
KOMUNISTAI PABALTIJY
• Latvijoje didžiausia* kom. 

partijos narių skaičius.
• Visur palikti tie patys pir

mieji sekretoriai.
• Estijos CK-te ypač įsivyravę 

rusai ar “estiškieji rusai’*.
• Pabaltijy silpnai partijoje 

atstovaujami darbininkai ar kol- 
chosininkai.

Pabaltijo kraštuose veikiančios 
kompartijos praėjusių metų pa
baigoje ir šių metų pradžioje ta
rėjo savo suvažiavimus, žalia ata
skaitinių pranešimų, diskusinių 
pasisakymų ir naujų organų rin
kimų, buvo pateikta kiek duome
nų ir apie partijos narių bei su
važiavimo dalyvių skaičius.

Latvijoje 19-sis Latvijos kom. 
partijos suvažiavimas įvyko 1963 
m. gruodžio 24-25 d.d.

Partija: suvažiavimo metu Lat
vijos kom. partijoje narių ir kan
didatų buvo 87.482. Nuo paskuti
nio suvažiavimo, prieš dvejus me
tus, narių skaičius pakilo 10.840. 
Partijos pirminių organizacijų 
(skyrių) buvo 3.700, nuo praėju
sio suvažiavimo jų skaičius paki
lo 225.

Suvažiavime dalyvavo 559 pil
nateisiai atstovai ir 59 su pataria-

APIE
TESTAMENTUS

Vien tik pasikalbėjus su Syd
ney Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija testamentų klausimas 
atsistoja visu aitrumu-- ar esi pa
siruošęs savo testamentą? Ar esi 
apsirūpinęs ir tuo atveju, net 
jeigu ir tektų staiga pasitraukti iš 
gyvenimo, bet kad tavo susikrau
tas turtas ir santaupos eitų ta 
kryptimi, kur tu norėtumei?

Minėtoji labdaros draugija yra 
palaidojusi visą eilę įmonių, ku
rių paliktas turtas siekia kelių 
tūkstančių svarų, iš kurių mini- 
malinė dalis skiriama laidojimo 
išlaidoms, o visa kita eina į val
stybės iždą. Sis klausimas dau
giau liečia viengungius taip, kad 
į jų palikimą tiesiog netiesia 
rankų jokie artimieji. Tačiau net 
ir artimiesiems, jeigu miręs šei
mos galva nepalieka savo raštiš
kos valios, susidaro didelių sun
kumų bendrai krautą turtą iško
voti šeimos labui. Reikia prileis
ti, kad panašių atvejų yra ne tik 
Sydnėjuje, bet ir kitose Australi
jos Liet, kolonijose. Netenka net 
abejoti, kad tie mirusieji buvo 
geri lietuviai ir jeigu jie laiku bū
tų pagalvoję apie savo palikimą, 
jie tikriausiai būtų labiau pagei
davę, kad jų santaupos arba ge
riau liktų artimiems draugams, 
bendruomenei arba vienai ar ki
ted liet, kultūrinei organizacijai. 
Tuo tarpu viskas eina vietos val
stybės iždui ir niekas net dėkui 
už. tai nepasako.

Štai pereitą savaitę vėl buvo 
palaidotas vienas Sydney lietu
vis, kuris nepaliko jokio testa
mento, o jo turtas siekia keletą 
tūkstančių svarų. Jeigu tokiu pa
likimu pasinaudotų Liet. Ben
druomenė ar kuri kita lietuviška 
organizacija, tai būtų didelė pa
spirtis lietuviškai veiklai ir kul
tūrai.

Akivaizdoje šitų jaktų pereitą 
savaitę vienas Sydney lietuvis, 
Mūsų Pastogės Redakcijos ir 
Minties spaustuvės personalo 
akivaizdoje parašė testamentą, 
pagal kurį mirties atveju visas ]o 
turtas paskiriamas Sydney. Liet. 
Namams iš kurio JO proc. ati
tenka Mūsų Pastogei.

Pavyzdys, kurio negalima nu
tylėti. Jo testamentas padarytas 
visuomeniškoms lietuvių institu
cijoms, tačiau kiti gali turėti ir 
artimųjų, ir giminių. Mūsų aki
mis žiūrint, geriau, kad palikimu 
pasinaudotų jei ne lietuviškos or
ganizacijos, tai bent atskiri lietu
viai, bet kad neitų šaltai įstaigai. 
O tą galima lengvai padaryti, jei
gu mes savo valią išreikštume 
testamentu.

Kiek kartų Mūsų Pastogėje 
buvo rašyta apie testamento 
svarbą. Kiti atideda testamento 
rašymą vėliau tikėdami, kad dar 
nesirengia mirti ir yra daug laiko 
tokiems reikalams. Iš tiesų, kaip 
lietuvių patarlė sako su Dievu

muoju balsu. Delegatų tarpe buvo
310 latvių ir 196 rusai, dar kiti —
įvairių tautybių atstovai. Prane
šime buvo nusiskųsta, kad parti- 
jon buvo priimta per mažai asme-
nų dirbančių gamyboje, iš narių, 
dirbančių žemės ūkyje tik 38,5% 
tiesiogiai dalyvauja laukininkys
tės ar gyvulininkystės darbuose.

Organai; į Centro Komitetą iš
rinktas 121 asmuo (iš jų 37 ru
sai) ir 49 kandidatai (jų tarpe 
apie 20 rusų). CK narių tarpe'tik 
nedaugelis yra atėję iš paprastų 
darbininkų. Partijos nariai: vad. 
darbo didvyriai ir pirmūnai tega
li pasiekti vos vieną partinės kar
jeros pakopą — jie patenka dele
gatais į partijos suvažiavimą. Lat
vijoje jie niekuomet nėra patekę 
į vadovaujančius partijos postus. 
Latvių partiniame suvažiavime 
nebuvo didesnių pakitimų, o pir
muoju sekretorium toliau išrink
tas Arvids Pelše.

Estijoje 14-sis partijos suvažia
vimas įvyko Taline, 1964 m. sau
sio 7-8 d.d.

Partija; narių skaičius siekia 
53.411 narių ir 6.567 kandidatus, 
tad iš viso 59.978 narius. Laiko
tarpyje tarp dviejų paskutinių 
suvažiavimų narių skaičius paki
lo 9.500. Per pastaruosius dvejus 
metus partijos narių skaičius kol
chozuose pakilo apie 1500. Kan
didatų tarpe esama 50% pramo
nės ir kolchozų darbininkų. Per 
tuos dvejus metus įsteigta 280 
naujų partijos skyrių. Partijos va
dovaujančių narių tarpe 86% yra 
baigę ar išėję kelis aukštosios 
mokyklos kursus ar baigę vid. mo
kyklą.

Suvažiavime dalyvavo 753 ats-

Prieš Velykas lankęs Australijos lietuvius svečias iš Romos prel. Ladas Tulaba pasi
tinkamas Sydney aerodrome. Kairėje matosi dalis jaunųjų ateitininkų, toliau iš kairės: 
Dr. A. Mauragis, stud. Antanaitis, svečias prel. L. Tulaba, kun. P. Butkus, J. Maks
vytis, kun. P. Martuzas, Sydney apyl. p-kas S. Narušis ir Krašto Valdybos p-kas I. Jo
naitis.

I -V . .
nesame pasirašę sutarties ir ne
žinome, kada teks pasimatyti su 
giltine, todėl testamento sudary
mas bent šiais laikais yra tiesio
ginė asmens pareiga. Testamento 
arba savo valios mirties atveju 
išreiškimas nėra sau mirties 
sprendimo pasirašymas, bet grei
čiau pratęsimas savo valios net 
ir numirus, o tai daug pasako 
apie to žmogaus sąmoningumą ir 
asmenybę: jam svarbu ne tik, 
kaip jis gyveno, bet ir tai, kad jo 
sukrautas turtas, nesvarbu, ko
kios jis būtų vertės, ir po jo mir
ties eitų pagal jo valią ir nusi
statymą.

Čia ir klausiame: kodėl atidė
lioti ir laukti nežinant ateities, 
kai tą ateitį galima užtikrinti tes
tamentu? Lengvas ir pigus bū
das, reikia tik šiek tiek turėti at
sakingumo jausmo ir už tą laiką, 
kada mūsų nebus. Testamento 
sudarymas nėra sunkus ir sudė
tingas reikalas. Netrukus šiuose 
puslapiuose skaitysime teisininko 
ir tuo pačiu autoriteto pasisaky
mą testamentų klausimu. Nežiū
rint to, nėra ko šio svarbaus ir 
esminio klausimo atidėlioti: pa
sirašykime savo testamentą dar 
šiandie, nes atidėliojimas baigiasi 
mūsų nenaudai. Kol gyvi, rūpi
namės, kad mūsų darbas ir pa
stangos eitų lietuviškiems reika
lams. Jeigu taip, tai kodėl nesi
stengiama, kad mūsų aspiracijos 
ir valia tarnautų net ir po mū
sų mirties? (v.k.) 

tovai, iš jų: 468 estai, 255 rusai ir
37 ukrainiečiai, kiti — įvairių
tautybių. Suvažiavime pranešta, 
kad Estijos kom. partijai priklau- 
so 54 Sovietų Sąjungos tautybių
n ari ai.

Centro Komitetan išrinkti 109 
nariai ir 41 kandidatas. Pirmuoju 
sekretorium liko Johannes Kae- 
bin. Būdinga, kad iš 150 CK na
rių ir kandidatų 46 rusai dirba 
vadovaujančiose Estijos pramonės 
ir mokslo įstaigose. Be jų, dalis 
priklauso vad. “rusiškiems es
tams“, t.y. estams, Sovietijoje gi
musioms ir auklėtiems. Pagal 
“Nachrichten aus dem Baltikum” 
duomenis (nr. 23) svarbiems par
tijos skyriams, kaip pramonės ir 
transporto, statybos ir statybinių 
medžiagų, maisto ir lengvosios 
pramonės, prekybos ir žemės ūkio
— visur vadovauja rusai.

Lietuvoje 14-sis kompartijos 
suvažiavimas įvyko š.m. sausio 
9-10 d.d.

Partijoje, š.m. sausio mėn. 
pradžioje narių ir kandidatų bu
vo 77.490. Socialinės padėties at
žvilgiu tarnautojų ir kitų buvo 
36.586, darbininkų — 24.094 ir 
kolchozininkų — 16.810. Pirminių 
organizacijų (skyrių) 1964 m. 
pradžioje Lietuvoje buvo 4.758.

Rusai CK-te — kaip jau buvo 
pranešta, kompartijos suvažiavime 
iš 864 mandatų lietuviai turėjo 
580, t.y. 67,1%. Kolchozininkai 
partijoje silpnai atstovaujami. Į 
LKP CK buvo išrinkta 123 nariai
— iš jų rusų yra 40, taigi, 32,5% 
vsų narių. Jau žinoma, kad CK- 
tui ir toliau vądovauja Antanas 
Sniečkus. (E)

JAUNIMO DIENA
Jaunimo talentų pasirodymo die

na jau artėja. Jaunimo koncertas 
ir kitos pramogos įvyks gegužės 
30 d.

Ruošiama Jaunimo talentų pa
sirodymo plati programa-koncer- 
tas, kuris įvyks erdvioje Father 
J.O. Reilly Memorial Auditorium 
salėje, Auburn, kur pakaks vietos 
žiūrovams-jaunimui ir vyresnie
siems. Jaunimo koncerto progra
moje dalyvaus: deklamuoto jai-jos, 
vaidinto j ai-jos, muzikai-kės, cho
ras, baletas, tautiniai šokiai ir t.t. 
Jaunimo koncerto programoje da
lyvaus ir jaunųjų talentų elitas, 
kuris dalyvavo Nepriklausomybės 
šventės minėjimo-meninėje pro
gramoje: Birutė Vingelytė, Zita 
Belkūtė — pianistės, Richardas 
Sadauskas — smuikininkas jr 
Edas Šiurka — akordeonistas. 
Jaunimo koncerto dalyviai geriau
siai pasiruošusieji, gaus premijas 
— dovanas.

Jaunimo piešinių ir rankdarbių 
paroda ir dar kitos pramogos vyks 
Bankstown lietuvių namuose. Už 
geresnius piešinius ir rankdarbius 
taip pat gaus premijas-dovanas. 
Galutinai koncerto ir kitų pramogų 
programos bus paskelbtos vėliau.

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Dėl Sydnėjaus paštininkų strei
ko Mūsų Pastogė pasieks skaity
tojus gana pavėluotai. Dėl šios 
priežasties ir eilė pranešimų, ku
rie gal būt pasiųsti ir esą pake
liui, Redakcijos nepasiekė ir nega
lėjo būti paskelbti.

M.P. Red.
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STIPRUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ALIASKOJE

Žemės drebėjimo metu Aliasko
je skaudžiai nukentėjo Anchorage 
miestas. Skaičiuojama kad gali 
būti žuvusių virš 600 žmonių, že
mės drebėjimo sukeltas vandeny
no siūbavimas (Tidal wave) pa
siekė net tik Havajus, bet net bu
vo jaučiamas ir Australijos pa
kraščiuose.

UŽKLIUVO UŽ VEZUVIJAUS
Italų keleivinis lėktuvas naktį 

skrisdamas užkliuvo už Vezuvijaus 
ugniakalnio viršūnės ir sudužo. 
Lėktuvu Iskridę 45 keleiviai, įskai

Tėvai, kurių vaikučiai nedaly
vauja: skautuose, savaitgalio mo
kyklose, ateitininkų moksleivių or
ganizacijoje, o mokosi įvairaus 
meno, prašomi skubiai tokius me
nininkus registruoti pas p. Naru- 
šį, tel. 53-54-55 ir p. Lelešių, tel. 
70-35-73.

Taip pat maloniai kviečiame: 
Wollongong, Canberros ir New
castle dalyvauti ne tik jaunuosius 
aktorius, bet ir jaunuosius žiūro
vus su tėvukais — svečius.

Gegužės 31 d., bus iškilmingos 
pamaldos katalikų bažnyčioje, Lid- 
combe.
Sydney, Bankstown, Cabramatta, 

Apylinkių Valdybos

NAUJAS VAISTAS
BAMFOLINAS — JAPONŲ

Trys japonų mokslininkai — dr. 
M. Kuroki, dr. Ošima ir dr. Koi 
Jokojama — surado naujus vais
tus kovai su vėžio liga. Prieš 20 
metų japonų mokslininkai ėmė ty
rinėti antivėžines vieno augalo 
savybes. Tas augalas vadinasi sa- 
sa. Eksperimentams buvo panau
dota apie 10.000 pelių ir bandymai 
buvo visi sėkmingi. Ant žmonių 
tik dabar pradėta bandyti. Viena 
japonė turėjo piktybinį auglį bur
noj ir tokioje stadijoje, jog ope
racija buvo negalima. Buvo pa
naudotas bamfolinas, sasos eks
traktas. Per 4 savaites skausmai ir 
guzas žymiai sumažėjo, o po 4

' i

įvykiai pasaulyje
tant ir lėktuvo tarnautojus, užsi
mušė.

PRIVALOMA KARO 
TARNYBA KUBOJE

Kuboje įvesta privaloma karo 
tarnyba jaunuoliams tarp 17-21 
metų amžiaus ir trunkanti 30 mė
nesių. Pašauktųjų karo tarnybai 
vyrų dalis laiko bus paskirta dar
bams ūkiuose ir viešuose darbuo
se.

PASITRAUKĖ VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS AUSTRALIJOJE 
Sulaukęs 78 metų Sir Owen Di

xon šį mėnesį pasitraukia iš vy
riausio teisėjo pareigų. Spėjama, 
kad jo vietoje bus paskirtas Sir 
Garfield Barwick, dabartinis Aus
tralijos užsienių reikalų ministe- 
ris.

PACIENTAI MAIŠTAUJA
Kenijos (Rytų Afrikoje) gy

ventojai nepatenkinti savo gydy
tojais, kurių dauguma yra pagal 
seną tradiciją burtininkai ir kurie 
iš pacientų reikalauja didelių ho
norarų riebiais aviųais, vištomis, 
kiaušiniais, vaisiais. Luogentyje 
(vidurinėje Kenijoje) atsirado or
ganizacija, kurios tikslas kovoti 
prieš perdidelius gydytojų hono
rarus. Tos organizacijos vadai pa
reiškė: “Mes išeiname į kovą ne 
prieš tuos burtininkus, kurie tik
rai gydo, o prieš tuos, kurie tyčia 
žudo savo pacientus, reikalaudami 
už nužudytus pacientus iš jų gi
minių stambių honorarų."

Reikia manyti, kad netrukus su
siorganizuos burtininkai ir įkurs 
Burtininkų Rūmus gydytojų rū
mų vieton.

Kenija visai neseniai gavo ne
priklausomybę.

REVOLIUCIJA BRAZILIJOJE
Brazilijos kongresas nusodino 

prez. Joao Goulart ir laikinuoju 
prezidentu paskyrė atstovų rūmų 
pirmininką. Prez. Goulart bandė iš 
jam lojalios kariuomenės suorga
nizuoti pasipriešinimą, tačiau jam 
tas nepavyko ir turėjo bėgti iš sos
tinės. Prez. Goulart buvo kiek pro
komunistinės pakraipos. Paskuti
nėmis žiniomis jis pabėgo į užsie
nį.

*
Greitu laiku amerikiečiai numa

to iššauti dvigubą erdvių laivą iš 
bandymui be įgulos. Jeigu vis
kas sėkmingai klosią, tai dar šiais 
metais amerikiečiai numato paleis
ti į erdves tokį dvigubą laivą su 
dviem ar daugiau astronautų įgu
los.

VAISTAS VĖŽIUI GYDYTI
I 

mėn. guzas visai išnyko. Bamfoli- 
nas duodamas miltelių pavidalu. 
Bamfolinas išgaunamas iš sumal
tų sasos lapų. Kaip jis veikia or
ganizmą, dar neištirta, bet jau pa
stebėta, kad jis neturi pašalinių 
žalingų padarinių. Saša yra retas 
augalas. Japonijoje jis auga tik 
vienoj kalnuotoj saloj — Jakuši- 
ma, bet gal persodintas augtų ir 
kitur.

Tokijo mieste netrukus bus įtai
sytas valstybinis dr. M. Ošimos 
vadovaujamas tyrimo institutas ii 
tyrimų duomenys bus siunčiami 
onkologiniams institutams visose 
šalyse.

SUNKIAI SERGA 
GEN. MacARTHUR

Antrojo pasaulinio karo Pasiti
ko sektoriuje ir Korėjos karo he
rojus gen. D. MacArthur po ne
seniai atliktos sunkesnės operaci
jos dar nesitaiso: jo sveikatos pa
dėtis komplikuojasi, šiuo metu 
generolas yra 84 metų. Jo vaid
muo' karo metu rytiniame pusru
tuly prilygsta jo kolegai gen, Ei
senhower Vakaruose. Gen. Mac- 
Arthur drauge yra ir toli prama
tantis politikas: okupavus1 Japo
niją jis buvo kiek laiko jos fakti- 
nasis valdovas ir kraštą privedė 
prie to, kad Japonija pakrypo į 
Vakarus.

NUSODINTAS MONARCHAS
Anksčiau buvęs absoliutus Sau

di Arabijos monarchas karalius 
Saud neseniai buvo priverstas sa
vo galybę perduoti princui Feisal, 
kuris kraštą ima tvarkyti daugiau 
demokratiniais principais. Kara
liui Saud palieka tituliarinis var
das, neturi tiesioginės įtakos kra
što valdyme ir t.t. Nežiūrint to, 
ir jo pajamos gerokai apkarpytos: 
jam palikta tik 17 milijonų svarų 
metinių pajamų.

UŽ SŪNAUS NUŽUDYMĄ 
PASMERKTAS TĖVAS

Perth universiteto lektorius M. 
B. Benn teisme pasmerktas mirti 
už tai, kad jis pats nušovė savo 
keturių su puse metų protiškai ne- 
sivystantį sūnų. Tėvo motyvai bu
vo: vaikas yra nenormalus, eks
pertų tvirtinimu be perspektyvos 
išsivystyti į normalų žmogų, ir tė- 
vas, matydamas, kad vaikas be 
ateities ir drauge griaunąs šeimos 
gyvenimą, pats jį nušovė.

• • •
Vašingtone rusai nori statyti 

naujus ambasados rūmus, kurie
kainuos $2.000.000. Jau jie turi nu
sipirkę sklypą 16 akrų dydžio.

VIS LABIAU SMUNKA 
LATVIŲ ŪKIS

Nepaisant didelės propagandos 
apie “didelius pasiekimus” sovie
tiniame žemės ūkyje Pabaltijo re
spublikose, tikrovė atrodo visiškai 
kitaip. Apie žemės ūkio gamybos 
keistenybes Lietuvoje jau ne kar
tą buvo rašyta “Eltos Informaci
jose” ir užsienio lietuvių spaudo
je.

Tačiau keistai atrodo gamybos 
rodikliai ir Latvijoje, prieš karą 
buvusiame pažangiame žemės 
ūkio krašte. Oficialiais duomeni
mis, pvz. 1963 m. pabaigoje Lat
vijoje galvijų iš viso buvo tik 919. 
000, tarp jų 565.000 karvių. Tuo 
tarpu prieš karą, nepriklausomos 
Latvijos laikais, 1939 m. Latvijo
je galvijų buvo 1.271.770 ir tarp 
jų 890.178 karvės. Kiaulių 1963 
m. pabaigoje buvo tik 690.000, gi 
1939 metais jų buvo 889.823. Kiau
šinių (vienetais 1963 m. surinkta 
116 milionų, o 1935 — 1939 me
tais į rinką vidutiniai patekdavo 
apie 190 milionų latviškų kiau
šinių.

Apie pramonės gamybos “pasie
kimus” kalbant, aiškėja viena “pa
slaptis”. Pasirodo, kad į gamybos 
kiekį įskaitomas ir visas per me
tus pagamintas brokas, kuris, aiš
ku, tikrosios gamybos nedidina. O 
to broko Latvijos įmonėse (panaši 
padėtis ir Lietuvoje) paskirais 
laikotarpiais būna net iki 30%.

(E)

1
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SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas" arba švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 Ea»t 3rd street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

KIENO
Kas seka mūsų lietuvišką spau

dą išeivijoje, tam turėjo įsmigti 
dėmesin vienai charakteringas 
bruožas, jog paduodant žinias ar
ba aprašant įvykius okupuotoje 
Lietuvoje daugiau gilinamasi į 
smulkmenas ir net nereikšmingas 
detales ir išleidžiama iš akių 
pats principinis dalykas, jog Lie
tuva yra okupacijos priespaudo
je. Keliami visokie materialiniai 
trūkumai, minimi kultūriniai dai
gai, kuriuos nustelbia propagan
da ir kiekvienu atveju primetama 
priekaištai smulkiems tarnauto
jams, ar valdininkams. Tikros 
padėties nežinąs lengvai gali pa
sidaryti išvadą, jog visų negero
vių Lietuvoje priežastis yra ne 
svetimos jėgos okupacija, o vien

GALIA LIETUVOJE?

MOTERYS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Ryšium su Sovietijoje Moters 
Diena paskelbta, kad iš 225 mili-' 
onų sovietinių piliečių, daugiau 
kaip pusę — 123,1 mil. sudaro mo
terys. Palyginus su prieškariniais 
metais moterų gyventojų skaičius 
nuo 52,1 pakilo iki 54,4 proc.. Daug 
sovietinių moterų dirba tarnybose, 
kuriose reikalaujamas mokslinis 
išsilavinimas. 6.246.000 moterų tu
ri aukštąjį ar vidurinį išsilavini
mą, daugiau kaip pusė, būtent 59 
proc. asmenų su akademiniu išsila
vinimu esą moterys.

Ypatingai daug moterų Sovieti
joje dirba medicinos srityje. Iš 
keturių sovietinių gydytojų trys 
yra moterys. Mokytojų tarpe mo
terys sudaro 69\proc. Žinoma, kad 
Sovietų Sąjunga mielai dalina 
įvairius ordinus, tad ir moterims 
jau išdalinta 1.150.000 ordinų. 77 
Sovieti jos moterys apdovanotos 
"moters — didvyrės” ordinu — jis 
suteikiamas motinoms su 10 ir 
daugiau vaikų. Lenino ordiną ga
vo 50.000 sovietinių moterų. Aukš
čiausiame Soviete (“parlamente”) 
moterų deputačių esamą kiek dau
giau kaip ketvirtadalis — 390.

(.E)

NUOSPRENDIS 
KLAIPĖDOS BYLOJE

Klaipėdoje kovo 5-14 d.d. vykus 
septynių, pagal Lietuvoje išeinan
čią spaudą “Skuode 1941 m. siau
tėjusios ginkluotos buržuazinių 
nacionalistų , gaujos dalyvių” by
lai, kovo 14 d. paskelbtas nuo
sprendis. Nors “aukščiausiojo tei
smo” narys L. Miežėnas nurodė, 
kad kaltinamieji, buvo nusipelnę 
mirties bausmės, tačiau, kadangi 
Lietuvoje veikiančio Baudž. bol
ševikinio kodekso 49 str. numatęs 
padarytų nusikaltimų senatį, tai 
mirties bausmė nebuvo taikoma. 
Pagal paskelbtą nuosprendį teis
mas nusprendė L. Jankauskui, J. 
Embrasui, J. Mockui ir L. Kniu- 
piui paskirti po 15 m. laisvės atė
mimo, atliekant bausmę griežto 
režimo pastaisos darbų kolonijo
je, A. Meidui ir A. Bričkui — 
15 m. laisvės atėmimo, iš jų 5 me
tus atliekant bausmę kalėjime, o 
likusį laiką griežto režimo patai
sos darbų kolonijoje ir K. Vyš
niauskui — 10 m. laisvės atėmi
mo, atliekant bausmę griežto reži
mo pataisos darbų kolonijoje. Pa
gal “Tiesoje” (nr. 63, kovo 15) 
paskelbtą pranešimą dar konfis
kuotas nuteistųjų turtas,, o pats 
nuosprendis pagal bolševikinę 
tvarką esąs galutiniai ir kasacine 
tvarka neapskundžiamas. Būdin
ga, kad aukščiausios bausmės rei
kalavęs prokuroro padėjėjas J. 
Bakučionis pažymėjo, kad “mūsų 
tarybiniai įstatymai yra teisingi 
ir humaniški..." (E) /

UKRAINOJE PASKELBTA 
ANTISEMITINĖ KNYGA

Ukrainos Mokslų akademijai 
globojant neseniai Ukrainoje iš
leista antisemitinė knyga. Pagal 
sovietikos reikalų žinovų, “Obser
ver” savaitraščio bendradarbį Ed
ward Crankshaw tas leidinys savo 
lygiu ir prieš žydus pareikštu nu
sistatytam nemenkesnis už nacių 
laikmečiu išleistuosius. Leidinyje 
įdėta daug karikatūrų, piešinių, 
vaizduojančių žydus, bučiuojan
čius svastikų, vykdančius speku
liacinius ar korupcijos veiksmus,

KNYGA — GERIAUSIAS DRAUGAS
MELBOURNO LIETUVIŲ PARAPIJOS KIOSKE 

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
A. Vilaini., Amžini' šešėliai ...............................................
Anatolijus Kairys, Auksinė sėja, eilės ................................
V.K. Banaitis, 100 liaudies dainų ............ ...........................
Mykolas Vaitkus, Baltijos gražuolė ....................................
J. Žilevičius, Č. Sasnauskas .................................................
Mykolas Biržiška, Dėl mūsų sostinės I .... ......................
Mykolas Biržiška, Dėl mūsų sostinės II t.........  .................
O. Urbonas, Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, I t.....
I. Malėnas, Elementorius E ..................................................
Enciklika humani generis ....... ..............................................
Facts about Communism in Australia ................................
J. Gailius, Gundymai, apysakos ........................................
Tauras, Guerilla Warfare ...................................................
J. Narūne, Gintaro takais ..................................................
L. F.B., Į pilnutinę demokratiją ........................................
Tumėnienė, Justinas Tumėnas ...........................................
Maironis, Jaunoji Lietuva, poema ........................................
S. Salminen, Katryna, romanas ...........................................
V. Kavaliūnas, Kalnų giesmė, romanas .............................
V. Jakubėnas, liaudies dainos 2 dalys ................................
Savasis, Kova preš Dievą Lietuvoje ....................................
J. Ignatonis, Lūžiai, romanas .......................................j.....
Maironis (Aidų leidinys) ............................................ ..........
A. Tyruolis, Metų vingiai, lyrika ........................................
Red. J. Masilionis, Panevėžys ...............................................
G. Tulauskaitė, Rugsėjo žvaigždės ......... ..........................
M. Katiliškis, Šventadienis už miesto ............ . ..................
A. Tyruolis, sacra via, sonetai ...........................................
P. Mačiulis, Trys ultimatumai ...........................................
J. Švaistas, Trys žodžiai, novelės ........................................
V. Volertas, Upė teka vingiais ........................................
J. Švabaitė, Vynuogės ir kaktusai, eilės .............................
Vėgėlis, Visgailis, istorinė poema ........................................

Taip pat yra daugybė ir kitų, senesnių knygų, žurnalų ir 
įvairių lietuviškų plokštelių. Užsakydami pridėkit bent porą 
šilingų persiuntimui.
Rašykit: N. Butkūna., 9 Cowper Str., Si. Kilda, Vic., tel. 94-4671
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ANAPUS UŽDANGOS
varančius prekinius sandėrius su 
Vak. Vokietija ar dėl pinigų besi
ginčijančius sinagogoje. Šio leidi
nio įžangoje pažymėta, kad tai 
esąs “vertingas vadovėlis ateizmo 
propagandininkams”. (E)

KALBĖKITE TIK RUSIŠKAI
Stokholme leidžiamo žurnalo 

“Nachrichten aus dem Baltikum” 
(nr. 23) žiniomis Estijoje leidžia
mas mokytojams skiriamas orga
nas “Noukogude Opetaja” (nr. 
49-1963) nusiskundė, kad jaunieji 
rusų kalbos mokytojai Estijos mo
kyklose nededą pastangų sukelti 
mokiniuose didesnės meilės bei dė
mesio rusų kalbai. Tad esą abitu
rientų tarpe pastebimas silpnokas 
rusų kalbos apvaldymas.

Siekiant pagerinti tą padėtį, 
mokytojams skirtas žurnalas pa
siūlė: “rusų k. mokytojai turėtų 
su mokiniais kalbėti tik rusiškai, 
moksleiviai privalo kiek galima 
daugiau klausyti rusų kalba radijo 
transliacijų, jie turėtų dainuoti 
rusiškai ir daugiau skaityti rusų 
literatūros, estų mokiniai savo 
tarpe privalo kalbėtis rusiškai".

■ (E)

ATLEIDŽIAMA TŪKSTANČIAI 
LENKŲ INŽINIERIŲ

Pagal lenkų dienraščio “Dzien- 
nik Polski i Dziennik Žolnierza”, 
Londone pranešimą (nr. 67) Var
šuvoje veikianti ūkio planavimo 
komisija nutarė atleisti 6-10.000 
lenkų inžinierių. Jie dirbo įvairio
se projektų ir tyrinėjimų įstaigo
se. Ūkio reikalams skirtas “Žycie 
Gospodarcze” pažymi, kad Lenki
joje būsią sunkiau rasti darbą, gi 
atleidimų numatoma dar daugiau. 
Daugeliui šeimų tekę susidurti su 
įvairiais materialiniais sunkumais.

(E)

kalta vietinė krašto administraci
ja. Bet juk yra priešingai. Jeigu 
vietinės administracijos galioje 
būtų krašto ekonominių ir kultū
rinių reikalų tvarkymas, tai gali
mas daiktas padėtis būtų visai 
kitokia. Okupuotoje Lietuvoje 
viso to nėra. Koks nors papras 
tas ruskelis politrukas okupuota
me krašte turi daugiau galios, ne
gu marionetinis Lietuvos tarybi
nis komisaras. Pagaliau būtų 
perdaug optimistiška reikalauti 
ir tikėtis, kad svetima tauta, ypač 
pati nepaprastai suinteresuota sa
vąja ekspansija, imtų rūpintis jos 
pavergtos tautos gerbūviu ir kul
tūriniais reikalais. Kad šiandieni
nis Lietuvos okupantas stengiasi, 
iš Lietuvos kiek galint daugiau 
ekonomiškai išspausti neatsižvel
giant į vietos gyventojų reika
lavimus ir kad jis rūpinasi oku
puotos tautos kultūrinį gyvenimą 
kaip galint labiau suniveliuoti tu-

rčdamas prieš akis savo koloni
zacinius tikslus, tam net ir norė
dami kelio nepastos nei okupan
to koloborantai, nei mūsų kultū
rininkai, nei ta pati komunistų 
“proteguojama” liaudis. Tokiu 
būdu jeigu mes, sekdami dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje išgirsta
me lietuvių nusiskundimus pri
spaustojo žmogaus nedalia, tai 
kažin ar teisu už tai kaltinti kol
chozo viršininką ar fabriko di
rektorius, kad bloga gaminių ko
kybė arba kad žemės ūkio bau
džiauninkams, ištisus metus dir
busiems, neužtenka iš gautojo at
lyginimo jam ir jo šeimai duo
nos. Tuo atveju čia kaltintini ne 
darbininkai ir ne įmonių bei kol
chozų vadovai, bet pirmoj eilėj 
kalta pati okupacinė sistema, kuri 
nėra išplaukusi iš vietinės lietu
vių administracijos krašte, bet 
padiktuota paties krašto ir tau
tos okupanto.

Turint tai dėmesy ar nebūtų 
tikslingiau ir geriau ne tiek prie
kaištauti vietiniams administra
cijos valdininkams, kiek ypač pa
brėžti dabartinę okupacinę Lie

ŠVEICARU BANKAI

tuvos padėtį ir iš jos išplaukian
čias krašte negeroves. Šiandie at
siranda mūsų tarpe net ir tokių 
nuomonių, kad, esą, Lietuvoje 
vykstąs normalus gyvenimas ir 
jeigu yra kokių trūkumų ir sun-, 
kūmų, tai kalti tik tie, kurie ne
sąžiningai atlieka savo pareigas. 
Esą, šiuo metu nesą ir jokių trė
mimų iš Lietuvos, o jeigu kas ir 
išvyksta, tai pirmoj eilėj avan
tiūristai, kas buvo normalu ir ne
priklausomos Lietuvos laikais. 
Be abejo, tokių trėmimų, kokie 
buvo 1941 m. birželio mėn., 
šiandie jau nebėra, bet šiandie 
toji deportacija vyksta savano
riškumo priedanga. Ypač sten
giamasi po plačiąją Rusiją ir jos 
neapgyvendintus plotus išsklai
dyti lietuviškąjį jaunimą ir tai 
savanoriška prievarta. Jeigu kol
choze gyvenimas yra skandalin
gai vergiškas, tai kolchozų dar
bininkai stengiasi savo vaikus 
bet kokia kaina išleisti į moks
lus, kad nereikėtų baudžiavoje 
badmiriauti. Tačiau baigusiems 
mokyklas sudaromos tokios sąly
gos, kad jie negauna darbo vie
toje ir turi arba važiuoti į Rusi
ją ir dirbti savoje specialybėje, 
arba grįžti į kolchozą. Štai dėl 
ko tiek daug žmonių registruo
jasi darbams į Rusiją. Tai yra 
planinga deportacija, tenkinanti 
okupanto tikslus ir nepiktinanti 
gyventojų. T.T.

Kai tik kuriame krašte bręsta 
politinė krizė, prie Šveicarijos ban
kų direktorių durų atsiranda eilės. 
Tai politikai, kuriems gresia nu
vertimo pavojus, ir jie nori savo 
neteisėtai įgytus turtus, brange
nybes padėti į saugius bankus.

Buvęs Kubos diktatorius Batista 
padėjęs į Šveicarijos bankus, rašo 
vienas italų laikraštis, 90 milijonų 
dolerių, pasiimtų iš Kubos Nacio
nalinio banko, šveicarų bankų kli
entų tarpe yra tokie vyrai, kaip 
pvz. Katangos provincijos (Konge) 
buvęs prezidentas Tshombe, aptuš
tinęs centrinį Katangos bankų, bu
vęs Guatemalos diktatorius Sam- 
oza, buvęs 
kas, buvęs 
Peronas.

Šveicarų
paprastų vardinę indėlio knygelę 
arba bevardžius numerius, kurių 
savininkus težino banko direkto
riai ir patys indėlininkai. Kiti iš 
tų numerių negali žinoti, kokias 
sumas jie atstovąuja.

“Epoča” rašo, jog neseniai Švei
carijos vyriausybė patvarkė, kad 
indėliai įdėti į bankus prieš 1945 
metus ir iki šiol nepajudinti, būtų 
išimti iš bendrų taisyklių, be ato
dairos į tai, ar jie yra vardiniai ar 
anoniminiai. Tie indėliai gali ’būti 
arba persekiojamų ar nužudytų žy-

dų, arba stambių nacių, kurie gali 
būti arba žuvę arba pasislėpę. Jei 
tų indėlių giminės neatsiliepia, ta
da jų indėliai turi būti atiduoti 
filantropinėms organizacijoms.

Šiuo potvarkiu vyriausybė įsiki
šo į Šveicarijos bankų paslaptis, 
kurių iki šiol valdžia nelietė.

L.V.S. “Ramovės” W.A Skyriaus garbės narį 
inž. Z. BUDRIKĮ, 

jo motinai mirus, giliai užjaučia

Egipto karalius Faru- 
Argentinos diktatorius

bankai išduoda arba

PADĖKA
Velykų metu Bronė ir Stasys 

Baltramijūnai iš Thirroul (N.S. 
W.) atšventė savo sidabrines 
(25 m.) vestuves. Ta proga susi
rinkę sukaktuvininkų pagerbti 
svečiai suaukojo Mūsų Pastogei 
£ 10.0.0.

Už tokią gražią paramą ir pa
rodytą pavyzdį aukojusiems reiš
kiame nuoširdžią padėką.

A.L.B. Krašto Valdyba

AUSTRALIJA TIEKIA 
GINKLUS MALEZIJAI

Australijos gynybos ministeris 
pranešė, kad Australija suteiks 
Malezijai ginklų už tris milijonus 
svarų, čia įeis ne tik ginklai, bet 
ir amunicija bei karinės susisieki
mo priemonės.

GYDYTOJAMS
LIETUVIU GYDYTOJŲ IR 

DANTŲ GYDYTOJŲ 
DĖMESIUI!

Lietuvių gydytojų suvažiavime, 
1963 m. rugsėjo mėn. 1 d., Chica- 
goj; buvo įkurta Pasaulio Lietu
vių Gydytojų Sųjunga, su tikslu 
apjungti viso laisvojo pasaulio lie
tuvius gydytojus bei dantų gydy
tojus, siekiant sėkmingesnės pro-

GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINE

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi

nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727.

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.
Cm. Newman. Strand Institute Lane Semaphore, S.A.

< ►

fesinės pažangos ir našios visuo
meninės bei kultūrinės veiklos.

Suvažiavime Amer. Liet. Gyd. 
Sąjungos valdybai buvo pavesta) 
eiti ir Pasaulio Liet. Gyd. Sąjun
gos valdybos pareigas.

Taigi, visi lietuviai gydytojai bei 
dantų gydytojai, norintieji tapti 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos nariais, privalo sumokėti 
metinį nario mokestį, kaipo Liet. 
Gyd. Biuletenio prenumeratą, pri- 
siunčiant savo adresą ir 4 dol. 
pašto perlaidą L.G. B-nio admini
stratoriui šiuo adresu: Dr. A. Ga- 
rūnas, 2727 West 71 st. Street, 
Chicago, Illinois 60629, U.S.A.

Be to, visi kolegos yra prašomi 
būti Liet. Gyd. Biuletenio bendra
darbiais, siunčiant mokslinius 
straipsnius bei kronikines žinias 
dr. V. Taurui, 2652 West 59th 
Street, Chicago, Illinois 60629. 
U.S.A: Dr. V. Taura.,

Einąs Pasaulio Liet. Gyd.
Sąjungos Pirmininko pareigas

Skyriaus Valdyba
________ ___ /

Inž. Z. BUDRIKĮ, 
jo. mylimai motinai mirus, giliai užjaučiame

Marija ir Andrius Klimaičiai

Mirus IDAI J. BUDRIKIENEI,

jos vyrui J. Budrikiui, dukrai R. Baltramonaitienei, sūnums 
Z. Budrikiui ir V. Budrikiui ir artimiesiems reiškame gilią 
užuojautą.

Wollongong o Apylinkės Valdyba

Inž. Z. BUDRIKĮ, 

jo motinai mirus, skausmo valandoje giliai užjaučia

Sydney Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Draugija

A. A.

I.J. BUDRIKIENEI mirus,

vyrą Joną Budrikį, dukrą Rūtą ir žentą Baltramonaičius, ir 

sūnus Vytautą ir Zigmantą liūdesio valandoje giliai užjaučia

M. ir B. Gailiūnai

Poniai IDAI J. BUDRIKIENEI mirus, 

jos vyrui, dukrai ir sūnums ir visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

E.E. Bliokai ir

P.B. Vingiliai

Brangiaai kaimynei
IDAI J. BUDRIKIENEI mirus,

jos vyrui J. Budrikiui, dukrai Baltramonaitienei, sūnums Z. 

Budrikiui, V. Budrikiui ir artimiesiems, liūdesio valandoje 
gilią užuojautą reiškia

S. Norkevičius ir J. Dočkus
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Prisiminkime savuosius
(POETO JURGIO BALTRUŠAIČIO 20 M. MIRTIES SUKAKTIES PROGA)

1964 m. balandžio 8 d. MŪSŲ PASTOGĖ

Kai tauta okupanto teriojama, 
o išeivija skęsta svetimybių ban
gose, yra gyvybinis reikalas kuo 
dažniau atžymėti tautai nusipel
niusius. čia turėtų įeiti: įvairių 
šakų mokslininkai, išradėjai, val
stybininkai, visuomenininkai, reii- 
gininkai, strategai, etc. Būtų ge
ra, kad mūsiškių nuopelnai žmo
nijai kuodažniau būtų iškeliami ir 
svetimoj spaudoj.

Tiesa, džiaugsmu pasitinkant vis 
daugiau keliant balso pasauline 
plotme ne tik paskirais straips
niais, o ir visu News Digest — In
ternational žurnalu, bet tai dau
giau politiniais klausimais. Ko 
gero gal tektų suorganizuoti tal
ką įtraukiant visus, apvaldančius 
plunksną svetimais rašmenim, o 
itin filisterius bei akademinį jau
nimą mūsų tautinės kultūros te
mom. Tik pakankamai iškėlę mū- 
sąjį įnašą žmonijai, įsigytume 
daugiau simpatijų, pagarbos ir 
užtarimo laisvės byloj.

NAUJOS
Julija Svabaitė, Vynuogės ir 

kaktusai. Pirmasis autorės eilių 
rinkinys. Julija Svabaitė — Gylie
nė mums Australijos lietuviams 
yra gerai pažįstama — vos prieš 
keletą metų išemigravusi su visa 
šeima į Ameriką ir dabar gyve
nanti čkagoje. Literatūriniame 
pasaulyje ji kaip poetė užsireko
mendavusi dar nepriklausomoje 
Lietuvoje) nuolat spausdinusi sa
vos kūrybos periodikoje ir žurna
luose..

Šiame rinkiny surinkti patys 
vėliausi jos eilėraščiai. Autorė su 

( giliu jautrumu vaizduoja savo vi
dinius išgyvenimus bent formaliai 
prisitaikindama prie moderniosios 
dvasios. Nepaisydama klasikinės 
formos ji moka giliai ir originaliai 
išsireikšti. Eilėraščiai trumpi, sa
vo glaustumu primena japonų po
eziją, tačiau jais išreiškia labai 
daug. Su šiito rinkiniu autorę tek
tų pasveikinti kaip subrendusią 
poetę.

Knygą dailiai išleido Lietuviško
sios Knygos Klubas Čikagoje 1963 
metais.

Dr. P. Kalvaitytė — Karvelienė, 
Gyvenimo vingiais. Autobiografi-

Jei net valstybei svarbu stipry
bė iš praeities, tai primygtai tau
tai lygiai aktualu stiprybė ir iš 
dabarties, ko dažnai pasigendam, 
o šia proga, pavyzdžiui, nors ir 
Jurgio Baltrušaičio dvidešimt me
tų mirties proga. Jei literatūriniu 
atžvilgiu jis pamirštas, bent dip
lomatiniu reikėtų iškelti jo nuo
pelnus Lietuvai.

To didžiojo filosofuojančio sim
bolisto ne tik poezija, bet ir dip
lomatija kažin ar turi sau lygių. 
O jo patriotizmas? Visų pirma ne
reikia pamiršti, kad jo užsimotąja 
duoklę lietuvių literatūrai sukliu
dė dvidešimties metų diplomati
nės tarnybos įtempta rutina. Ta
čiau apgailestaudamas tą duoklę 
lietuvių tautai, pavedė vienintė- 
liam savo sūnui. Neišleiskim ir to 
epizodo, kad jo žmona su uošviu, 
nebūdami lietuviai savo lėšom bu
vo įsteigę lietuviukams bendrabu
tį, kuriuos šelpė ir globojo. O ar
gi daug rasim tokių, kurie pilnai

KNYGOS
niai atsiminimai. I dalis. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Čika
goje 1963 m. 360 psl. Kaina 3.50 
dol.

Alfonsas Tyruolis, Metų vin
giai. Lyrikos rinktinė. Išleido1 Liet. 
Knygos Klubas 1963 m. 176 psl. 
Kaina 3 dol.

šiame rinkiny autorius patiekia 
savos kūrybos atranką. A. Tyruo
lis dar iš nepriklausomos Lietu
vos žinomas kaip poetas, vertėjas, 
pedagogas. Savo origipalios poe
zijos išleidęs net penkis rinkinius. 
Autorius yra klasikinės formos 
šalininkas, ypač pamėgęs sonetą.

CHARAKTERISTIKAi i
Europa yra kraštas, kur žmogus 

gyvena apsitveręs, saugodamas sa
vo individualybę. Azijoje ir Afri
koje tvorų nėra: žmogus ten ne 
asmuo pats sau, o personažas, ku
rį galima apibūdinti kaip visumą 
rolių, kurias jis vaidina kitų at
žvilgiu. Europietis pasaulį suveda 
j save, aziatas jaučiasi dulke pa
saulyje.

A.J. Greimas 

mokėtų arti penkiolikos kalbų, 
globotų ir pirmininkautų šimta- 
milioninės tautos literatų draugi
jai, duoną pelnytus iš svetimųjų 
per plunksną, o visa kūryba būtų 
persunkta lietuvišku koloritu? Jei 
net tokia šalis, kuriai jis buvo 
akredituotas, / kai kada bent pa
reikšdavo mums nuosaikumo, ne- 
galvokim, kad apsiėjo nebe įtakos 
J. Baltrušaičio: be įtakos to visos 
diplomatijos papuošalo: taktiko, 
patarėjo, mylimo ir gerbiamo; ra
si, dėl jo didelio svorio ta šalis ir 
Lietuvą anksčiau už kitas pripa
žino de fakto bei de jure. O, “ap
leidžiant Rusiją jam buvo suruoš
tas priėmimas su visa galima pa
garba ir pompa: visos rusų viršū
nės bei užsienių diplomatijos jame 
dalyvavo”, sako Aistis, tai ištiesų 
retas pagerbimas. Tą šaunųjį lie
tuvį ir jo diplomatinį taktą net 
tūlas USA ambasadorius Davies 
pažymi savo knygoje “Mission to 
Moskow”.

Kadangi J.Baltrušaičio kūrybi
nis vaisius nėra paaukotas bent 
kuriai išskirtinai nacijai kartu ir 
rusam už tą skolinį rašmenų kur
palį, kuriuo filosofuojantis sim
bolistas lietuvis kūrė ir statė pa
saulinės literatūros paminklą, ta
da, išviso savųjų užmetimai jam 
atkrinta, o svetimiem nėra jokio 
pagrindo jį savintis. O tam įro
dymų ar gali būti stipresnių, kai 
net tokie, kai Putinas ar B. Sruo-

SENIAI LAUKIAMA KNYGA
Seniai jau buvo pasigesta sve

tima kalba išsamaus veikalo apie 
Lietuvą ir jos dabartinę padėtį, 
veikalo, kuris nuolat būtų po ran
ka politikams, žurnalistams, kul
tūrininkams, kaip parankinė kny
ga (“reference book”). Ligi šio
lei leidžiamos atskiros brošiūrėlės 
arba memorandihiai lapeliai ne
pasiekė savo tikslo.

Malonu paskelbti, kad šio žy
gio ėmėsi Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas Amerikoje, kuris 
numato išleisti informacinį veika
lą apie Lietuvą anglų kalba. Lei
dinio turiny numatoma:

1) Pagrindinės žinios: geogra
finė vieta, lietuvių tauta, liet, kal- 

ga prisipažįsta, turėję nemažos 
įtakos, o rusiškumo nė kvapo.

Mūsojo simbolisto negalima pri
skirti prie tų, kurie “savo jėgas 
atidavė rusų literatūrai” dar ir 
dėlto, kad jam, kai nevaržomam 
bent kurių etnografinių ar poli
tinių rubežių varžtam, priklausė 
visas pasaulis su aro sparnais ir 
dvasia užu žvaigždžių. Neatsitik
tinai mes jį ir matom ne vien ry
tų, o ir vakarų Europoj, Amerikoj 
ir Azijoj, šiltoje draugystėje ne 
tik su rašytojais, žurnalistais, o 
ir su įvairiais mokslininkais. Jau 
1900 metais jis verčia garsiojo 
Strindbergo veikalus (už duoną į 
rusų kalbą) ir tuo kaip tik dau
giau pasitarnauja švedams. O jo 
draugystė su garsiuoju meno die- 
vintoju Giovanni Papini, arba Ro
moj, kad lietuvio poeto bute lan
kosi pačios mokslo, kultūros bei 
meno garsenybės, išsiverčia jo 
raštus, rašo savo spaudose, ar ga
li būti dar didesnė duoklė Lietu
vai? Kompetentingiem ir eventu
aliom progom tereikėtų tik išgar
sinti.

Taigi, ne jis mum, o mes jam 
skolingi, kurs nebūdamas savo 
tautai jokia našta, per savo ryžtą, 
didelį vargą ir skurdą pasiekė 
aukščiausio apogėjo.

Taigi, jei net svetimieji nulen
kia galvą, nesakykim neturį už 
ko savo didelio užkibti, o tik dau
giau dėmesio, nes kokią sritį be- 
ėmus, visur didelių turim.

O jeigu Jurgio Baltrušaičio por
tretas puoštų net vakarų meno 
galerijas tik kaip ruso, didelė at
sakomybė užtai ir mums patiems 
tektų.

St. Če.

ba, tautos kultūriniai savitumai, 
lietuvių skaičius ir t.t.

2) Lietuvos istorijos santrauka.
3) Kelias į nepriklausomybę.
4) Pirmoji Lietuvos respublika.
5) Rusijos agresija ir nepriklaui 

somybės nutraukimas.
6) Lietuva II-jo pasaulinio ka

ro metais.
7) Partizaninis karas Lietuvoje.
8) Lietuvos klausimas tarptau

tinėj plotmėj, teisėj ir politikoj.
9) Sovietų darbai okupuotoje 

Lietuvoje.
10) Kaip suprasti sovietų skel

biamas statistikas apie Lietuvą.
11) Lietuvių tautos siekimai.
Tokio leidinio paruošimas ir jo

Juozas A Imis Jūragis

GYVENO ŽEMĖJE ŽMOGUS

Mano bičiulis Mykolas Mardosas mirė prieš trejus melus 
— 1961.4.11. šis eilėraštis skiriamas jo mirties metinėms pa
minėti.

Gyveni žemėje žmogus.
Gyvenimą turėjęs visko pilną, 
Tuščiomis rankomis atsigulė į karstą. 
Mes negalėjome įduoti jam, 
Išvykstančiam į paskutinę jau kelionę, 
Nei senos motinos palaiminimo, 
Nei vėjo pūstelėjimo nuo gimto ežero salų, 
Nei baltos rožės žiedo iš Salako darželių.

Į žemę jis nuėjo vienas, 
Nes ašaras našlės ir artimų draugų 
Nuo karsto dangčio tuoj nurinko karšta saulė. 
Mes tik nuleidom jam duobėn, 
Kaip skęstančiam pagalbos ratą, 
Krikštasūnio Vytuko meilės ženklą — 
Gyvų našlaičių vainikėlį...
Užkaltas karsto antvožas, 
Užšąlusi širdis, 
Nepakeliamos, sunkios rankos 
Vainiko nepasiekė...

Ir su kiekviena saujele 
Į duobę beriamojo molio, 
Ir su kiekvienu dunksterėjimu I
Ant karsto krintančių grumstų 
Jis pamažu nuo mūsų tolo —
— Sudiev, sudiev, Žiedeli.

- i v ‘ •
Stovėjome prie kauburio naujai supilto kapo, 
Viešpaties Angelą giedodami, 
Mes atilsio maldavome jo sielai 
Ir tos šviesos, Į
Kuri anapus amžiais šviečia.
O gėlių puokštės ir vanikai
(Ta paskutinė ir' nereikalinga dovana 
Nuo mūsų atskirtajam), 
Pradėdami prieš saulę vysti,

~ Graudžiai kvepėjo ore. '

Gyveno žemėje Žmogus, 
Gyvenimą turėjo visko pilną, 
O liko tik kupstelis mažas pilkos žemės 
Ir graudulingas kvapas vystančių gėlių, 
Kurį išsklaidė vėjas ...-------- ■<

SIŪLOMAS “BALTIJOS BALSAS’*
Ryšium su pabaltiečių neįsilei- 

dimu į “Laisvosios Europos” ra
diją ir siaurinimu “Amerikos Bal
so” programų, latviai pradėjo kel
ti mintį organizuoti savo radijo 
siųstuvą ir pavadinti “Baltijos 

išleidimas būtų didelis pasitama- 
vimas Lietuvos reikalams. Reikia 
tikėtis, kad jis netrukus pasiro
dys.

Balsu”, ši mintis buvo ypač gyvai 
svarstoma 11-jame latvių jaunimo 
kongrese ir tuo reikalu net pri
imta rezoliucija. Kanados latvių 
sluogsniuose keliama mintis orga
nizuoti “Baltijos Balsą” drauge 
visom trim pabaltiečių tautom — 
nupirkti seną laivą, įrengti radijo 
siųstuvą ir iš Baltijos jūros trans
liuoti programas į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.
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(Tęsinys)

Kristinas Pagal tavo mąstei], tai rimtų žmonių 
iš viso nėra. 1

Puplienės Kristina, tu jau vėl savo herezijas 
skelbi! Atleiskite, ponas daktare!

Dagiliss Nėra čia dėl ko atsiprašyti, gerbiamoji 
ponia. Priešingai — man labai malonu, kad jaunie
ji turi savo nuomonę ir nebijo jos pareikšti. O juk 
skoniai ne visų vienodi: vienam patinka tas, kitam 
kitas — f ’

Pajautas Aš manau, kad ponas daktaras pui
kiai supranta Jog šitoks mano sesers elgesys yra 
niekas kitas, kaip išsilavinusios jaunuomenės de
gradavimas. Tikiu — ponas daktaras tai gana aiš
kiai žino ir visuomet palaikys šiame reikale mano 
pusę. (

Dagiliss Žinoma, čia yra kontraversalus klau
simas.

Pajautas Būtų įdomu prie progos šiuo ir pana
šiais klausimais padiskutuoti. Tikiuosi, kad turėsi
me progos čia tankiau poną daktarą pamatyti?

Puplienės Tai jau ponas daktaras kaip ir pasi
žadėjo apsilankyti į mūsų ruošiamą barbekiu.

Kristinas Kokį barbekiu? Aš nieko nežinau?
Puplyss Kam tau viską ir žinoti? Dabar išgir

dai. Nutarėme suruošti čia barbekiu už dviejų sa
vaičių, šeštadienį. Pasikviesk ir keletą padoresnių 
savo kompanijos, bet tik žiūrėk!

Pajautas Tai jau ji atsives —nebus kur akių 
dėti! /

Kristinas Aš bent tokių galiu atsivesti, o ką 
tu?

Puplyss Vėl ji savo išmintį rodo! Sektum geriau 
sesers pavyzdžiu, vietoje liežuviu švaisčiusia.

Pajautas Aš nekreipiu dėmesio į tokias pigias 
provokacijas. Aš taip žemai nepulsiu, kad leisčiau- 
si į beprasmį ginčą. Ateitis aiškiai parodys, kad 
mano buvo teisingas kelias!

(Daina. Melodija “Never on Sunday”)
Pajautas
Dabar tokia mada yra,
Kad jauna mergina visame ir visada:
Turėtų būt* gudri jinai ir
mokyta, auklėta, kitaip paliks kampe!

Kraičio nereikia, jai galvelė veikia, 
Kai turi diplomą ateitis šviesi! 
Ir daktariukai ir inžinieriukai, 
Suksis diplomatai, o tu vidury-----------

Kristinas
Galėtų būt’ gudriausia ji
Bet daina čia yra ne visa, oi ne visa!
Mat gali apsivilt labai jinai
Ir mandra mergina nors gudri paliks viena.

Galva nors veikia, bet širdy nesveika, 
šilumos kai trūksta, kai jausmų nėra; 
šaltas diplomatas, nesušildys šonų, 
žinok: jungia širdis meilė tik viena.

•

Pajauta ir Kristinas
Darau kaip suprantu! O tu, 
aš tikiu, tuo keliu kur eini tai bus blogai! 
Pabuski tu kol nevėlu, nes matai, 
Kad laikai ir bernai nuskuba vikriai...
Laimė šypsosis, viskas puikiai klosis, 
Pavydėsi laimės man tuomet tikrai!
O tu sėdėsi, bet tiktai ne dviese,
Tu viena kampely sėdėsi liūdnai----------
Puplyss Patys matote, ponas daktare! Na, pa

sakykite, ar tai yra protingos mergaitės galvosena? 
Kaip jau ji kvailai begalvotų, bent viešai neišsi
žiotų !

Puplienės Visai šeimai nemalonumą daro...
Pajautas Tikiu, kad ponas daktaras, kaip tik

ras intiligentas, šį mano sesers netaktą tinkamai 
supras ir mūsų per daug nekaltins------r-

Dagiliss Bet, panele, aš čia nerandu ko kaltinti.
Puplyss Mes labai dėkingi ponui daktarui.
Puplienės Beje, dukrele, ponas daktaras sutiko 

šiandien paaukoti valandėlę ir tau padėti su stu
dijomis — —

Pajautas Bet kad man...
Puplienės Ponas daktaras skuba, tai patarčiau 

jo per ilgai neužlaikyti.
Pajautas Man trūksta žodžių išreikšti tinkamą 

padėką ponui daktarui. Nepaprastai malonu — tai 

mes ir atsiprašysime.
Dagiliss Atleiskite, gerbiamieji!
(Daktaras ir Pajauta eina į namą).
Puplienės Aš manau, kad dabar būtų tinkamas 

laikas, mums atvirai pasikalbėti.
Kristinas Apie ką?
Puplienės Dar ji klausia apie ką — pati ži

nai ! Darai mums gėdą kiekviename žingsnyje, akių 
neturime kur dėti, o ji dar klausia, apie ką!

Puplyss Taip, taip, mūsų, kaip tėvų pareiga 
tave rimtai įspėti ir teisingą kelią nurodyti.

Kristinas Ir vėl ta pati istorija— jau vėl kokia 
boba pletkų pripasakojo — —

Puplyss Tai studentės kalba, tai išsireiškimas!
Puplienės Boba kaip boba, o štai, šiandien, vie

na mūsų Ratelio ponia per posėdį man pirštais akis 
bado, kad, girdi, “jūsų Kristina vėl su kokiu tai ti
peliu pakampiais slankioja...”

Puplyss Ar tai intiligentės merginos elgesys? 
Kaip aš turėsiu savo kolegoms į akis pažiūrėti, kai 
jie tuos gandus sužinos?

Puplienės Kad tai tiktai gandai būtų, bet iš jos 
visko galima tikėtis! Tikriausiai, kad tai yra tiesa! 
Ar ne?

Kristinas Gerai! Pradėjome, tai kalbėkime at
virai! Visų pirma, tas jūsų vadinamas Ratelis, tai 
yra niekas kitas, kaip paprastas pletkų lizdas. Visa 
nauda, ką jis padaro, tai apkalba visus pažįstamus 
ir nepažįstamus. Kas liečia mano draugavimą, aš 
tik tiek galiu pasakyti: neleidžiate man draugauti 
kaip reikiant, aš negaliu berniuko į namus pasi
kviesti, tai esu priversta kur nors kitur susitikti. 
Galiausia: jūs tik tą žmogumi pripažįstate, kuris 
turi diplomą arba šiaip kokiu nors būdu atitinka 
jūsiškas intiligento kvalifikacijas. O aš jums sakau, 
kad aš išsirinksiu pati ir išsirinksiu tą, ką norėsiu!

Puplienės Viešpatie, už ką tu mus baudi?!
Puplyss Raminkis, brangioji! O tu dabar pa

klausyk manęs: žinok, kad man bent kokio pien
burnio už žei>tą neparvesi! Susirask, koks tau pa
gal luomą lir padėtį pritinka ir tėvams gėdos neda
ro! žinok, mano žodis — kaip kirviu! Ne tam mes 
tave mokėme ir atitinkamai auklėjome, kad bent 
kokiam ant kaklo užsikabintum ir ant tėvų galvos 
gėdą užtrauktum! Intiligentai tėvai, studentės duk
ros, o tu čia man parveši kokį eilinį berną! Kol aš 
gyvas —ne! Žentas be diplomo įeis per šias duris 
tik per mano lavoną! Taip ir žinok! (Guodžia žmo
ną). Eime, brangioji, nusiramink — (Pupliai išei
na).

(Daina. Melodija: “Wooden Hearth”)

Kristinas
Aš liūdžiu čia viena, kad tokia sunki dalia, 
Kad sunki dalia, kad gyvenimas toks žiaurus! 
šalna žiedus pakąs, vėjas išblaškys svajas, 
Išblaškys svajas ir tikrovė sugriaus sapnus —

>• Oi kodėl, kodėl, aš taip negaliu,
Kaip paukštelis pakilt į dausas?
Oi kodėl, oi kodėl, aš karštai taip myliu,
Taip karštai myliu, bet kas širdį maną supras?

Ten toli, už kalnų, ten mana pilis svajų, 
Ten pilis svajų, ten sapnai, ten jauna dalia;
Ten nei vėjų, audrų, nėra žodžių ten piktų, 
Laimė ten tiktai, laimė ir aš kartu su ja —

Oi kodėl, kodėl, sparnų neturiu?
Skrisčiau laimės ieškoti šalies;
Oi kodėl, oi kodėl, aš karštai taip myliu, 
Taip karštai myliu, užmigdyt negaliu širdies?.

(Kristinai dainuojant, prie vartelių ateina Vin
cas ir klausosi).

Vincas (Ploja) Bravo!
Kristinas Vincai, iš kur gi tu čia? Ko tu atė

jai? , • / .
Vincas s Aš atėjau rimtu reikalu: noriu susi

pažinti ir pakalbėti su tavo tėvais.
Kristinas Ar tau galvoje susimaišė? Juk aš tau 

ne kartą sakiau, kokios nuomonės vyrauja mūsų 
namuose!

Vincas s Taip, tu pasakojai, bet aš noriu pats 
įsitikinti. Aš nenoriu tikėti, kad tavo tėvai galėtų 
taip aklai galvoti!

Kristinas Vincai, klausyk manęs: kokį tikslą aš 
turėčiau tau meluoti?

Vincas s Aš nesakau, kad tu meluoji, bet šitokia 
kvaila padėtis negali visą laiką tęstis. Mes turime 
ką nors daryti.

Kristinas Bet ką dairyti? Štai, šiandien vėl 
gavau pamokslą, kad neklausk... O jeigu sužinos, 
kad mudu rimtai draugaujame, nežinau kas 
pasidarys!

Vincas s Tai kas gi aš toks esu — ar ne žmo
gus? Ko man trūksta?

Kristinas Nepyk, Vincai, man to nereikia aiš
kinti! Bet tu neįsivaizduoji, kad šiame punkte ma
no tėvai tiesiog serga! Tu nebaigęs univerkos, tu 
neturi diplomo — reiškia, tu ne inteligentas ir kaip \ 
toks mano tėvams nepriimtinas...

(Nukelta į psl. 4)
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SKAITYTOJAS PASISAKO

Dar apie Sydney Liet.
Užmerkiu akis ir vaizduojuos p. 

M. Gailiaus sapną apei Liet. Na
mus Sydnėjuje (žiūr. M.P. Nr..9). 
Deja, jau praėjo daugau nei 10 
metų, kaip buvo pradėti įgyven
dinti Liet. Namai Sydnėjuje, bet 
vis dar tas sapnas palieka idealu.

Sydney Liet. Namų Valdyba 
pradžioje buvo gerai užsiangaža
vusi steigti Liet. Namus komerci
niu pagrindu, tačiau užpirktieji 
namai Redfeme šito užsiangažavi
mo nepateisino, nežiūrint to, kad 
buvo galimybė Redferne turimus 
Liet. Namus plėsti ir privesti prie 
Liet. Klubo, kaip kad šiandie pro
jektuojama. Buvo šauktasi archi
tektų (prof. Žemkalnis ir kt.) tu
rėtus namus performuoti, bet pro-

i 1
KOMUNISTAS IR

DARBININKAS

Sniečkus Lietuvoje kalbėjo dar
bininkams:

— Jūs gyvenate laimingiausius 
laikus pasaulyje. Jums priklauso 
žemė, kurią ir dirbate; už darbą 
gaunate piniginį atlyginimą ir 
grūdų. Kitur pasauly taip yra: 
žemę dirbantiems tik už grūdus 
moka, už darbą — ne.

Darbininkas:
— Bet yra laimingesnių; jiems 

žemė priklauso, nieko nedirba ir 
geresni atlyginimą gauna.

Sniečkus: — Bet atminkite, vy
resniam broliui, kuris viskuo rū
pinasi, priklauso toks atlyginimas.

Darbininkas: — Kada gi jaunes
nis brolis bus pilnametis?

Sniečkus: — Niekados. Tai ka
pitalistinis prasimanymas. Jeigu 
pvz. jaunesnis turi 20 metų, tai 
vyresnis jau 21; kai jaunesniam 
sueina 21, vyresniam — 22 ir 1.1. 
Taigi, niekados... 

jektai paliko neįgyvendinti. Da
bar, kai tie namai jau parduoti su 
nemažu uždarbiu, vėl stovima prie 
pradinio klausimo — kur ir kaip 
kurti Liet. Klubą. Bandymas su
sitarti su Liet. Namais Bankstow- 
ne nedavė teigiamų rezultatų. Rei
kalas stovi lygiai toje pačioje pa
dėtyje kaip prieš 8-rius metus be 
jokios idėjinės pažangos.

Matydamas fantastinius plana
vimus noriu atkreipti lietuvių dė
mesį Sydnėjuje klausdamas, kur 
mes einame. Žiūrėkime į gyveni
mą ir planuojamą reikalą praktiš
kai: užtraukus didžiulę paskolą 
Liet. Namų Klubui yra didelis įsi
pareigojimas, tuo tarpu Banks- 
towne yra susidaręs lietuvybės ži
dinys, kurį tereikėtų tik plėsti, 
bet ne griauti. Kol dar Sydney 
Liet. Klubas nėra galutinai pasi
sakęs už tą ar tą vietą, siūlyčiau 
aš, kaip buvęs Sydney Liet. Na
mų valdybos narys, jungtis drauge 
su Bankstown Liet. Namais ir 
steigti Sydnėjuje vieną bendrą 
lietuvių centrą — židinį, kas būtų 
visokeriopai pateisinama. Banks- 
towno Liet. Namai turi galimybę 
plėstis ir dar priede turtas, kuris 
jau išmokėtas ir neturi jokių sko
lų. Steigdami Liet, atskirą cent
rą šalia Bankstown (pastarojo ne- 
sulikviduojant) mes brendame į 
milžiniškas skolas, kurios daugiau 
pasitarnaus australų komercinėms 
įstaigoms, negu lietuvių reikalams. 
Tuo tarpu eidami iš vien, net jei
gu reikėtų papildomų pajamų, 
mes patys mielai sudėtume, nes 
aukotojai žinotų, kad aukojama 
saviems reikalams.

Gerbiu Sydney Liet. Klubo val
dybą už gražų užsimojimą, bet 
šioje vietoje galvoju, kad ne tiek 
turi lemti pašaliniai motyvai, kiek 
mūsų visų lietuviški reikalai. Rim
tai pasvarsčius padėtį, Bankstow- 
no Liet. Namai turi lygiai tokias 
pačias galimybes, kaip ir kitokia

Namus
vieta, čia ypač didelę rolę vaidina 
ir lietuvių tirštumas. Tas ir su
daro ne tik komercinį, bet ir kul
tūrinį pagrindą.

Dabartinėse mūsų sąlygose aš 
matau lietuviško židinio galimybę 
tik Bankstown Liet. Namų patal
pose. Kaip galima šitai įgyvendin
ti ir kas reikėtų daryti, manyčiau 
čia yra abiejų namų valdybų su
sitarimo reikalas ir nėra ko nu-į 
rodinėti į detales, bet tik tiek ži
nau, kad sąlygos kurtis Bankstow- 
ne lietuvių centrui galimybės yra 
daug didesnės, negu bet kur ki
tur, juo labiau, kad šioji nuosa
vybė yra jau išmokėta ir nėra jo
kių kliūčių jai toliau plėstis. Tu
riu dar pridėti, kad Bankstowno 
Liet. Namai yra prekybos rajone 
ir todėl Liet. Klubui kurtis šičia 
yra lygiai tos pačios galimybės, 
kaip ir kitoje vietoje. Pranašumas 
tik tas, kad jau čia yra padaryta 
didelė pradžia ir pačioje apylinkė
je yra tiršta lietuvių, kurie prie 
šios vietos stipriai prisirišę. Per
kėlus liet, centrą kitur, galimas 
cjaiktas daugumas jų tikrai atkris
tų.

Sydney Liet. Klubas su savo tu
rimu kapitalu galėtų labai stip
riai paremti kuriamą liet, centrą 
Bankstowne.

Baigdamas noriu priminti, kad 
jau laikas pasimokyti iš praeities 
klaidų ir žiūrėti į planuojamus 
reikalus iš bendro visiems reikalo 
— kuo daugiau pasitarnauti lie
tuvybei ir ypač turint minty mū
sų ateitį, nes mes viską kuriame 
ne tiek patys sau, kiek ateinan
čiai kartai. Gal būtų net ir pras
minga šiuo klausimu pasiteirauti 
jaunosios kartos nuomonės, kuri 
jau baigė mokslus šiame krašte ir 
imasi atsakingų pareigų ne tik 
Australijos gyvenime, bet gali 
tarti svarų žodį ir lietuviškame 
reikale.

Pranai SakaUuikaa, Sydney

SUSIŽINOJIMO ARBA RYŠIŲ ISTORIJA \ paruošė verus

ŠIANDIE IR RYTOJ — Jau 
dabar susižinojimui naudojami 
aplink žemę skrieją tam tkslui 
paleisti satelitai. Niekas nega
li atspėti, kokių staigmenų šio
je srityje patieks netolima 
ateitis. Jau nuo žilos senovės 
žmogus stengėsi sudaryti tin
kamą susižinojimo sistemą..

BĖGIKAI — Labai efektyvi 
susižinojimo priemonė buvo 
bėgikai. Viena' iš seniausių ko
munikacijos priemonių buvo 
naminiai balandžiai. Ypač tai 
luvo labai paplitusi priemonė 
karo metu.

PRIESISTORINĖJ GADYNĖJ 
— spėjama, žmogus panaudo
jo susižinojimui regimus vaiz
dus, juos piešdamas ant urvij 
sienų. Prileidžiama, kad šis bū
das buvo naudojamas dar kada 
nebuvo išsivysčiusi kalba.

MIESTŲ ŠAUKLIAI — juos 
galima laikyti seniausiu “laik- 
iaščiu”. Miesto šauklys eidavo 
per gatves garsiai pranešdamas 
naujienas arba perduodamas 
valdžios ar administracijos įsa
kymus bei potvarkius.

AMERIKOJE — Amerikos in
dėnai turėjo gerai išdirbtą su
sižinojimui dūmų signalizaciją. 
Be to, buvo naudojami būb- 
nai, ragai ir kt. Tuo būdu in
dėnai perduodavo žinias į to
limas distancijas kelių minu
čių tarpe.

Ą, V 'd -i « « I ■< 4,’

ŠVIESŲ SIGNALAI — Lais
vės kovų metu Jungt. Ameri
kos valstybėse buvo naudojami 
šviesų signalai: jeigu anglai 

grasina iš jūros būdavo bažny
čių bokštuose kabinamos dvi 
lempos, jeigu iš sausumos — 

viena. (Bus daugiau)

BARBEKIU
(Atkelta iš psl. 4)

Vincas: Gerai, aš suprantu! Bet juk tu sakei, 
kad mane myli ir už manęs tekėsi! Tiesa ar ne? O 
gal ir tau aš per prastas?

Kristina: Kam tu iš manęs tyčiojiesi? Juk tu 
puikiai žinai, kad tai tiesa, bet, aš prašau — turėk 
dar truputi kantrybės —

Vincas: Kantrybės ir kantrybės! Man jau nusi
bodo ir aš ilgai nelauksiu. Arba, arba...

(Ateina Judita ir Nijolė)
Judita ir Nijolė: Hai, jaunimas!
Kristina: Hai, Judita! Labas, Nijole!
Judita: What’s the trouble? Kaip žemes par

davę! Aš kitaip įsimylėjusius įsivaizdavau!
Vincas: Et, ką čia jums aiškinti —
Kristina: Ta pati istorija, kaip ir visuomet.
Nijolė: Tai aš jau žinau: vėl gavai pamokslą 

nuo tėvų. Teisingai?
Kristina: įspėjai, Nijole.
Judita: Plus, abu nežinote, kas daryti, tad pra

joto tarp savęs faitinti! Right?
Kristina: Panašiai...
Judita: Et, ką jūs imate į galvą! Kai ką nors 

rimto darysite, tėvai turės būti satisfied!
Kristina: Tu nepažįsti mano tėvų, jeigu taip 

kalbi!
Judita: Tavo tėvai yra tikri squares — that’s 

the whole trouble! Never mind! Klausykit, jauni
mas, šiandien pas mane bus pasišokimas — lauksiu.

Kristina: Aš ir pati nežinau: eiti ar ne! Nesi
nori kasdien namuose skandalo — —

Judita: Nebūk pati square! Vincai, tu žiūrėk 
reikalo!

Vincas: Aš manau — ateisim. Reikia truputį 
prasiblaškyti.

Nijolė: Ateikit, bus fain!
Kristina: Gal taip ir padarysim. Tiesa, dabar 

prisiminiau: už dviejų savaičių, šeštadienį, tėvai 
ruošia barbecue, tad kviečiu visus.

Vincas: Ar manęs neišvarys?
Judita: Kodėl jie tave turi išvaryti?
Vincas Jie pasakė Kristinai: be diplomo čia žen

tas kojos neįkels
Nijolė: Bet juk tu ateisi į barbecue, ne į ves

tuves.
Judita: Wake up, silly boy!
Vincas: O koks skirtumas — vistiek nekenčia...
Judita: What a silly talk! Juk jie tavęs dar 

nepažįsta, tai kaip gali nekęsti? Stupid!..
Nijolė: Palaukit — man kilo mintis ar mes 

negalėtume iškrėsti šposo? sakai, tavo tėvai nori 
tiktai diplomuoto žento? Teisingai?

Kristina: Teisingai.
Nijolė: Na, tai ko jūs norite: Vincas juk yra 

diplomuotas plaukų kirpėjas!
Vincas: Et...
Nijolė Palauk, palauk! Tavo tėvas nesakė, su 

kokiu diplomu — teisingai?
Kristina: Iš to nieko neišeis — dar blogiau bus!
Nijolė: Visaip gali būti — rizika ne muzika,

Čia tik reikia gerai sukombinuoti! Aš tavo tėvą 
gerai palįstu ir žinau jo silpnybes. Jis labai laiko
si duoto žodžio ir tvirtina, kad dar niekada nėra 
jo sulaužęs. Ar ne taip?

Kristinu: Taip, tėvas tuo didžiuojasi ir, kiek 
aš prisimenu, žodžio laikosi.

Nijolė: Na, štai, šokią tokią pradžią jau turi
me, tik mano galva per silpna, kaip čia toliau su
kombinavus... Žinote ką aš pakalbėsiu su savo tė
tė Tešliene!

Judita:That’s a good idea! Ye-pee!
Vincas: Aišku — ką mes galime pralošti? 

Bent iškelsime viešumon mūsų reikalą.
Nijolė: Taip ir padarysim. Aš manau, mano 

teta ką nors sukombinuos! Juk jūs ją visi žinote! 
Ji pati sakosi, kad “biesas to nesumanys, ką Teš- 
lienė padarys”. Matysite, kaip bus viskas gerai!

Kristim: O gal ir išeis kas nors gero! Teisin
gai sakote — ką nors reikia padaryti!

Nijolė: Bus tvarkoj — tik tu nesijaudink!
(Daina. Melodija “Tamoure”. Kristina veda, 

visi pritaria.)
Kristina ir kiti:
Tėvelis bara,
Man skelbia karą,
Net pagalvot baisu!
Pyksta mamytė,
Žada varyti,
Mane lauk iš namų!

Kasdien pamokslas:
Sako, tu ožka,
Klausyk, ką sakom mes!
Tikra tu bėda,
Darai mums gedą,
Naudos nėr’ iš tavęs-----------

Nežinau, kas man reikėtų čia daryt, 
Nebežinau oi ne, oi ne-klausyt ar neklausyt? 
Nežinau, kur reiktų čia man pasidėt, 
Nebežinau oi ne, oi ne, ar likti, ar pabėgt...

«
Kasdien skandalas,
Bet dar ne galas
Pasaulio čia, dar ne!
Imsi į galvą,
Tai plaukų spalva
Tuojau paliks žila-------

Nebus kur dėtis,
Veidas raukšlėtas,
Pasensi, kaip matai!
Neaimanuoki,
Bet kombinuoki
Ir viskas bus gerai!

Kol jauni nereikia mums juk nusimint,
Su šypsena vis su linksma, reik kelią priekin 

skint!
Su daina į priekį ženki vis linksmai
Ir pamatysi tu tada — vėl viskas bus gerai!

PIRMO VEIKSMO PABAIGA
(Bus daugiau)

LIETUVIAI
f DAILININKAS 

POVILAS PUZINAS
LAIMĖJO DVI PREMIJAS

Dailininkas Povilas Puzinas, gy- 
ven. 301 West 57th St., New York, 
N.Y., 10019, 1964 m. vasario 20 d. 
laimėjo The Andrew Carnegie Pri
zą 500 dol. už paveikslą “Prie
plauka”. Tas pats paveikslas Hen
ry Ward Ranger Fondo buvo nu
pirktas už 2.000 dol. Amerkos Me
no Muzėjų kolekcijai.

1963 m. lapkričio 24 d. dail. P. 
Puzinas laimėjo The Allied Artists 
of America Golden Anniversary 
premiją 300 dol. Paroda vyko Na
tional Academy of Design Gale
rijoje (1083 Fifth Ave., New 
Yorke). (E)

SEINŲ SUKAKTIS IR 
SEINŲ LIETUVIAI

Varšuvoje leidžiamas Lenkijos 
lietuviams skiriamas laikraštis 
“Aušra” 6 n-ry (1963 m. gruodžio 
mėn.) paskelbė Vladišlavos Pajau
jienės straipsnį “Seinų 400 metų 
sukaktį minint”. Autorė, palietusi 
istorinius įvykius pažymi, kad niro 
1956 m. Seinai vėl tampa apskri
ties centru Seinų lietuviams. Pun
ske įsikuria lietuviška vidurinė 
mokykla, kurioje gali mokytis Sei
nų apskrities lietuvių jaunimas. 
Pajaujienė toliau nurodo, kad 
“mums lietuviams Seinai yra ypa
tingai mieli ir artimi. Nors nedi
delė mūsų tautos dalis, tačiau su
darome šiame krašte gana nema
žą vienetą, kurs šiuo metu turi 
tam tkrą reikšmę ir kitiems, iš- 
sisklaidžiusiems po Lenkiją mūsų 
tautiečiams... Tuo tarpu trūksta 
mums inteligentų, norinčių dirbti 
savo krašte ir įsijungti į kultūri
nį bei visuomeninį darbą tikra to 
žodžio prasme, rimtai, be tuščių 
deklamacijų.” (E)

GARSĖJANTI DAINININKĖ
Anelė Valaitytė, garsėjanti šla

gerių dainininkė, 4 savaites važi
nėjo ir atliko programą kartu su 
pasaulio masto dainininkais — ak
tore Marika Roekk, Gerhard Wen- 
dland, Harold Nielsen ir kitomis 
garsenybėmis įvairiuose V. Vokie
tijos miestuose, Šveicarijoj (Zue- 
rich, Bern, Basel), Luksemburge

PASAULY
ir Strasburge. Dabar vėl yra grį
žusi į Frankfurtą ir toliau dirba 
pašto tarnyboje.

—!—:------ į-----: -------------
PAGYVĖJĘS KARDINOLO

MINDSENTI IŠLAISVINIMO 
KLAUSIMAS

Pagal vokiečių spaudoje (“Die 
Welt” nr. 70) paskelbtas Vatikano 
informacijas pastaruoju metu ve
dami pasitarimai su Vengrija, sie
kiant išlyginti Vengrijos santy
kių su bažnyčia ir kuriuo nors

V. Čekauskienė — Grinkevitiūtė

Kaip padėti vyrai?
Kaip , gali žmona sėkmingai pa

dėti savo vyrui, kad jam gyveni
me labiau sektųsi? Kokią įtaką 
žmona gali turėti į savo vyro pro
fesiją?

I šituos klausimus yra atsakiu
si Dorothy Carnegie, kuri turėtų 
išmanyti reikalą, nes ji juk yra ži
nomojo Dale Carnegie žmona. Dale 
Carnegie yra vienas populiariau
sių amerikiečių. Jis turi didžiulę 
įstaigą su 170 skyrių. Pas jį atei
na milijonai amerikiečių, kurie no
ri (išmokti, kaip prasimušti gyve
nime, kaip kitus patraukti į save. 
Jo patarnavimai yra labai papra
sti, bet kartu ir labai sėkmingi.

Dorothy Carnegie nustatė kelias 
pagrindines taisykles, kurios pade
da daryti įtakos.

Svarbu pasitikėjimas. Visų pir
miausia žiūrėkite, kad jūsų vyras 
turėtų tikslą, kurio jis siektų, nes 
darbas be tikslo gali vesti tik į ne
sėkmes. Stenkitės su juo kartu. 
Mylėtis nereiškia tiktai vien kitam 
į akis žiūrėti, bet kartu reikia ir 
vieną ir tą pačią kryptį regėti.

Pasirūpinkite, kad jūsų vyras 
pamiltų savo darbą, su noru į jį 
gilintųsi ir tobulintųsi, nes tik tuo 
būdu galima pasiekti aukščiausio 
laipsnio. Bet jeigu pastebėsite, kad 
tai prašoka jo jėgas, tai nereika
laukite iš jo per daug, nes dėl to
kio “pasisekimo” jis gali gauti ner
vų ar skilvio ligą.

Jūsų vyras turi visiškai pasiti
kėti jumis, kad galėtų išsipasakoti 
visus savo pasiekimus ir nesėkmes 
darbe ar tarnyboje. Būkite visuo

būdu išspręsti Vengrijos kardino
lo Mindsenti klausimą — kardino
las nuo Vengrijos sukilimo dienų 
vis tebegyvena JAV ambasadoje 
Budapešte. Vengrams rūpi santy
kių sunormavimas su amerikie
čiais, tad jie sutiktų leisti kardi
nolui išvykti iš krašto. Tuo tarpu 
Vatikanui ir ypač pačiam kardi
nolui atrodo, kad su vengrų pa
siūlymu tegalima sutikti tik tuo 
atveju, jei būtų pagerinta katali
kų bažnyčios padėtis, paskirti pen
ki vyskupai į vakuojančias vietas 
ir kad komunistinė Kadaro vy
riausybė garantuotų tikėjimo lai
svę krašte. (E) 

met gera jo klausytoja, nors ir ne 
visada gal viską suprasite. Jo tar
nybos paslapčių niekuomet neišpa
sakokite kitiems.

Jokios ironijos. Venkite įžeidi
nėti savo vyrą iš darbo, nesakykite 
jam, pavyzdžiui: “Na, tai grįžta 
namo finansų genijus! Bet ar tu 
žinai, kad sąskaita už šviesą dar 
vis tebėra neapmokėta?!” Per aš
trus kritikavimas jam nepadės, 
priešingai, sumažins jo pajėgas, 
kurios jam reikalingos kasdieninė
je darbo kovoje. Dauguma žmonių 
nori būti kitokiais, negu jie yra. 
Jeigu jūsų vyras iš prigimties yra 
užsidaręs ir kuklus, tai jis gal no
rėtų būti nesivaržąs ir smarkinin- 
kas. Jūs, kaip jo žmona, turite 
jam padėti pasikeisti. Duokite 
jam suprasti, kad jūs didžiuojatės 
būdama jo žmona.

Kai vyras namie gerai jaučiasi, 
tai ir profesinis jo darbingumas 
pakils 30 — 60 proc. Supraskite, 
kad jūsų vyras namuose turi at
silsėti, išsikrauti. Tai leiskite jam 
daryti, ką jis nori. Stenkitės siste
mingai užkariauti jam draugų. 
Populiarumas yra labai svarbus 
dalykas pasisekimui. Žmona gali 
daug kuo prie to prisidėti.

Savo plačių pažįstamų tarpe 
žmona gali pakelti savo vyro pres
tižą. Joks propagandos skyriaus 
tarnautojas negalės daugiau pa
daryti, negu žmona, protingai veik
dama. Taip pat neužmirškite pa
sakyti vyrui komplimentų ir būti 
meili. H “E.L.”
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Viena iš pagrindinių sporto ša
kų pasaulyje yra krepšinis. Paly
ginus su kitomis sporto šakomis, 
krepšinis yra gana jaunas. Krep
šinio gimtinė Amerika; šis žaidi
mas tėra vienintėlis iš pagrindinių 
sporto šakų, kilęs bei sugalvotas 
Amerikoje. Pats išradėjas šio 
žaidimo visgi yra ne amerikietis, 
bet kanadietis.

žaidimas prądėtas 1891 m. gruo
džio mėn. Springfield Y. M. C. A. 
mokykloje, kuri dabar žinoma kaip 
Springfield (Mass.) College. 
Toje mokykloje buvo paruošiami 
busimieji Y. M. C. A. sekretoriai 
bei kūno kultūros dėstytojai. Kūno 
kultūros (atletikos) vadovas — 
dėstytojas buvo žymus tos srities 
žinovas Dr. Luther Gulick. Jisai 
pastebėjo, kad mokiniams labai 
nusibodo tuo metu praktikuota vo
kiečių, Švedų ir prancūzų gimnas
tika. Pamėgino tų gimnastikų pa
keisti į mankštas su įrankiais bei 
kitokius užsiėmimus, bet tas neiš
sprendė problemos. Buvo mėginta 
daug įvairių žaidimų, bet po kiek 
laiko studentai tiesiog pareikšda
vo, kad tas žaidimas neprigis ir 
tekdavo jo atsisakyti. Užpildant 
tarpų futbolo ir basebolo sezonų 
metu būtinai reikėjo žaidimo užda
rose patalpose, ši problema neda
vė ramybės dėstytojui Dr. Gu
lick. Vienų dienų jisai ultimaty
viai pareikalavo iš vieno instruk
torių surasti teigiamų sprendimų,

šį uždavinį apsiėmė James Nai- 
smithį graduantas iš McGill uni
versiteto ir Presbyterian Theolo
gical College. Anksčiau Naismith 
buvo besirengiųs tapti dvasiškiu.; 
Vėliau apsigalvojęs pareiškė, kad 
yra ir daugiau būdų daryti gera) 
ne tik melstis; to pasėkoje 1890 m. 
jis įstojo į Springfield Y. M. C. A; 
mokyklų. James Naismith turėjo 
įvairių sportiškų gabumų. Buvo 
patsai žaidęs kai kuriuos sporto 
žaidimus, taigi ir šį Dr. Gulick 
reikalavimų energingai griebėsi 
išspręsti.

Paimdamas kai kurias taisykles 
iš kitų sporto žaidimų, jisai sukūrė 
ir parašė 13 krepšinio taisyklių. 
Iš tų taisyklių ir šiandien dauguma 
sudaro krepšini pagrindus. Su
trumpintos taisyklės skambėjo 
maždaug taip:

KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 
MELBOURNE

Australijos lietuvių vyrų krep
šinio rinktinės žaidėjai Velykų 
atostogų metu suvažiavę į Mel- 
bournų turėjo progos sužaisti dve
jas rungtynes. Pagal klubams 
ALFAS Valdybos išsiuntinėtų 
tvarkaraštį lietuvių rinktinės prie
šininkai turėjo būti australų 
“Montague” komanda, prieš kurių 
mūsų rinktinė žaidė XII-sios Spor
to Šventės metu Geelonge ir Mel
bourne latvių komanda. Deja, nė 
viena iš šių komandų nežaidė 
prieš mūsų rinktinę.'

RINKTINĖ — ST. KILDA 
63-47 (28-26)

Australų krepšinio komanda, 
kuri šiais metais laimėjo savo gru
pėj pirmą vietų, pirmam puslanky
je žaidė kiek geriau už mūsų vy
rus. Greitas žaidėjų kaitaliojimas 
mūsų rinktinėje atrodė labai ža
lingas. Antrame puslankyje mūsų 
krepšininkai jau bent kiek susi- 
žaidę perėmė aiškių persvarą. Ben
drai, ši australų komanda labai 
pajėgi ir mūsų rinktinei, ypatin
gai pirmoms rungtynėms, buvo 
idealus priešininkas, siekiant užsi
brėžto tikslo paruošti mūsų lietu
vių rinktinę rungtynėms su Ame
rikos lietuvių krepšininkais.

Rinktinę sudarė ir taškus pelnė: 
J. Gumbys 18, A. Andrikonis 12, 
R. Daugalis 8, S. Lukoševičius 6, 
A. Lapšys 6, A. Daniškevičius 4, 
A. Vaišutis 3, D. Atkinson 2, V. 
Visockis 2, J. šutas 2, V. Soha 0, 
Š. Urbonas 0.

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

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

Rockdale stotu.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary», N.S.W.

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

TMP GIMĖ KREPŠINIS
1. Kamuolį galima mesti bet ku

ria kryptimi viena arba dviem 
rankomis.

2. Kamuolys gali būti sviedžia
mas bet kuria kryptimi viena arba 
dviem rankomis (niekados ne
galima mušti kumštimi).

3. Žaidėjas negali bėgti su ka
muoliu. Jis turi išmesti kamuolį 
iš ten, kur jį pagauna; išimtis ga
li būti žaidėjui, kuris pagauna ka
muolį bėgdamas dideliu greičiu.

4. Kamuolys turi būti laikomas 
delnuose arba tarp delnų; alkū
nės ir kitos kūno dalys negali būti 
naudojamos kamuolio laikymui.

5. Negalima savo priešininke 
stumdyti, laikyti, mušti, lipti ant 
kojų ar panašiai. Už šį prasižen
gimų žaidėjas diskvalifikuojamas, 
iki bus įmestas pirmas metimas.

_______

ŽAIDYNĖS MELBOURNE
RINKTINĖ — MONTAGUE II 

59-41 (27-16)
Mažo ūgio ir iš jaunų žaidėjų 

australų Montague antroji koman
da visiškai netiko kaip priešinin
kas mūsų rinktinei. Matydami 
silpną priešininką mūsų vyrai su
žaidė rungtynes visiškai be pasiry
žimo ir darydami daug klaidų, ku
rios ’neleistinos krepšininkams, iš
rinktiems j rinktinę. Tempo visiš
kai nesimatė. Tai lyg pasivaikš
čiojimas po aikštę. Su šitokiu 
tempu nepasirodysime prieš ame
rikiečius. Perdavimas sviedinio ne
pateisinamas. Ypatingai matėsi 
kelių rinktinės žaidėjų greitas 
nuovargis. Žiūrovui atrodė, kad 
tie žaidėjai atvykę visai be tre
niruočių. Metimai. Tikrai nepa
teisinami ir beveik visų, išskyrus 
geriausią rinktinės krepšių me
džiotoją R. Daugalj, kuris įmetė 
rinktinei 25 taškus. Baudų meti
mas. Išskyrus A. Andriukonį, vie
nintelį rinktinės žaidėją, kuris ga
li daryti tolimus tikslius ir taškus 
pelnančius metimus, baudas taip 
pat sėkmingai išnaudijo. Šia pro
ga verta paminėti, kad A. Andri
konis pagal Australijos krepšmo 
laikraščio “Hoop High” įvertini
mą, yra vienas iš geriausių visos 
Australijos krepšininkų baudų me
time. Žiūrovui taip ir peršasi min
tis, kad mūsų vyrai, norėdami iš
lošti prieš stiprią komandą, turėtų 
atsisakyti solo metimų. Jie vaisių 
neduoda. Netoli krepšio nepamai
nomas metikas R. Daugalis ,kai iš 
tolo daryti metimus gali, tik vie
nas A. Andrikonis. Kiti komandos

RAŠO BALYS NEMEIKA

Jeigu nusižengimas šiai taisyklei 
vykdytas su tikslu sužeisti savo 
priešininkų, žaidėjas diskvalifikuo
jamas visoms rungtynėms be teisės 
pakeisti.

6. Bauda yra mušimas kamuolio 
kumštimi, nusižengimas 3,4 tai
syklėms ir panašiai, kaip apibū
dinta 5 taisyklėje.

7. Jeigu kuri nors komanda gau
na tris baudas iš eilės, tai prieši
ninkui užskaitomas metimas. Iš 
eilės reiškia, kad tik ši komanda 
gavo baudas, o priešininkas ne.

8. Metimas užskaitomas, kada 
kamuolys įmetamas ir palieka ka- 
šėje. Priešininkui palietus kamuo
lį, esantį ant kasės briaunos, už
skaitomas metimas.

9. Kamuolį iš užribio įmesti į 
aikštę teisę gauna pirmas žaidėjas 

žaidėjai galėtų tai įsisąmoninti ir, 
norėdami geros pasekmės, nedary
ti metimų (jei galima tai išveng
ti), bet sviedinį perduoti tiems, 
kurie gali įmesti į krepšį.

Lietuvių vyrų rinktinės trene
ris R. Petkūnas (Adelaide) pilnai 
pateisina jam pavestas pareigas. 
Turint tiek gerų žadėjų vienoje 
vietoje, esu pilnai įsitikinęs, kad 
R. Petkūnas padarytų iš jų gerą 
vienetų, kuris galėtų rungtyniau
ti bet su kuria Australijos stip
riausia komanda.

Vienas nesuprantamas žiūrovui 
bruožas — R. Petkūno per grei
tas žaidėjų keitimas. Ypatingai 
jaunieji negaudavo pilnai įsijung
ti į žaidimą ir vėl buvo šaukiami 
atgal. Aiškiai matėsi jaunųjų ner
vingumas. Pilnai pateisinama. 
Jausdamas, kad treneris seka ir 
greitai pašauks atgal, ne vienas 
stengėsi parodyti tai, kas neįma
noma. Reikia sveikinti jaunimą, 
kuris buvo taip paklusnus trene
riui ir kuris tikrai suprato, ką 
reiškia treneris. Daugelis Austra
lijos lietuvių jaunimo šito nesu
pranta.

Šiose varžybose nesimatė mūsų 
krepšinio žvaigždės iš Adelaidės 
— V. Ignatavičiaus. Be jo, žiūrovo 
akimis, geriausias rinktinės pen
ketukas atrodytų: A. Andriuko- 
nis (Tasipania), R. Daugalis, J. 
Gumbys, A. Atkinson (Adelaide) 
ir V. Soha (Melbournas). Toliau 
pakeitimui sektų: S. Lukoševičius, 
A. Lapšys, A. Daniškevičius (Syd
ney), š. Urbonas (Melbournas), 
J. Šutas (Geelong), A. Vaišutis 
(Melbournas) ir V. Visockis (Ade
laide).

Baigdamas linkiu visiems rink
tinės žaidėjams geros sėkmės žai
džiant prieš amerikiečius Adelai
dėje. V. Augustinavičius

Ateities spėjikai tvirtina, kad 
didieji pasaulio karai vyksta kas 
25-ri metai. 1-sis pasaulinis karas 
prasidėjo 1914 m., 2-šis — 1939, 
laikantis to išeitų, kad šiais metais 
turėtų prasidėti trečiasis karas. 

jį palietęs. Esant neaiškumams 
kamuolį įmeta teisėjas. Kamuolys 
turi būti įmetamas penkių sekund
žių tarpe; ilgiau užlaikius, kamuo- 
lis atitenka priešininkams. Ko
manda, sąmoningai delsianti žai
dimą, gauna baudą.

10. Pirmasis teisėjas prižiūri 
žaidėjus ir praneša antrajam tei
sėjui, kada padaromos trys baudos 
iš eilės. Jisai gali pagal 5 taisyklę 
diskvalifikuoti žaidėjų.

11. Antrasis teisėjas prižiūri ka
muolį — sprendžia, kada kamuolys 
yra užribyje, žaidime, aikštėje ir 
kuriai pusei priklauso; prižiūri 
žaidimo laikų, nusprendžia, kada 
užskaitomas metimas ir skaičiuoja 
taškus.,

12. Žaidimo laikas: du puslaikiai 
po penkiolika minučių su penkhj 
minučių pertrauka tarp puslaikių.

13. Komanda, surinkusi dau
giausia taškų, skaitoma laimėtoja. 
Esant lygiomis žaidžiama iki se
kančio metimo arba laimėtojas 
nustatomas susitarus komandų ka
pitonams.

Turėdamas paruoštas žaidimo 
taisykles, Naismith vieną gruodžio 
mėnesio rytų prikalė po krepšį 
kiekviename salės gale prie balko
nų ir studentams išaiškino, kaip, 
turės būti žaidžiamas tas žaidimas. 
Pirmosios viešos rungtynės sužais
tos 1892 m. kovo mėn. 2 d. 5.15 vai. 
vakare. Komandose žaidė po de
vynis žaidėjus ir rezultatas buvo 
T—i: : ■'

Krepšinis buvo labai entuzias
tiškai priimtas ir greitai paplito 
tarp studentų. Pirmų kartą krep
šinio taisyklės buvo atspausdintos 
universiteto laikraštyje “Trian
gle” 1892 m. sausio 15 d. Populia
rėjant šiam žaidimui labai grei
tai keitėsi jo taisyklės. Iš pradžių 
krepšiai buvo su dugnais ir po 
kiekvieno sėkmingo metimo reikė
davo kamuolį išimti palipus kopė
čiomis. Vėliau kamuolį išmesdavo 
lazda arba su tam tikru įtaisu ati
darydavo krepšį. Žaidimui buvo 
naudojami futbolo kamuoliai, žai
dimo aikštė būdavo salė su viso
mis kliūtimis, kaip laiptai, kam
pai ir panašiai, žaidėjų skaičius 
nebuvo griežtai nustatytas ir yra 
žinoma, kad 1892 metais Cornell 
buvo žaistos rungtynės po 50 žai
dėjų kiekvienoje komandoje. Ka
muolį, išėjusį į užribį įmesti į 
aikštę gaudavo tas, kas pirmas jį 
paliesdavo. Lengva įsivaizduoti, 
kokia košė pasidarydavo, kada tiek 
daug žaidėjų puldavo prie kamuo
lio. Iš pradžių lentos nebuvo varto
jamos, ir žiūrovai labai mėgo sė
dėti balkone tiesiai už krepšio. 
Iš čia jie įvairiais būdais mėgin
davo kamuolį nukreipti į krepšį. 
Kad išvengus žiūrovų pagelbos, bu
vo įtaisytos iš vielos pintos lentos 
— skydai, čia pasirodė, kad vietos 
komandos savo lentose pradėjo da- 
dyti įlenkimus, kas palengvindavo 
įmesti kamuolį. Krepšiai buvo pa
kabinami ant išmuštų įvairiais su
minkštinimais sienų, taigi žaidė
jai pradėjo įsibėgėję užšokti ant 
sienos ir kamuolį įdėti į krepšį. 
Žaidėjų uniformos buvo įvairios; 
ilgos iki kelių kelnės, futbolininkų 
marškiniai, imtininkų apranga ir 
netgi vata kimštos kelnaitės.

Pirmos tarpuniversitetinės run
gtynės, galvojama, įvyko tairp Ge
neve College (Beaver Falls, Pa.) ir

RŪKYMAS IR SPORTAS
Kanados sveikatos sąjungos biu

letenis rašo:
Jei nori būti geras sportininkas 

nerūkyk! Tai pasakys ir kiekvie
nos sporto šakos treneris. Šį pa
tarimą patvirtina dabar ir moks
las. Rūkymas atsiliepia į kvėpa
vimą ; kaip sakoma, — negali žmo
gus gerai atsikvėpti. Amerikos 
Medicinos Sąjunga sykiu su gim
nazijų atletų draugija nustatė kad 
sportininkas, norįs sukaupti daug 
energijos ir ištvermės rekordi
nėms pasekmėms turi įkvėpti ir 
panaudoti kiek galint didesnį kiekį 
deguonies. Toliau minėtoji sąjun
ga stipriai rekomenduoja Sportuo
jantiems nerūkyti nes' rūkymas 
sumažina 50% kvėpavimo pajėgu
mą. Sulėtinamas taip-pat ir kvė
pavimo tempas. Stiprus tabako

Iowa universiteto. Pirmasis uni
versitetas pradėjęs žaisti krepši
nį buvo Yale 1894 metais, jo pavy
zdžiu, krepšinis greitai paplito po 
visus universitetus. Pirmos rung
tynės po penkis žaidėjus koman
doje įvyko 1896 m. sausio 18 d. 
tarp Chicago ir Iowa universitetų, 
laimėjo Chicaga 15-12.

1892 metais keli Y.M.C.A. sek
retoriai išvyko į užsienį, kur sėk
mingai platino šį žaidimų. Krep
šinis pirmų sykį Kanadoje buvo 
sužaistas 1892 metais. Į Prancūziją 
krepšinį atvežė Mel Rideout 1893 
metais. Y. M. C. A. 50 metų gy
vavimo sukakties proga 1894 m. 
birželio mėn. krepšinis pirmą sykį 
buvo pademonstruotas Londone, 
Iki įsikuriant Tarptautinei Krep
šinio Federacijai, krepšinio taisyk
lės buvo aiškinamasi labai įvai
riai. Amerikoje 1913 metais buvo 
net penkios grupės, turinčios skir-j 
tingas žaidimo taisykles.

Olimpiniuose žaidimuose krep- 
šinis pradėtas žaisti 1936 metais 
Berlyne, dalyvavo 21 valstybės ko
mandos. Laikui bėgant žaidimas 
modernėjo, tobulėjo ir kartu buvo 
keičiamos taisyklės. 1903 m. nus
tatyta, kad žaidimo aikštės linijos 
turi būti tiesios. Pirmi lankai pa
gaminti 1893 m. Narragansett Ma
chine Co. of Providence, R, I. Įky- 
rėjus išiminėti kamuolius iš krep
šio, 1913 — 14 metais palikta 

I

SPORTO KRONIKA
BE AMERIKOS LIETUVIŲ krepšininkų, kurie į Australiją at

vyks liepos mėn., šių metų balandžio mėn. yra numatoma sulaukti 
Kinijos Respublikos valstybinės krepšinio komandos, kuri, tikimasi, 
turės susitikimus su kiekvienos valstijos komanda.

★
1964-jų METŲ AUSTRALIJOS krepšinio pirmenybės įvyks: vy

rų — Adelaidėje birželio 15-20 dienomis, moterų — Devonporte, 
spalio 26-31 d.d., jaunių iki 16-kos metų Melbourne — rugpjūčio 31 
— rugsėjo 5 d.d. ir jaunių iki 18 metų Perth’e rugpjūčio 31 — rug
sėjo 5 d.d.

★
AUSTRALIJOJE krepšinis paskutiniu laiku labai populiarėja 

ir šiuo metu registruotų žaidėjų Australijoje yra virš 35.000, nors, 
priskaičius mokyklinio amžiaus žaidėjus, skaičius prašoka virš 50.000.

★
VIENAS iš populiariausių žaidimų Tennant Creek, N.T. mieste, 

kuriame gyvena 1.200 gyventojų, yra krepšinis. Paskutiniuoju laiku 
čia yra užsiregistravę trijose klasėse net 15 komandų, kas sudaro 
apie 150 žaidėjų, t.y. virš 10% visų miesto gyventojų.

★
BOBBY FISHER, jauniausias pasaulio šachmatų didmeisteris, 

būdamas vos 20 metų, šeštą kartą laimėjo Amerikos šachmatų čem
piono vardą, laimėdamas prieš visus varžovus sausai 11:0. Tai įvykis, 
kurio Amerikos pirmenybėse nėra buvę per 50 metų.

★
SOV. SĄJUNGOS šachmatų pirmenybes laimėjo Spassky, Chol- 

mov, Stein, surinkę po 12 tšk., Bronstein, Geier, Suetin po Iii. Mo
terų — Zatulovskaja ir estė Raniku surinkę po 14 taškų, čempionus 
išspręs papildomi turnyrai.
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 EUROPIETIS SPECIALISTAS

optikas Į A ::
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 1 ’’
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai. J «»
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., f ..
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall) \ W

| Tel. 63-2231 /*** ! ■
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vartotojas negali greitai ir leng
vai kvėpuoti kai reikalaujama 
energijos sukaupimo.

Sportas individualus ar grupi
nis kartais reikalauja didžiausio 
jėgų įtempimo. Sportininkas, ku
ris rūko, visada jaus sunkumą su
kaupti jėgas ir atsiekti geriausių 
pasekmių. Rūkančio sportininko 
atsiekimai bus neretai menkesni.

PAGALIAU
— Girdėjau, kad vyrai streikuo

ja. •>
— Dėl ko?
— Nori trumpesnių valandų.
— Sėkmės jiems, aš irgi visuo

met galvojau, kad šešias dešimt 
minučių yra perdaug vienai 
valandai. 

krepšių galai neužrišti. Lentos 
pastumtos dviem pėdom pirmyn 
1920 — 21 m. ir dar 2 pėdom 1939 
— 40 metais. 1932 — 33 metais 
įvesta trijų sekundžių taisyklė. Iki 
šių dienų išrasta daug žaidimo va
riacijų, įvairių kombinacijų ir 
joms apibūdinti nukalti terminai.

Tik pradėjus žaisti krepšinį 
karštos žiūrovės buvo gretimai 
esančios mokytojų mokyklos mo
kinės. Viena iš jų Maude Sherman 
vėliau tapo Naismith žmona. Mo
terų pirmos krepšinio rungtynės 
žaistos Buckingham Grade School 
of Springfield, Mass. Pirmasis co
llege, pradėjęs žaisti moterų krep
šinį, buvo Smith College 1893 me
tais. Clara Baer iš,. Newcomb Col
lege New Orleans, La. suformula
vo moterų krepšinio (ne tarptau
tines) taisykles. Jinai paprašė 
Naismith atsiųsti jai taisykles su 
paaiškinimais. Naismith atsiuntė 
jai diagramą su taškais sužymė
tomis linijomis ir paaiškinimais, 
kur daugiausia pasireiškia puolėjų 
ir gynėjų žaidimas. Clara blogai 
suprato tų linijų reikšmę, ir taip 
atsirado skirtingas krepšinis mo
terims.

1950 m. įvestas taip vadinamas 
Biddy krepšinis jaunamečiams. Jie 
žaidžia mažesniu — lengvesniu 
kamuoliu, krepšiai pritaisyti 8 pė
dų aukštyje, truputį mažesnė aik
štė ir žaidžiama trumpesnį laikų.

EIFELIO BOKŠTUI 75 METAI
Prieš 75 metus Paryžiuje pasta

tytas Eifelio bokštas, 300 metrų 
augščio buvo laikomas augščiausiu 
pastatu pasaulyje. Šiandie jis yra 
visos eilės pastatų gerokai pra
lenktas. Eifelio bokštas sudary
tas iš 18.000 atskirų dalių ir su
jungtas 2.500.000 šrubų. Iš jo vir
šūnės iššokdami nusižudė 329 
žmonės, paskutinis jų buvo lenkų 
kilmės prancūzų pilietis Fabien 
Barache, nusižudęs š.m, kovo 30 d.

NEGRĖS LAIMĖJO
Po ilgų kovų pietiniuose Ame

rikos ateituose negrės pradėtos 
vadinti poniomis ir panelėmis 
(Miss ir Mrs). Šis pripažinimas 
įvyko Alabama teisme, kur viena 
negrė atsisakė kalbėti nesikrei
piant j ją “Miss”. Už tai ji buvo 
nubausta 5 dienas kalėti ir 50 do
lerių bausme, tačiau ji privedė, 
kad į jų buvo kreiptasi “Miss”.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE APYLINKES 
SUSIRINKIMAS Pranešimai

WOLLONGONG
PALAIDOJOM

J. J. BUDRIKIENĘ
Kovo 23 d. mirė Wollongonge L 

J. Budrikienė, sulaukusi 67 m. am
žiaus. Velionė buvo kilusi iš Skuo
do. Atvykusi į Australiją apsigy
veno su visa šeima Port Kembla 
mieste.

A.a. Budrikienė buvo kukli, nuo
širdaus ir taikingo būdo. Nuolat 
ilgėjosi savo krašto ir paliktos so
dybos Skuodo apylinkėje. Vietos 
lietuvių buvo nuoširdžiai gerbiama 
ir mylima. Velionė paliko skaus
me vyrą Joną, dukrą Rūtą ir žen
tą Baltramonaitį, sūnus Vytautą 
ir Zigmantą, iš kurių pastarasis 
šiuo metu profesoriauja Perth 
universitete.

Išreikšdami velionei paskutinę 
pagarbą, jos palydėti į amžinojo 
poilsio vietą susirinko beveik visi 
vietos lietuviai. Velionė palaidota 
Dapto kapinėse.

Ilsėkis ramybėje ir tegu būna 
lengva tau tave priglaudusi žemė.

M. G.

WOLLONGONG KRONIKA
Vietos lietuviui J. Suckeliui dar

bo metu buvo sužalota koja ir pa
kirstos gyslos. Kiek laiko pagulė
jęs ligoninėje sveikatą taiso na
muose.

★
Velykų švenčių metu p. p. S. ir 

B. Baltramijūnai atšventė savo si
dabrines vestuves. Svečių buvo 
suvažiavę gausiai ne tik iš Sydney, 
bet ir iš sostinės.

★
J. Pašakarnienei neseniai buvo 

padaryta operacija. Tuo tarpu 
tebeguli Bulli ligoninėje, bet tiki
masi greit pasveiks.

★
Wollongong apylinkės pir-kas p. 

A. Paplauskas buvo sužavėtas "Ži
vilės” skaučių! iškyla j Bulli ir 
pats ruošiasi suorganizuoti lietu
vių skautų vienetą Wollongong’e. 
šiame darbe jis patyrimo turi dau
giau negu reikia^

S. Medelis Bulli kasyklose darbo 
metu buvo prislėgtas kelių tonų 
anglies. Nelaimės metu sulaužyti 
bei išsukinėti kaikurie kaulai ir 
nukirstas mažasis pirštas. Tris 
mėnesius išgulėjęs ligoninėje pa
mažu taisosi, i

Ši neįspūdinga ir tik 8 kv. my
lių salelė, esanti Pacifiko vakari
nėje dalyje, visai negyvenama ir 
be augmenijos, Antrojo pasaulinio 
karo metu praskambėjo kaip dau
giausiai aukų pareikalavusi pro
porcingai savo dydžiui vietovė. 
Salelės pakraščiai padengti minkš
tais ir apgauliais vulkaniškos kil
mės pelenais. Šiaurinė jos dalis 
padengta uolomis, akmenimis, ply
šiais, įskilimais, lavos liekanomis 
ir garuojančios sieros duobėmis. 
Pietinėje dalyje iškilęs Suribachi 
kalnas.

Iwo Jima salelė buvo labai svar
bi kariniu atžvilgiu japonams ir 
amerikiečiams. Ji yra apie 750 
mylių į rytus nuo Japonijos sosti
nės Tokio, todėl abu priešai ją la
bai vėrtino: japonai apsigynimo, 
o amerikiečiai puolimo atžvilgiu.

UŽMASKUOTA SALA
Ši salelė japonams buvo matanti 

“akis” įspėjimui savo sostinės 
apie pasirodančius priešo bombo
nešius. Japonai ją pavertė tvirto
ve — Maginot linija Pacifike. 
Sutvirtinimam padaryti buvo pa
naudota cementas, vulkaniški pele
nai ir plienas. Sutvirtinimų sienos 
būdavo iki 8 pėdų 1— 2.4 mtr. sto
rumo. Japonai visą salelę padengė 
fortais, blindažais, atskirais gyni
moji lizdais, sustiprintomis olomis, 
patrankų bei kulkosvaidžių lizdais, 
minavo pajūrį bei gynimo laukus. 
Tuos visus įtvirtinimus jie gerai 
užmaskavo.

Toje salelėje buvo įrengti trys 
aerodromai. Iš jų japonų naikin
tojai kildavo pasitikti iš Marianų, 
salyno atskrendančių amerikiečių 
bombonešių. Toje salelėje tvirto
vėje japonai laikė 23,000 rinktinių 
karių, kuriems vadovavo gen. T. 
Kuribayashi.

Iwo Jima salelė amerikiečiams 
buvo rakštis jų vykdomoms karo 
operacijoms. O taip pat ji ir ame
rikiečiams buvo labai reikalinga. 
Amerikiečių aerodromai Marianų 
salyne — Saipano, Tiniano ir Gu- 
amo salose — buvo tolokai nuo To
kio/ apie 1,300 mylių. Kad atlikus 
į tą miestą pilną skridimą, sunkie
siems B — 29 bombonešiams teko 
išbūti ore apie 16 valandų. Tas su

SYDNEY
INITIUM SEMESTRI

Balandžio 4 d. Dainavos salėje 
Bankstowne įvyko tradicinis Syd
ney Liet. Stud. S-gos vakaras. Rei
kia pripažinti, kad studentų vaka
rai ligi šiolei buvo laikomi vieni iš 
patraukliausių Sydney Liet, paren
gimų. Studentai visados mokėjo 
sukurti ir originalią programą ir 
svečius mokėdavo gerai nuteikti. 
Gaila, šį kartą studentų progra
ma buvo gerokai skysta ir atrodo, 
buvo paruošta paskubomis, kas 
gausiai susirinkusią publiką kiek 
apvylė. Naujumo šiame vakare 
buvo tiek, kad buvo pagerbti ir pri
siminti šių metų lietuviai abitu
rientai. Abiturientus pasveikino 
visų Sydney apylinkių vardu Cab- 
ramatta atstovas p. A. Skirka, o 
jiems dovanas įteikė pakviestas 
Krašto Valdybos P-kas p. I. Jonai
tis. Toliau sekė fuksų krikštas, ir 
studentiška provizorinė programa. 
Tiesa šiam vakarui buvo išleistas 
specialus laikraštis “Jūsų Palubė”, 
tačiau jis nepasižymi nei įsidėmė
tinu jumoru, nei studentiška aktu
alija.

Bendrai imant, vakaras visumo
je buvo nuotaikingas. Sydney liet, 
visuomenė per eilę metų priprato, 
kad studentai savo metinius vaka
rus, kaip Initium Semestri paruo
šia rūpestingai ir originaliai. Ti
kėkimės, kad kitais metais toks 
vakaras bus nuoširdžiau ir rūpes
tingiau paruoštas. Reikia džiaug- 
tik tiek, kad studentai nors ir pa
skubomis, bet vistiek stengiasi ini
ciatyvos ir originalumo neišleisti 
iš savo rankų.

t
MIRĖ LIETUVIS

Kovo 31 d. staiga mirė sydnė- 
jiškis lietuvis Vladas Banelis, bū
damas 55 metų amžiaus. Velionis 
buvo viengungis, neblogai įsikū
ręs, turėjo Enfielde laikrodžių 
krautuvę. Mirė nepalikęs testa
mento, tad jo turtas atitinka val
stybės iždui.

A. a. V. Banelis palaidotas ba
landžio 3 d. Rookwood kapinėse.

J. Vatčeliūnįaa

BRANGI SALA
IWO JIMA SALOS UŽĖMIMAS

darė lėktuvams didelę riziką, ypač 
esant blogesnėms atmosferinėms 
sąlygoms. Ši salelė būtų buvęs 
tarpinis aerodromas grįžtantiems 
iš bombardavimų bombonešiams. 
Jie čia būtų galėję pasipildyti de
galų bei gauti pagalbos sužalojimų 
atveju. O taip pat čia būtų pa
grindinis aerodromas naikinto
jams, kurie lydėtų bombonešius.

MAŽOS SALOS — SUNKUS 
PAĖMIMAS

Am,erikiečiants reikėjo būtinai 
tą salelę užimti. Tam tikslui jie 
koncentravo žemės, jūrų ir oro pa
jėgas. Tą salelę turėjo užimti 
amerikiečių marinai. Prieš mari
nams išsikeliant į tą salelę, ame
rikiečiai ilgą laiką ją bombardavo 
iš jūrų ir oro. Ypatingai tas bom
bardavimas buvo sustiprintas 
prieš pat marinų išsikėlimą.

1945 m. vasario 19 d. rytą 30,000 
marinų, vadovaujamų gen. Harry 
Schmidto, išsikėlė į Iwo Jimos sa
lelės krantą žiauriausiam mūšiui 
Pacifike. Marinai čia ne tik klim
po iki kelių vulkaniškUose pelenuo
se, žuvo nuo minų, bet jie buvo ge
ras taikinys paslėptai japonų ug
niai, kuri atrodė eina iš nežinia 
kur. Marinai už kiekvieną užimtą 
jardą mokėjo mirtimi, sužeidimais 
bei dideliu vargu, kaudamiesi 48 
vai. tropikų lietuje be jokio poilsio. 
Per pirmas dvi dienas 3,650 jmari- 
nų žuvo ar buvo sužeisti. Po trijų 
dienų amerikiečiai jau buvo užėmę 
trečdalį salelės.

Puolimo sąlygos taip pat labai 
blogos — jokios uždangos nuo 
priešo ugnies. Slinkdami pirmyn 
su liepsnosvaidžiais, bazukomis, 
granatomis ir pistoletais, marinai 
stūmėsi pirmyn sunaikindami į- 
tvirtinimą po įtvirtinimo, olą po 
olos. Per tas tris dienas marinai 
sunaikino, išsprogdino apie 800 ja
ponų įvairių gynimosi lizdų.

Po keturių dienų marinai pra
dėjo pulti Surabachi kalną, kuris 
buvo japonų gynimosi sistemos 
centras toje salelėje. Dabar Iwd 
Jima salelėje marinų buvo jau trys 
divizijos, todėl mažoje vietoje tie
siog trūko kovotojams erdvės, o 
tuo pačiu jie daugiau kentėjo nuo 
priešo ugnies. Patį kalną ameri-

KAREIVIO KOJA
Trečiadienį prieš Velykas, dar

bovietėje, p. E. Migevičių ištiko 
nelaimė: sunkvežimis parbloškė jį 
ant žemės ir pervažiavo kairės ko
jos blauzdą. Peršvietus pasirodė, 
kad kaulai nesulaužyti, tiktai labai 
raumenys suspausti. Anglų yra 
priežodis “Old soldiers never die” 
— seni kareiviai niekad nemiršta, 
mes lietuviai prie to galime pridėti, 
“kad seno lietuvio kareivio ir kau
lai nelūžta”!.

p. E. Migevičius Lietuvos ka
riuomenės savanoris — kūrėjas, 
nuoširdus lietuvis, dėl jo nelaimės 
reiškiame jam užuojautą, taipat ir 
užuojautą jo žmonai ir šeimai.

Gydytojo priežiūroje vieną sa
vaitę gydėsi namuose, bet sutrenk
ta koja pradėjo truputį tinti, ir 
kad nepasidarytų kokių komplika
cijų ir dėl geresnės medicinos prie
žiūros, dabar yra paguldytas Li
verpool ligoninėje.

Mielam mūsų tautiečiui linkime 
greit pasveikti.

Senas kareivis

v 8
8 Balandžio 11d. (šeštadienį) 7 vai. vak. s
£ DAINAVOJE — BANKSTOWNE 4V

statoma G. Veličkos dviejų veiksmų lyrinė komedija

j “ŽYDINTIS LANKŲ VĖJAS” |

>J< Režisuoja — A. Grinienė S
Šokiai — V.R. Saudargienės *■

• Dekoracijos — A. Plūko 8
B Bilietai 10/- ir 8/-; vaikams pusė kainos. b

Bilietai gaunami iš anksto pas A. Bučinską 31 Pyramid Ave., Padstow. Tel. 77 9174. į
; Po vaidinimo šokiai. Veiks pilnas bufetas. !♦<

Rengėjas — ALB Bankstowno Apylinkės Kultūros Taryba.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Velykų švenčių metu Sydnėjuje 

lankėsi pirmasis M.P. redaktorius 
Juozas Žukauskas su žmona iš 
Melbourno. Turėjo progos aplan
kyti visą eilę savo senų bičiulių ir 
pažįstamų. *

Prieš porą metų Adelaidėje bai
gusi medicinos mokslus Dr. Roma 
Varoneckaitė balandžio 3 d. iš Syd
ney išskrido j savo tarnybos vietą 

kiečiai daužė iš jūrų ir oro.
Nepaisant viso marinų korpo — 

60,000 karių, kuris jau buvo išsi
kėlęs toje salelėje, ir laivyno bei 
aviacijos paramos, ši salelė buvo 
užimta tik po 26 dienų aršių kovų 
— 1945 m. kovo 15 d. Tos salelės 
užėmimas buvo labai brangus. 
Amerikiečių įvairūs nuostoliai 
žmonėmis — 20,196, kurių 4,189 
žuvusių. Japonų nuostoliai kele
riopai didesni: 21,000 žuvusių, 
1,800 sužeistų ir 200 patekusių ne
laisvėn. Japonų nuostoliai žuvu
siais daug didesni, nes juos iš 
anksčiau amerikiečiai bombardavo 
iš jūrų ir oro. O taip pat ir sužeis
tieji japonai gindavosi iki paskuti
niųjų, o dažniausiai ir patys nusi- 
žudydavo. (Drg.)

VERTINGI LEIDINIAI — KNYGOS
1964 mt. sieninis nuplėšiamas kalendorius ..................... 0.10.6
Kan. M. Daukša, Postilės Prakalba.......................... ............. 0. 9.0
V. Liulevičius, Lietuvos kaimyninių kraštų istorijos bruožai 0.18.0 
Dr. V. Sruogienė, Lietuvos Kultūros Istorijos bruožai .... 0.18.0 
Prof. P. Skardžius, Bendras lietuvių k. kursas..................... 0.18.0
Andriušis-Radzevičius, Blezdingėlės prie Torrenso ............ 0.18.0
ALB Metraštis minkštais viršeliais ........................................ 2.10.0
ALB Metraštis kietais viršeliais ........................................... 3.0.0
V. Alantas, Vanagaitis .............................................................. 0.18.0
Br. K. Balutis, jo gyvenimas ir darbai................................... 0.18.0
Dr. J. Grinius, Mano viešnagė Amerikoje .......................... 0. 2.0
Nagius-Nagevičius ........................................................  2.14.0
VI. Vingėla, Kun. A. Milukas ................................................. 2.14.0
Mūsų Šokiai ............................................................................ 1. 7.0
Valgių gaminimas — plati virėjos knyga .......................... 3. 7.6
Panevėžys — monografija. J. Masilionis .....:................... 2.18.6
Andrius, Lietuvos Žemėlapis ................................................. 1.11.6
V. Cižiūnas, Tautinis auklėjimas šeimoje .......................... 0.13.0
Ignatonis, Lūžiai (romanas) ................ .............. 1. 7.0
K. Ostrauskas, Žaliojoj lankelėj (dramos) .......................... 1. 7.0
J. Svabaitė, Vynuogės ir kaktusai ........................................ 0.18.0
A. Tyruolis, Metų Vingiai ....................................... .............. 1. 7.0
St. Santvaras, Atidari langai ................................................. 1. 7.0
St. Santvaras, Aukos Taurė ................................................. 1. 2.6
R. Spalis, Angelai ir Žmonės ................................................. 0. 9.6
R. Spalis, Alma Mater .......................................................... 2. 5.0
V. Ramonas, Dailininkas Rauba ............   1.11.6
Armonas-Nasvytis, Leave Your Tears in Moscow ............. 1.16.0
J. Gliauda, House upon the Sand ........................................ 1.16.0
J. Gliauda, Namai ant smėlio (lietuvių k.) .......................... 1. 0.0
Vardadienio, gimtadienio lietuviški atvirukai bei įvairių 
dailininkų atvirukai ..........................................................po 2/- ir 1/6

Taip pat parūpinama ir visos kitos lietuviškos knygos ir plo
kštelės bei anglų, vokiečių, prancūzų kalba veikalai apie Lietuvą, 
Vakaruose pasirodę. Užsakyti galima ir laišku pridedant po vieną 
ar du šilingu nuo knygos pagal didumą už persiuntimą šiuo adr.:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribymong, Vic.

GEELONGE
Visuotinis A L B Geelong apy

linkės lietuvių susirinkimas šau
kiamas balandžio 12 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Geelong Liet. Na
muose, tokia dienotvarke: 1. susi
rinkimo atidarymas, 2. susirinki
mui pravesti prezidiumo kvietimas, 
3. praeitų metų visuotinio susirin
kimo protokolo skaitymas, 4. apy
linkės valdybos pirmininko prane
šimas, 5. apylinkės valdybos iždi
ninko pranešimas, 6. revizijos ko
misijos pranešimas, 7. garbės 
teismo pranešimas, 8. organizaci
jų pranešimai. 9. diskusijos dėl 
pranešimų, 10. kasos apyskaitos 
tvirtinimas, 11. rinkiminės komi
sijos rinkimai, 12. apylinkės val
dybos rinkimai, 13. revizijos ko
misijos rinkimai, 14. garbės teis
mo rinkimai, 15. klausimai ir 
sumanymai ir 16. susirinkimo už
darymas.

Prašome šiame susirinkime visus 
gausiai ir aktyviai dalyvauti.

Geelongo Apylinkės Valdyba

N. Gvinėjoje. Pakeliui į savo dar
bą, daktarė kiek laiko paviešėjo 
Sydnėjuje.

Initium Semestri vakare be syd- 
nejiškių dar gausiai dalyvavo ir 
lietuvių iš sostinės (Canberros). 
Jų tarpe matėsi inž. Katauskas, 
teisin. Martišius, stud. R. Daukus 
ir eilė kitų. Atrodo, ryšiai su Can
berra yra gana glaudūs.

Cabramatiškio p. Dulaičio svei
kata paskutiniu metu pablogėjo ir 
jis vėl turėjo atsigulti į ligoninę.

Birželio 6 — 7 d. d. p. p. J. J. 
Bačiūnų sodyboje Tabor Farm, 
Sodus, Michigan, U. S. A. šaukia
mas laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudos darbuotojų — leidėjų, re
daktorių ir radijo valandėlių vedė
jų suvažiavimas.*

Kiek teko patirti, melbourniškis 
Alb. Pocius maždaug už 100 mylių 
į šiaurę nuo Melbourno nusipirko 
500 akrų žemės ir žada tenai 
įrengti Neringos dvarą. Vieta 
esanti nepaprastai graži.

Dail. Leonas Urbonas iš Sydney 
pereitą savaitgalį lankėsi Mel
bourne. čia jis numato gegužės 
17 d. surengti individulią savo kū
rybos parodą.

BLAIVININKŲ SUSIRINKIMAS 
MELBOURNE

Balandžio 12 d. 3 vai. p. p. šau
kiamas Blaivybės Draugijos Mel
bourne susirinkimas draugijos sek
retoriaus namuose 338 Brunswick 
Rd., Brunswick.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus lietuvių studentų vi

suotinis susirinkimas šaukiamas 
balandžio 12 d. 3 vai. p.p. Daina
voje. Studentai kviečiami kuo 
gausiau šiame susirinkime daly
vauti.

NAUJAS SKAUTŲ TĖVŲ IR 
RĖMĖJŲ KOMITETAS 

SYDNĖJUJE
Balandžio 5 d. Aušros Tunto iš

kylos metu Ingleburne po dviejų 
metų veiklos Skautų Tėvų ir Rė
mėjų Komitetas atsistatydino. 
Naują komitetą sudaro: p.p. San- 
kauskas, Kiverienė, Apinienė, Šat
kauskas ir A. Šliogeris.

Paskutinėmis žiniomis patirta, 
kad pasiryžę važiuot drauge su 
Amerikos lietuviais krepšininkais 
į Australiją dainininkai šio suma
nymo atsisakė. Į Australiją vyks
ta tik sportininkai su savo spaudos 
atstovu p. Šoliūnu.

Adelaidės lietuvių chorui Litu- 
ania šiais metais sukanka 15 metų. 
Choras savo jubiliejinį koncertą 
numato rugpjūčio pradžioje. Nuo 
pat pradžios chorui vadovauja ir 
diriguoja muz. Vaclovas Šimkus.

Bankstowno ligoninėje šiuo me
tu gydomos dvi lietuvės: p. Paš- 
kauskienė ir p. Šlyterienė. Abiem 
padarytos operacijos. Ku-ka

juokais
MANEVRŲ METU

Vokietijoje buvo amerikiečių 
manevrai. Viena senutė buvo 
besirengianti pereiti tiltą, bet 
sargybinis ją sulaikė.

— Negaliu, — aiškino sargybi
nis. — Tiltas prieš pusę valandos 
išsprogdintas.

— Kaip išsprogdintas? Juk jis 
tebestovi!

Tačiau senutės aiškinimai nepa
gelbėjo, sargybinis ryžtingai lai
kėsi įsakymo.

Moterėlė pasuko prie kito kario 
ir jam ėmė skųstis:

— Tas jūsų draugas prie tilto 
išėjo iš proto... Sako, tiltas iš
sprogdintas...

— Atsiprašau, negaliu Jums at
sakyti, — atsiliepė užkalbintasis, 
— Mane nukovė prieš keturias 
valandas...

— Ei, kelneri, kokiam tu asilui 
padavei mano skrybėlę, o man pa
likai jo?

— Turbūt tam, kurs turi tokią 
pačią galvą, kaip ir jūs.
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PRANEŠIMAS 
PLUNKSNOS KLUBO 

NARIAMS
Prašome įsidėmėti, kad Plunks

nos Klubo Sydnėjuje narių susi
rinkimas šaukiamas balandžio 25 
d. 4 vai. p.p. Klubo nario p. S. 
Skorulio namuose. Be Klubo eina
mųjų reikalų šio posėdžio progra
moje turės pranešimą Klubo narys 
p. Vyt. Skrinska. Prašome įsidė
mėti: balandžio 25 d. 4 vai. p.p. 
p.p. Skorulių namuose 23 Virgi- 
nius Str., Padstow, N.S.W.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad kovo 15 d. A.L. 

B. Adelaidės Apylinkės visuotinia
me metiniame susirinkime išrink
toji Apylinkės Valdyba pareigomis 
pasiskirstė:

Pirmininkas — M. Pocius (Tel. 
79-5738)

Vicepirmininkas — ČJ. Zamois- 
teis (Tel. 3-3136)

Sekretorius — P. Launihaitis
Iždininkas — I. Taunys
Valdybos narys kultūros reika

lams — J. NeveroMskas.
Valdybos adresas — Box 1296 

G.P.O., Adelaide.

Agr. S. BALTRAMIJŪNO 
PASKAITA

Sydney Apylinkės Valdyba ba
landžio 18 d., 7 vai. rengia Banka
tow, lietuvių namuose agr. S. Bal
tram! j ūno paskaitą tema: “Da
bartinė civilizacija ir mūsų laikai”.

(Ne gegužės 18 d., kaip M.P. 
nr. 12 buvo paskelbta).

Paskaita daugiau lies bendruo
menės ir jaunosios kartos reikalus. 
Po paskaitos bus šokiai. Šokių me
tu pasirodys Linksmieji broliai su 
Bijūnėliais su dar nematyta pro
grama. Numato ką tai įdomaus...

Veiks gėrimų ir užkandžių bu
fetas. Bus gera muzika.

įėjimas visiems tik 5 šil.
Sydney Apylinkės Valdyba

PATIKSLINIMAS /
Prezidento A. Smetonos minėji

mo meninėje dalyje dalyvavęs Dai
nos choras, muz. K. Kavaliausko 
vadovaujamas, per neapsižiūrėji
mą praleista Apylinkės padėkoje.

Mieliems Dainos choro daly- 
vėms-viams ir muzikui K. Kava
liauskui nuoširdžiai dėkojame ir 
maloniai atsiprašome.

Sydney Apylinkės Valdyba

ELEKTROS ŠVIESA
Okupuoto krašto tolimą užkam

pio kolchozą lanko vienas raudona
sis inspektorius.

— Na, ką, ar jau turite čia 
elektros apšvietimą?

— Taip, turim, bet tik kai... 
žaibuoja.

KAS YRA ESKIMAI?
Mokytoja aiškino klasei apie 

eskimus. Paskui liepė mokiniams 
parašyti atpasakojimą apie juos.

Vienas vaikas pradėjo savo at
pasakojimą šiais žodžiais:

— Eskimai yra sušalusi Dievo 
tauta.

APRIBOTAS KAČIŲ SKAIČIUS
Dalias mieste (Tex., U. S. A.), 

kur pernai buvo nužudytas prez. J. 
F. Kennedy, miesto valdžia išleido 
potvarkį, pagal kurį apribojamas 
kačių skaičius šeimoje. Mat, šiame 
mieste kačių priskaitoma virš 
175.000. Sveikatingumo sumeti
mais miesto taryba nutarė, kad šei
ma negali laikyti daugiau, kaip 
keturias kates.
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