15. Tiesa, dalis jų išvykę į už
sienį, kiti išsikėlę į kitas vietas 
Australijoje, vienas jau miręs (a. 
a. J. Kalakauskas), bet jų vietoje 
buvo pakviesti nauji su kūrybi
niais polėkiais ir intelektualiniu 
subrendimu. Visi nariai laiko sau 
garbe priklausyti Klubui ir džiau
giasi jo reiškimosi charakteriu ir 
bičiuliška dvasia. Per tą 10 m. tik 
tik du klubo nariai savanoriškai 
išstojo. P. Klubas šaukia savo po
sėdžius, 4 — 6 kartus į metus ir 
kiekvienu kartu vienas iš narių 
skaito iš anksto numatytu klausi
mu paskaitą, o vėliau vyksta bend
ros diskusijos — atviros ir gilios 
iki vėlumos. Klubo patalpos —

CHORŲ IR TAUT. ŠOKIŲ DĖMESIUI
Pasaulinės Parodos New Yorko, lietuvių Dainų ir Tautinių Šokių 

Šventės Komiteto Pranešimas.
1) Lietuvių Dainų ir Šokių fes

tivalis, kuris įvyks Pasaulinės Pa
rodos metu, 1964 m. rugpjūčio m. 
23 d. New Yorke, yra visų lietu
vių tautinė manifestacija. Tų vie
tovių lietuviai, iš kurių chorai ir 
taut, šokių grupės vyks į šį fes
tivalį, prašomi padėti savo cho
rams bei taut, šokių grupėms au
komis, padengti kelionės išlaidas.

2) Šiam festivaliui pasiruošti 
laiko liko nedaug, todėl komitetas 
prašo kaip galima greičiau .cho
rus bei tautinių šokių grupes pra
nešti apie savo dalyvavimą šiame 
festivalyje. Komitetas ne visų cho
rų bei tautinių šokių grupių turi 
tikslius adresus, arba tie adresai 
yra pasikeitę, todėl visus chorus 
bei taut, šokių grupes prašo šį 

kiekvieno klubo nario namai.
Plunksnos Klubas įsteigtas 1953. 

7.25 imantis iniciatyvos žurn. Pau
liui Sirgedui, kuris buvo ir pirma
sis Klubo pirmininkas iki 1956 m. 
Jam išvykus į Ameriką Klubui va
dovavo iki 1962 m. V. Kazokas. 
Šiuo metu P. Klubo pirmininku 
yra žurn. Antanas Laukaitis.

Minint šią sukaktį P. Klubo stei
gėjas ir pirmasis jo p-kas P. Sir- 
gedas prisiuntė Klubui sveikinimą 
ir ilgesnį aprašymą apie patį P. 
Klubą, paskelbtą rugsėjo 31 d. 
“Naujienose”. Šiame aprašyme P. 
Sirgėdas plačiai pristato Amerikos 
lietuviui skaitytojui Sydney 
Plunksnos Klubo dešimties metų 
nueitą kelią nuo pat įsisteigimo 
iki šios dienos kiek plačiau susto
damas prie Klubo spaudos atgavi
mo paminėjimo ir jo penkmečio su
kakties. Kadangi reikšmingesni 
P. Klubo veiklos momentai buvo 
atitinkamai paminėti ir kiekvienu 
kartu Mūsų Pastogėje, tad šio P. 
Sirgedo straipsnio čia nekartosi
me, tik esame jam giliai dėkingi, 
kad jis ir tenai, lygiai kaip ir bu
vęs čia, tebėra nuoširdus Klubo 
narys ir maloniai pagarsino 
Plunksnos Klubą Amerikos lietu
vių tarpe klubo dešimtmečio proga.

Plunksnuočius

pranešimą laikyti oficialiu kvie
timu ir nedelsiant pranešti komi
tetui apie savo dalyvavimą šven
tėje. Chorų bei tautinių šokių 
grupių delsimas atsakyti trukdys 
visą šventės rengimo darbą. Atsa
kymus bei įvairius raštus liečian
čius chorus, prašoma siųsti šiuo 
adresu: Mr. M. Cibas, 59 Van No- 
strand Ave. Great Neck, L.T.N.Y. 
11024. Tautinių šokių grupės — 
J. Matulaitienė, 188 Logan St. 
Brooklyn 8,1.

3) Chorams nurodytu adresu, 
taip pat kviečiami registruotis 
kvartetai ir oktetai.

4) Visi chorai ir kiti dainos me
no vienetai prašomi pranešti ko
kį skaičių ir kieno adresu reikia 
pasiųsti repertuaro gaidas.

Nidos Knygų Klubas Londone 
(Anglijoje) numato išleisti lite

ratūros metraštį. To metraščio re
daktorius K. Barėnas kreipėsi į 
laisvajame pasaulyje gyvenančius 
lietuvius rašytojus kviesdamas 
bendradarbiauti. Jeigu šis leidi
nys bus palankiai klubo narių — 
skaitytojų sutiktas, leidykla leis 
tokį metraštį kasmet.

★

Amerikoje rašytojas Paulius 
Jurkus ruošia spaudai lietuvių 
dailininkų albumą, kuriame nu
matoma paskelbti 44 menininkų 
darbų su atitinkamais jų kūry
bos aprašais lietuviškai ir ang
liškai. Leis greičiausia Lietuvių 
Dienų leidykla Los Angeles.

★

Broliai Mekai pradėjo sukti 
naują filmą “Aleliuja kalvoms”. 
Vienas iš jų — Jonas Mekas yra 
drauge ir stiprus poetas, išleidęs 
savos kūrybos keletą knygų.

★

Filmas “Aukso žąsis” pagal to 
paties vardo premijuotą Birutės 
Pūkelevičiūtės veikalą jau baig
tas. Filmavimui ir režisūrai vado
vavo pati autorė. Dabar filmas 
ruošiamas ekranui.

★

Bostoniškiai rašytojai Antanas 
Gustaitis ii’ Stasys Santvaras įkal
bėjo savo poezijos plokštelę, ku
rią išleido prekybininkas Jonas 
Karvelis Čikagoje. Ilgo grojimo 
plokštelės vienoj pusėj St. Sant-
^X^X^X^X^X^X^X^XO^X^X^X^X^X^X^X^X^X^W^X^X^X^X^*

5) Visus lietuvius, galinčius 
bent kiek dainuoti, o jaunimą — 
šokti, prašoma jungtis į esamus 
chorus ar tautinių šokių grupes, 
nes dainų ir tautinių šokių šven
tės proga reikia padidinti mažė
jančias dainininkų bei šokėjų ei
les. Taip pat kreipiamės į tuos, 
kurie yra pasitraukę iš chorų ar 
tautinių šokių grupių, sugrįžti ir 
dalyvauti Pasaulinės Parodos lie
tuvių dienoje, Dainų ir šokių fes
tivalyje.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dainų ir Tautinių šokių šven
tės ruošti Komitetas. 

varo kūryba, antroje Antano Gus
taičio humoristiniai eilėraščiai. 
Šiai plokštelei muzikinę pusę pa
ruošė ir įskambino kompozitorius 
Julius Gaidelis. Tai bene bus pir
moji lietuvių poezijos plokštelė, 
pačių autorių įkalbėta.

★

Dr. A. šešplaukis — Tyruolis 
paruošė spaudai savo poezijos 
rinktinę — Metų vingiai. Knyga 
pasirodys šių metų pabaigoje.

NAUJI
LEIDINIAI

DR. JONAS GRINIUS. Mano vieš
nagė Amerikoje. Atspaudas iš 
“Europos Lietuvio". 32 psl. Auto
rius dėsto savo įspūdžius apie 
Amerikos ir Kanados lietuvių gy
venimą, įsikūrimą, tautinę ir kul
tūrinę veiklą. Išleido J. J. Račiū
nas Amerikoje.

RAMUNE ŠIDLAUSKAITE

MIRĖ MUZIKAS 
JUOZAS NEIMONAS

Kaip praneša Amerikos’ liet, 
spauda, rugpjūčio 5 d. Lietuvoje 
mirė muzikas Juozas Neimontas, 
sulaukęs 88 m. amžiaus. Savo se
natvės dienas Juozas Neimontas 
praleido Veisėjų senelių prieglau
doje. Ten pat, Veisėjuose Juozas 
Neimontas ilgus metus vargonin- 
kavo ir dėstė muziką ten veiku
sioje keturklasėje progimnazijoje. 
Muzik. Juozas Neimontas rinko, 
harmonizavo ir pats kūrė dainas 
chorui ir solo, žinomi jo dainų 
rinkiniai: Auksinės varpos (1909), 
Pirmutinė kregždutė (1910), Kan
klės (1916), Perlų vainikas 
(1926).

K. S. KARPIUS. Kalbos vienodi
nimo klausimu. Apie netikslumus 
kalboje. Išleido autorius 1963 m. 
Cleveland, Ohio. Autoriaus ilga
mečio patyrimo spaudos darbe 
(buv. Dirvos redaktorius) kalbi
nės pastabos. Knygelė turi 81 psl. 
ir gaunama pas autorių: 345 E. 
222nd Str., Euclid, Ohio 44123, 
U. S. A.

šiais metais Armidale Teach
er’s College baigė sydnėjiškė Ra
munė Šidlauskaitė ir dabar mo
kytojauja Goulburne. Į Australi
ją Ramunė atvyko su tėvais dar 
mažytė ir čia baigusi pradžios ir 
vidurinę mokyklą buvo įstojusi 
studijuoti Sydney universitete, 
bet vėliau apsisprendusi būti mo
kytoja metė studijas ir įstojo į 
Teacher’s College. Neseniai tėvų 
namuose Marickville buvo šeimos 
bičiulių ir draugų tarpe aplaisty
tas jos mokytojos diplomas.

Ramunė Šidlauskaitė yra nuo
širdi lietuvaitė, mėgsta muziką ir 
sportą, šalia mokytojos darbo ji 
yra drauge ir plaukymo, nardymo 
ir gelbėjimo instruktorė. Nors ji 
šiuo metu ir darbuojasi Goulbur
ne, bet deda pastangų persikelti į 
Sydnėjų, kur galėtų daugiau ben
drauti su lietuviais. Kaip žinoma, 
Goulburne lietuvio reikia su žibu
riu jieškoti.

Sveikindami Ramunę Šidlaus
kaitę linkime jai gražaus ir kūry
bingo darbo jos pasirinktoje pro
fesijoje.

ROBERT RAID

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

“Jau ištisi mėnesiai, kaip mes Tamstą stebėjo
me, ir mes viską apie tamstą žinome, štai, aš tams
tai paskaitysiu vieną mažmožį”. Jis pavarto bylą. 
“Mobilizacijos dieną, pavyzdžiui, savo kolegai Her
bertui pavedei pranešti kitiems, kad visi susirinktų 
pas tamstą, teisybė?”

Aš pritariu tylėdamas. Rusas toliau varto: 
“Vakar tamsta lankeisi pas savo draugę ir išėjai 
tik 3 vai. ryto, tiesa?” Jis užverčia bylą. “Tai 
joks nusikaltimas, drauge Raidai, kad jūs tarėtės 
dėl mobilizacijos arba kad pusę nakties praleidote 
pas savo mylimąją. Visa tai labai natūralu ir kas
dieniška, drauge Raidai. Aš tik norėjau tuo paro
dyti, kaip tiksliai esame apie tamstą informuoti. 
Nori, kad toliau paskaityčiau, ką? Matai, kokia 
stora byla”.

“Užteks, Ivanai Maksimovičiau”.
“Tamsta esate protingas vyras, Raidai! Ge

riau pakalbėkime apie rimtesnius dalykus. Jūsų 
lengvosios pramonės liaudies komisarijate dirbo 
viena estė mergaitė — tūla Silvija, kuri neslepia
mai buvo tamstos globotinė. Ji turėjo būti, kaip 
valstybei kenksmingas elementas, ištremta, tačiau 
prieš tai, kai ji turėjo būti suimta, tamsta pasišau
kei ją į savo kabinetą, ir taip ji dingo. Tamsta tu
rėjote sekretorę, vardu Margita — ji taip pat dingo 
po pasikalbėjimo su tamsta! Tamstos žinioje buvo 
raštininkė Linda. Ji yra tamstos klasės draugo 
žmona, kuris kaip gydytojas dirbo ligoninėje. Pa
sikalbėjus su tamsta jie abu dingo ir dabar kovoja 
miško brolių gretose. Jūs šiuos žmones perspėjote 
ir suslėpėte”.

Aš tik patraukiu pečiais, tyliu.
Rusas užsidega naują cigaretę. “Tai tik smulk

menos, Raidai, ir aš tamstos visai neklausiu, kur 
yra šitos moterys. Mes žinome tamstos silpnybę 
gražioms moterims. Bet gi yra ir rimtesnių daly
kų. Mes turėjome vieną NKVD tarnautoją, kuris 
tamstą, vėlai vakarais lankydavo. Paaiškėjo, kad 
šis vyras esąs išdavikas ir buvo patrauktas atsako
mybėn. Kelioms dienoms praėjus po jo suėmimo 
vienas vyras bandė patekti į jo butą. Mūsų agen
tas sekė jį ligi lengvosios pramonės liaudies komi- 
sarijato. Tą vakarą kaip tik tamsta buvote komisa

rijate — ir nuo to ir šis dingo be pėdsakų!”
Staiga jis vėl atverčia bylą, išima nuotrauką, 

su ja rankoje prieina prie manęs. Tai mūsų klasės 
nuotrauka, kurią padarė Kalle. “štai jūsų klasė, 
Raidai! Nuotrauką radome pas vieną kontrare- 
voliucionierių. štai ir tamsta čia, Raidai! gali
mais buvęs NKVD tarnautojas. Gilumoje, antai, 
buvęs estų karininkas ir fabriko “Krull” braižyto
jas. Jie buvo apkaltinti ginkluoto pasipriešinimo 
organizavimu ir suimti, čia pirmoj eilėj sėdi tasai, 
pas kurį aptikome šią nuotrauką. Ar dar daugiau 
reikia kalbėti, Raidai?”

“Užteks”.
Jis vėl sėdasi savo vieton. “Mes žinome tams

tos ryšius su buvusiu kontrarevoliucinio sąjūdžio 
vadu — Uelo. Mes žinome, kad tamsta Nomme 
priemiesty turėjote draugą, kuris aptarnavo tam
stos radijo siųstuvą. Mes taip pat žinome, kad 
nesate kontrarevoliucinio sąjūdžio galva, tačiau 
šiame sąjūdyje užimate raktinę poziciją. Dabar 
mes norime davinių iš tamstos”.

' “Geriau mane dabar perduokite Pugovui, Iva
nai Maksimovičiau”.

Ruso akys visai susiaurėja. “Žmogau, jeigu 
nekalbėsi, būsi mirčiai pasmerktas. Man belieka 
tik pasirašyti mirties sprendimą”. Iš stalčiaus jis 
išima formuliarą ir parodo. Mirties sprendimas. 
Jame įrašytas mano vardas — trūksta tik parašo. 
“Vos tik šį lapą pasirašysiu, tamsta būsite sušau
dytas”.

“Vieną kartą visi mirsime, Ivanai Maksimovi
čiau. Jūs nieko prieš, jeigu dar vieną cigaretę su
rūkysiu?”

Ivanas tyliau susijuokia. “Norite suvaidinti 
didvyrį, Raidai. Bet juk tai nesąmonė!' Kam? Gy
venimas juk toks gražus, Raidai. Tik pagalvokite 
apie savo motiną, prisiminkite savo gražiąją myli
mąją! Kodėl tos moterys turi būti nelaimingos? 
Vien tik dėl kvailo nacionalistinio sentimento? 
šalin tokias nesąmones, Raidai! Kalbėkite, išvar
dinkite savo bendradarbius ir tada išeisite iš šito 
pastato. Galėsite ramiai ir toliau gyventi, Raidai. 
Juk tiek daug gražių moterų! Visai neverta tokiam 
jaunam mirti!”

“Nieko neturiu pasakyti”.
Staiga ruso rankoje atsiranda revolveris. “Aš 

čia pat vietoje jus nudėsiu, Raidai! Nudobsiu kaip 
šunį!”

Aš tik nusišypsau.
“Tamsta mus ilgai už nosies vedžiojote, Raidai. 

Užtenkamai ilgai vaidinote popierinį herojų!1 Mes 
iš tikrųjų tamstos kaukę palaikėm tikra. Tačiau 
kai Leonas Sepp (L. Sepp buvęs nepriklausomoje 
Estijoje pramonės ministeris, Vert.) jau suimtas 
jums raktus įteikė, tada kaukė nukrito, Raidai! 
Žaidimą praloŠėte! Tik atidengdamas savo kortas 
galite išsigelbėti!”

“Nieko neturiu pasakyti”.
Rusas atsistoja ir eina prie manęs, šnypšdami 

išsprūsta žodžiai: “Mes vistiek tamstą priversime 
kalbėti, net ir tamstą, Robertai Raidai! Mes žino
me savo metodus! Mes tamstą — ”

“Atiduosite šlyfšteinienei, Ivanai Maksimovi
čiau. Negi ir jūs tikite, kad toji kuprė išgaus iš 
manęs daugiau, negu kad išgavo iš kitų?”

Ypatingasai įgaliotinis pakelia galvą ir žiūri 
pro šalį. Jo balsas vėl šaltas ir ramus. “Mes turė
jome vieną seklį, kuris buvo užtikęs pėdsakus jūsų 
pogrindžio sąjūdžio ir jau beveik buvo priartėjęs 
prie tikslo. Tai buvo mūs geriausias žvalgas. Jis 
nudėjo ir tamstos draugą Nomme priemiestyje, ku
ris operavo radijo siųstuvu. Jisai — mūsų žvalgas 
gruodžio 27 d. lankėsi ir pas tamstą! Sausio pra
džioje jis buvo atrastas negyvas”. Rusas pasilen
kia, barbendamas pirštais į stalą. “Jisai buvo mū
sų geriausias ir patikimiausias vyras, nors ir ap
mokamas šnipas, paprastas purvinas šnipelis, dir
bęs už pinigus. Mes dabar nesiaiškinsime, kas at
sakingas dėl jo mirties. Šiuo metu nėra jau taip 
svarbu, šnipas tol įdomus, kol jis tiekia įdomios 
medžiagos. Negyvas agentas — tik mėšlas, daugiau 
niekas!1”

Iš kišenės jis išsitraukia parkerį. “Gerai apsi
galvokite, Raidai. Neatsakysite į mano klausimus, 
aš čia pat pasirašau tamstos mirties sprendimą! 
Na?”

Kada gi šitas pokalbis baigsis? Aš taip pavar
gęs! Mama ir Elfi manęs lauks, šiandien toks gra
žus oras. Bet greit, greit jau artėja pabaiga. Jeigu 
jie mane tikrai sušaudytų, būčiau tikrai laimin
gas!

“Na? Turite man ką pasakyti, Raidai?” 
“Nieko”.
Rusas tik pasižiūri į mane ir pasirašo. Tada 

jis paspaudžia mygtuką — du enkavedistai ineina 
vidun.

“Išvest ir sušaydyti!” Dar kartą jis kreipiasi į 

mane: “Gaila, Raidai, bet — tamstos valia”.
Kumščiai pakelia mane iš kėdės ir išstumia 

pro duris. Mes einame ilgais, ilgais koridoriais. 
Sienos, sienos, sargybiniai kertėse. Neaiškūs pavi
dalai. Laiptai baisiai purvini. Sienos, pilkos sie
nos. Pro langą pastebiu mėlyną dėmelę. Tai dan
gus. Dangus? Vargšė Elfi. Mama neišlaikys. — 
Pilkos sienos.

Rūsyje dega stiprios lempos. Prieš mane atsi
veria durys. Saldus kvapas trenkia į mane.

“Išsirengti!”
Aš nusirengiu. Kas čia tokio? Argi ne tas pats 

mirti apsirengusiam ar nuogam? Galiausiai nusi
imu Elfi padovanotą grandinėlę su kryželiu, aki
mirkai palaikau šią dovaną delne. Elfi man buvo 
atidavusi savo konfirmacijos kryželį. Kada tai bu
vo? Prieš dešimtmečius-----------

“Greičiau!”
Ir vėl durys. Akmeninės grindys šlapios ir pur

vinos. Kulkų žymės sienose. Visur pakvipę krauju. 
Ant sienų rudos dėmės.

“Nusigręžk į sieną.”
“Norėčiau —”
“Sukis į sieną, kalės vaike, kitaip —”
Stoviu veidu į sieną, už savęs girdžiu trakštelėji

mą. Revolveris. Greit viskas baigsis. Taip tylu, 
taip neišsakomai ramu! Esu toks vienas! Tuojau, 
tuojau! Pagaliau.

Už manęs kieti žingsniai. Tada šiurkštus bal
sas: “Atgal grąžinti!”

Už nugary vyras kažką sumurma. Vėl pasigir
sta trakštelėjimas. “Skubiai vilkis!”

Vėl einu gličiomis grindimis, pasiimu nuo suo
lo savo drabužius. Trūksta kryželio, žiedo, laikro
džio. Apsivelku. šalia manęs kantriai laukia trys 
vyrai.

“Einam!”
Kodėl? Ko dar iš manęs nori? Argi tebeesu 

dar gyvas? Negi koridorius taip baisiai prirūkytas? 
Kodėl gi jie manęs paprasčiausiai nenušauna? Pa
galiau tas pats — juk vistiek jau negyvenu.

“Na, drauge Raidai? Sėskitės! Cigaretę?” 
Ypatingasis įgaliotinis pakiša man cigarečių dėžutę, 
uždega.

Keista — aš rūkau!
Veidas priešais mane šypteli. “Dabar jums 

aišku, Raidai! Dar vis tebenorite mirti? Dar vis 
tylėsite? O gal jau pragudrėjote?”

Aš atsistoju. “Prašau — sušaudykit mane!”
(Bus daugiau)

3
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SUNKI PROBLEMA
“UŽ AR PRIEŠ IZOLIACIONIZMĄ”

Visai natūralu, jei ryšium su ke
liamu nutautėjimo susirūpinimu 
nuomonės nesutinka, o receptai 
diametraliai priešingi. Vien jau ir 
tai ne bloga, nes tai geras įrody
mas mūsos tautinės gyvastos.

O kai dėl konkretaus tų dviejų 
kategoriškųjų “už ar prieš” pasi
sakymų, turint galvoj nevienodų 
nutautėjimo laipsnį, vargu ar pa
kaktų tokiai komplikuotai proble
mai išsprę&ti. Ir iš viso pirm nei 
bandžius tuos ar kitus ėjimus, rei
kalingas išsiaiškinimas, kuri vie
tovė in flagranti šaukiasi tojo “S. 
O. S.”. Tiesa, nors tuo reikalu iš
samiai pasisakyta, bet vistik nega
nėtinai reziumuotai pabrėžta. Pa
vyzdžiui, pasisakius už tuosius du 
— už ar prieš, neaišku kaip yra 
su 15-kametine eita linija. Labai 
panašu, kad vienu ar kitu atveju 
pasisakius, savaime pasisakoma ir 
prieš tų kelių, kuriuo mes iki šiol, 
kiek tai liečia politiškai, kultūriš
kai su tuo ir tautiškai, keliavome...

O kai dėl nutautėjimo (mišrių 
šeimų neliečiant), tai priklauso 
vien nuo mūsų pačių: lietuvio gar
bės stokos, nepakankamos apšvie- 
tos, nevilties, dvasinės pusiausvy
ros, abuojumo, sumaterialėjimo, 
karjerizmo, etc. Juk nemažiau vei
kia mus ir šalutinės įtakos, deja, 
užmaskuotos, sunkiau suvokiamos 
ir visai nepastebimos. Čia pra
vartu nepamiršti okupanto su jo 
kapitalu, rafinuotom priemonėm 
bei toli siekiančiais pirštais. Įsi- 
dėmėkim, jog mes vieninteliai gyvi 
jo kriminalų liudininkai esame 
opiausia jo ekspansijų organizmui 
rakštis. Dažnai ir nepasijuntam, 
kai jis įmantriųjų kulturmaineivų 
priedanga mum įfiltruoja ne vien 
vienybę ardančias bacilas, o ir kir
varpas tautybei pagraužti. Čia 
tik trumpiausiu žodžiu ir prie pro
gos pažymint, “neapgavęs — ne
parduos!” o vienu šūviu jis pap
rastai taiko į du*taikinius: į lietu
vių širdis — vieton tėvų meilės — 
maskolija plačioji “tarybų” prie
dangoj, o smegenims — profilak
tika — melų paversti tiesa...

Turint vis tai galvoj, atseit, mū
sų pačių ydas, okupanto įtakų, ne
palankių laikų dvasių, krašto plo
tus su atskirų tautiečius įtaigo
jančių vietovių aplinka, savaime

KAS YRA IŠSIMOKSLINIMAS?

Švedų dailininkas Larsonas la
bai mėgo literatūrų. Pats turė
jo savo bibliotekų.

Bičiulis kartų paklausė jį:
— Tamsta, tur būt, esi labai 

išsimokslinęs, jei perskaitei tiek 
daug knygų?

Dailininkas šyptelėjo ir atsa
kė:

— Skaitau daug, bet greit pa
mirštu, kų esu skaitęs. Kai esi 
daug skaitęs ir daug užmiršęs, 
tai tas, kas išliko, ir vadinasi iš
simokslinimu. 

KNYGŲ MĖGĖJAMS
KNYGŲ MĖGĖJAMS!

Gautas ribotas skaičius naujų knygų. Kviečiame užsisakyti. 
VI. Nagiau* monografija ............................................................... 2.14.0
V. Mingėla, Kun. A. Milukas ............................................ 2.14.0
Dan Kuraitis, Magiškuoju keliu į Vilnių ......................... 1. 7.0
V. Ramonas, Dailininkas Rauba ........................................ 1.11.6
V. Vijeikis, Lietuva, mano Tėvų Žemė ............................. 3. 3.0
J. Kralikauskas, Titnago Ugnis, premijuotas romanas ...... 1. 2.6
V. Kavaliūnas, Kalnų Giesmė, premijuotas romanas ...... 1. 2.6
J. Švaistas, Žiobriai plaukia, romanas ................................ 1. 2.0

V. Volertas, Upė teka vingiais, romanas......................... 1.11.6
A. Rūta, žvaigždė Viršum Girios, romanas ......................... 1.16.0
A. Rūta, Motinos Rankos, romanas ............................... 1.16.0
A. Rūta, Priesaika, romanas ............................................ 1. 9.3
K. Grigaitytė, Veidu prie žemės, novelės ......................... 0.18.0
R. Spalis, Alma Mater ......................................... .,........ 2. 5.0
R. Spalis, Angelai ir Nuodėmės, novelės, įrišta .............. 0.18.0
A. Baranauskas, The Forest of Anykščiai ......................... 0.18.0
S. Zobarskas, Lithuanian Folk Tales ................................ 2. 0.6
S. Zobarskas, Lithuanian Short Stories ......................... 2. 5.0
S. Zobarskas, The Maker of Gods ........................................ 1. 7.0
S. Zobarskas, Boby Wishingmore ........................................ 0. 9.0
V. Kudirka, Memoirs of the Lithuanian Bridge 0.18.0
K. V. Tauras, Guerilla Walfare on the Ambercoast .......... 1. 7.0
A. Landsbergis and Clark Mills, The Green Oak .............. 2. 5.0
L. Valiukas, Lithuania Land of Heroes ............................. 2. 2.9
Dr. A. Šapoka, Vilnius in the Life of Lithuania .............. 0.19.3
Dr. J. Balys, Lithuanian Folk Songs in America .............. 2. 5.0

Taip pat parūpinama ir visos kitos lietuviškos knygos bei plokš
telės, Vakaruose pasirodę. Užsisakyti galima ir laišku pridedant po 
vienų šilingų nuo knygos už persiuntimų šiuo adresu: A. Krausas, 
4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vic.

peršasi tautinė pagalba su vado
vais ir programa. Tokių, saky
tum, komisija pasirūpintų žinio
mis (visai provizoriniais škicais 
užmesiu) nors šitokiom: nutautė
jimo priežųstys, nuo mūsų priklau
sančios :

a. stoka organizacijų įtakos,
b. stoka savojo spausdinto žo

džio,
c. stoka tėvų ' įtakos vaikams 

dėl tėvų nepakankamos apšvietos,
d. abuojumas, neviltis, dvasine 

pusiausvyra, apkiautėjimas etc.,
e. stoka lietuvio garbės nepa

žįstant savos istorijos, papročių, 
kultūrinio bei dvasinio įnašo žmo
nijai ir pan.

f. akademikams — nežinojimas 
lietuvių literatūros, lietuvių kalbos 
senumo, jos turtingumo, skambe
sio, lankstumo, žodingumo taipgi
— meno, muzikos ir t. t. (Kaip 
praktika parodė, šiuo atžvilgiu la
bai teigiamai paveikia ne toks epi
zodas, pavyzdžiui — dažnai girdim
— “neturiu už ko užsikabinti, ne
galiu taip gerai ir pakankamai 
moksliškai išsireikšti, stinga lietu
viško išsireiškimo etc..” Čia pat

KNYGA KOVOJE...
(Atkelta iš psl. 2)

New South Wales valstijoje yra 
šios bibliotekos: City of Sydney 
Library, University of New Eng
land Library, Armidale, Library 
of Parliament, Public Library of 
New South Wales, University of 
New South Wales Library ir Uni
versity of Sydney Library. Queens- 
lande yra šios: Parliament Libra
ry, Public Library of Queensland 
ir University of Queensland Lib
rary. Pietų Australijoje: Barr 
Smith Library, University of Ade
laide, Public Library of South 
Australia. Tasmanijoje: State Lib
rary of Tasmania ir University of 
Tasmania Library. Victorijoje: 
Commonwealth Scientific and In
dustrial Research Organisation 
Library, Monash University Li
brary, Parliament Library, State 
Library of Victoria, University of 
Melbourne Library. Vakarų Aus
tralijoje: State Library of Wes
tern Australia ir University of 
Western Australia Library.

Lituanistinius anglų kalba vei
kalus verta pasiūlyti šioms biblio
tekoms įsigyti. Tikrai jos po dau
giau ar mušiau užsisakys iš pa
tiekto sąrašo. Su kantrumu ir 
ryžtingumu daug pasieksime. Tik 
kiekvienoje valstijoje reikia bent 
po vieną tai akcijai pasišventusį 
tautietį, kuris vietoje mūsų anglų 
kalba leidinius bibliotekoms pasiū
lytų įsigyti.

O kaip reikalai su mūsų lietuvių 
kalba parašytomis knygomis, mū
sų klasikais? Iki šiol Australijoje 
viešose bibliotekose jų ne su žibu
riu nerasime. O mes visi mokame 

in flagranti reaguokim dešimterio- 
pais žodingesniais išjsireiškimais. 
Yra faktų, nežiūrint nors lietuvis, 
lietuvė, eidami mokslus, visai sve
timos aplinkos įtakoje net konven
tuos gyvendami, tik dėka vienų 
atostogų laiku tėvų įtaigojami iš
liko neblogi lietuviai su plačiais 
užsimojimais lietuvybės baruose.

2) Šalutinės — čia jau proble
ma. Bet gal ir šitokios nieko gero 
neduoda:

A. materializmas, karjerizmas, 
apkerpėjimas, blizgučiai, civiliza
cijos prašmatnumas su rumbu — 
rumbais, komikais, menas neper- 
padoriausių patiekalų bei panaši 
laiko dvasios ir aplinkos įtaka.

Tik turint tokius duomenis ir 
bus galima siųsti vienokių ar kito
kia pagalba, sakysim, tos epide
mijos sričiai pagal “ligos” simp
tomus ir laipsnį (Iš viso, galvoj 
turiu daugiau jaunimų).

Vietomis, pavyzdžiui, kur klesti 
lietuvybė, o vadų bei tėvų “ir pats 
velnias nenurašys”, nėra baisus 
ne tik bendradarbiavimas, o ir 
bendravimas. Nes organizuotais 
tautiniais vienetais tik bus garsi- 

valstybinius ir savivaldybinius mo
kesčius ir turime teisę reikalauti, 
prašyti, kad bibliotekos turėtų ir 
lietuviškų knygų savo lentynose. 
Jos jau turi nemaža lenkiškų, 
olandiškų, knygų, nekalbant apie 
gausius rinkinius rusų, vokiečių, 
prancūzų kalbomis. Prieš keletą 
metų nei vienos olandiškos knygos 
nebūdavo bibliotekose, o šiandien 
jų rinkiniai smarkiai gausėja. Mes 
ir australų bibliotekose galime su
silaukti lietuviškų knygų, jei bū
sime veržlūs ir tuo patys pasirū
pinsime. Nelankydami bibliotekų, 
savų knygų neprašydami niekuo
met jų ir nesulauksime. Bibliote
kos įsigyja tik tas knygas, kurios 
skaitomos, pageidaujamos ir pas
toviai vartojamos.

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė sekcija netrukus su
darys dabar dar gaunamų pagrin
dinių lietuviškų knygų sąrašą, pa
gal kurį būtų galima pradėti pra
šyti jame išvardintų knygų bent 
Adelaidės, ..Melbourne.. ir ..Sydnė- 
jaus valstybinėse bibliotekose. Bū
tų gera, kad ALB Krašto Valdyba 
paragintų mūsų organizacijas 
(.skautus, sportininkus, studentus 
ir kt.) jų vadovybes, :kad jos įpa- 
reiguotų savo narius įsirašyti bib
liotekų abonentais ir pastoviai, ne- 
atlaidžiai prašytų lietuviškų kny
gų iš sudarytų sąrašų. Ypač tai 
galėtų atlikti mažiau užsiėmę, 
laisvesni organizacijų nariai, pen
sininkai ir visi jaunimo ir senimo 
organizacijų nariai, kuriems rūpi 
lietuvybės išlaikymas. Mokantieji, 
kaip elgtis bibliotekoje', turime 
nusivesti ir tuos, kurie nežino ar 
nedrįsta vieni nueiti į jas. Jei or
ganizuotai, pastoviai ir planingai 
pradėtume varstyti viešųjų biblio
tekų duris, tikrai jos nupirktų ir 
lietuviškų knygų ir paleistų jas 
apyvarton bent didesniuose cent
ruose. Tik reikia ryžto, veržlumo, 
dinamiškumo, reikia kiek susiau
rinti ir taip labai įsigalintį, per
dėtą svečiavimąsi su perdėtais nu
genimais, kad liktię kiek laiko ir 
bibliotekai bei lietuviškos knygos 
akcijai. Juk šiandien maža kas 
beturi laiko knygai, o ypač lietu
viškai knygai! frodykime, kad 
esame nemažiau kultūringi ir są
moningi, kaip lenkai, olandai ir ki
ti, kurių kalbomis yra jau knygų 
skyriai.

Bibliotekoms siūlant knygas rei
kia duoti 10 — 15 proc. nuolaidos, 
kaip yra įprasta. Kad ši akcija 
būtų planinga ir sėkmingesnė, bū
tų tikslinga, kad ALB Krašto Val
dyba pavestų Kultūros Tarybai ar 
jos lituanistinei sekcijai registruo
ti visas užpirktas ar padovanotas 
knygas ir įpareiguotų. vesti tiks
lius kontrolinius jų sąrašus. Kiek
vienas asmuo ar organizacija įsiū- 
lusi pirkti ar padovanojusi knygą 
tuoj praneštų pavestam kontrolės 
centrui, kad nepasitaikintų dupli- 
katų ir bergždžio darbo bei nesusi
darytų bereikalingų išlaidų.

Anglų — lietuvių ir lietuvių — 
anglų kalbų žodynai, ALB metraš
tis, Blezdingėlės prie Torrenso, 

narna mūsų tautos garbė; kas la
bai teigiamai gali pasitarnauti pa
čiai laisvinimo bylai.

Vietomis, betgi, kur viso to nėra, 
kur vyrauja svetima dvasia ir gar
siai pasisakoma ne už suktinius, 
lietuviškų dainų ir į . jų vietų per
šami “rumbai”, o lietuvių kalba 
stumiama jau į antrų vietų — tik 
“lietuviškos širdies” pakaitalu 
(tik pagalvokim, pirmajai genera
cijai neįpusėjusl), čia jau savai
me visokie bendradarbiavimai ne
tiks, kaip pražūtingi. O nutautė
jimo sulaikymui ne tiktai kad ir 
izoliacionizmo nepakaks, bet ir ka
rantinas būtų pravartus...

Nenorėdami. likti svetimųjų ne
garbinga trasa, nemanau, kad be 
vieningų ir radikalių priemonių 
būtų galima tesėti išlikti, kuo mu
ms yra skirta būti, išlikti ir kar
toms perteikti.

Taigi, su viltimi laukdami Sam
būrio šviesos pasisakymo, tikimės, 
jis grynai lietuviškos širdies hei 
lietuvio garbės vedama bent teore
tiškai išspręs tų sunkiųjų proble
mų, užbrėš gaires apsaugai žmo
gaus, lietuvio ženklu įkirsto.

St. Čė
1963 m. rugsėjo 26 d.

New Yorke šalia UIO pastato (dešinėje pastatyta Jungt. Tautų 
biblioteka, pavadinta buv. UNO gen. sekretoriaus Hammar.sk- 
jold vardu. Kaip žinome, Dag Mammarskjold žuvo lėktuvo ka
tastrofoje 1961 m. rugsėjo 18 d. Afrikoje, Konge sąmyšių metu.

Simučio, Lietuvių Žinynas be jo
kio dvejojimo užpirks kiekviena 
didesnė australų biblioteka. Šio
kias jau įsigijo Valstybinė Biblio
teka Melbourne ir pageidauja jų 
daugiau, tik dažnai nežino kur ir 
kaip įsigyti, nes mes lituanistinių 
veikalų nepasiūlome. Kur nega
lėtų įsiūlyti bibliotekoms lietuviš
kų knygų pirkti, teks ir padova
noti.

Suglmidžiant iškeltas mintis, 
siūlau dėti visas pastangas, kad 
visos anglų kalba pasirodžiusios 
mūsų knygos patektų į žymesnią
sias bibliotekas. Burkimės taip

NEWS DIGEST
- INTERNATIONAL

Tai yra skoningai ir patraukliai 
išleistas 66 psl. žurnalas, kuris už
simojęs panagrinėti populiaria for
ma rytų ir vakarų santykius ir 
ypač atverti akis komunizmo nepa
žįstančiam australui arba angliš
kai skaitančiam. Žurnalas numa
tomas leisti keturis kartus į me
tus. News Digest — International 
laikosi “Readers Digest” principo 
— surinkti būdingesnius straips
nius ir pasisakymus, jau matytus 
kitur spaudoje, kuri gal ne kiek
vienam prieinama. Taip ir šiame 
žurnalo numery paskelbti būdin
gesni senatorių ir parlamentarų 
pasisakymai sovietų pavergtų tau? 
tų klausimais, V. Sidzikausko 
straipsnis apie rytų Europos iš
laisvinimų, J. Vilčinsko įdomus ra
šinys apie taikingų sugyvenimų 
taip kaip supranta jį patys sovie
tai ir eilė rašinių iš kitų šaltinių.

Šisai žurnalas turi tikrai gerų 
intencijų iškelti komunizmo pavo
jų, atskleisti sovietinius tikslus ir 
priminti šiandien pavergtųjų tau
tų situacijų tiems, kurie vietos 
spaudos puslapiuose viso to neran

tokios
Beskaitant mūsų spaudų labai 

krinta į akis spausdinamos padė
kos. Dėkojama už aukas, paslau
gas, dalyvavimų, talkininkavimų, 
ir t.t. Malonu, kad esame tokie 
mandagūs ir dėkngi! Tačiau vi
suomeniniame gyvenime tos padė
kos asmenims už visuomeninius 
poreiškius, kokie jie bebūtų, kažin 
ar taip jau būtinos. Juk ir rengė
jai, nežiūrint kų jie berengtų, ir 
talkininkai dirba vienų ir tų patį 
darbų ir tam pačiam tikslui, bū
tent, lietuvių bendruomenei (ne
svarbu, kokiu mastu toji bendruo
menė būtų suprasta) ir tuo pačiu 
lietuvių tautai. Man atrodo, orga
nizatoriai, t.y. tie, kurie dažniau
siai dėkoja, atlieka irgi ne mažiau 
reikšmingų darbų, jeigu ne dides
nį, kaip ir tie, kure talkina arba 
prisideda kitokiais būdais. Aš sa
kyčiau, kad visi, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu dalyvauja mūsų vi
suomeniniame gyvenime, atlieka 
tik savo tautiniai moralinę parei- 

pat visi į lietuviškos knygos vajų ir 
pastoviai lankykimės bibliotekose, 
prašykime, pageidaukime lietuviš
kų knygų, o dar geriau užpUdyki- 
me raštu pageidavimo lapelius 
(request slips) ir įteikime bibliote
kininkams. Tuo pareikšime susi
domėjimą ta literatūra, kurios 
daugiau atsiras ir mūsų namų ži
diniuose bei bibliotekų lentynose. 
Tik reikia ryžtis, veikti, lankyti 
bibliotekas. Einant tuo keliu ne
bereiks tiek daug dejuoti dėl lietu
viškos knygos, nes jai būsime su
radę kelią į namų ir viešųjų biblio
tekų lentynas.

da. Dar maloniau, kad šio darbo 
ėmėsi ALB Krašto Valdyba ir jį 
remia ir atskiri mūsų tautiečiai. 
Kiek žinoma, šiame darbe žada 
talkininkauti ne tik latviai ir estai, 
bet ir kitų sovietų pavergtų tautų 
kovotojai. Reikia tikėtis, kad šis 
žurnalas išaugs į bendro pavergtų 
tautų fronto stiprų organų pietinė
je hemisferoje. Belieka pasveikin
ti šio reikšmingo darbo iniciato
rius ir palinkėti kuo našesnio dar
bo.

Be abejo, ir šis darbas turi vie
ną kitą trūkumą, kurį ateityje ne
sunku būtų atitaisyti. Kaip skai
tytojas, perskaitęs šį pirmąjį nu
merį, pastebės, jis yra gerokai 
sausas ir tuo pačiu neturi to pat
rauklumo, kokį jis turėtų, jeigu 
būtų šalia paskelbtų straipsnių 
dar įterpta ir vienas kitas asmeni
nis išgyvenimas tiek iš sovietų su
kurtojo rojaus Sibiro stovyklose, 
tiek iš sovietinių šnipų veiklos ir 
panašiai. Literatūros bent šiandie 
čia nestokojame. Nekalbant apie 
lietuvius autorius, jų yra daug ir 
kitur. Kiekvienų skaitytojų dau-

‘i tokelės
gų, o paprastas pareigos atlikimas 
nėra joks nuopelnas, vertas ypa
tingų padėkų! Iš to išeinant tek
tų tik stebėtis, kodėl Australijos 
valdžia nedėkoja savo piliečiams 
už sumokėtus mokesčius ar daly
vavimus balsavimuose?

*
Dar vis tebediskutuojama sene

lių ir poilsio namų klausimu, na
mų, kuriuos narsiai užsiangažavo 
pastatyti Sydney Liet. Moterų So
čiai. Globos Draugija. Kaip matė
te, yra įvairių pasisakymų. Aiš
kiausiai pasisako tie, kurie šiam 
reikalui skiria dalį savo išteklių. 
Suprantama klausimas yra labai 
jautrus ir rimtai svarstytinas, bet 
yra svarstytojų, kurie truputį nu- 
sisvarsto pro šalį. Sakysim, vie
nas iš mūsų veteranų spaudoje 
viešai pasisakė, kad senelių prie
glaudos ir poilsio namai nieko lie
tuvybei neduosią ir reikią visu 
svoriti atsisukti į jaunimą. Ir jis 
siūlo lietuvybės išlaikymo vardan 
jaunimui nupirkt helikopterį ar 
jachtą, ir tuo lietuvybės išlaiky
mas jaunimo tarpe būsiąs garan
tuotas. Gal jis ir teisus, bet, ma
no galva, sudėti letuvybės ateitį 
helikopteryje arba jachtoje yra 
labai pigus dalykas. Daug reales
nis dalykas būtų įtaisyti sporto 
reikmenis ..(sveidinį, uniformas, 
treniruočių patalpas sportuojan
čiam jaunimui). Gal būt, helkop- 
teris arba jachta ir patenkintų da
lį mūsų jaunimo, bet ne visus. Pa
galiau kas garantuos, kad jie he
likopteryje arba jachtoje būdami 
kalbės lietuviškai arba angažuosis 
lietuvybei? Greičiausiai jie bus tik 
dėkingi už gautas priemones, bet... 
ir helikopteris, ir jachta yra tik 
priemonės, tik daiktai, kurie ne
nulemia nei žmogaus dvasinio nu
siteikimo, nei kultūrinio angaža
vimosi. Pagaliau Moterų D-ja gal 
ir teisingai galvoja rūpindamasi 
mūsų žmonių ateitimi. Senstąs 
žmogus ir visas savo jėgas (aiš
ku, bus ir kitokių) atidavęs lietu
viškiems reikalams, yr nuspelnęs, 
kad bejėgis būtų globojamas ir 
aprūpinamas. O mano giliu įsitiki
nimu, lietuviai patriotai, kur jie 
bebūtų, lygiai kaip ir Dr. V. Ku
dirka, mažiau sielojasi savo asme
niniais reikalais ir savo kūrybi
nes bei materialines jėgas skiria 
lietuvių tautai.

★

Dažnai girdime nusiskundimų
net ir spaudoje skaitome, kad mū
sų žmonės yra gerokai atšalę ir 
nesidomi lietuviška veikla. Tačiau 
reikėjo tiems pesimistams ateiti į 
paskutinįjį Mūsų Pastogės Spau
dos balių Sydnėjuje ir ten jie bū
tų tikrai įsitikinę, kokie mūsų 
žmonės skaitlingi ir veiklūs!

Pipiras

BAIGIAMA AIŠKINTI 
PLĖŠIMO AFERA

Kaip buvo skelbta, prieš porų 
mėnesių Anglijoje buvo apiplėštas 
pašto traukinys ir išnešta du su 
puse milijono svarų sterlingų. Per 
tų laikų ryšium su vagyste anglų 
policija suėmė jau ketttriolika as
menų. Dalis išplėštų pinigų jau 
surasta.
WWWHWWMWWWUW

giau patraukia ir jam gal daugiau 
pasako tokie asmeniniai beletristi
ne forma patiekti faktai, negu 
svarstymai rimtuose straipsniuose. 
Be abejo, tikime, kad leidėjai ir 
redaktoriai greičiausiai ir tai turi 
minty ir kituose numeriuose maty
sime dar įdomesnės medžiagos. 
Tebūna ši pastaba priimta kaip 
pozityvus talkininkavimas jų dar
be.

Reikia tikėtis, kad kiekvienas 
lietuvis stengsis šį naujų leidinį 
įsigyti ir ypač su juo supažindinti 
savo pažįstamus ir bendradarbius 
australus. Tai yra konkreti akci
ja prieš komunizmų ir drauge už 
pavergtų mūsų kraštų. Juo dau
giau žmonių pažins komunizmų iš 
jo realiosios pusės, juo bus dides
nis atkirtis komunistinei propa
gandai ir komunizmo ekspansijai. 
Kiekvienu atveju reikalaukite šio 
naujo leidinio jūsų apylinkės val
dybose arba rašykite tiesiai į lei
dyklų — Box 62, P. P., Belmore, 
Sydney, N. S. W.

News Digest — International 
metams kainuoja 12/—, atskiro 
numerio kaina — 3/—.
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SPORTAS ADELAIDĖJE
NUVAINIKUOTAS TENISO 

KARALIUS
Adelaidės lietuvių 1963 m. in

dividualinių pirmenybių lauko te
niso finalo rungtynėse veteranas 
Alfonsas Remeikis pra
laimėjo prieš James Clayton — 
Smith permainingoje kovoje 6:4, 
5:6, 3:6. Naujas Adelaidės čem- 
pijonas lietuviams sporto mėgė
jams žinomas kaip Sigitas ZA- 
BLOVSKIS, kurie prieš keletą 
savaičių (profesijos sumetimais) 
pakeitė vardą ir pavardę. James, 
22 m. amžiaus, sulaukė kieto pa
sipriešinimo, nes A. Remeikis an
trame sete rezultatą 4:1 persvė
rė savo naudai 4:5 ir tik laikinai 
praradęs koncentraciją pralaimė
jo setą. J. Clayton-Smith stip
riais smūgiais iš oro diktavo žai
dimą paskutiniame sete ir pasie
kė pelnytą pergalę, kuria gali di
džiuotis nedaugelis lietuvių teni
so žaidėjų.

šiemet , rugpjūčio mėn. suka
ko 35 metai nuo to laiko, kai A. 
Remeikis pirmą kartą iškovojo 
Lietuvos lauko teniso čempijono ti
tulą. Titulą apgynė 1929 ir 1930 
m. Stebint augščiau minėtas fina
lines rungtynes peršasi mintis, 
kad veteranas A. Remeikis “dar 
nesudainavo savo dainelės”, kaip 
daugelis jau eilę metų pranašau
ja, bet ir ateityje suvaidins svar
bų vaidmenį Australijos lietuvių 
teniso gyvenime.

Dėl trečios vietos kovojo Rimas 
RUDZINSKAS ir Alfredas VASI
LIAUSKAS. Stipriai servuodamas 
laimėjo pirmasis 6:3, 6:5. Alfre
das žaidė energingai, bet turėtų 
dažniau atakuoti iš oro.

A. MORKŪNAITĖ —
M. KERULYTĖ 6:4, 6:1

Mergaičių finale 12 m. am
žiaus Aldona Morkūnaitė po kie

to pasipriešinimo pirmame sete 
įveikė M. Kerulytę. Marytė stip
riai atakavo, bet Aldona puikiai 
gynėsi ir pasirodė visapusiškai 
pranašesnė antrame sete. Bendrai 
paėmus abi mergaitės padariusios 
ryškią pažangą. Dėl trečios vie
tos kovojo teniso naujokės Jūra
tė Linkuti ir Rata Pacevičiūtė. 
Abiejų mergaičių žaidimas vieno
das, bet laimėjo pirmoji 6:5. Jū
ratė ir Rasa jaunos žaidėjos, pil
nos entuziazmo ir stropiai pasi
treniravusios ateity užpildys klu
be atsiradusias spragas.

KREPŠINIS
Klubo valdyba sukvietė krepši

nio žaidėjus pasitarimui. Žaidė
jams buvo praneštas krepšinio są
jungos sekretoriaus F. Angove’s 
pareiškimas, kad nuo Vyties re
prezentacinės vyrų komandos pa
sirodymo vasaros pirmenybėse 
priklausys kokioje klasėje jie 
startuos sekančios žiemos sezono 
pirmenybėse. Visi žaidėjai pasiža
dėjo stropiai treniruotis salėje ir 
individualiai, žaisti rungtynes 
energingai, kad išlaikytų repre
zentacinę komandą augščiausioje 
(District) klasėje.

SOUTH — BUDAPEST 51:44
Pietų Australijos 1963 m. čem

pijono vardas teko South krepši
ninkams. Grand finalo rungtynės 
buvo plačiai išreklamuotos ir tran
sliuotos per radiją ir televiziją. 
Tai jauno South trenerio Ash 
Koch triumfas, nes jo dėka po il
gos metų pertraukos titulas su
grąžintas australams. Nuo poka
rinės europiečių imigracijos į šį 
kraštą Pietų Australijos krepšinio 
čempijono titulais puošdavosi lie
tuvių, latvių ir vengrų sporto 
klubai.

R. Sidabras

Sporto ivairenybės
DIVERSIJA PASISEKĖ

Neseniai Meksikoje įvyko dvie
jų miestų vandensvydžio koman
dų susitikimas, žaidimas susiklos
tė aiškiai šeimininkų nenaudai. 
Pagal Pietų Amerikos tradicijas 
“sirgaliai” nusprendė susidoroti 
su teisėju. Tačiau šis pasišaukė 
pagalbon policininkus. Tada “ag
resoriai” pasitraukė. Atrodo, da
bar jau niekas neišgelbės vieti
nės komandos nuo pralaimėjimo. 
Bet vienam išradingam “sirgaliui” 
pavyko įsiskverbti į siurblių sky
rių. Visa kita, kaip konstatuoja 
žurnalas “Švimsport” priklausė 
tik nuo technikos. “Diversantas” 
išjungė vandens tiekimą į basei
ną ir atidarė išleidžiamuosius ven
tilius. Teisėjas ir sušvilpti nespė
jo, kai žaidėjai atsidūrė vandeny
je tik iki kelių. Dėl techniškų 
kliūčių mačas buvo atidėtas se
kančiai dienai.

CABRAMATTA HOTEL :: 
f Tel. UB 1619 < •
v moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilte. • ’ 
Į Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — ' I 
Y gera muzika. ; *

LYGIŲJŲ KARALIUS
Maskvoje vykusiame tarptauti

niame turnyre Aliochinui atmin
ti (1956 m.) dalyvavo daug pajė
gių didmeistrių. Nepaisant to, tai
kių lygiųjų procentas buvo labai 
didelis. Didmeistris S. Flor kuris 
pats žinomas kaip lygiųjų kara
lius, spaudoje gana aštriai kriti
kavo už tai šachmatininkus.

Tai sukėlė kai kurių dayvių pa
sipriešinimą. Atėjęs į turnyrą, S. 
Flor buvo “prispirtas prie sienos”.

— O kaip jūs pats žaistumėt?
Atsakyti buvo nelengva, bet są

mojingas didmeistris rado išeitį:
— Bet juk vyksta turnyras 

Aliochinui, o ne Florui prisiminti!
Patiekus šį argumentą, ir patys 

karingiausi oponentai buvo pri-

SIRGALIŲ ČEMPIONATAS

Lenkijos 1962 m. čempionų są
rašas pasipildė dar viena pavar
de: čia neseniai pasibaigė penk
tosios šalies... sirgalių pirmenybės.

Varžybų programa buvo labai 
įvairi ir nelengva: klausimai lie
tė visus svarbiausius praėjusių 
metų įvykius. I finalinį turą pa
teko tik šeši dalyviai. Po atkak
lios kovos, čempionu antrus me
tus iš eilės tapo elektromonteris 
Miroslav Siuda.

Lenkijos šuolių į aukštį rekor
dininkas E. černik stebėjęs var
žybas, su nuostaba pripažino kad 
dauguma šių pirmenybių dalyvių 
jo pasiektus rezultatus žino ge
riau už jį patį!

ĮDOMIOS VARŽYBOS

Prieš kurį laiką Prancūzijos 
mieste Lijone įvyko įdomios var-

NA, IR NONA!

Neseniai Tbilisyje prasidėjo 
Gruzijos šachmatų čempionatas. 
Turnyre dalyvauja penki meistrai, 
dvylika kandidatų į meistrus, du 
pirmaatskyrininkiai. Turnyro da
lyvių tarpe — Tbilisio užsienio 
kalbų instituto studentė pasaulio 
čempionė Nona Gaprindašvili, 
drąsiai metusi iššūkį vyrams. Mer
gina kovos su savo treneriu spor
to njeistru šišov, respublikos čem
pionu Gurgenidze bei kitais žino
mais šachmatininkais.

Tiesa, Gaprindašvilį dalyvauja 
turnyre be konkurencijos, tačiau 
Nonos tatai nejaudina. Ji žaidžia 
būdingu jai bekompromisiniu sti
liumi ir po pirmų aštuonių turų, 
surinkusi 5 taškus (viena atidėta 
partija), yra antroje vietoje. Pir
mauja meistras B. Gurgenidze — 
6 tšk. 

žybos. I estafetinio bėgimo star
tą stojo 17 šeimų atstovai. Pirmą
jį etapą (200m) bėgo tėvai, o an
trą (800m) — jų sūnūs, šias var
žybas laimėjo tėvas ir sūnus Bon- 
to.

‘ILGAS NUOTOLIS

Olimpinis 200 m bėgimo čem
pionas Livijo Bėruti dabar dirba 
italų laikraščio “Gazeta Sportiva” 
redakcijoje, čia, kaip ir bėgimo 
takelyje, Livijo pasiekė neblogų 
laimėjimų. Ypač laikraščio atsaky
mai į anketos klausimus, kuriuos 
jam patiekė kiti redakcijos dar
buotojai. Vienas šios anketos klau
simas buvo toks: “Ar jūs nesiruo
šiate vesti?” “Vedybos — tai la
bai ilgas nuotolis, o aš, kaip ži
note, esu sprinteris”, — atsakė 
smalsiesiems kolegoms išradinga
sis Bėruti.

MARTINI SKRYDŽIAI

Neseniai sportinis “česna-150" 
tipo lėktuvas įsmigo į garažą Aus
trijos miesto Zalcburgo apylinkė
se. Lakūnai Ervin Vračko (21 m.) 
ir Johan Sideri (24 m.) žuvo po 
skeveldromis.

Pastaruoju metu sportinių lėk
tuvų katastrofos Vakaruose tapo 
labai dažnu reiškiniu. “Nelaimė 
Zalcburge buvo jau trečioji spor
tinio lėktuvo katastrofa Austri
joje per dviejų savaičių laikotar
pį”. — rašė laikraštis “Folksšti- 
me”. Du lėktuvai, sudužę iki Zalc
burgo katastrofos, pareikalavo ke
turių lakūnų gyvybės.

Spauda pabrėžia, kad padažnė- 
jusio sportinių lėktuvų sudužimo 
priežastis pirmiausia yra “techni
niai trūkumai”. Pasirodo, kad šie 
lėktuvai nėra pakankamai išban
domi, ir aviacinės firmos parda
vinėja juos, nepaisydamos esminių 
defektų. Įvykus avarijai, firmos 
atstovai visuomet remiasi “lakū
nų nepatyrimu”. Tačiau tyrimai 
Austrijoje parodė, kad kalti ne 
lakūnai, o mašinos. Kaip tik to
dėl šalies sportiniai sluoksniai rei
kalauja uždrausti išleisti į orą 
“skraidančia mirtį”.

Iš VIENUOLYNO Į 
LĖKTUVO KABINĄ

27 metų amžiaus prancūzaitė 
Renė Laikur ruošiasi startuoti 
grynai vyriškose varžybose — pa
saulio aukštojo pilotažo čempiona
te. Ir, galimas dalykas, ši smulku
tė moteris sudarys didelę konku
renciją visų pripažintiems asams: 
ji savo skridimų sąskaitoje jau 
turi daugiau kaip 4500 valandų!

Kodėl R. Laikur susižavėjo šia 
sporto šaka?

— Padangė — mano aistra, — 
sako ji. — Kada aš tūnojau vie
nuolyne, mano vienintelė praban
ga, kurią galėjau sau leisti, buvo 
žiūrėti j dangaus mėlynę.

Ir Renė Laikur, išėjusi iš vie
nuolyno, sėdo į lėktuvo kabiną.

TIESUS PATAIKYMAS
Per tenisininkų turnyrą Brisbe- 

ne atsitiko kurioziškas įvykis: 
australo E. Cross smūgiuotas ka
muoliukas netikėtai “pasuko” į 
tribūną. Atsitiktinai (taip visiems 
atrodė) kamuoliukas pataikė į 
galvą vienai žiūrovei, kuri, kaip 
vėliau paaiškėjo, buvo... “snaipe
rio” uošvė, ši aplinkybė paskati
no organizatorius ištirti šį “rei
kalą”, nors Cross prisiekinėjo 
esąs nekaltas. Tenisininko prie
saikomis bei užtikrinimais niekas 
nepatikėjo, kadangi jis jau dvejus 
metus vaidijasi su “nukentėjusią
ją”...

LISTON — SIŪLO TURNYRĄ
Pasaulio sunkaus svorio čempi

onas boksininkas profesionalas 
Liston atsisakė nuo pasiūlymo 
1963-jų metų vasarą kovoti Ge
teborge su švedu Ingemar Jo
hnson. Kaip žinoma, Liston už 
šias rungtynes buvo pasiūlytas 
vienas milijonas dolerių. Tačiau, 
nepaisant tokios milžiniškos su
mos, pasaulio čempionas vis dėl
to atmetė pasiūlymą. Matyti, jis 
mano, kad už mačą — revanšą su 
Peterson jam pavyks uždirbti 
daugiau.

Kalbėdamas per televiziją, Lis
ton išreiškė mintį, kurią profe
sionalai boksininkai pavadino sen
sacinga. čempiono nuomone, rei
kia organizuoti keturių stipriau
sių pasaulio sunkiasvorių turnyrą. 
Johanson turėtų kautis su ameri
kiečiu Clap, o pats Liston — su 
Peterson. Po to susitinka nuga
lėtojai.

1901 m. Vienoje, puikioje “Kon
tinentai” viešbučio salėje, pirmą 
kartą Europoje įvyko stalo teni
so, tuo metu populiariai vadinto 
“ping-pongu”, turnyras, šių die
nų sporto mėgėjai, matydami šį 
žaidimą, būtų labai nustebinti — 
žaidė damos, apsirengusios puoš
niomis balinėmis suknelėmis, 
džentelmenai su bepriekaištingai 
sukirptais frakais ir elegantiškais 
lakuotais batukais... Maždaug pa
našus į šią “sportinę aprangą” 
buvo ir pats žaidimas — lėtas, ra
mus, gal net truputį iškilmingas. 
Įdomios buvo ir raketės. Jos bu
vo panašios į veidrodukus, ilgais 
koteliais, nepritaikytos atmušti 
stipriai smūgiuotam kamuiliukui.

Daug metų prabėgo nuo tų die
nų, kol ši pramoga išaugo į tikrą 
sporto šaką (pirmosios pasaulio 
pirmenybės įvyko 1927 m.) — la
bai sunkią, reikalaujančią iš spor
tininko didelio greičio, vikrumo, 
stiprių nervų ir puikios reakci
jos.

Vienu metu stalo tenisas per
gyveno tokį laikotarpį, kur viską 
nulemdavo nervai. Tuo metu vi
same pasaulyje vyravo “perme- 
tinėtojai”, kurie buvo pasiekę tik
rai beveik absoliutų meistrišku
mą. Tur būt, dabar mažai kam 
pavyktų permetinėti kamuolidką 
2 valandas 10 minučių. O vis tik 
tiek laiko prireikė lenkui Erlicki

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

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

Roclcdala atoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iisimokėjimui. Me* kalbamo vokiškai.
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STALO TENISO ISTORIJA
ir rumunui Panet, kovojant dėl 
pirmo taško 1936 m. pasaulio 
pirmenybėse.

Panašūs atsitikimai nebuvo iš
imtys. Stalo teniso istorijoje yra 
žinomas dar vienas nepakartoja
mas įvykis: prancūzo Hagenaucer 
ir rumuno Goldberger susitiki
mas truko net septynias valan
das ir buvo nutrauktas trečią va
landą naktį... įsikišus policijai kai 
kur įvesta 20 sekundžių taisyklė 
dabar yra “raudona šviesa”, kuri 
uždarė kelią visiems permetinė- 
tojams. Tarptautinėje arenoje 
galioja kita taisyklė — partija tu
ri būti užbaigta per dvidešimt mi
nučių. Po to, jei rezultatas lygus, 
žaidžiama iki lemiamo taško (ne 
ilgiau penkių minučių). Tačiau 
ne tik šios taisyklės atstūmė per- 
metinėtojus. Prieš ketverius me
tus tikrą perversmą stalo teniso 
pasaulyje padarė japonų panau
dota kempininė raketė.

Panaudodami ją, japonai nenu
sižengė tarptautinėms taisyklėms. 
Tačiau ne paslaptis ir tai, kad 
kempininė raketė pasidarė labai 
pavojingu ginklu silpnesnių var
žovų rankose. Pradėjus ją naudo
ti, kai kurių specialistų nuomo
ne, stalo tenisas pasidarė mažiau 
efektingas, mažiau dinamiškas.

Ir geriausi gynėjai dabar pri
verčiami sudėti ginklus prieš 
“atomines atakas”, kuriomis ypač 

pasižymi “azijietiško stiliaus” 
žaidėjai. Negelbsti čia ir puikus 
kojų darbas, kuris visais laikais 
buvo vienas iš pagrindinių geriau
siųjų stalo tenisininkų privalumų. 
Ta proga galima prisiminti du pa
saulio eksčempionus — čeką Van 
ir austrą Bergman, vėliau persi
kėlusi gyventi į Angliją. Pirmasis 
jų buvo puikus puolėjas, antrasis 
— “nepramušamas” gynėjas. Van 
tiesiog užkankindavo varžovus sa
vo nenutrūkstamais dešiniasiais 
smūgiais. O kadangi iš kairės j’s 
beveik nesmūgiuodavo, tai nuolat 
“skrajodavo” apie stalą, užimda
mas patogią padėtį smūgiui iš de
šinės. Tuo tarpu Bergman amži
nai “trūkdavo” vietos. Jis sugebė
davo sugrąžinti kamuoliuką būda
mas per šešis metrus nuo stalo ir 
tuoj po to sėkmingai atmušti gu
driai varžovo permestą “trum
pą”. Šiuo metu kempininė raketė 
pakeitė gynėjų taktiką. Stebint 
vengrų Bercik ir Fiold žaidimą 
vadinamaisiais “buterbrodais” jie 
labai įvairiai atmušinėdavo ka
muoliuką, kartais jį taip “nuplau
dami”, jog paprasta rakete žai
džiantis varžovas jau nesugebėda
vo jo atmušti. Tačiau, susitikę su 
japonais arba kinais, ir tokie gy
nybos meistrai neretai buvo be
jėgiai (Kinijos rinktinė, kaip ži
noma, neseniai nugalėjo vengrus 
5:0.

Todėl nenuostabu, kad pasta
ruoju metu daugelis Europos ša
lių vienu balsu reikalauja už
drausti kempininę raketę. Jos jau 
yra uždraustos Anglijoje, JAV, 
VDR, VFR, Olandijoje, Prancūzi
joje. Prie šių šalių taip pat prisi
jungia ir vengrai, rumunai bei 
kai kurių kitų šalių stalo teniso 
federacijos.

Budapešte vykusių Europos pir
menybių metu paklausta Rumuni
jos stalo tenisininkė Rozeanu, ko
kia yra jos nuomonė šiuo klausi

mu.
— Visų pirma nereikėjo kempi- 

nininkų įsileisti, — atsakė daug
kartinė pasaulio čempionė. — Da
bar su jais kariauti bus sunku. 
Tačiau visur pastebima, kad kem
pinė turi neigiamą įtaką stalo te
niso grožiui, žaidįmas tampa ma
žiau emocingas. Man atrodo, kad 
po pasaulio pinnenybių šis ginčas 
pagaliau turi būti galutinai iš
spręstas.

— Dėl to aš visiškai neabejo
ju, — pareiškė kalbėdamas su ko
respondentais devyniskart pasau
lio čempionas vengras F. Šido. 
— Tačiau, norėčiau, kad šis jų 
triumfas būtų paskutinis. Aš esu 
mirtinas “kempinės” priešas. Jau 
geriau sutikčiau žaisti su 1900 
metų “veidrodėliais”...

Tokia yra F. šido nuomonė. 
Tačiau tuo tarpu teks palaukti pa
saulinės stalo teniso federacijos 
sprendimo — ji šį klausimą svars
tys eiliniame savo posėdyje pa
saulio pirmenybių metu.

Čia reikia prisiminti, kad dau
gelio nuomone, visiškai panaikin
ti kempinines raketes nereikia. 
Reikia tik apriboti jų storį. 
Raketę standartizuoti reikia ne 
pagal jos dangą, o tik pagal tos 
dangos storį.

NE UŽ DYKĄ

Mama persigando matydama 
savo sūnaus juodą akį ir klausia 
jo:

— Kasgi tau vargšeli, tą juodą 
akį davė?

Sūnus išsitempė, tarytum styga 
ir su pasididžiavimu sako mamai:

— Niekas jų neduoda, mamyte, 
už jas reikia kovoti.

Mokytojas: Algiuk, sakyk, kur 
buvo pasirašytas Lietuvos nepri
klausomybės aktas?

Algis: Aš manau, kad apačioj.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIEAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Hou**, 109 Swaacton St, 
Melb, C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

įvairumai
AVIGANIAI PAUKŠČIAI

Žinoma, kad kalnuose ir stepė
se avių kaimenes gano šunys. Ta
čiau retai kas žino, kad šiam ti
kslui naudojami paukščiai stru
čiai. Pietų Afrikoje, Pietų Afri
kos avių kaimenių savininkai nuo 
1942 m. pradėjo naudoti avims 
ganyti stručius. Šis nelabai pro
tingas, bet greitas ir agresyvus 
paukštis pasirodė geresnis sargas 
negu šuo. Jie puola ne tik pašali
nius asmenis, bet ir automašinas, 
todėl pavogti jų saugomas avis be
veik neįmanoma.

KERPĖS SU PIPIRAIS
Kerpei jau senovėje buvo pri

pažinta gydomoji ypatybė. Vidur
amžiuose pasiutusio šuns įkandi
mas buvo gydomas kerpe, sumai
šyta su šiltu pienu ir juodu pipi
ru. Smith Instituto išleistame pra
nešime sakoma, kad kai kurios 
kerpės yra stiprūs antibiotikai. 
Suomijoj kerpių mostis vartoja
ma nudegimo, įpiovimo žaizdoms 
gydyti.

Dar nepavyko pagaminti van
deny ištirpdomo kerpės skiedinio, 
kad būtų galima jos antibiotinį 
veikimą kontroliuoti.

JUOKO LIGA
Tolimoj Afrikoj prie Viktorijos 

ežero pradėjo siausti keista, gy
dytojams iki šiol nežinoma epide
mija. Tai juoko epidemija, žmo

gus, ja susirgęs, pradeda isteriš
kai juoktis ir juokiasi, kol turi jė
gų-

Ta liga apkrečiama. Sveikas 
žmogus apserga tik prisilietęs jau 
sergančio.

250 gyventojų vienoj Tangani- 
kos vietovėj susirgo per vieną pa
rą. Keliose vietose teko uždaryti 
mokyklas. Vietos gyventojai tą li
gą vadina “juoko nelaime”.

Kol kas gydytojai dar neišaiški
no tos ligos priežasties: ar tai čia 
kaltas masinis psichozas, ar dar 
nežinomas virusas.

Ja suserga vaikai ir suaugę, 
bet daugiausia vaikai.

KASDIEN NAUJI 
ATRADIMAI

Mokslininkai beveik kasdien vis 
atranda ką nors naujo. CIT Jet 
Propulsion laboratorija, paleidusi 
radaro signalus į Merkurijaus pla
netą, susekė, kad ji turi grubų pa
viršių, kaip ir Mėnulis. Hooker te
leskopu Wilsono observatorijoje 
nustatyta, kad Marse yra vandens 
garų. S.V. Vernov nustatė ,kad 
kosminiai spinduliai, iš tolimųjų 
erdvių pasiekią žemę, per paskuti
nius penkerius metus yra dvigubai 
stipresni, intensyvesni, kai tuo 
tarpu mūsų saulė turi minimalinio 
aktyvumo periodą.

•
— Pasakykite, koks būsimasis 

laikas nuo žodžio “vogti?”
— Sėdėti kalėjime, pone moky

tojau I
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SYDNEY GEELONG
IZOLIACIONISTAI 

' GRASO SYDNĖJUI
Izoliacionistai, giliai įsitvirtinę 

sostinėj Canberroj ryžtasi savo 
įtaką išplėsti ir Sydnėjuje ir ruo
šiasi puolamajam žygiui. Patiki
mi šaltiniai teigia, kad jų pagrin
dinės jėgos, vadovaujamos Juliaus 
Vėteikio, jau pajudėjusios Syd- 
nėjaus kryptimi ir spalio 26 d. 
įvyks lemiamas mūšis.

Pajutęs šį puolimą izoliacionis- 
tų opozicionierius J.P. Kedys pa
skubomis pradėjo organizuoti 
Sydnėjaus gynybą. Patirta, kad 
svarbiausiame Sydnėjaus priemie
styje Bankstowne V. Kazoko ini
ciatyva ruošiama moralinė ir ma
terialinė parama atvykstančioms 
izoliacionistų jėgoms pagelbėti. 
Tačiau neseniai paaiškėjo, kad ir 
canberiškiai turi izoliacionizmo 
priešų, kurie pasprukę iš apsupi
mo rato, Stepono Kovalskio va
dovaujami, užuolankomis skuba į 
Sydney stotį prieš izoliacionistus 
tuo gerokai palengvindami Syd
nėjaus gynybos reikalus.

Jau dabar aišku, kad pagrindi
nės abiejų pusių jėgos susirems 

. lemiamam mūšiui spalio 26 d. Lie
tuvių Namuose Redferne.

Visi suinteresuoti šiuo reikalu 
prašomi sekti įvykių paskutinius 
komunikatus sekančiame M.P. Nr. 
Sambūris šviesa sutiko pabūti 
šios kovos arena. Niekas nekalba 
apie nuolaidas, tad susitaikinimo 
vargu bus galima tikėtis. Visi 
kviečiami dalyvauti mūšio liudi
ninkais arba savanoriais vienoje 
ar kitoje pusėje.

Sekite tolimesnius šios akcijos 
komunikatus? tačiau svarbiausia 
— dalyvaukite spalio 26 d. švie
sos rengiamuose debatuose, kur 
izoliacionizmo klausimu susirems 
dvi srovės, tuo užbaigdamos pus
mečio ginčą, vykusį Mūsų Pasto
gėje.

CHORO REIKALAIS
Yra žmonių, kurie nori dalyvau

ti chore, bet neturėdami tinkamo 
balso negali pasidaryti choristais. 
Geelongo choro valdyba nutarė to
kius žmones priimti kaip choro rė
mėjus. Pirmuoju choro garbės na
riu priimtas p. J. Pranauskas, pa
aukojęs choro reikalams £10.0.0.

Jau ne pirmą kartą Geelonge 
buvo stengiamasi sudaryti kuo di
desnį chorą, bet visados tam buvo 
ir yra sunkumų, šiais metais rei
kalus pataisė mūsų pasišventęs 
chorvedys p. M. Kymantas ir pa
tys choristai pradėjo kalbinti nau
jas jėgas, kad tik choras padidėtų 
III-jai Dainų Šventei Melbourne, 
šiuo metu choristų eiles papildė: 
P. Saldukas (bosas), L. Bungarda, 
Vaičekauskas, V. Stagis (teno
rai), p. Brazdžionienė, sopranas),

p.p. O. Gvildienė ir J. Každailienė 
(altai). Teko nugirsti, kad netru
kus įstos į chorą dar 5 asmenys.

Didėja choras, didėja ir choristų 
šeimos: p. B. šutienė susilaukė 
dukrelės, o p. šrederienė sūnaus. 
Visi choristai sveikina linkėdami 
sveikatos ir šeimyniško džiaugsmo, 
o sustiprėjus vėl grįžti į chorą.

Dabar choras jau repetuoja III- 
sios dainų šventės dainas ir ruo
šiasi savo metiniam šiupiniui, ku
ris numatomas spalio 26 d. Gee- 
longo Lietuvių Namuose.

Choristas

STUDENTŲ DĖMESIUI
šio mėnesio gale įvyksta savait

galinis pasivaikščiojimas po gam
tą — “Bushwalking”. Kadangi ši 
išvyka bus gana sunki, joje daly
vauja tik vyrai. Norintieji šioje iš
vykoje dalyvauti kviečiami į pasi
tarimą, kuris įvyks spalio 20 d. 5 
vai. p.p. 71 Morgan Str., Kings- 
grove. Dalyvavimas šiame pasita
rime būtinas, nes bus daromi pra
nešimai dėl išvykos vietos, reik
menų, maisto ir t.t. Smulkesnes 
informacijas gausite paskambin
dami telefonu Nr. 50 4462.

LIETUVIŲ BROLIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Melbourno Lietuvių Brolijos me
tinis susirinkimas įvyks spalio 19 
d. 3 vai. p. p. Lietuvių Klubo na
muose Thornbury. Į susirinkimą 
kviečiami dalyvauti visi Brolijos 
nariai ir suinteresuotieji. Be ei
namųjų reikalų bus Brolijos sta
tuto svarstymas ir Brolijai patikė
tų patalpų administravimo reika
lai.

Melb. Liet. Brolijos Valdyba-

JIEŠKOMI 
TINKORIAI

Jonas Kusta jieško tinkorių 
(cem. Tenderer) pastoviam darbui 
Siūlomas geras atlyginimas. Dėl 
darbo sąlygų tartis su J. Kusta 
17 Hillview Ave., Bankstown ar
ba telefonu 70 30 39.

(J-P.k.)

NAUJA BRISBANĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

Rugsėjo 21 d. įvyko Brisbanės 
apylinkės lietuvių visuotinis susi
rinkimas, kuriam pirmininkavo S. 
Sagatys ir sekretoriavo p. Navic
kas.

Šiame susirinkime buvo duotos 
senosios valdybos ir revizijos ko
misijos veiklos ir finansinės apy
skaitos, kurias susirinkimas pri
ėmė ir po to buvo renkama nau
ja valdyba. Naujoji apylinkės val
dyba: A. Navickas — pirmininkas, 
I. Gudaitytė — vice-pirmininkė, 
V. Račiūnas — sekretorius, J. 
Platkauskas — iždininkas ir J. 
Federaviėius — valdybos narys. 
Revizijos komisiją sudaro K. Stan
kūnas, J. Luckus ir J. Rudys. Į 
Garbės Teismą įeina S. Sagatys, 
K. Gudaitis ir P. Bartkus.

Naujasis Brisbanės apylinkės 
valdybos adresas: A. Navickas, 
Church Str., Goodna, Brisbane, 
Qld.

PLK. P. SALADZIUS
DĖKOJA

L.V. S-gos “Ramovė” Sydney 
skyriaus Valdyba buvo pasiuntus 
sveikinimą Pik. Pr. Saladžiui jo 
70 metų sukakties proga.

Dabar Ramovėnai gavo iš p. Pr. 
Saladžiaus šitokį padėkos laišką:

L.V.S. “Ramovė”, 
Sydney Skyriaus Valdybai.

Broliai Ramovėnai,
Priimkite mano nuoširdžią pa

dėką už sveikinimą ir linkėjimus 
mano 70 metų sukakties proga.

Didžiai mane sujaudinote ir nu
džiuginote! Kaip gi nesidžiaugsi, 
kad Lietuvos karių dvasia tebėra 
gyva, reiškiasi dar neišblėsęs soli
darumas ir draugiškumas.

Mano nuoširdūs linkėjimai: Ra
movėnai visomis savo galiomis tu
ri dirbti visuomenėje, kad keltų 
lietuvio savigarbos jausmą ir ko
vingumą. Lietuva turi prisikelti iš 
vergijos į laisvę. Pavergėjų galy
bė pasaulyje subyrės, nes teisybė 
ir teisingumas nugalės piktas už
mačias sovietiškųjų tironų. Krau
jo aukos, sudėtos kovoje už laisvę, 
negali būti gyvųjų užmirštos. 
Dirbkite vienybėje ir kovokite už 
Tautos laisvę!

Jūsų Pranas Saladžius, 
Pulk., senas karys ir Šaulys.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

PRANEŠIMAS
Spalio 28 dieną. A.L.Katalikų 

Kultūros D-ja ruošia ekskursiją 
į Sydney observatoriją. Susirink
ti 7.30 vai. vakaro prie observa
torijos vartų. Observatorija ma
šinomis pasiekiama iš Argyle St. 
ir Watson Rd., o pėsčiomis iš 
Bradfield H’way pusės (žiūr. Gre
gory Map 2, 4-G).

Dalyvių skaičius ribotas, todėl 
suinteresuoti prašomi registruo
tis jau dabar. Registruotis pas 
J. Dirginčių, tel. 79-2183 arba pas 
p. A. Mauragį, tel. 77-6707. Eks
kursija įvyks nežiūrint oro są
lygų. A.L. Katalikų Kultūros

D-jos Valdyba.

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA 
Maloniai kviečia visus mielus tautiečius, atsilankyti į mūsų rengiamą linksmą

i

S.L. KLUBO SUSIRINKIMAS
Sydnejaus Lietuvių Klubo Val

dyba (Association of Lithuanian 
Club Ltd.) praneša Klubo narių 
žiniai, kad š.m. lapkričio 16 d., 
šeštadienį, 6 vai. p.p. Klubo na
muose 20 Botany Rd., Alexandria, 
šaukiamas metinis narių susirin
kimas, kuriame bus renkama nau
ja Klubo valdyba: pirmininkas, 
pirmininko pavaduotojas, iždinin
kas, sekretorius ir trys valdybos 
nariai.

Klubo nariai, norintieji siūlyti 
kandidatus į nurodytas vietas, pri
valo ne vėliau kaip trims savai
tėm iki susirinkimo dienos įteikti 
ar atsiųsti raštišką pareiškimą 
Klubo sekretoriui adresu: 20 Bo
tany Rd., Alexandria. Pareiški
me turi būti siūlomo kandidato 
sutinkančio kandidatuoti, parašas 
ir dviejų narių siūlytojų parašai.

Smulkesnė susirinkimo dieno
tvarkė su visais priedais bus iš
siuntinėta nariams ir taip pat pas
kelbta “Mūsų Pastogėje” ne vė
liau kaip dviem savaitėm prieš 
susirinkimo datą.

Sydnejaus Liet. Klubo Valdyba

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ
L.V.S-gos “Ramovė”, Sydney 

skyriaus Valdyba spalio 27 d. 
Skautų žemėje — Inglebum ruo
šia gegužynę.

Gegužynėn renkamės savo prie
monėmis. L.V.S-gos “Ramovė” 
Sydney skyriaus Valdyba maloniai 
kviečia šeimas, Ramovėnų ir ne- 
ramovėnų dalyvauti šioje ekskur
sijoje, kur galėsime gražioje gam
toje pabendrauti, pasidalinti įspū
džiais iš nepriklausomybės laikų 
gražios praeities. Jaunimas galės 
pasportuoti, pažaisti, pašokti. 
Akordeonu sutiko palinksminti 
mieli B. Kiveris ir A. Plūkas. Sve
čius, prašome pasiimti sumuštinių, 
o visokie gaivinami — šalti gėri
mai bus vietoje.

Spalio 27 d. 10 vai, Ramovės 
Valdybos nariai sutiks atvykstan
čius svečius. Tad lauksime gau
siai dalyvaujant šioje ekskursijo
je, Skautų žemėje — Ingleburn.

Blogam orui esant ekskursija — 
neįvyks.

L.VB-gos ‘‘Ramovė’’ 
Sydney Skyriaus Valdyba

SPALIO 19 D. "DAINAVOJE, EAST TERRACE BANKSTOWN.
Programą išpildys: p. A. Plūkas su savo grupe, ir solistė p. M. Bernotienė.
Gros kontinentalinis orkestras. Veiks ypatingai geras bufetas, bus gausūs ir vertingi fantai, 
ir kitos prašmatnybės.
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 12 SU., moksleiviams 5 SU.

PAŽADAME LINKSMĄ NUOTAIKĄ. IKI PASIMATYMO!

SUSITARTA DEL BAZIŲ

Valdyba

Amerika ir Ispanija pasirašė 
naują sutartį, pagal kurią Ameri
ka ir toliau pasilaiko penkeriems 
metams savo turimas karines ba
zes Ispanijoje. Už tai Ispanija 
gauna 100 milijonų dolerių pasko
lą.

AUKA 16 VASARIO 
GIMNAZIJAI

L.B. Sydney Apylinkės Valdyba 
iš š.m. rugpjūčio mėn 17 d. su
rengto šokių vakaro kuklaus pel
no, pasiuntė auką £8.0.0 — 16 Va
sario Gimnazijai Vokietijoje.

*
L.B. Sydney Apylinkės Valdy

bos Vice-pirmininkui Vyteniui 
Šliogeriui pasitraukus iš Valdybos 
pareigų, jo vieton įėjo I-siš kan
didatas Stasys Paiėsa.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

— Rugpjūčio mėn. gale Šveica
rija turėjo 142 bedarbius ir 6.701 
vietas, kurioms reikia darbininkų.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydney Lietuvių choras “Dai

na” savo metinį koncertą numa
to gruodžio 14 d. Dainavos salė
je, Bankstowne, o N.S.W. lietu
vių dainų šventė (jau trečioji iš 
eilės) šiais metais įvyks lapkričio 
9 d. Newcastle.

Canberros Lietuvių Namai bai
giami galutinai įrengti. Oficialus 
namų atidarymas greičiausiai 
įvyks drauge su Vasario 16-sios 
iškilmėmis. *

Pereitą sekmadienį, spalio 13 d. 
Good Neighbour Council Banks
town skyrius surengė įdomų inter
nacionalinį vakarą — koncertą, 
kuriame programą išpildė beveik 
vieni lietuviai ir vakaro dalyvius 
— klausytojus sudarė daugiau 
kaip du trečdaliai lietuvių, ši kon
certą organizavo to skyriaus ko
miteto nariai p.jp. M. Šumskas ir 
M. Zakaras. Apie šį koncertą pla
čiau tikėkimės skaityti kitame 
M.P.Nr.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija suruošė pereitą sekma
dienį aktualią visoms motinoms 
paskaitą apie vaikų dantų prie
žiūrą. Paskaitą skaitė dantų gydy
toja p. G. Kazokienė. Gaila, kad 
dėl blogo oro į šią aktualią pas
kaitą tesusirinko nedidelis skai
čius klausytojų. Paskaita įvyko 
spalio 13 d. Dainavoje Bankstow
ne.

Sydney dienraštis “Daily Mir
ror, paskyręs augščiausią premi
ją menui Waratah festivalyje ir 
kurią laimėjo mūsų dail. H. Šal
kauskas, spalio 10 d. n-ry paduo
da nuomonių apie abstraktųjį

SPALIO 26 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vak.

meną ryšium su Henriko paveiks
lu:

“Aš jį sudeginčiau!” (N.S.W. 
šeimininkių S-gos p-kė).

“Tokios nesąmonės taškant ir 
murzinant spalvomis yra lygsva
ros neturinčių žmonių produktas” 
(Sydney miesto tarybos narys).

Ten pat paskelbta ir priešingų 
nuomonių. Rudy Cbmon, meno ga
lerijos savininkas aiškina, kad 
abstraktusis menas esąs kaip sve
tima kalba. “Jūs negalite kitų 
peikti, jeigu jie nekalba jūsų kal
ba. Paprasčiausiai jūs turite pa
tys mokytis.” *

Sydnejiškio Jono Laurinaičio 
sveikata labai kritiškoje padėty- 
ie. Kaip jau buvo rašyta, Jonas 
.aurinaitis darbo metu nukrito 

iš didelio augščio ir sunkiai su
žeidė nugarą ir kitus vidinius or
ganus. Jonas Laurinaitis guli St. 
Leonard ligoninėje nuolatinėje gy
dytojų priežiūroje. Jo sunkią ne
laimę ypač skaudžiai pergyvena 
žmona Elena, žinoma visuomeni- 
ninkė, ypač skautų organizacijoje 
ir sūnus Audrius.

Kristaus Karaliaus šventės pro
ga, spalio 27 d. Adelaidėje vyks 
Katalikų Centre didelės iškilmės. 
Ta proga Adelaidės liet, choras, 
vad. p. V. Šimkaus, duos religinės 
muzikos koncertą šv. Kazimiero 
koplyčioje.

Ateinantį sekmadienį, spalio 20 
d. Adelaidės Liet. Namuose įvyk
sta Tautinių šokių festivalis, Tuo 
pačiu bus atžymėta ir 15-kos me
tų sukaktis nuo tautinių šokių 
grupės įsteigimo Adelaidėje. Pra
džia 4 vai. p.p. Ku-ka

STENGIASI SULYDYTI
MASKVA SIEKIA PABALTIJO RESPUBLIKAS SUPLAKTI 

Į VIENĄ

Miunchene leidžiamas žurnalas 
“Der europaeische Osten” rugsė
jo mėn. numery paskelbė straips
nį apie sovietų pastangas visiškai 
suliedinti Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, kad tuo būdu galutinai sunai
kintų jų valstybinės nepriklauso
mybės žymes. Pastangas suplakti 
Pabaltijo respublikas į vieną žur
nalas įžiūri tokiose formose: 
šių metų pavasarį vienas numeris 
respublikų kompartijų organų 
“Tiesos”, “Cinia” ir “Rahva Hial” 
pasirodė visiškai vienodo formato, 
su visiškai tuo pačiu tekstu ir tais 
pačiais paveikslais. Pretekstas 
tam buvo vad. Vakarų pramonės 
rajono, į kurį įeina Pabaltijo res
publikos ir Karaliaučiaus sritis, 
įsteigimas. 1962 m. buvo įkurta

Pabaltijo žuvininkystės Valdyba, 
kuriai be trijų respublikų dar pris
kirtos Leningrado ir Karaliau
čiaus sritys. Beveik tuo pačių me
tu sukurtas vad. “šiaurės rytų 
energetikos rajonas”, kiek vėliau 
respublikų Geležinkelių Valdybos 
sujungtos vienon ir subordinuotos 
Maskvai ir pagaliau šių metų pa
vasarį sudarytas minėtas Vakarų 
prmonės rajonas. Netrukus po to 
Pabaltijo respublikų kompartijų 
sekretorių pasitarime Vilniuje bu
vo sudarytas bendras planas ūki
nei pažangai vystyti. Ta proga 
Latvijos kompartijos sekretorius 
A. Voss pareiškė, kad Pabaltijo 
kompartijų sujungimas ne tik esąs 
būtinas dėliai respublikų ūkinio 
apsijungimo, bet ir todėl, jog res-

GEELONG LIETUVIŲ CHORAS,

talkininkaujant kitoms meninėms pajėgoms,

Ruošia LITERATŪROS, MUZIKOS, DAINŲ

MESS©
GEELONG LIETUVIŲ NAMUOSE

Po programos šokiai, kavutė, midutis. Gros visiems gerai žinoma kapela “Metro”.
Lietuvių Choro Valdyba

įvykiai pasaulyje
KAS BUS ANGLIJOS 

MINISTERIS PIRMININKAS 
Anglijos ministeriui p-kui Mac

millan išėjus į ligoninę, kuris ir 
pasveikęs nežada grįžti į savo pos
tą, Anglijos konservatorių parti
ja susirūpinusi nauju partijos ly
deriu. šiandie daugiausiai kalba
ma apie lordą Home, dabartinį 
Anglijos užsienių reik, ministerį.

Anglijos ministeris p-kas Mr. 
Macmillan spalio 8 d. atsigulė li
goninėn sunkesnei operacijai. 
Gydytojų teigimu ministeris p-kas 
tegalės sugrįžti prie savo parei
gų tik po dviejų ar trijų mėnesių. 
Dabar Anglijos konservatorių par
tija susirūpinusi nauju partijos 
vadu.

NAUJI RINKIMAI 
AUSTRALIJOJ?

Nauji Australijos federaliniai 
rinkimai gali įvykti dar šiais me
tai. Paprastai rinkimai būna gruo
džio mėn., bet kadangi gruodyje 
laukiama Amerikos prezidento 
Kennedy vizito Australijoje, tai 
greičiausiai rinkimai įvyks lap
kričio pabaigoje. Nors dar nėra 
tikra dėl pačių rinkimų, bet jau 
Iberalų partijos atstovai dairosi 
geresnių salių priešrinkiminiams 
mitingams. Net ir opozicijos ly
deris Mr. Calwell prisiuntė ir 
Mūsų Pastogei raštą perspėdamas 
skaitytojus dėl galimų rinkimų ir

publikos žingsnis po žingsnio ei
nančios prie visiško susiliejimo į
vieną kūną. (E)

ragina ateivius, išgyvenusius Aus
tralijoje penkerius metus, priimti 
pilietybę, kad dalyvautų rikimuo- 
se. Rinkimų datą nustato dabarti
nis min. p-kas Sir Robert Men
zies.

pre-

PREZ. J. KENNEDY 
I AUSTRALIJA

Gruodžio mėn. Amerikos 
zidentas, lankydamasis rytinės
Azijos kraštuose ta pačia proga 
aplankys ir Australiją. Savo ke
lionėje prez. Kennedy numato vi
zituoti Japoniją, Filipinus, Indo
neziją ir tuo pačiu Australiją.

iš Vatikano pranešama, kad ko
munistinė Čekoslovakijos vyriau
sybė išleido katalikų arkivyskupą 
Josep Beran, išlaikytą namų areš
te 15 metų.

17-jo amžiaus britų moneta, ku
rios vertė anuo metu buvusi 
15 šil., neseniai iš varžytynių 
duota už £1050 Londone.

apie 
par

per-Uraganas, pereitą savaitę 
siritęs per Karibų jūrą ir Kubos, 
Haiti ir kitas salas, spėjama, nu
sinešė apie 5000 žmonių gyvybių. 
Apie 100.000 žmonių liko be pa
stogės.

Prancūzijoje suimtas vienas pi
lietis prisipažinęs, kad jis dirbęs

sovietų naudai nuo 1944 m. Ry
šium su tuo dar tikimasi susemti 
visą eilę sovietinių šnipų Prancū
zijoje.

Potvynių pasėkoje Indijoje žuvo 
250 žmonių ir liko be pastogės virš 
200.000.

SUKILIMAS ALŽERIJOJ?
Alžerijoje vyksta sukilimas prieš 

dabartinę Alžerijos vyriausybę ir 
jos prezidentą Ben Bella. Nors 
Ben Bella ir kreipėsi į sukilėlius 
mesti ginklus ir taikiai spręsti vi
daus reikalus, nes esą ir taip kraš
tas daug kraujo praliejęs kovoda
mas už savo nepriklausomybę, vis 
tik sukilėliai nesiryžta derėtis su 
Ben Bella ir reikalauja naujos vy
riausybės bei konstitucijos.

KIENO TEISYBĖ
Indonezijos prezidentas Dr. Soe- 

carno paskutiniu metu pareiškė, 
kad šiaurinis Borneo ir Sarawak 
esą priešingi priklausyti Malezijai. 
Tuo tarpu UNO sudarytoji misija 
prieš trejetą savaičių, ištyrinėjusi 
reikalą, pripažino, kad šių kraštų 
gyventojai daugumoje linkę pri
klausyti Malezijos federalinei res
publikai. Soecarno pareiškimas 
liudija, kad Indonezija nesiskaito 
su UNO sprendimais ir nori viso
kiais būdais pastoti kelią naujajai 
Malezijos federalinei valstybei.
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