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POLITIKOS VINGIUOSE

Malezijos federating

savo “sutriuškini- 
taip suintensyvino,

INDONEZIJA — MALEZIJA. 
Bene artimiausi australų, o kar
tu ir šio krašto lietuvių širdžiai 
įvykiai rutuliojasi čia pat pašo
lyje. Tai Indonezijos planas “su
triuškinti” dar tik metus laiko 
gyvuojančią 
nlstybę.

Indonezija 
no’’ planą 
kad pradėjo nuleidinėti savo gin
kluotus parašiutininkus pačiame 
Malajų pusiasalio centre ir suor- 
gtnizavo masines riaušes Singa
pūre.

ŠI įvykį pati Malezijos vyriau
sybė priėmė labai rimtai ir per
davė svarstyti UNO Saugumo 
Tarybai. Kol Saugumo Taryboje 
Švaistomasi žodžiais, Anglija pra
dėjo energingai permesti savo 
karines jėgas į Maleziją, kurios 
padėtų pasipriešinti Indonezijos 
ofenzyvai.

Paskutinieji įvykiai vis tamp- 
’ riau įtraukia ir Australiją į šią 

akciją, nes j seniai davusi paža
dus ginti Malezijos nepriklauso
mybę ir nuo seniai tenai laiko sa
vo karinius dalinius.

Bendruomenė gyvenime
Juozas J. BACHUNAS, P.L.B. Valdybos Pirmininkas

Rugsėjo mėnuo yra Lietuvių 
Bendruomenės mėnuo. Ne kartą 
jau buvo nutarta, kad per tą mė
nesį visa mūsų spauda ir lietu
viai, kur tik jie gyvena laisvaja
me pasaulyje, būtų pasiryžę aiš
kinti, kas yra Lietuvių Bendruo
menė, ir dėtų pastangas kuo 
daugiau tautiečių suburti į Ben
druomenę.

Mes manome, kad kol yra ir 
bus lietuvių pasaulyje, tol Lie
tuvių Bendruomenės idėja ir to
kia jos organizacija gyvuos. Ir 
gyvuos ji tiek ir tol, Įdek ir kol 
ji eis su gyvenimu, prisitaikins ir 
C ūdos jo vis naujus besikei- 

ius reikalavimus ir sąlygas. 
Ir ne tik panaudos, bet ir pati 
mėgins sau palankias sąlygas iš
ugdyti.

Atsakyti į klausimą ir teisingai 
nuspręsti, kas reiškia “visuomet 
eiti su gyvenimu”, nėra lengva. 
Tuos klausimus per rugsėjo me
nesį ar ir bet kada kaip tik tu
rėtume ko nuodugniau nagrinėti. 
Gal rasis naujų sumanymų, pa
stebėjimų ir planų, kuriuos mes 
dienų sūkuriuose pražiūrime, už
mirštame, nepastebime.

Aš nesijaučiu nei istorikas, nei 
filosofas, nei koks neklystantis 
politikas esąs (tik paprastas ūki
ninkas), kad keliais žodžiais ir 
paragrafais galėčiau į tą painų, 
labai sudėtingą reikalą katekiz- 
miškai atsakyti. Noriu tik pasi
dalinti kai kuriais savo pastebė
jimais per 71 metus savo gyve
nimo Amerikoje, ar kaip jūs da
bar mėgstate pasakyti — “išeivi
joje”.

KAS LIEKA, 
KAS IŠTIRPSTA

Amerikos lietuvių bendruome
nės istorija per šimtą metų ir jų 
išlikimo galimybės, — teisingiau 
sakant tai, kas iš jų dar likosi, 
— šiandien visiems matomos ir 
beveik aiškios. Jos turėjo daug 
šviesių ir ne mažiau tamsių, liū
dnų, pražūtingų pusių. Bet mes 
iš praeities patyrimo pamokų ne
daug tesimokome.

Ten, kur lietuviai laikėsi vie
nas prie kito susibūrę ir stengėsi 
eiti su gyvenimu, jie išliko ir lai
mėjo. Tėvynėje Lietuvoje kaip 
tik buvo tokios sąlygos. Motina 
prie ratelio priespaudos laikais 
mokė savo vaikus skaityti iš ele
mentoriaus ar maldaknygės ir ra
do būdų jiems įskiepyti Lietuvos 
meilę. Išgyventa vergija, bau
džiava, okuoacijos, Kražių sker
dynės. Dideli ir nedraugiški kai- 
mvnai. Bet kai lietuviu tauta ren
gėsi laisvei, kovojo už ją, prisi
taikė ir panaudojo tarptautines 
sąlygas (jų tame JAV preziden
to Wilsono tautų apsisprenrimo 
programa), tai buvo laimėtas net 
pats aukščiausias politikos sieki
mas — valstybinė nepriklauso
mybė.

Tuo laiku per šimtą metu iš
eivijoje mūsų tautiečiai išliko 
lietuviais tik ten, kur jie būrėsi,

Indonezijos vyriausybė savo 
viduje tvarkosi diktatūriškai ir 
remiasi stipriausia krašte komu
nistų partija, o taip pat yra ga
vusi garantijas iš Rusijos ir ko
munistinės Kinijos, kurios palai
ko Indonezijos užsimojimus. Tad 
visai netenka abejoti, kad dabar
tinė vystoma Indonezijos akcija 
tėra tik preliūdas į stambesnio 
masto įvykius. Greičiausia ir Aus
tralija bus stipriau įsukta įvykių 
sūkurin. Tas, žinoma, turės pri
vesti prie rimtesnės ginklavimo
si programos, pakelti militarinę 
galią, kas aiškiai paveiks ir visą 
krašto ūkį, o kartu ir mus. Taip 
Indonezijos “sutriuškinimo” po
litikoj ir mes, kaip Australijos 
gyventojai, būsime tiesiog įkin
kyti.

PIETŲ VIETNAMAS. Tai įsi
senėjusi žaizda, ne tik negyjan
ti, bet dar labiau pūliuojanti. 
Prieš keletą mėnesių buvo nu
versta antikomunistinėse kovose 
užsigrūdinusi ir kieto nusistaty
mo Diemo vyriausybė. Dabar, te
bevykstant vidaus kovoms prieš 

laikėsi vienas prie kito, sukūrė 
pagrindus savo bendram ir lietu
viškam švietimui ugdyti, kultū
riniam savaimingumui reikštis. 
Tuomet jie jau galėjo ir senajai 
tėvynei naudingai pagelbėti.

Kur nebuvo lietuviško švieti
mo, savo kultūros ugdymo, tau
tinės garbės ir sąmonės gilinimo, 
platesnio žvilgsnio už laikinius 
asmeninius išrokavimus ir pra
mogas, — ten lietuviai ilgainiui 
neatsilaikė, gyvenimo modernė
jimui neprisitaikė, naujų galimy
bių lietuviškai neišnaudojo ir be
veik išnyko. Teisybę sakant, jie 
neišnyko, bet sutirpo kitų tautų 
jūroje.

NUO JOGAILOS IR 
JADVYGOS LIGI “KAIP 

SMAGIAU LAIKAS 
PRALEISTI”...

Mano atsiminimu, lietuviai 
Amerikoje pradžioje būrėsi labai 
savotiškai, nes tokios buvo sąly
gos, tokia susidrumsČiusi jų tau
tinė sąmonė ir mažiau negu kuk
lus jų pasirengimas visuomeninio 
gyvenimo būdui. Buvo steigia
mos organizacijos, kaip “lietuvių 
-lenkų Jogailos draugystė” arba 
“lietuvių-lenkų Jadvygos drau
gystė”. Į jas stojo tie, kurie mo
kėjo susikalbėti lenkiškai ar no
rėjo būti “ponai”, nes tatai skai
tė kažką aukščiau už gryną lie
tuviškumą. Tai buvo praeities 
liūdnos ir juokingos liekanos. 
Gyvenimas ne taip ėjo, ir tos 
draugijos vėliau išnyko.

Tada pradėjo kurtis lietuviš
kai aiškesnės §v. Jono, šv. Juo
zapo, šv. Kazimiero, §v. Jurgio, 
beveik visais litanijos šventųjų 
vardais draugijos, o po jų sekė 
Mindaugo, Gedimino, Vytauto, 
Simano Daukanto, Kareivių 
draugijos su uniformomis, šalpos 
ir apdraudos draugijos ar klubai 
padėti ligoj atsidūrus arba pa
prastų paprasčiausiai — “sma
giau laiką praleisti”.

Jaunoji tų lietuviu karta į šias 
draugijas mažai rašėsi ar visai 
nestojo, nes ji ten nerado sau ar
timesnės dvasios nei stiliaus, ku
riuos buvo jau įsisavinusi šio 
krašto aplinkoje ir mokyklose. 
Tie, kurie dar nebuvo galutinai 
atitrūkę nuo lietuviu, steigė “Bal
tos Rožės”, ar “Raudonos Ro
žės” klubus, o mergaitės — “Le
lijos” ar “Rūtos” klubus. Kai ka
da tai buvo tik sporto, pramogų, 
socialinio bendravimo klubai. Ir 
iie visi šiandien jau išnvko. netu
rėjo prieauglio, nes steigėjai ne- 
nranlėtė savo ribotų skonių ir 
nažiūrų, nenorėjo ir nesugebėjo 
eiti su naujo gyvenimo plates
niais ir gilesniais reikalavimais.

VISAIP ĖJOME 
“SU GYVENIMU”

Būtu per ilga istoriia išminė
ti. kaip daugiau prasikflre lietu
viai statė draugiiu ir klubų na
mus, sales .steigė biznio bendro
ves. Tie namai ir biznio kompa- 

komunistus, krašte stabilizacijos 
nėra: nuolatiniai perversmai, 
riaušės, generolų “paradas" vy
riausybės estradoje. Amerika, 
nors ir tiesioginiai užinteresuota 
pietryčių Azijos politika, Vietna
mo vidaus įvykių atžvilgiu laiko
si neutraliai, kas neveda prie jo
kio sprendimo.

KRUŠČIOVAS PAS ERHAR- 
DĄ. Beveik oficialiai pranešta, 
kad netolimoj ateity Kruščiovas 
vizituos Vak. Vokietiją. Kai kas 
tai laiko dideliu lūžiu vokiečų — 
sovetų santykiuose. Ko tuo sie
kiama?

Visų pirma Kruščiovas aiškiai 
mato, kad vokiečiai buvo ir liks 
visos Europos branduolys ir di
džiausia karinė ir ūkinė galybė, ; 
o drauge ir jų kaimynas, nesvar
bu, kaip augštai Prancūzija ban
dytų iššokti. Tad Kruščiovas 
greičiausia ir bandys Erhardą 
liūliuoti ramybėje, palikti Berly-' 
ną ir pravesti bolševikinės “tai
kos” pažadus taip, kad Vokietija 
atkristų nuo NATO ir paliktų ne
utrali Erhardas, Vokietijos kanc
leris, greičiausiai pareikalaus su
vienyti Vokietiją, rusų koloni
zuotų Rytprūsių ir Lenkijos val
domų sričių. Tikriausiai šis susi
tikimas tik išaiškins, ko nori vie
nas partneris, ir ko kitas, o vė
liau gal seks slaptos derybos per 
specialius pasiuntinius arba ga
limas Erhardo revizitas Mask
voj.

KIPRAS. Kaip čia atsitiko, kad 
tokia nežymi salelė šiandie pasi
darė pasaulio dėmesio centru? 
Įvykiams besirutuliojant prieita 
net prie to, kad Kipro prez. ar- 
kiv. Makarios krepėsi į Kruščio- 
vą prašydamas pagalbos, o šis 
tuoj pasiskelbė, kad jeigu tik

NERAMUMAI VIETNAME

Nežiūrint, kad Pietininame 
Vietname jau kelinti metai vyks
ta aršus vidinis karas tarp vieti
nių bei iš kitur infiltruotų komu
nistinių partizanų ir legalios vy
riausybės, dar yra visa eilė nera
mumų ir pačiose krašto viršūnė
se. Po to kai buvo nuverstas ir 
nužudytas Pietų Vietnamo prez. 
Diem, vyko visa eilė perversmų, 
kurie krašto neveda prie 
zacijos ir sustiprėjimo 
prieš komunistus, štai 
savaitę vėl buvo bandyta 
ti Vietnamo premjerą
Nors sukilimas ir nepavyko, bet 
vistiek pasitvirtina, kad krašte 
tvarkos ir lygsvaros dar nebėra. 
Ypač daug reikšmės vidaus nera- 

stabili- 
kovoje 
pereitą 
nuvers- 
Khanb.

nijos šiandien daugumoje yra vi
sai išnykusios ar tik merdėja be 
vilties išvengti numatyto likimo. 
Jos irgi nėjo su gyvenimu, atsa
kyčiau; tik reikėtų daug aiškin
tis, su kokiu gyvenimu jos turė
jo eiti ir kas reiškia “eiti su gy
venimu”.

Bet ir tada kartais būdavo gu
drių žmonių, kurie mokėjo “eiti 
su gyvenimu” ir sąlygas išnau
doti, bet tik ne bendruomenės, o 
savo naudai. Jeigu man leistu
mėt paminėti vieną kitą links
mesnį atsiminimą, turėčiau pa
sakyti, kad mano vaikystėje Chi- 
cagoje beveik kiekvienas apsu
kresnis karčiamninkas tvėrė “lie
tuviškas draugijas”, nes iš jų jis 
turėjo apčiuopiamos naudos. 
Karčiamos gale paprastai būda
vo laikoma svetainiukė, kur jo 
sukurta “draugija” turėjo kas 
mėnesį ar dažniau susirinkimus. 
Dalyvius pavaišinant gėrimais ir 
valgiais, karčiamninkui būdavo 
naudos. Ir šiaip nariai į jo sve
tainę užeidavo arba čia keldavo 
triukšmingas vestuves, varduves 
ir kitokias Šventes.

Gal perdaug nbearsite, kad ir 
aš jaunystėje buvau išmėginęs 
nors ir mažą, bet apčiuopiamą 
tokio “visuomeninio veikimo” 
skonį. Kai turėjau spaustuvėlę su 
Žemaičiu, tai buvau persikrovęs 
darbu ne tik spaustuvėje, bet ir 
draugijose. Labai tada dar stigo 
sekretorių, kurie galėtų surašyti 
susirinkimų nutarimus ir proto
kolus. Norom nenorom man te-

(Pabaiga pgl. t)
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nors vienas turkas išsikels į Kip
rą, tai Nikita atskubės su visa 
sovietine armada “ginti” Kipro 
nepriklausomybės. Kaip kraštuti- 

‘nybės susiliečia! Kurščiovui gi
nant Kipro nepriklausomybę ka
žin ar pačiam Makarios beliktų 
vietos Kipre!

U.S.A. RINKIMAI. Iki USA 
prezidento rinkimų beliko vos du 
mėnesiai, bet abu kandidatai dar 
didesnės akcijos neišvystė. Ben
dra nuomonė, kad vykstančios 
negrų riaušės labai kenkia John- 
son’ui ir gyventojai ima įsitikin
ti, kad esama administracija ne
įstengia krašte įvesti tvarkos. 
Dar daugiau demokratams gali
mybes gadina suirutė Pietų Viet
name, kuri, kaip įvykiai rodo, 
gali privesti Vietnamą prie dviejų 
vidaus karų: tarp generolų ir 
tarp komunistų. Bet vykstant ge
nerolų tarpusavio kovai ar be
liks kam kariauti su komunis
tais?

įvykiai pasaulyje
mumuose turi įtampa tarp kata
likų ir budistų, kur religinis mo
mentas siejamas su politiniu.

BERLYNO SIENOJE 
ATSIRANDA PLYŠIŲ

Nors besilaužiantieji per Ber
lyno sieną dažnai apmoka krau
ju ir gyvybėmis, vis tik yra žen
klų, kad toji siena ima pamažu 
plyšinėti, Jieškodamas glaudesnio 
kontakto su Vak. Vokietija, Ru
sijos Kruščiovas greičiausiai ban
dys sieną ignoruoti ir gal net ne 
taip saugoti. Tam jau yra ženklų. 
Štai Rytų Vokietijos bosas Ul- 
brichtas paskelbė, kad nuo lap
kričio 2 d. bus siena “praverta” 
ir apie 3 mil. ryto vokiečių ga
lės 
pas

keturias savaites svečiuotis 
savo gimines Vak. Berlyne.

VAKARIEČIAMS 
GALVOSŪKIS

Neseniai Kruščiovas paskelbė, 
kad Rusija pasigaminusi tokį 
ginklą, kuris galįs išnaikinti žmo
nių giminę. Koks tasai ginklas 
galįs būti? Vakariečiai spėja, 
kad gal kabolto atominė bomba,

Pavykęs Spaudos Balius
Nors Mūsų Pastogės Spaudos 

Balius Sydnėjuje įvyko tuoj išlei
dus svečius — Amerikos lietuvius 
krepšininkus, kada daugumas 
mūsų aktyviųjų tautiečių buvo 
gerokai išsisėmę, vis tik pats Ba
lius praėjo nepaprastai gražiai ir 
davė visas baimes ir viltis prašo
kusį pelną — £402 — 8 — 10!

Baliuje dalyvavo apie 500 sve
čių. šiame baliuje užkandžių bu
fetą laikė soc. Globos Moterų 
Draugija, kuo anksčiau rūpinosi 
patys baliaus rengėjai. Tas irgi 
atsiliepia į baliaus pajamas. Ne
žiūrint to, baliaus rezultatai dau-

NEWS DIGEST — INTERNATIONAL 
ATSTOVAMS

Kas iš “News Digest — International” atstovų ir pla
tintojų nesate gavę paskutiniojo “N.D.-I.” numerio (rugpjū
čio mėn.) siuntų?

Iš pašto grąžinta du pakietai nudraskytais adresais, 
tad neįmanoma nustatyti, kam jie buvo adresuoti. Rašykite 
skubiai žurnalo administracijai, ir tuoj bus pasiųsta.

"N.D.-I.” Administracija
Box 62, P.O. Belmore, N.S.W.

MIRE KON. JONAS BUDRYS
Rugsėjo 1 dieną New Yorke 

mirė ilgametis Lietuvos Respub
likos generalinis konsulas JO
NAS BUDRYS. Jo asmeny lietu
vių tauta neteko žymaus diplo
mato ,narsaus kario, kuris savo 
vardą įamžino Lietuvos istorijo
je 1923 metais atvaduojant Klai
pėdos kraštą, gabaus žurnalisto.

Jonas Budrys gimė 1889 m. ge
gužės 10 dieną Kaune, kur 1907 
metais baigė gimnaziją. Iki pir
mojo Didžiojo karo dirbo įvai
riose valdžios įstaigose Lietuvoje 
ir Latvijoje. Karo metu tarnavo 
rusų kariuomenėje. Po karo kiek 
laiko studijavo Vladivostoko ry
tų kalbų institute. 1921 metais 
grįžo Lietuvon ir netrukus įsto
jo kariuomenėn. Tais pačiais me
tais buvo paskirtas Lietuvos ka
riuomenės kontra žvalgybos vir
šininku.

“mirties spinduliai”, o gal koks 
kitas, visai naujas išradimas. 
Daugelis spėja, kad tai esąs tik 
bolševikinės propagandos ma- 
nievras.

PRADĖTA BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMO TREČIOJI 

SESIJA

Pereitą savaitę Romoje, Vati
kane pradėta trečioji visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo sesija, ku
ri užtruks iki gruodžio vidurio. 
Kiti spėlioja, kad su šia sesija 
net gali baigtis ir pats visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas. Pagal 
popiežių Paulių „Vl-jį šioje sesi
joje numatoma galutinai nusta
tyti vyskupų kompetencijos ri
bas ir bus paliesta popiežiaus 
pirmumo problema, kurią kitos 
krikščioniškos konfesijos laika 
kliūtimi į krikščionybės vienybę. 
Pats popiežius pasiryžęs viską 
daryti, kad būtų įgyvendinta 
krikščioniškoji vienybė.

Šioje sesijoje leista dalyvauti 
stebėtojų teisėmis ir moteris. 
Tai yra pirmas atsitikimas Baž
nyčios istorijoje.

giau negu džiuginantys, lygiai ti
kime, kad ir svečiai rengėjų pas
tangomis buvo patenkinti.

DAILĖS PARODA 
CANBERROJE

Nuo spalio 2 iki 8 dienos Can- 
berroje, Bible House, Garema 
Place, Civic Centre, A. C. T. 
įvyks Kazio Kemežio ir Jurgio 
Janavičiaus piešinių, pastelės ir 
aliejaus darbų paroda.

Vietos lietuviai kviečiami kuo 
gausiau parodą lankyti ir susipa
žinti su mūsų dailininkų kūryba.

1923 metais J. Budrys aktingai 
įsijungia į Klaipėdos krašto vada
vimo darbą. Jis tampa vienu 
svarbiausių Klaipėdos sukilimo 
organizatorių ir vyriausiu sukilė
lių vadu, sukilimui prasidėjus. 
Atgavus Klaipėdos kraštą, J. Bu
drys skiriamas aukštuoju Lietu
vos įgaliotiniu Klaipėdoje. 1924. 
X. — 1925. XI jis Klaipėdos kraš
to gubernatorius, 1927 — 1928 
metais vidaus reikalų ministro 
patarėjas, o nuo 1928 iki 1938 
metų Lietuvos konsulas Kara
liaučiuje. Nuo 1933 metų buvo 
pirmuoju Lietuvos generaliniu 
konsulu Rytprūsiams, nuo 1986 
metų Lietuvos generaliniu kon
sulu New Yorke, šias pareigas 
J. Budrys ėjo iki mirties.

Velionis reiškėsi ir lietuviško
je spaudoje; be eilės straipsnių, 
joje paskelbė savo atsiminimus 
iš Klaipėdos sukilimo laikų. Be 
to, išspausdino angliškai nedide
lį veikalą apie nepriklausomos 
Lietuvos ekonomiką.

Rugsėjo 3 d. New Yorke su ve
lioniu atsisveikino lietuviškoji 
visuomenė. Prie J. Budrio kars
to pagrindinę kalbą pasakė Lie
tuvos atstovas Vašingtone J. Ra
jeckas. (E)

KREPŠINIO 
TRANSLIACIJOS 

Į LIETUVĄ
Ir Lietuvoje žinoma apie Ame

rikos lietuvių krepšininkų gastro
les Australijoje.

Gauta žinių tiesiog iš Lietuvos, 
kad okupuoto krašto lietuviai per 
radiją klausęsi apie Amerikos lie
tuvių sportininkų gastroles ir per
gales Australijoje. Viename laiške 
rašoma: Pas mus girdėti Ameri
kos Balsas iš Washingtono. Pra
nešėjas kalbėjo, kad Jonas Šoliū- 
nas iš kelionės po Australiją par
sivežė į Čikagą daugybę magne
tofono įrašų. Buvo labai įdomu, 
kalbėjo apie Australijoje vykusias 
rungtynes.”

Pasirodo, kad žurnalisto Jono 
šoliūno į juosteles įkalbėtas rung
tynes prieš Pietų Australiją ir 
Australijos olimpinę perdavė Voi
ce of Amerika j Lietuvą, ir ten 
klausytojai galėjo sekti vykusias 
rungtynes tiesiog “iš aikštės”.

Tai nepaprastos reikšmės dar
bas, kurį atliko Jonas šoliūnas. 
Nereikia nė abejoti, kad tokia 
transliacija okupuotos Lietuvos pa
vergtiems broliams sudarė didelio 
džiaugsmo ir pasididžiavimo mūsų 
darbais ir laimėjimais.

DĖKINGI p. J. BACIŪNUI

Esu gavęs iš Pasaulio Lietu
vių Bendruomenes Pirmininko 
p. J. Bačiūno knygų: “Ten, kur 
Nemunas Banguoja” ir “Mūsų 
Šokiai”. Knygos paskirstytos: 
Sydney liet, tautinių šokių gru
pei, Moksleivių ateitininkų taut, 
šokių grupei, Sydney Skautų 
tuntui ir savaitgalio mokykloms, 
Bankstowne ir Lidcombe.

Kaip matome, mielas p. J. 
Bačiūnas visais atvejais mūsų 
nepamiršta, kiekviena proga vis 
paremdamas dvasiniai, tautiniai 
bei materialiniai.

Mielam mūsų bičiuliui, p, J.J. 
Bačiūnui, Sydney Apylinkes 
Valdybos vardu reiškiu lietuviš
ką ačiū.

S. Narušis 
Sydney Apyl. V-bos P-kas
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Kam tie minėjimai ?
M. GAILIŪNO MINTYS TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME SYDNEJUJE

A. ZUBRAS

Taip klausė susirinkusių sve
čias iš Bulli Matas Gailiūnas, ku
ris buvo pakviestas į Sydney lie
tuvių rengiamų Tautos šventės 
minėjimą ir čia skaitė trumpą 
paskaitėlę. Minėjime, tiesa, da
lyvių buvo ne taip gausiai, o ir 
pati programa, kokia buvo pra
matyta, pilnai neįvyko, nes dalis 
kviestųjų menininkų netikėtai 
buvo susirgę.

Svečias paskaitininkas p. M. 
Gailiūnas pasveikino susirinku
sius į minėjimą, nes šiuo savo at
silankymu mes pagerbiame visus 
tuos, kurie kovojo, dirbo ir daž
nai net gyvybę aukojo už tautos 
reikalus. Drauge dalyvavimas 
minėjime, anot prelegento, yra 
ir pademonstravimas savo tauti
nio priklausomumo ir tautinio 
susipratimo.

“Bet kam gi tie tautiniai mi
nėjimai reikalingi1?”' paklausė 
netikėtai prelegentas. Juk kas 
tautiniai sąmoningas ir susipra
tęs, tas ir be minėjimų toks esąs. 
Ir čia pat p. Gailiūnas atsako į 
iškeltąjį klausimą, kad kaip lau
kų akmens skiriasi ■ nuo upelio 
akmenų, taip ir tie skiriasi, kurie 
minėjimuose nedalyvauja. Lan

Bendruomenė gyvenime
(Atkelta iš psl. 1)

ko būti (kai kada žmonės tie
siog priversdavo) sekretorium 10 
ar net 12 organizacijų iš karto. 
Net vakarais beveik nelikdavo 
laiko privatiniam gyvenimui. Bet 
kai tos višos draugijos ruošda
vo balių, pikniką ar kokį didesnį 
parengimą, kur reikėjo garsini
mų, arba naujai draugijai reikė
davo konstitucijos, o be konsti
tucijos draugija negali būti, vi
sus spaudos darbelius jos užsa
kydavo mūsų spaustuvėj. Buvo 
nors ir labai mažas, bet vis dėlto 
“biznis”.

. Tačiau tokiu būdu ir karčiam- 
ninkų “draugijos” ir tokie “biz
niai” negalėjo pastoviau išsilai
kyti. Visa pasibaigdavo, kai nu
sibodo, žmonės pasendavo, arba 
geriau prasikūrę nebebuvo sudo
minti ■ tokia “veikla”. Pastovios 
lietuvių bendruomenės idėja čia 
neturėjo šaknų.

NAUJŲ ORGANIZACIJŲ 
POTVYNIS

Dabar, kada prieš 10-15 me
tų suvažiavo Amerikon daug 
tūkstančių naujų lietuvių, į mū
sų senąsias organizacijas ir klu
bus jie stojo, palyginti, negau
siai, arba įstoję vėliau nudilda
vo.

Jie buvo kitokios dvasios, ki
taip išauklėti, atsirėmę kitų tra
dicijų. Jie sparčiai kūrė kitokias 
draugijas, organizacijas ir parti
jas, — tai ką atsivežė iš laisvo
sios Lietuvos laikų ar ką buvo 
pradėję net per visai trumpą lai
kotarpį tremtinių stovyklose. Čia 
kūrėsi šviesiečiai, sandariečiai, 
neolituanai, ateitininkai, varpi
ninkai, rezistentai, laisvės kovo
tojai, vlikininkai, frontininkai, 
liaudininkai ir krikščionys demo
kratai, o taip pat skautai, šau
liai, profesoriai, ramovėnai, paš
tininkai ir visokios tikros ir tik 
neva profesinės draugijos.

Ankstyvesniųjų Amerikos lie
tuvių jaunimas į jas beveik ne
stojo. Ir naujų atvykėlių jauni
mas, išskyrus skautus ir kiek ki
tus, nelabai. Jie kartais kuria vėl 
visai naujas organizacijas, ar 
nieko.

Tebėra kažkoks nesusiderini- 
mas su laiku ir gyvenimu. Vis 
kažkaip nepataikoma, blaškoma- 
si tarp atsiminimų ir svajonių, 
— ir to, koks yra naujasis gyve
nimas, jo reikalavimai ir jo tik
rosios galimybės.

Kitaip juk nebūtų tokio blaš
kymosi, išsiskirstymo ir nesusi
kalbėjimo, kur kartais niekam 
neaišku, kas, prieš ką, dėl ko ir 
už ką maištauja.

PLAČIAUSIAS TEBĖRA 
BENDRUOMENĖS RATAS 
Taigi, brangūs sesės ir broliai, 

mes tebeturime tas pačias bėdas, 
tuos pačius, vargus ir rūpesčius, 
ir vis dar lyg neįtelpame į savo 
laiką. Vieni gal perdaug atsili
kę, kiti gal perdaug toli sveti
muose vandenyse užplaukę. 

kydamiesi į savo tautinius minė
jimus ir tradicines šventes mes 
lyg tie upelio akmens vis iš nau
jo apsiplauname laiko ir kasdie
nybės dulkes, atnaujiname pasi
ryžimus kovoti už savo tautos 
gerovę, jos išlaikymą ir laisvę. 
Lietuvoje okupantas pirmiausia 
panaikino visas lietuvių tautines 
šventes, okupuoti broliai mielai 
norėtų jas iškilmingai švęsti, bet’ 
negali, mes gi galime bet dažnai 
tų švenčių neįvertiname.

Trumpai palietęs rugsėjo 3- 
sios istorinę reikšmę prelegen
tas perbėga per nepriklausomą 
Lietuvą, kur tą dieną “sustodavo 
rūkę fabrikų dūmai, artojas pa
leisdavo arklą iš rankų, visi rink
davosi į miestus ir miestelius, 
kur grojant orkestrams žengda
vo gretų gretos karių, savano
rių, šaulių, moksleivių, vykdavo 
paradai, visų veiduose pakili 
nuotaika, nes visi džiaugėsi lais
vu gyvenimu”.

Prelegentas kreipėsi ir į tuos, 
kurie savo gyvenimo kelyje pa
vargo. Tokie turėtų žvelgti į 
tautos praeitį ir iš praeities stip
rybės semtis. Nuo Vytauto iki 
paskutinių kovotojų partizanų

Turime tai aiškintis ir ieškoti 
būdų, kaip pataikyti į savo laiką 
ir gyvenimo sąlygas, kuriuose 
natūraliai ir sveikai vyksta kartu 
pasikeitimas.

Atrodo, dėl vieno beveik visai 
sutariame: mums lietuviams rei
kia bendros pasaulinės organi
zacijos, kokią turi žydai ir kitos 
tautos. Mes vis labiau imame 
sutarti, kad tokia organizacija, ar 
net daugelio panašių organizaci
jų tinklas, yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir atskirų kraštų 
Lietuvių Bendruomenės. Gal su
tiksime, kad burtis į tą ratą gali 
ir privalo visi lietuviai, įvairaus 
amžiaus ir įsitikinimų, įvairių 
kultūrų daržuose auklėti. Ir visi 
ieškosime priemonių, kaip eiti su 
gyvenimu, išsilaikyti ir laimėli 
ateitį.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė deda pastangas, kad viso 
pasaulio lietuviai tautiniuose rei
kaluose būtų vieningi, vieni kitus 
geriau pažintų, gerbtų ir aukotų 
bent dalį savo pastangų didžiau
siam ir visuotiniam mūsų sieki
mui — padėti, kad Lietuva vėl 
būtų laisva, demokratiška ir ne
priklausoma.

Lietuvoje
PROF. P. SNARSKIUI 75 M. 

AMŽIAUS
Lietuvoje gyvenančiam prof. 

Povilui Snarskiui, dabar vadina
mam “vyriausiam Lietuvos bota
nikui” rugpiūčio 25 d. sukako 75 
m. amžiaus. Jis gimęs 1889 m. 
Joniškėlio valse., nuo pat jaunų 
dienų domėjosi biologijos moks
lais. Buvo ištyręs Lietuvos flo
rą. 1947 m. Snarskis įsigijo dak
taro laipsnį ir tais pačiais me
tais prof, titulą. Pats svarbiau
sias prof. P. Snarskio veikalas 
yra “Vadovas Lietuvos augalams 
pažinti” (1954, 906 psl.). Kitas 
stambus sukaktuvininko veikalas 
yra “Vadovas Lietuvos piktžolė
ms pažinti” (1948). Šiuo metu 
P. Snarskis dirba profesoriaus 
darbą biochemijos, biofizikos ir 
genetikos katedroje. Skaito dar
vinizmo ir biologijos mokslų isto
rijos kursą ir specialius kursus 
apie kultūrinius augalus. Bota
nikos sode jis tiria įvairių sojos 
veislių aklimatizavimą ir jų bio
logiją. Vasaros metu vadovauja 
ekspedicijoms. (E)

MOKYKLINIAI RŪPESČIAI
Lietuvoje prasidėję mokslo 

metai kelia vietos organams daug 
rūpesčių. Pagal paskelbtus duo
menis šiais metais Lietuvoje iš
leista apie 13.000 abiturientų. 
Pereitais mokslo metais įvykusi 
Vilniuje moksleivių dainų šventė 
ir moksleivių sportininkų sąskry
dis Kišeniove.

šiuos reiškinius komunistai 

narsi lietuvių tauta nusagsto sa
vo istoriją didžiais žygiais ir did
vyriais. Užtenka, anot M. Gai- 
liūno, tik pagalvot apie juos, ir 
tuoj širdy pasididžiavimas savo 
tauta subanguoja.

Paliesdamas ir mūsų laikus 
prelegentas priminė, kad Rugsė
jo 8-ji tebūna ir tautinės vieny
bės diena. Nelaimingas mūsų 
bruožas vieni kitus įtarinėti, kal
tinti, trukdyti. O turėtų būti 
priešingai. Visi esame praradę 
savo tėvynę, bet dar liūdniau 
prarasti ir savo tautinį priklau
somumą. Prelegentas tiesiog 
pabrėžė: “Nelaimingas žmogus, 
praradęs tėvynę, bet praradęs 
savo tautą toks žmogus yra pra
puolęs!” Šios prapulties reikėtų 
visiems vengti ir vieningom jė
gom pagelbėti jon slystančius. 
Kiekvienas esąs prieš ką nors at
sakingas, lygiai jis atsakingas ir 
prieš savo tautą. Gi atsakingu
mas ir uždeda atitinkamas parei
gas. Mūsų atsakingumas už sa
vos tautos ir jos kultūrinių gėry
bių išlaikymą, už vaikų išlaiky
mą savai tautai, už tautos kultū
rinių vertybių kūrybą.

“Savaime visi kratosi bet ko
kių pareigų, jeigu jų galima iš
vengti. Bet juk kas nors turi jas 
atlikti. Labai malonu klausytis 
lietuvių choro, dainų, bet kaip 
sunku pačiam dalyvauti ir džiu
ginti kitus! Gera pačiam kalbėti 
lietuviškai, bet kaip sunku vai
kus išmokinti lietuviškai! Labai 
malonu matyti Stipriai organi
zuotą ir veiklią lietuvišką bend
ruomenę ar organizaciją, bet 
kaip sunku jose pačiam dalyvauti 
ir dirbti! Kai Lietuvoje okupan
to prislėgti broliai neatgauna 
kvapo, mums čia atrodo to lais
vės oro netgi perdaug. Turtas 
ir asmeniniai reikalai tada atsis
toja svarbiau už tautinius reika
lus: nebelieka laiko ateiti į susi
rinkimus, nematoma reikalo nu
sipirkti lietuviškos knygos, pre
numeruotis lietuviško laikraščio”. 
Baigdamas svečias kalbėtojas p. 
Gailiūnas priminė, kad jnebūtų. 
taip sunku viską atlikti ir įgy
vendinti, jeigu -bent kiek justu
me savyje pareigos savo tautai ir 
drauge tautinio atsakomingumo. 
Tam ir yra tautinės šventės, ku
rios išbudina sąžines ir priverčia 
žmogų ir tautietį apsigalvoti ir 
savo ryšius su tauta persvarstyti 
ir tautai angažuotis.

Šiame minėjime svečio M. Gai- 
liūno žodis tikrai buvo jautrus 
ir gana taiklus. Gaila tik, kad 
tokiame Sydnejuje labai nedaug 
lietuvių jo klausėsi. r.r.

laiko teigiamais, bet susirūpinta 
daugeliu trūkumų: abuojumas 
moksle, nesidomėjimas skiepija
ma komunistine ideologija, pasi
traukimas iš mokyklos jos neuž
baigus ir t. t. Mokinių pažangu
mas moksle esąs labai žemas. 
Daug mokinių iš viso nesidomi 
jokia lektūra, net ir ta, kuri mo
kyklos kursui privaloma.

Jau kelinti metai žadama Lie
tuvoje įvesti aštuonmetį privalo
mą pradinį mokslą. Greičiausiai 
šiais metais tasai projektas galįs 
būti įgyvendintas.

Pakaltinant mokinius nepagai
lėta karčių pastabų ir mokyto
jams. Esą, ir mokytojams trūks
ta politinio idealizmo, kuriuo už
degtų ir pačius mokinius. Ypač 
to politinio — ideologinio, t. y. 
komunistinio idealizmo reiks 
šiais mokslo metais, kurie būsią 
25-ji sukaktuviniai metai nuo 
Lietuvos “išlaisvinimo”' iš kapi
talistinio jungo.

KAIMO STATYBA
Komunistinėje propagandoje 

dažnai pabrėžiama apie vykdo
mas plačias statybas Lietuvoje, 
ypač kaimuose, bet iš tiesų, pa
dėtis labai liūdna.

Gal toji statyba kaime ir kiek 
plėstųsi, jeigu būtų statybinės 
medžiagos — plytų ir cemento, 
nekalbant apie dažus, vielą ir kt. 
Tiesa, Lietuvoje yra eilė plyti
nių ir N. Akmenės cemento fab
rikas, betgi visa produkcija' “eks
portuojama” į broliškas respub
likas sau nieko nepasilaikant.

Ir kas nestabtelėjęs įstengs pra
eiti pro moterį? Dėl jos yra iškilę 
ir griuvę valdovų sostai, dėl jos 
mūšį pamiršę karo vadai. Jai iš
pažintį yra atlikę užkietėję žmog
žudžiai ir rafinuoti tarptautiniai 
šnipai. Be jos neturėtumėm Rafa- 
elio madonų nei Dantės “Vita No
va”, gal ir “Dieviškosios Komedi
jos”. Ji yra padėjusi ne vienam 
jaunuoliui mokslo laurų pasiekti, 
bet žymiai daugiau dėl jos yra pa
miršę universitetų bibliotekas, kar
jeras ir lakiuosius gyvenimo pla
nus. Pasistengsime į moterį pa
žvelgti per linzę ir pabandyti už
fiksuoti josios paveikslą. Imsime 
jau susiformavusią moterį, kurią 
sutinkame socialiniame junginy, 
pirmoj eilėj mažiausiame, bet svar
biausiame — šeimoje. Ryškųjį 
moters charakterio bruožą jieško- 
sime josios santykyje su vyru ir su 
vaikais. Prieš akis turėsime Va
karų civilizacijos moterį, nepa
mirštant, žinoma, ir savosios — 
lietuvės. Pabrėžiam Vakarų civi
lizacijos lopšį, įskaitant visą Eu
ropą ir kitus kontinentus bei jų 
dalis, kur Vakarų civilizacija yra 
uždėjusi savo atspalvį, nes žmo
gaus charakteris, koks jis reiškia
si, nors pirmoj eilėj yra prigim
ties determinuotas, susiformuoja 
pagaliau laiko ir vietos apibrėžta
me kultūriniame klimate — politi
nių, socialinių, ekonominių, reli
ginių ir paprotinių poveikių įta
koje.

Prisipažįstame, kad betkoks kla
sifikavimas yra slidus kelias ir at
viras kartais ir labai pagrįstai 
kritikai. Tuo sunkesnis žmonių 
klasifikavimas, nes aiškiai jaučia
me ir matome, kad kiekvienas žmo
gus yra skirtingas, yra tat indivi
das. O tačiau gyvenimiškam rei
kalui ir su žmonėmis paviršutiniš
ko apibendrinimo griebiamės, kai 
renkamės žmogų tarnybai, kai at
ranką darome mokyklai ar profesi
jai, kai pasirenkame ar atmetame 
žmogų draugystei ar partnerį mo
terystei. Yra pas žmogų žodžiais 
sunkiai nusakomi bruožai, kurie 
suteikia asmenybei spalvą. Ir ji 
išlieka,' nors ir įvairuodama bei 
dalinai kišdama, per visą žmogaus

Rugpjūčio 23 d. Adelaidėje 
staiga mirė Aleksandra Jurgelio- 
nienė. Visus vietos lietuvius su
krečianti žinia apskriejo Adelai
dę. Dar tik vakar ji bendruome
nės savaitgalio mokykloj jauną
sias lietuvaites mokino lietuviš
kų juostų meno, dar tik vakar ji 
su vaikų darželio vaikučiais žai
dė, o jau šiandie ji atsiskyrusi 
su visais — su vyru, tyliuoju vi
suomenės veikėju Broniumi, su 
dukrelėmis — Birute ir Raimon
da, su savo mokiniais, bendra
darbiais, prieteliais ir palįsta-' 
mais.

A.A. Aleksandra Vardzi.ukevi- 
čiūtė — Jurgelionienė gimė 1922 
m. lapkričio 30 d. Vilniuje. Dar 
kūdikystėje Aleksandra neteko 
tėvelio. Su juo ji neteko ne tik 
pagrindinės globos, bet ir tėvo 
turto. 1941 m. ji baigia Vilniaus 
lietuvių Vytauto Didžiojo gimna
ziją, įstoja į Vilniaus universi
tetą ir vokiečių okupacijos lai
kais baigia 3 kursus medicinos 
fakultete. 1944 m. sustuokia ąu 
taip pat vilniečiu Bronium Jur
gelioniu ir tais pačiais metais 
apleidžia tėviškę ir išvyksta į ne
žinomą tremtį. 1948 m. atvyksta 
į Australiją. Iš Bathursto persi
kelia į Adelaidę. Laukdama pir
mos dukrelės Birutės, apleidžia 
darbą ir šeimininkauja savo na
muose Seaton Parke. Po metų 
susilaukia ir antros dukrelės 
Raimondos. Vaikai ir beveik nuo
latinė nesveikata, neleidžia už
siimti kitu darbu. Namuose lais
valaikiais pradeda austi juostas 
ir jinai jas taip pamėgsta, kad 
joms vis daugiau ir daugiau pa
švenčia laiko. Jinai jas audė ne 
dėl uždarbio, bet iš pamėgimo, 
nes jose ji surado savo tikrą me
nininkės talentą, kuriose galėda
vo nors dalelytę savo širdies at
skleisti raštais ir spalvomis. Kad 
tas liaudies menas nebūtų mūsų 
jaunimo užmirštas, ji pradeda to 
meno mokinti jaunąsias lietuvai- 

gyvenimą. Be generalizacijos, be 
apibendrinančios klasifikacijos ne
išsiverčia ir psichologija. Kaip 
plačiai, ypač tarp angliškai kal
bančiųjų, prigiję yra C. G. Jungo 
introvertinių ir ekstravertinių tipų 
terminai!

Šį kartą tegu atleis mums mote
rys, įsiveržusiems į jų intymųjį 
ratelį. Žinome, kad tai pavojinga 
ir galim nukentėti. Ypač jei mūsų 
terminai nepatiks, jei jųjų skam
besys pasirodys nepakankamai ža
vus. Bet ką gi darysi — reikia 
drįsti! Jei bijai, tai tos temos vi
sai neliesk.

MOTINIŠKASAI TIPAS
Minime šį tipą pirmoj vietoj. 

Jis gal ir plačiausiai sutinkamas, 
o ypač tarp mūsų lietuvių. Šio 
tipo moteriai vyras pirmoj vietoj 
yra josios vaikų tėvas, natūralus 
jų maitintojas, šiaip jau oficialiai 
šeimos galva. Pagrindinis moters 
dėmesys ir šiluma nukreipta į vai
kus. Vyras, pasitaiko, lyg tarno 
padėtyje, jei šio tipo moteris yra 
stipresnė asmenybė už vyrą. Tada 
ji yra ir oficialioji šeimos galva.

Motiniškosios moters charakte
ris išryškėja jau mergystėje. Tai 
šaltos, protingos mergaitės, ap
skaičiuojančiai užmezgančios pa
žintis, dairydamosios pirmoj eilėj 
tinkamo vyro vedyboms, o ne tiek 
partnerio erotiniam žavesiui. Jos 
yra daugiau ar mažiau konvenciš- 
kos, iki tam tikram laipsniui dau
giau negu kitos jos moteriškosios 
seserys įtakoje religijos ir tradi
cijų. Aprangoje jaunystėje nuo
saikios, metams gi žengiant tuo at
žvilgiu konvenciškos, kartais net 
iki banalumo.

Nepasižymi šis moters tipas iš
tekėjus rėkliu vyro įtarinėjimu bei 
pavyduliavimu, kol šis išlieka pa- 
veikslingas šeimos maitintojas. 
Sulaukusi vaikų, tokia moteris į 
šonus nesidairo ir šeimos nepalie
ka. Toks tipas dažnas tarp ūki
ninkų, vidutiniųjų savarankiškų 
miestelėnų, apskritai viduriniojoj 
klasėj. Dažnas taip pat tarp pro
fesinių žmonių, ypač teri, kur žmo
na yra žemesnio išsilavinimo už 
vyrą.

NUTRŪKUSI JUOSTOS GIJA
A.A. ALEKSANDRĄ JURGELIONIENĘ PRISIMENANT

A. A.
A leksandra Vardziukevičiūtė

— Jurgelionienė

tęs bendruomenės savaitgalio 
mokykloj. Be to, mylėdama vai
kučius, ji mokytojauja prie los 
pačios mokyklos veikiančiam vai
kų daržely. Jos išmokytos jau 
dabar daugelis lietuvaičių gali 
austi tautiškas juostas ir palai
kyti neužmirštančių tą gražią 
mūsų liaudies meno šaką — Ji
nai ilgus metus ir su dideliu atsi
dėjimu dirba tą darbą.

Be jos neapseina ir visuomeni
niai reikalai. Kur reikia juostų 
parodoms, ar kuriems papuoši
mams ar dovaoms, ji visuomet 
dalyvauja ne tik kaip menininkė 
su savo darbais, bet ir kaip eks
pertė. Iš paskutiniųjų jos darbų 
tai yra juostos ant Bačiūnų vieš
nagės Australijoj albumo ir ant 
Lituania choro vedėjui V. Šim
kui Apylinkės Valdybos dovano
to tautinio kostiumo.

Tačiau pačios paskutinės juos
tos, jos pačios sukomponuotais

GLOBOJANTYSIS TIPAS
Moteris tiek rūpestinga, paslau

gi ir atlaidi vyrui, kaip motiniška
sis tipas vaikams. Dėl viso to at
rodo lyg pridengtas, lyg priblėsęs 
erotinis momentas. Bet tai daž
niausiai tik išorinis įspūdis, ypač 
iš šalies stebintiems taip pagau
namas. Subanalinant kaikas čia 
bando įžiūrėti motiniškumo jaus
mo sublimaciją — motinai natū
ralaus jausmo vaikams nukrypimą 
į vyrą. Jei taip būtų, tai to tipo 
moteris bodėtųsi šeima, vaikus ap
leistų. Taip tačiau nėra. Ji ir vai
kams gali būti tokia pat gera ir 
rūpestinga motina kaip motiniš
kasis tipas.

Tai nereikalaujantis, bet duo
dantis tipas. Jai malonu įteikti 
mylimam vyrui dovanėlę, suruoš
ti maloniai nuteikiančią staigme
ną, net save ir vaikus nuskriau
džiant. Ji nepamirš vyro gimta
dienio, vedybų sukakties. Bet to
kia ji bus dažniausiai ir su visais 
kitais artimais ar jai mielais žmo
nėmis. Vyro autoritetą kels vaikų 
ir svetimųjų akyse. Rūpinsis, kad 
jam sektųsi darbas, kad būtų pa
silsėjęs, džiaugsis kiekvienu io 
laimėjimu. Dabos, kad vyras būtų 
tvarkingai apsirengęs.

Savo pačios tualetu šio tipo mo
teris gali mažai tesirūpinti, nes 
kraštutiniais atvejais ji priartėja 
tarnaitės rolei. Išsilavinusi gi šio 
tipo moteris ar šiaip jau daugiau 
pasaulio mačiusi ir jį perpratusi 
rengiasi skoningai ir daboja šva
ros bei rūpinasi savo tualetu. Bet 
daro tai tik ir tiek, kad įtiktų my
limam vyrui. Jo sprendimas yra 
kriteriumas josios skoniui.

Tipas vyro atžvilgiu, iš šalies 
atrodo, nepavydus. Iš tikrųjų yra 
priešingai, bet ji, ypač giliau mąs
tanti ir įstengianti impulsus su
tramdyti, yra atlaidi net vyro 
klaidoms, jo netaktams bei šiurkš
tumams. Net ir atstumta ji rodo 
seną ankstyvesnįjį veidą, kol tiki 
santykius būsiant galima išlygin
ti.

Globojantysis tipas dažnas tarp 
viduriniojo vokiečių tautos sluo- 
gsnio. Galimas daiktas priežastis 

(Nukelta į psl. 4) 

raštais, kurią ji laikė gražiau
sia, ji negalėjo užbaigti... Trūko 
metmenų gija, o su ja kartu ir 
garsios audėjos, kuklios bet ir 
didžios vilnietės lietuvės gyvybės 
štyga...

Rugpjūčio 29 d. už Aleksan
dros vėlę šv. Kazimiero (taip pat 
vilniečio) koplyčioj buvo atlaiky
tos gedulingos šv. Mišios ir karė
tas apdengtas 50 vainikų, iške
liavo į amžiną poilsį. Ant karato 
prisegtoj jos pačios austoj juos
toj, dar spindėjo jos sielos dale
lytė. Kelių šimtų laidotuvių pro
cesija, su kun. Daukniu prieša
kyje išjudėjo į jos paskutinę ke
lionę — Centenial kapines.

Procesija pasuko pro Lietuvių 
Namus, kur ji daug metų dirbo 
ir tais namais visuomet sielojosi 
ir sustojo minutei. Nuo Lietuvių 
Namų nuleista tautinė vėliava, 
perrišta juodu kaspinu, liudijo 
gilų liūdesį, o atviros namų du
rys rodė likusią didelę tuštumą, 
nes kiekvieną šeštadienį namai 
ūžia, kaip bičių avilys, o tada bu
vo tylu ir nejauku. Net savait
galio mokykla, nutraukusi pa
mokas, lydėjo savo mielą moky
toją į amžiną ramybę.

Kapinėse, po kun. Dauknio 
atliktų liturginių laidotuvių apei
gų, atsisveikinimo žodį tarė Apy
linkės Pirmininkas M. Pocius, 
Savaitgalio mokyklos vedėjas M. 
Reinkė, vilniečių vardu skautų 
rajono vadas V. Neverauskas ir 
Adelaidės Lietuvių S-gos vardu 
vicepirmininkas A. Mikeliūnas. 
Su jais kartu ir visi laidotuvių 
dalyviai su žemės sauja ir dau
gelis su ašaromis reiškė liūdnus 
atsisveikinimo jausmus.

Tebūnie Tau, didžioji audėja, 
lengva Australijos žemė, nors ji 
niekuomet nepakeis Tavo numy
lėtos Vilniaus žemelės, kur tiek 
daug Tavo gerbiamų ir mylimų 
tėvynainių ilsisi Rašuose.

ViliUoth
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JONAS AISTIS - 60 M. KULTŪRINĖS NAUJIENOS
Šiais metais vienas iš mūsų iš

kiliausių poetų — Jonas Aistis 
jvenčia 60 metų sukakti (gimęs 
1904.7.7-. Jis savo laiku mūsų 
įkaitančios visuomenės, ypač jau
simo, taip buvo mėgiamas, kad jo 
iftisi rinkiniai buvo tiesiog jaunu
ty mintinai kartojami. Ir šiandie 
toji Aisčio poezija nėra nustojusi 
savo blizgesio, nors paskutinieji 
jo eilėraščiai parašyti daugiau me
ditaciniame ženkle, šiuo metu poe
tas gyvena Amerikoje ir dirba 
JAV kongreso bibliotekoje Wash
ingtone. šios sukakties proga ne
seniai Amerikoje išleista stambus 
jo rinktinės kūrybos tomas — Po
ezija. Šalia kūrybos jis labai ak
tyviai raiškiasi Amerikos lietuvių 
spaudoje pasisakydamas aktualiai
siais mūsų kultūriniais ir net poli
tiniais klausimais. Linkime poetui 
ilgiausių ir kūrybingiausių metų!

DAILE 
SYDNEJUJE

SKULPTŪROS PARODA
SYDNEJUJE

Penki Melbourne skulptoriai 
surengė savo darbų parodų Syd- 
nejuje, Hungry Horse galerijoje, 
Paddingtone, kuri vietos kritikų 
buvo labai palankiai įvertinta. 
Ii jų dalyvauja ir du lietuviai. 
Teisutis Zikaras ir Vincas Jo
mantas, kurie kritikos ypač buvo 
pabrėžti. Rugsėjo 13 d. “Sunday 
Telegraph” recenzijų iliustravo. 
V. Jomanto kūriniu “sėdinti mo
teris”.

Meno kritikas D. Thomas pri
mena, kad daugeliui skulptorių 
turima medžiaga padiktuoja for
mas. Bet Vincų Jomantų jis iš
skiria, nes mūsų skulptorius savo 
formoms ir idėjai palenkia kiek
vienų medžiagų.

MŪSŲ MENININKAI VĖL 
LAIMI

Pereitų savaitę buvo atidaryta 
18-ji Mosman konkursinė paroda 
(Sydney priemiestis), kurioje 
mūsų dailininkė Eva Kubbos lai
mėjo pirmų premijų už savo ak- 
varelinį kūrinį — 50 gn., ir Hen
rikas Šalkauskas už savo grafi
kos kūrinį — 35 gn.

Jonas Aistis

LIETUVES

Tai šit — susėdusios pabarėj jūs šnekate, 
Medinės dievdirbių madonos.
Ranka nubraukę sūrų veido prakaitą, 
Valgote jūs vargo ir sopulio duoną.

O vakarais prie rūtų daržely rymote — 
Išsitiesia daina, it šlapokšniuos rūkas. 
Praeis gyvenimas kaip sunki darbymetė, 
Pasiliks skruostai nuo ašarų nublukę.

Ir pievoje sielvartą ant grėblio remiate, 
Akys ilgesiu tartum linais pražįsta: 
Bara jus beširdės žiežulingos pamotės, 
Baramos kaip rūtos rudeny nuvystat.

O po to jūs tekat, tekate tik liepiamos, 
Ištekėję pievon ąsotėlius nešat.
Lieka jaunas bernas, lieka ten, po liepomis... 
Menat jį ir meilę, sapnui nepanašią.

Būnat jūs ir tylios, būnat geros motinos, 
Sopuliui gimdytą prie krūtinės glaudžiat, 
Jūs gerai pažinot, skausmo prisisotinę, 
Sunkią žemės naštą, šitą naštą skaudžią.

Ir išleidžiat sūnų su vienu makruotiniu — 
Užkandis nusvėręs mergautinę juostą! 
Argi jums neaišku, argi abejotina?
Lydit ilgamakre braukdamos per skruostus...

Rudenį jūs verpiat liną arba pašukas, 
Krūpčiojat, kai durys šiurpulingai verias: 
Gomury žirginiai, metelės ir ašaros; 
Ilgesys banguoja kaip mėlynė marių.

Ir bažnyčion einat, ir ilgai ten klūpote, 
Giedat: “Nebijosim, kad ir kalnai virstų!” 
Einate ten guostis, pasiguost nors truputį... 
Kažin, ar tą skausmą tie skliautai nugirsta?

Taip veidai pilkėja, medis taip nulyjamas, 
Ir nelieka ženklo sopulio taip didžio.
Tik širdyje tvyro aštrūs kalavijai jums, 
Prie varpstelių skausmas Motinos po kryžium.

LIETUVIS — VATIKANO DIPLOMATAS
Kun. dr. Audrys Bačkis liepos 1 

d. paskirtas Vatikano diplomatinėn 
tarnybon. Jis dirbs Apaštališkoje 
Nunciatūroje Maniloje, Filipinuo
se. I paskyrimo vietų kun. dr. A. 
Bačkis atvyko rugpiūčio 28 dienų.

Į paskyrimo vietų iš Romos jis 
išvyko per JAV, norėdamas atsis
veikinti su tėvais Vašingtone ir da
lyvauti Lietuvių Dienoje New

Yorke.
Tarnybon išvykstantį kun. dr. 

Audrį Bačkį privačioje audienci
joje rug. 15 d. priėmė šv. Tėvas 
Paulius VI. Vašingtone kun. dr. 
A. Bačkį priėmė ir pakvietė pietų 
šv. Sosto Apaštališkas Delegatas 
JAV, arkivyskupas E. Vagnozzi, 
ilgų laikų buvęs Šv. Sosto nunciju
mi Filipinuose. (E)

STUTTGARTO LIETUVIŲ

BIULETENIS

Redakcijai prisiųsta "Stuttgar- 
to Lietuvių Biuletenis” Nr. 8 bir
želio mėnesio. Spausdinamas rota
torium. Leidžia Stuttgarto Lietu
vių Apylinkės Valdyba. Redaguo
ja R. E. Maziliauskas. Leidinėlis 
labai turiningas, šalia vietinės in
formacijos duoda dar gana įdomių 
pasisakymų bendraisiais lietuvių 
reikalais, šis numeri 8 psl.

DR. D. KESIŪNAITĖ mirė 
Klevelande liepos 25 d. Mokslus 
baigusi Lietuvoje ir eilę metų 
ir tremtyje; daug rašiusi spaudo
je medicinos ir skautybės klausi
mais. Mirė sulaukusi 60 m. am
žiaus.

DIDIEJI SKAUTŲ RĖMĖJAI SYDNEJUJE

JONAS KELERTAS
Senųjų emigrantų atstovas, 

bet vis rūpinasi lietuvišku gyve
nimu. Savo aukomis yra parėmęs 
daug lietuviškų užsimojimų, bet 
daugiausia širdies parodęs skau
tams. Stambia pinigine auka pa
rėmė Sydnejaus skautų stovyk
lavietės išpirkimų. L.S.S-gos Pir- 
mija 1962 m. p. J. Kelertų apdo
vanojo Padėkos ordenu su rėmė
jo kaspinu.

TEATRO PADĖTIS 
LIETUVOJE

Vilniaus operos ir baleto teat
ro darbuotojai nusiskundžia, kad 
nors spektakliai ir gana “kūry
bingai” paruošiami, bet lanky
tojų gausa nepasižymi.

Savo ateities repertuare Vil
niaus operos ir baleto teatras 
numato įtraukti šiuos reikalus: 
Massenet “Manon”, Mascagni 
“Cavallerra rusticana”, Gounod 
“Faustų”, 'Čaikovskio "Gulbių 
ežerų”, Račiūno operų “Saulės 
miestas” ir kt. Repertuaras bus 
papildytas dar specialiais pasta
tymais minint Lietuvos 25-rių 
metų okupacijų.

Dar labiau pastebimas nesidou 
mėjimas kino teatrais. Komu
nistinėje sistemoje kino filmas

Dr. A. MAURAGIS
Visuomenininkas. Lietuvoje 

nuo 1925 m. skautų veikėjas. 
Australijoj — ilgametis Skautų 
Tėvų K-to pirmininkas ir rėmė
jas. Organizavo stovyklavietės 
pirkimų “Aušros” tuntui. Anks
čiau p. A Mauragio vadovauja
mas Tėvų K-tas įtaisė skautams 
stovyklinius indus ir kt. 1964 m. 
vasario mėn. L.S. S-gos Pirmi jos 
apdovanotas Padėkos ordenu su 
rėmėjo kaspinu. 

yra nepaprastos svarbos priemo
nė ideologinei propagandai, bet 
įdomiausia, kad tie filmai, kurie 
oficialiai augščiausiai įvertina
mi, žiūrovų tarpe visai neturi pa
trauklumo.

Lietuvoje žmonės mieliau ren
kasi “mažaverčius” filmus, ku
rie yra arba užsieniniai arba sa
telitinių kraštų. Matyt, žmonės 
Lietuvoje tiek persotinti ideolo
gija, kad jos tiesiog baidosi.

Nežiūrint to, dar šį mėnesį 
Lietuvoje šaukiamas platus pasi
tarimas, kur bus svarstoma, kas 
daryti, kad teatrai ir kinai būtų 
patrauklesni ir susilauktų gausių 
lankytojų.

LIETUVIAI KVARTETŲ 
KONKURSE BELGIJOJE

I rugsėjo 6 — 15 dienomis Lie
ge mieste, Belgijoje įvykstantį 
styginių kvartetų konkursų išvy
ko Lietuvos styginis kvartetas. 
Konkurse jis turės atstovauti So
vietų Sąjungų. Kvartetų sudaro 
E. Paulauskas, K Kalinauskaitė, 
J. Fledžinskas ir R. Kulikauskas. 
Į jų repertuarų konkursui įeina 
Beethoveno, Bramso, Ferrari, 
Mozarto ir J. Juzeliūno kūriniai.

(E)•
Maskvos "Sovietskij chudožnik” 

leidykla išleido monografinio pobū
džio leidinį apie dailininkų Jonų 
Kuzminskį. Knygos autorė — jau
na dailės teoretikė Ingrida Korsa
kaitė. Leidinys skirtas Sovietų 
Sųjungos skaitytojui. "Tiesoje” 
(Nr. 182) jį teigiamai įvertinęs 
Ed. Pranckūnas rado kai kuriuos 
trūkumus: autorė galėjusi plačiau 
paliesti senųjų lietuvių liaudies 
grafikų, turėjusi ryškiau apibūdin
ti jos savitų charakterį, liaudies 
meno tradicijas mūsų dailėje. (E)•

Amerikos kongresmanai savo ka
dencijos metu turi įvairiomis pro
gomis pasakyti daugybę prakalbų, 
tačiau retas kuris ir ne visas kal
bas pats parengia. Kongreso bib
liotekoje Washingtone yra virš 100 
tarnautojų, kurie pagal užsakymų 
tas kalbas paruošia įvairiausiais 
klausimais, tik reikia jas iš anksto 
užsakyti. Taip pavyzdžiui minint 
Lietuvos nepriklausomybės sukak
tį buvo šiam reikalui užsakytos 
78 kalbos.

ALOYZAS BARONAS

SAULĖS GRĮŽIMAS
<

(NOVELĖ IŠ TO PAT VARDO KNYGOS, KURIA IŠLEIDO NIDA 1964 M.)

Kai kurie žmonės man atrodė kaip daiktai. Vie
nus matydavau sėdinčius kiekvienų sekmadienį tam 
pačiam suole bažnyčioj, kitus savaitgaliais toj pa
čioj smuklėj ir toj pačioj kėdėj. Jie atrodydavo kaip 
būtini baldai, televizija, grojamoji mašina arba 
bilardo stalas. Ir jei kada tų nuolatinių sėdėtojų 
nebūdavo, manydavai, kad trūksta kai kurių alinės 
rakandų. Be abejo, buvo ir mane laikančių vienu 
iš būtinų daiktų, kurio kada nors neradus, galėjo 
atrodyti, kad kažkas iš patalpų išgabenta.

Bet vienų žmogų kaip daiktų visada matydavau 
grįždamas iš darbo besėdintį verandoj. Jis buvo 
sudžiūvęs, pilkas ir raukšlėtas, kaip medžio žievė. 
Ant seniai dažyto suolo nusišėrusiais dažais, ka
daise buvusioj baltoj verandoj, jis sėdėjo parėmęs 
smakrų ant rankų, sunertų virš plonos lazdos galo. 
Kadangi buvo smulkaus sudėjimo, jį, tur būt, todėl 
visi vadindavo Mikučiu, gi tas vardas ilgainiui išvir
to į Kukutį. Tris kartus Mikutis eidavo į gretimų 
alinę išgerti po keletu stikliukų. Esu, nuo to už
kaista kraujas ir širdis geriau veikia.

Su Kukučiu susipažinau alinėj. Kai su drau
gu Andriumi įėjom į vidų, Mikutis valandėlę ste
bėjo mus ir pagaliau pasakė įprastų ir iš esmės 
juokingų sakinį:

— Vaikai, ką jūs gersite nuo manęs?
Senukų kalbant išgirdau pirmų kartų ir beveik 

nustebau. Atrodė keista, kad tas nuolat ant su
nertų rankų paremtas smakras dabar virpėjo ir 
bespalvės lūpos šiepėsi šypsenai.

Su Andriumi žvilgterėję vienas į kitų, nežino
jome kaip pasielgti, bet alinės savininkė, jauna 
pilna moteris, pasakė:

— Išgerkite. Padarykite jam malonumų.
Užsisakėm alaus ir pakeldami stiklus šfikte- 

lėjom:
— Į sveikatų, dėde, — o po to pridėjom:
— Mes jaunesni, Mikuti, mes turėtume mokė

ti, mes ne pensininkai, o darbininkai.
— Neverta kalbėti. Man tuoj nebereikės ir 

pensijos, — tylomis, vos girdimai, kalbėjo Mikutis, 
— mano saulė jau apsigręžė, — negalėjom suprasti, 
kaip jis taip tyliai kalba.

— O kiek tau metų? — tariau kažkaip juo
kingai, lyg kokioj įstaigoj.

— Kas čia žino, tur būt, apie aštuoniasdešimt,

— atsakė ramiai.
Mums atrodė keista nežinoti metų, ir, matyt, 

tai pastebėjusi alininkė tarė:
— Tikrai nežino. Kartais sako septyniasde

šimt, o kartais aštuoniasdešimt. Bet argi tai 
svarbu. Senas, ir tiek, — kalbėjo ji, lyg apie ne
gyvų daiktų.

Kukutis išgerdavo keletu stikliukų, ir jo 
pilkas veidas šviesėdavo, nuo kėdės pasikėlęs 
jis treptelėdavo plona koja, tada išeidavo pa
valgyti ir vėl rymoti ant lazdos, kol tos deg
tinės, kaip gazolino, gyslose užtekdavo. Ir kai visa 
išblėsdavo, jis vėl sugrįždavo į alinę. Ir kai dūmų 
prietemoje sutikdavome Kukutį, jis visada pakar
todavo tų patį, lyg nežinodamas kitų žodžių, kaip 
vaikas ar papūga:

— Vaikai, ką gersite nuo manęs? Mano saulė 
apsigręžė. Man tuoj reikės namo. Kiek čia be
gyvensiu. Dar pora metų, ir viskas, — kartais dar 
pasiaiškindamas. — Duoda pensijų, palaidojimui 
turiu draudimų, o širdžiai pastiprinti turiu dar 
kokį tūkstantėlį sutaupęs. Nenoriu nieko valdžiai 
palikti, aš visų gyvenimų jai sunkiai dirbau. Kų 
nuo manęs vaikai?

Mikutis atskaičiuodavo už eilę sėdinčių. 
Mums atrodydavo, kad pora metų tai tikrai labai 
daug, tačiau bėgo dienos ir mėnesiai taip greit, kad 
negalima buvo suprasti, kaip gali taip greit pra
bėgti metai, susidedu iš ilgų, nepasibaigiančių dar
bovietėj valandų.

Nuskubėjo metai ir dveji ir treji, o Mikutis 
vis sau sėdėjo parėmęs lazdų ligi vėlyvo rudenio, 
sukdamas savo kėdę į saulę. Mikutis buvo nemo
kytas, jis viskų blogai apskaičiavo, jis gyveno ilgiau 
negu manė. Pinigai baigėsi, ir nebegalėjo įsigyti 
stiklelių, judinančių kraujų. Tebebuvo ta pati ali
nė, ir žmonės beveik tie patys eidavo pro duris ir 
sėdėdavo ten vakarais, kaip patys galį kilnotis bal
dai, tik Mikutis nebegalėjo kada nori įeiti į vidų ir 
pusgarsiai ištarti: “Man ir aniems įpilk”.

Jis buvo apsiskaičiavęs. Jei eidami pro šalį 
rasdavom berymantį ant lazdos, visada šūktelėda- 
vom:

— Dėde, einam j vidų, širdis atsigaus, kaip 
tu sakai.

Mikutis tylėdamas nulipdavo penketų laiptelių, 

įeidavo į alinę tylomis išgerdavo keletu stiklelių ir 
net mums nepadėkojęs išeidavo gyvesniu žingsniu, 
žvelgdamas durų link kažkokio spindėjimo įgavu- 
siomis akimis. Ir sudie nepasakydavo, o išeidavo, 
kaip restauruotas daiktas, Mikutis nenorėjo kal
bėti, jis beveik gėdinosi, kad taip neapskaičiavo ir 
tebegyvena. Tegerdavo kaip seniau keletu stiklų, 
lyg vaistų, lyg kas nors jam būtų nustatęs skaičių, 
kaip alyvos kiekį automašinai.

Buvo vėlyvo rudenio penktadienis. Pro debe
sų pilkas properšas švystelėdavo besileidžianti 
saulė, ir vėl jų tuojau uždengdavo, rodos, kartu su 
ja besileidžių debesys. Pilkšvai paraudę. Medžiai 
šlamėjo, baigdami barstyti rusvus lapus, lyg nu
pliekstus tos besileidžiančios saulės. Radijas skel
bė, kad būsianti naktį šalna, tačiau pavakarys ne
buvo šaltas. Grįžom su Andriumi namo beveik lai
mingi. Nešėmės savaitines algas, ir prieš akis bu
vo dvi dienos pinigingos laisvės. Išskyrus didesnį 
judėjimų, šiaip jau niekas įprastiniam kvartale 
nebuvo pasikeitę. Ir Kukutis sėdėjo verandoj, ant 
lazdos padėjęs smakrų, po kuriuo buvo sunerti ploni 
pirštai, kaip šakaliai. Bespalviame veide buvo dvi 
bespalvės akys, kurios matė, nes mums atrodė, kad 
prispaustos lūpos vėrėsi šypsniui.

— Mikuti, — šūktelėjo Andrius, — užeinam, 
atsigausi.

Senis be žodžio pasikėlė, beveik neišsitiesda- 
mas nulipo laiptais, ir drauge pasukom alinės 
link. Pro veriamas duris mušė dūmais ir išlaistyto 
alaus raugu, bet po keletos minučių to nebebuvo 
jausti. Tapom tos visos aplinkos dalimi. Buvome 
baldai, triukšmingai sėdį senose vietose, kartais 
judų, lyg spiritistiniuose seansuose. Mikutis at
kuto, akys įgavo spindėjimo. Dabar jis atrodė gy
vas žmogus. Rodos, ir jo suvytusios rankos parie- 
bėjo, ir iš viso Kukutis buvo panašus į suvytusį 
beržų, į kurį ūkininkas staiga įpylė sulos. Seniokui 
buvo kaip tik tiek, kiek reikia, tačiau mums buvo 
daugiau, ir mes spaudėm Mikutį dar vienų viršaus, 
nes juk jis išgyveno virš plano, išsimušęs iš pini
gų ir pergyvenęs vienmečius, kurie seniai gulėjo iš 
anksto pirktuose lotuose, po tašytų akmenų pa
minklais, liudijančiais jų buvusį sunkų gyvenimų. 
Ir mes įpylėme Kukučiui virš plano, kad jis vos be
galėjo paeiti. Išvedėm, tikriau išnešėm drauge su 
lazda ir pasodinom verandoj. Buvo vėsu, tiesiog 
gaivinančiai gera. Senis ant lazdos sunėrė rankas 
ir padėjo galvų, ant kurios juokingai kabėjo mėly
na, panaši į beisbolininko, kepurė.

— Va, pasėdėsi, ir bus gerai, — pasakė And
rius, mums lipant laipteliais. Buvo vidurnaktis, 
gatvė niūksojo tyli, ir mūsų batai į laiptų medines 
lentas atsimušinėjo keistai dundėdami. Vos spė

jom paeiti keletųžingsnių, kaip atsidarė namelio 
durys ir išėjo senutė šeimininkė.

— Mikuti, eik į vidų, sušalsi, atsigulk kaip žmo
gus, — purtė ji senį už pečių. Atsigręžę stebėjom 
balzganoj lempų šviesoj, prasimušančioj pro leng
vai judančius medžius ir šmėkščeliojančioj laiptuose 
ir verandoj. Senis bandė keltis, bet neįstengė. 
Pagaliau, senutės padedamas, atsistojo ir, pilnai 
neišsitiesęs, griuvo prie slenksčio.

— Eime, įversim žmogų į lovų, — pasakiau, 
ir bildėdami užlipom į verandų. Vienas paėmėm 
už pečių, antras už pusiau ir įvilkom į vidų.

— Ranka, ranka skauda, — murmėjo Kukutis, 
stenėjo, pora gelsvų dantų kramtė bespalves lūpas.

— Skauda, — jis sakė, bet mes nekreipėm dė
mesio, paguldėm į geležinę lovelę, senų kaip ir jis 
pats, labai siauram kambary ir stabtelėjom, kol 
senutė numovė batus. ,

— Neverk, dėde, nieko neatsitiko, išsimiegosi, 
susitrenkei, rytoj vėl nueisi atsigauti, — murmė
dami išėjom į gatvę. Buvo gera ir vėsu, ir norė
josi dainuoti po šaltu, žvaigždėtu dangum.

Kita diena buvo šaltoka ir skaidri kaip stikli
nė, tačiau Mikučio verandoj neradom. Tik alinėj 
paaiškėjo, kad senis nusilaužė rankų.

— Tai, va, begalės stiklų tik su viena kilnoti, 
— pasakė kažkas beveik linksmai ir teisingai.

— Išvežė į ligoninę, sugipsuos ir sugys, — tarė 
aludininkė, ir, prisiminęs daktarų teigimų, kad se
niams kaulai blogai gyja, netikėtai skubiai prarijau 
porų stiklų.

— Bus gerai, pasveiks, — pasakė skeptiškai 
Andrius, ir išėjom namo. Pagaliau juk mieste 
kasdienų šimtai susižeidžia ir miršta, ir ligoninės 
visada pilnos.

Vėliau Mikutį parvežė namo, paskui vėl nuga
beno į ligoninę, ir po savaitės alinėj išgirdom, kad 
Mikutis mirė.

Valandėlę sėdėjom apgailestaudami, kol vienas 
senyvas vyras, grįžtelėjęs į mus, piktokai pasakė:

— Piemenys, nugirdėt žmogų, o paskui dar 
rankų nulaužėt, — geras pavaišinimas.

— Kokio velnio burbi, mes padėjom jį į senų 
vietų. Kam boba pajudino? Kai daiktai stovi 
vienoj vietoj, jie gali ilgai stovėti, o kai pradeda 
judinti, jie lūžta, — atkirto Andrius.

— O pagaliau jei ir būtų mūsų kaltė, tai nieko. 
Juk mes tik sutrumpinom laikų tarp Mikučio ap
skaičiuotos ir faktinės mirties. Jis pats tikino, 
kad saulė apsigręžė, — pasakiau ir mąsčiau, kad 
gal tikrai Mikučiui šviesiau, negu mums čia, virš 
kurių galvų pro dūmais ir dulkėm apneštą abažūrą 
metė elektra liūdnų ir laikinų spindulį į judančius 
ir pastovius baldus.
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yra du pasauliniai karai šiame 
šimtmetyje, kai jauni vyrai ilgus 
metus praleido karo lauke. Jų 
daugelis ir žuvo, todėl vedybinio 
amžiaus moterų buvo perteklius 
ir po vieno ir po antro karo. Šis 
tipas dažnas, be abejo, ir maho
metonų pasaulyje, bet ten jau 
dėl kitų priežasčių. Ten moteris 
įstatymo, papročių ir religijos te
belaikoma vyro tarnaite.

ASISTUOJAMASIS TIPAS
Tai moteris, kuri pati sau cen

tras ir jaučiasi patenkinta ir lai
minga, kai visur ir visada yra asi
stuojama, kai ji yra lydima nuo
latinio vyro dėmesio. Jų galima 
pavadinti nuolatine sužadėtine, 
kurių vis ir vis reikia laimėti, rei
kia užkariauti. Kraštutinis atve
jis —- tuščias koketavimas, gi li
guistas — neurotinis vyro dėme
sio ir užuojautos pareiškimo rei
kalavimas. Jų visad reikia prisi
minti gimtadienyje ir šiaip šven
tėse. Gėlės, puošmenos ir komple- 
mentai yra dalis jos gyvenimo ir 
geros nuotaikos. Visoj asmenybėj 
ryškus egoistinis bruožas. Pati ji 
mėgsta puoštis ir pasirodyti, bet 
tik ten, kur į jų atkreipiamas dė
mesys, kur ji sutinkama, asistuo
jama ir palydima. Ji mėgsta viešu
mų savo sublizgėjimui. Privačia
me, uždarame gyvenime gali būti 
netvarkinga ir nerūpestinga nei 
dėl tualeto, nei dėl švaros.

Dominuoja jausmas bei emoci
jos, bet tai nebūtinai yra gilu. 
Mylimam vyrui ji gali būti švelni 
ir maloni, o ypač tą gali parodyti 
viešumai. Menkesnės kultūros ir 
mažiau aptvardyta asmenybė vie
šumoje gali demonstruoti savųjį 
pasisekimų ir koketuoti, tuo tikė
damasi sukelti vyro pavydų bei 
dėmesį sau. Apskritai šis moters 
tipas neperdaug paslankiam ir 
apdairiam vyrui šeimos gyveni
mui rizikingas, nes kasdienybe ši 
moteris greitai ima bodėtis. Len
gvai nueina paskui tų, kas parodo 
daugiau dėmesio, galantiškumo, 
kas žada gyvenime didesnio ir 
platesnio pasireiškimo, kas tur
tingesnis, garsesnis, žymesnis.

Sis tipas dažnas tarp miestelė
nų, ypač didmiesčiuose. Augštes- 
niojoj ir augštojoj klasėj tai žino
mos didžiųjų priėmimų šeiminin
kės, scenos žvaigždės, dažnai lab
daros ir šiaip organizacijų jei ne
tiek veikėjos, tai nuolatinės daly
vės. Jos, paprastai, žavios ir pa
trauklios, todėl dažnos su jomis 
vedybos tų, kurie turį padėtį bei 
turtų. Skyrybomis išgarsėjusios 
moterys dažnai yra šio tipo.

AKLI GYVIAI
Visiems gerai žinoma, koks svar

bus organas yra akys. Tačiau yra 
žuvų, kurios neturi akių ir jos ne
reikalingos joms. Tai ambliopsis 
— nedidelė, beveik bespalvė žu
velė, prisitaikiusi gyventi visiško
je tamsoje povandeniniuose gėlo 
vandens urvuose.

išis aklumas nėra joms didelis 
trūkumas, kadangi ambliopsis turi 
labai gerus jutimo organus, pa
keičiančius regėjimų. Daugelis gi
liavandenių žuvų taip pat yra ne
tekusios regėjimo, nes visiškoje 
tamsoje nieko nematyti.

Aklos žuvys susiranda maistų 
ir apsisaugo nuo priešų, naudoda- 
mosios garso bangomis. Žuvis, 
plaukiojanti visiškoje tamsoje, tar
si nedidelis radiolokatorius siun
čia garsinius signalus. Atsispindė- 
jusios nuo kokio nors daikto, gar
so bangos grįžta atgal, ir žuvis 
juos pagauna. Taip ji sužino, kas 
yra jos kelyje.

Skirtingai nuo aklųjų žuvų, 
priekrantiniuose Siaurės ir Pietų 
Amerikos vandenyse gyvena ne 
mažiau įdomi žuvis — keturakė. 
Kiekviena jos akis padalyta į dvi
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpila! ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

MOTERĮ sutikus
I

(Žiūr. pradžią psl. 2) 
EMANCIPUOTASIS TIPAS

šiaip jau moteris savo biopsi- 
chine prigimtimi yra linkusi su
bordinuotas vyrui, pasiduoti jo 
vadovavimui ir globai, jei tik jis 
yra pakankamai stipri asmenybė, 
jei jis turi aiškų gyvenimo kelių, 
savo pasaulėžiūrų bei principus ir 
pagal tai eina. Tokias moteris mes 
ryškiau ar mažiau ryškiai sutin
kame tarp motiniškųjų, globo
jančiųjų ir asistuojamųjų tipų. 
Gal kaip tik dėl to viso pasaulio 
socialinė bendruomenės struktū
ra, labai tik su mažom išimtim, 
nors šiuo metu ir yra suteikusi 
moteriai lygias teises viešajam 
gyvenime, visdėlto savo dvasia 
yra patriarchališka.

Sutinkame tačiau ir aiškiai 
emancipuotų moterų. Tai veiklu
sis, racionalusis vyriškasis tipas, 
jei tam tikrų veiklumo bei racio
nalumo atspalvį (platesnį ir pa
stovų — visuomeninio, organiza
cinio ir logiško sintetinimo pobū
džio) įžiūrim vyriškumo savybę. 
Šio tipo moteris yra savaranki 
asmenybė, jei ir gyvenanti su vy
ru bei šeima, tai greta turinti sa
vo atskirų pasaulį, savo interesų 
ir pasireiškimų sferų, savo asme
nines ambicijas, kurios gali eiti 
paraleliškai su vyro pasireiškimo 
embcijomis, siekimais, bet ne kar
ta ir kryžiuotis, šio tipo moteris 
gali siekti ir originalumo, todėl

BUTĄ/ LIETUVOJE
Viena įdomiausių temų, tai Lie

tuvos miestų butai, jų išvaizda, 
sąlygos gauti butus ir kt. Kalbė
damasis su neseniai iš Lietuvos at
vykusiais, ELTOS atstovas pir
miausiai teiravosi apie Vilniaus, 
Kauno statybos, apie jų pobūdį bei 
būdingesnes savybes.

— Kadangi Lietuvoje jaučiamas 
nepaprastas būtų trūkumas, tai 
netenka stebėtis jei Vilniuje ir 
Kaune statoma nemažai naujų gy
venamųjų namų. Dažniausiai jie 
statomi ištisais kvartalais ir juos 
vadina “mikrorajonais”. Tokiuo
se kvartaluose yra parduotuvės, 
kirpykla, kartais ir mokykla. Tie 
rajonai Kaune daugiausiai iškilo 
Petrašiūnuose, Panemunėje, Vili
jampolėje, o Vilniuje — Antakal- 
nyje? Žvėryne ir miesto dalyje įva
žiuojant iš Kauno pusės.

Naujieji namai turi eilę trūku
mų. Stalininiu laikmečiu jie buvo 
puošiami nereikalinga skulptūra 
— bokšteliais ir kitais niekam ne
reikalingais, tačiau brangiai at
segančiais ornamentais. Vėliau 
susigriebta — dabar namai jau 
statomi panašesni į vakarietiškus. 
Vis dėlto butų aukštis juose toks 
žemas, kad lietuviai ne be pagrin

dalis — du vyzdžius, tačiau lę
šiukas yra vienas. Tokia originali 
akies sandara aiškinama tuo, kad 
keturakė minta tiek vandens orga
nizmais, tiek ir vabzdžiais. Plau
kiodama pačiame vandens pavir
šiuje, keturakė viršutinėmis akių 
dalimis žiūri, kas dedasi virš van
dens, o apatinėmis dalimis seka, 
kas vyksta po vandeniu.

METRINĖ SISTEMA naudo
jama 90 proc. viso pasaulio gy
ventojų. Tik anglosaksų kraštai, 
įskaitant JAV, naudoja pasenu
sius ir komplikuotus jardus ir co
lius. Sakoma, kad jardų įvedė 
Anglijos karalius Henrikas I, iš
matavęs nuotolį tarp ištiestos sa
vo rankos nykščio ir nosies galo. 
Ne tik ilgio, bet ir visi kiti ma
tai, įskaitant pinigus, anglų dar 
tebevartojami pagal tūkstančių 
metų tradicijų.

*
Lietuvoje išleistas rašytojo T. 

Tilvyčio satyrinių eilėraščių rin
kinys “Deja, dar pasitaiko” (110 
psl.).

jai natūralu pirmoj eilėj nepana- 
šėti vyrui. Ši asmenybė netelpa 
šeimos ratelyje, jai ten perankš- 
ta, bet veržiasi į platumų ir gilu
mų. Dažnas tipas tarp profesinių 
moterų ir šiaip šeimose su stipria 
ekonomine bei socialine atrama.

Iš dvasinių savybių dominuoja 
planavimas, įžvalgumas ir tesėji
mas. Vadinkim tai kasdieninėj 
šnekoj pažįstamais terminais — 
proto ir valios charakteriu. Įgim
tosioms šio charakterio savybėms 
išbujoti ir pasireikšti palanki dir
va ten, kur vyras inteligencija 
bei savo veržlumu yra žemesnis 
už moterį. Arba vėl, kur vyras 
yra tiek užimtas, kad namuose jis 
tik svečias, kur visas administra
vimas asmeninio turto ir namų 
krenta ant žmonos pečių. Kalbos 
nėra, kad politinės sąlygos, — de
mokratija ir moters teisių sulygi
nimas, — prisidėjo šiam tipui iš
ryškėti viešajam gyvenime. Jo iki 
šiol beveik nesutikdavome viešu
moje tradiciniuose bei ortodoksi
niuose mahometonų kraštuose. 
Šeimos ratelyje tačiau jis tiek se
nas ir taip plačiai sutinkamas, 
kaip pats žmogus.

Vakariečių visuomenėje šio tipo 
moterų sutinkam įvairiuose sluo- 
gsniuose ir įvairiose politinėse- 
socialinėse sąlygose. Viena, pavy
zdžiui, pasiturinti šeima nepri
klausomoj Lietuvoj. Ūkininkę Vid- 

do juos vadina “dėžutėmis”. Ypač 
sunku žiemą, nes namus apkūre
nant centriniu šildymu, bet esant 
mažai kubatūrai, butuose būna ne
paprastai tvanku. Todėl tų namų 
butuose pasijunti esąs kaip narve. 
Į gyventojų patogumus neatsižvel
gdami, sovietai namus su žemais 
butais stato taupumo sumetimais.

Trumpai tariant, tos naujos sta
tybos butai laikomi nepatogiais. 
■Čia vienas pavyzdys: Lietuvoje pa
plitęs paprotys keistis butais. Jei 
šeima gausesnė ir ji turi mažą bu
tą, tai skelbiasi laikraštyje, kad 
savo butą nori keisti į didesnį. Vi
suomet stengiamasi butą gauti se
nos, o ne naujos statybos namuose. 
Namus skubiai statant, juose 
trūksta rankenų, arba jos neveikia, 
neįmanoma atidaryti langų, dėl 
blogo kanalizacijos bei vandente- 
kio pravedimo nuo lubų krenta tin
kas, parketas iškrypsta ir suplei- 
Šėja ir pan.

— Kiek asmenų viename bute 
paprastai gyvena? Kokios butų 
nuomos? Kaip su butų apšildymu, 
ar gamtinės dujos (gazas) prieina
mos kaip šildymo priemonė?

— Didesnės šeimos gauna atski
rus butus. Toks butas turi du ar 
tris kambarius. Didesniuose bu
tuose apgyvendinamos kelios šei
mos. Šeimininkės turi naudotis 
bendra virtuve, gyventojai bendrai 
naudoja vonią ir dėl to gaunasi 
daug nepatogumų. Tai ypač pas
tebima kai butuose apgyvendina
mos įvairių tautybių šeimos. Ne
sutarimus tarp tų nuomininkų ten
ka spręsti net teismo keliu. Tai 
dažni atvejai. Būdinga, kad, kiek 
teko pastebėti, žydai negyvena 
drauge su kitų tautybių gyvento
jais. Žydai dažniausiai gyvena su 
kita žydų šeima. Kaip jie to pasie
kia — neaišku.

Viengungiui gauti atskirą butą 
Lietuvos miestuose beveik neįma
noma. Jam niekad nesuteikiamas 
dviejų kambarių butas, o vieno 
kambario su virtuve butų yra la
bai mažai. Todėl viengungiai pa
prastai turi glaustis prie šeimų.

čia tenka paaiškinti: dauguma 
Lietuvoje gyvenamųjų namų mies
tuose — valdiški, t. y. jie pastatyti 
valdžios ar nusavinti buvę privatūs 
butai. O privatūs butai — labai 
nedidelės kvadratūros namukai. 
Visi aukščiau minėti atvejai liečia 
valdiškus butus. Žinoma, ne visi 
juos gauna ir daug kam butus ten
ka nuomuoti privačiuose namuose 
arba būti subnuomininkais pas 
valdišku butų šeimininkus.

Valdišku butų nuoma nedidelė 
— vidutiniškai siekia 5 — 10 rb., 
tai priklauso nuo buto kvadratū
ros. Jei šeima Vilniuje ar Kaune 
turi didesnį butą, tai ji vieną kam
barį išnuomuoja ir mėnesiui gau
na ligi 20 rb. nuomos. Tuo būdu 
buto šeimininkas apmoka savo nuo
mą ir dar uždirba. Žinotina, kad 
iš subnuomininko reikalaujama, 
kad jis neskelbtų nuomos dydžio. 
Panaši kaina nuomuojant ir priva
čiuose namuose.

Elektra Lietuvoje nebrangi ir 
už ją mokama pagal skaitliuką. 
Senos statybos namai daugiausiai 
apšildomi malkomis ir anglimis — 
tuo pasirūpina patys gyventojai. 
Valdiškuose namuose kurą pristato 
namų valdyba, apmoka gyventojai 
ir namai apšildomi centraliniu šil
dymu. šildymas alyva Lietuvoje 
nežinomas. Gamtinės dujos nau
dojamos tik virimo reikalams, bet 
ne butų, šildymui. Dujos įvestos 
tik naujuose namuose. Kitų namų

mantienę, be abejo, augštos inte
ligencijos, nors jokios augštesnės 
mokyklos nelankiusių moterį pa
žino visas valsčius. Ji kooperaty
vo, pieninės ir koperacijos banke
lio valdybų narys, viduriniosios 
mokyklos tėvų komiteto pirminin
kė.

Atvažiuodavo į miestą su pui
kiais arkliais ir visad su vežėju. 
Svečiuodavosi augštesnio miesto 
visuomenės sluogsnio šeimose. Vi
si žinojo Vidmantienę, bet niekas 
Vidmanto. Daugelis ją tiesiog lai
kė našle. O gyvas buvo vyras, tik 
jis geras ir sąžiningas darbinin
kas ir visad namuose.

Kaune vieno ministro žmona 
būvi bemokslė ir tik šiaip gerai 
prasitrynusi. Dalyvaudavo visuose 
užsienio diplomatų ruošiamuose 
pobūviuose, buvo mielai sutinka
ma ir laukiama viešnia studentų 
sueigose ir baliuose. Bet beveik 
visad viena, nes vyras, be minis
tro pareigų, dar buvo dėstytojas 
universitete ir atspėjamu laiku 
bevelijo sėdėti prie knygų. Turėjo 
ji dar savo vardu namus Palango
je, kuriuos pati viena tvarkė ir dėl 
jų rūpinosi. Turėjo ji ir tris duk
ras, kuriomis tačiau daugiausia 
rūpinosi namų mokytoja ir tar
naitė. Tai buvo aiškus emancipuo
tosios moters tipas. Flirtas už na
mų jai mažai terūpėjo, nors šiaip 
jau mėgo vyrų draugiją, bet dau
giau kaip palydovus bei draugus.

Viena šeima Lietuvoje (abu su 
augštuoju mokslu) iširo, nes žmo
na, labai jau ryškus emancipuo- 

gyventojai, norėdami virti dujo
mis, nusiperka dujinę plytelę ir 
vadinamą dujų “balioną”, kurį 
kas mėnuo tenka keisti. Norint 
savo bute turėti gamtines dujas, 
tenka užsirašyti į didelę eilę. Rei
kia laukti ir tiems, kuriems išsen
ka dujų “balionas”. Kol dujų 
tiekimo valdyba pristatys pilną 
“balioną”, kartais praeina net sa
vaitė, tad šeimininkės atsiduria 
keblioje padėtyje. Dujas patiems 
įsirengti draudžiama.

— Kaip su butų įrengimais? 
Kokia tvarka gaunami butai, ku
riuo būdu patiriama apie tuščius 
butus?

— Radiją turi kiekviena šeima, 
televizijos aparatą pastebėsi jau 
rečiau, o šaldytuvą ar skalbiamą 
mašiną dar rečiau. Kad šie namų 
apyvokos daiktai brangūs ir ne 
kiekviena šeima juos turi liudija 
miestuose veikią nuomojimo punk
tai — juose išnuomojamos skalbi
mo mašinos, dulkių surbliai bei 
kiti namij apyvokos reikmenys.

Valdiški butai dabar gaunami 
tik per darbovietes. Tiesa, vykdo
mieji komitetai turi taip pat butų 
fondą, kuris panaudojamas ypa- 
tingesniais atvejais (pvz. pensinin
kams). Butų gavimo tvarka to
kia: padavus pareiškimą darbovie
tės profesinės sąjungos komitetui, 
prašančio gyvenamą vietą aplanko 
komisija. Ji nustato ar butas rei
kalingas. Paprastai, jei žmogui 
“nelyja ant galvos”, jei jis turi 
kokią pastogę, tai jo prašymas ne
patenkinamas. Teigiamu atveju, 
prašantysis įtraukiamas į sąrašą, 
kur jau keli šimtai laukiančiųjų. 
Juk darbovietėms per metus išski
riama kelios dešimtys ar dar ma
žiau butų, todėl galite įsivaizduoti, 
kaip pasijunta žmogus atsidūręs 
pvz. 300-jų eilėje. Nenorėdami 
laukti butų metų metais, gyvento
jai griebiasi kyšių, naudoja pa
žintis ir pan.

Apie siūlomus butus laikraščiuo
se niekad nerasi skelbimų. Tačiau 
spaudoje (Vilniaus “Vakarinėse 
Naujienose”, kurios nepasiekia 
Vakarų) pastebėsi daug skelbimų 
ieškančiųjų butų, šie butą ar

AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMAI Paruošė Ve™

Rinkiminėje propagandoje pa
naudojamos visos priemonės kan
didatą pristatant rinkikams — 
publikai. Pagal galiojančius nuo
status kandidatas nemokamai 
naudojasi radiju ir televizija šia 
teise naudojasi visi išstatytieji 
kandidatai.

Nuoširdžiai užjaučiame

a. Šidlauską

jo broliui Broniui Lietuvoje tragiškai mirus.

Gintalų Seimą

tas, net vyriškas tipas, beveik vi
sose viešojo gyvenimo srityse 
lenktyniavo su vyru, o šio pasi
reiškimo laukas buvo kaip tik tas 
pats viešasis — politinis. Tačiau 
kita šeima visai darniai sugyveno, 
nors abu buvo žymūs socialdemo
kratų veikėjai, spaudos žmonės, 
abu akademinių profesijų. Visuo
meniniame gyvenime garsesnė ta
čiau buvo žmona negu vyras.

Angliškai kalbančiuose kraštuo
se dažnas emancipuotasis tipas J. 
A. V. Komunistinėje Rusijoje po 
revoliucijos dirbtinai buvo skati
nama moters emancipacija. Dėl to 
ji ir beveik visuose darbuose (ir 
ten, kurie beveik be išimties ki
tuose kraštuose telaikomi vyro jė
gai tinkami) atsistojo greta su 
vyrais. Sutinkama ji ten ir unijo
se bei profesinėse sąjungose ir 
tarp labiausiai užsidegusių kovo
tojų partijoje. Tokia ji neretas 
narys ir kitų kraštų komunistų ei
lėse.

Jautresnės ambicijos vyrui šio 
tipo moteris šeimoje gali būti 
priežastis menkavertystės kom
pleksui, apskritai nesutarimams. 
Iš kitos pusės tokios moters vyras 
gali būti paskatintas darbui, ryž
tui ir kilimui. Bet be abejo, šei
mai ši moteris neskiria tiek laiko, 
kaip kitos jos lyties seserys. Di
delei jų daliai erotinis momen
tas, atrodo, nėra dominuojantis 
prigimtyje. Laikykim, kad jos 
randa sublimaciją kituose josios 
veiklios prigimties pasireiškimuo
se. Nors literatūriniam pasaulyje

kambarį tegali išsinuomoti tik pri
vačiuose namuose ar būti subnuo- 
mininku valdiškuose. Jau minėta, 
kad tuo atveju kainos būna aukš
tos.

Esama išimties: vykd. komitetas, 
patyręs, kad į valdišką butą pri
imamas subnuomininkas ir nusta
tęs, kad buto šeimininkas turi per 
daug kvadratūros, subnuomininkui 
suteikia vad. orderį kambariui — 
kitaip sakant, jis jau mokės ma
žesnę nuomą, bet... valstybei.

v Retai, bet pasitaiko iškraustymų 
iš butų. Butų nuomos taisyklės 
numato galimus iškraustymo at
vejus, pvz. kai patalpos sąmonin
gai gadinamos ar pastoviai truk
doma ramybė. Tokių atvejų ne
daug jau vien tik dėl to, nes val
diški Butai branginami.

— Ar rusai ir kiti turi pirmeny
bių išsinuomojant butus?

— Žinoma, į Lietuvą atvykę ru
sai ar kiti Sovietijos atėjūnai bu
tu aprūpinami labai trumpu laiku. 
Jie butus gauna per darbovietes.

Bele, išskirtina dar viena, iš už
sienio grįžusiųjų kategorija. Val
diški butai jiems suteikiami be ei
lės ir jie su patogumais. Tai da
roma grynai propagandiniais su
metimais. nes nenorima sugrižė- 
lius atbaidyti nuo sovietinės tikro
vės. Jie aprūpinami ir gerais dar
bais, tačiau to nepaisant tie "ree- 
misrantai” dažnai reiškia nepasi
tenkinimą. Galima pridurti: dau
gelis Kaune gyvenančių, iš Pietų 
Amerikos sugrįžusiujų stengiasi 
gauti leidimus grįžti atgal. Jie 
važinėja i Maskvą, prašo tarpi
ninkauti buvusių kraštu pasiunti
nybes ir nurodo uriežąstį — Lietu
voje esąs netinkamas klimatas... 
Tačiau visai atvirai jie sakosi esą 
nepatenkinti gyvenimo sąlygomis 
Lietuvoje. (E)

Rinkimų dieną kiekvienas re
gistruotas pilietis balsuoja laisvai 
pasirinkdamas kandidatą į prezi- 
deentus. Rinkimai slapti. Balsa
vimuose dalyvauja ir moterys 
nuo 1920 metų ir kareiviai, kur 
bebūtų prisiunčia savo balsus 
paštu.

klasinis emancipuotosios moters 
tipas — prancūzė George Sand 
(ji ir vardų Georg pasirinko vy
rišką) yra net labai išgarsėjusi 
savo meilės istorijomis. Bet jos, 
mums atrodo, yra buvusios tik 
šiaip sau nuotykiai, gal net mados 
dalykai ar dėl originalumo. Tik 
meilė Frederic Chopin’ui išimtis, 
nors ir šiuo atveju nėra jau taip 
aišku, ar ji mylėjo Chopin vyrą 
ar tik kūrėjų bei jo muzikų.

PEREINASOMIOS PASTABOS
Aptarėme keturius moters pa

veikslus. Kalbos nėra, kad tai su 
pačiais ryškiausiais kontūrais. 
Gyvenime mes sutinkame įvai
riausių pereinamųjų, nes ir patys 
įgimtieji žmogaus reiškimosi sti
mulai įvairuoja savo stiprumu ir 
tarpusavio balansavimusi. Prisi
deda šeimos, klasės, tautinės ben
druomenės dvasia bei kultūrinio 
ciklo apskritai atmosfera. Viso to 
įtakoje vyksta auklėjimas, o dėl 
ir prigimties tramdymas, kontro
liavimas bei įvairiomis pasireiš
kimo srovėmis nukreipimas. Bet, 
jau pradžioje minėjom, iki tam 
tikro laipsnio pirminiai žmogaus
struktūros bruožai išlieka ir su
teikia asmenybei atpažįstamą at
spalvį.

Turim dar ir tai pabrėžti, kad 
ne mūsų tikslas bei ambicija į šią 
moters tipų klasifikaciją įvesti 
vertybių sąvoką. Kiekvienas žmo
giškasis reiškimasis yra lygiai 
žmoniškas bei natūralus, kol žmo
gus jį kontroliuoja, kol jis išlieka 
ištikimas pats sau ir žmogaus pa
vidalui. Kiekvienas todėl ir mote
rų tipas suranda sau tinkamą ar 
mažiau tinkamą gyvenimui part
nerį, jei dėl kaikurių kitų prie
žasčių nenueina kitu keliu. Ir tai 
tiesa, kad ypač jaunam amžiuje 
pasirinkimas partnerio mūsų lai
kais, ypač miestelėnų ir šviesuo
menės sluogsniuose yra iraciona
lus. Erotinis žavesys sprendžia 
žymiausią vaidmenį, kurio kilmė 
sunkiai" ištiriama. Nepaslaptis ta
čiau, kad vien juo besivadovau
jantieji dažnai greitai nusvyla, 
kai meilė neišvengiamai virsta 
kasdieniniu gyvenimu. Tada jau 
kalbama: būdai nesutinka, neata- 
tihka savasis tipas.

Kažkas jieško vedyboms draugo 
tipo moters ar moteris draugo ti
po vyro. Vyro ir žmonos tačiau 
santykis yra kas kita, negu gyve
nimiška draugystė. Jei ir taip at
rodytų dairymosi ir asistavimo 
laiku, tai kitaip vyro — moters 
santykis išryškėja šeimoje gyve
nant.

Su vedybomis įvyksta nuosta
biausių dalykų. Baltasis veda spal
vuotą, nors šiaip net draugo spal
vuoto lenkia. Lėtas vyras veda 
smarkią moterį, nepraktiškas — 
praktišką. Kalbama apie natūralų 
savęs papildymą, žavesį priešybe, 
apie žmogaus prakaito atliepimą 
erotinei sferai. Pastoviausios ta
čiau vedybos, kur pasirenkant bu
vo klausoma ir išminties balso, 
kur vyrauja dvasinių ir praktinių 
interesų panašumas.

Rinkimų metu publika detaliai, 
informuojama apie balsavimų ei
gą. Beveik visos radijo ir T.V. 
stotys rezervuoja šiam tikslui 
laiką, o spauda leidžia specialias 
laidas. Amerikos visuomenė in
formuojama greitai ir tiksliai.

(Bus daugiau)
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Nelauktas pralaimėjimas
Adelaidės jaunių mergaičių krep

šinio komanda užbaigė sezoną be 
pralaimėjimų. Visus susitikimus 
vytietės laimėjo užtikrintai dideliu 
taškų skirtumu. Pusfinaliuose 
lengvai laimėjo prieš United Chu
rch komandą. Visi šios komandos 
gerbėjai buvo tikri laimėjimu fina
linėse rungtynėse. Finale teko su
sitikti su Adelaidės komanda. Ši 
komanda turi keletą aukštų žaidė
ją ir pora iš jų seniai žaidžia krep
šini. Tokia priešininkų persvara 
nekėlė vytietėms susirūpinimo. 
Mūsų žaidėjos, nors ir mažesnės 
ūgiu, bet daug vikresnės, greites
nės, geriau valdo kamuolį ir turi 
geresnį išlaikymą. Rungtynių pra
džia apylygė, nors mūsų žaidėjos 
ir susidūrė su sunkiai praeinama 
priešininkių gynyba. Priešininkės, 
dominuodamos ūgiu, nuiminėjo vi
sus atšokusius kamuolius ir ben
drai primetė mūsų komandai ne
naudingą žaidimo stilių. Puslaikis 
baigtas 13-17 mūsų nenaudai. Ant
rame puslaikyje teko palaidoti lai
mėjimo viltis.

Mūsų žaidėjų tarpe matėsi labai 
didelis nervuotumas, kas kliudė

NEPAPRASTAI įvertinti 
J. ŠOLIŪNO APRAŠYMAI Iš 

AUSTRALIJOS
Gautomis žiniomis iš Amerikos 

vietos lietuvių tarpe susilaukė di
delio susidomėjimo žurnalisto J. 
šoliūno rungtynių aprašymai Ame
rikos lietuvių spaudoje, ypač 
"Draugo” dienraštyje Čikagoje. Jo 
aprašymai dienraštyje buvę tokie 
populiarūs, kad vos tik pasirodžius 
dienraštis būdavo tiesiog grobstyte 
iŠgrobstomas, kad pavėlavus jau 
nebūdavo galima gauti nusipirkti. 
J. Šoliūno raportažus iš Australi
jos, kaip rašoma, skaitę net ir tie, 
kurie iš viso nieko neskaitą.

AUSTRALŲ SPAUDA APIE 
MŪSŲ KREPŠININKUS

Sydnejiškis “Daily Telegraph” 
rugsėjo 8 d. numeryje atžymėda
mas Australijos olimpinės krepši
nio komandos pasiruošimus ir jos 
išvyką rugsėjo 11 d. kvalifikaci
nėms rungtynėms į olimpijadą, 
kurios vyks Yokohama mieste, Ja
ponijoje, gražiai paminėjo ir ne
seniai Australijoje viešėjusią Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinę 
pabrėžiant ir paskutinį jos laimė
jimą Toronte (Kanadoje) prieš 
Kanados olimpinę rinktinę.

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727 

išvystyti geresnį žaidimą. Prieši
ninkės taip pat neparodė jokio ge
resnio žaidimo nors ir lamėjo de- 
šmties taškų skirtumu. Rungtynės 
pasibaigė 17 — 27 rezultatu. Mū
sų komandai taškus pelnė: N. Vyš
niauskaitė 9, M. Lapienytė 3, G. 
Krivickaitė ir V. Jucytė 1. Be šių 
žaidėjų dar žaidė R. Marcinkevi
čiūtė ir E. Lapienytė.

šis pralaimėjimas buvo netikė
tas ir skaudus tiek pačioms žaidė
joms, treneriui, tiek ir lietuviams 
žiūrovams.

Pralaimėjimo priežaščių daug, 
bet iš jų tegali būti pamoka atei
čiai. Prieš aikštės gynybą mūsų 
žaidėjos turėjo atsakyti kietu pil
nos aikštės spaudimu, kas tikrai 
būtų davę geresnių rezultatų, žai
džiant prieš aikštės gynybą perlė- 
tai buvo perduodami kamuoliai į 
priekį. Žaista tik kraštais, nemė
ginta eiti per centrą. Mūsų žaidė
jos daugumoje tegina kamuolį, bet 
nedengia žaidėjų kas priešininkėms 
lengvai duoda galimybes perduoti 
kamuolius norima kryptimi.

Labai gaila, kad toks sėkmingas 
sezonas neužbaigtas čempijonių 
vardo laimėjimu. B.N.

KEISTAS PAUKŠTIS
Naujoje Zelandijoje yra gana 

keistas paukštis, vietos gyventojų 
vadinamas Kivi, šitas paukštis 
ieško sau maisto uosdamas uosle, 
kuri yra pačiame snapo smaigaly
je ir tiek jautri, kad jis iš tolo už
uodžia lekiantį sau maistui tinka
mą vabzdį, kurį sugauti atsistoja 
tinkamoje vietoje ir išsižioja tuo 
metu, kada vabzdys, nematydamas 
pavojaus, ramiausiai skrenda jam 
tiesiog j gerklę. Lekioti “Kivi” ne
gali, tik vaikščioja, bet taip pat 
greitai ir mikliai, kad sunku jį su
gauti. Kivi paukščių giminė ne
gausinga ir jau baigia nykti.ADELAIDĖS TENISININKĖS

Galbūt energingos stalo teniso 
vadovės O. Mikalainytės dėka Ade
laidės Vytis gali pasigirti gausiu 
jaunų stalo teniso žaidėjų prie
augliu. Dauguma šių jaunuolių 
dar tik žengia pirmus žingsnius 
prie žaliojo stalo su rakete. No
rint išsiaiškinti pažangiausią žai
dėją buvo suruoštas tarpusavio 
dviejų minusų turnyras, kuris vy
ko Lietuvių Namuose ir truko tris 
dienas. Turnyre dalyvavo net 
devynios žaidėjos, visos jaunesnės 
kaip 19 metų. Labai tvarkingai 
turnyrą pravedė sekcijos vadovė 
O. Mikalainytė.

Buvo daug netikėtumų stipres
nės žaidėjos pralaimėjo silpnes
nėms, ir tai atrodo vien perdaug 
jaudinantis. Ketvirčio finalus pa
siekė D. Viliūnaitė, M. Keršytė, A. 
Morkūnaitė, ir E. Pociūtė. A. Ur- 
nevičiūtei dėl ligos buvo suteikta 
teisė be žaidimo susitikti ketvirčio 
finaluose su D. Viliūnaitė kur pra
laimėjus 21 — 18, 22 — 20, A. 
Urnevičiūtė iš tolimesnių varžybų 
iškrito. A. Morkūnaitė laimėjo 
prieš E. Pociūtę 18 — 21, 21 — 18, 
21 — 18. Pusfinaliuose M. Ker
šytė nugalėjo A. Morkūnaitę 
21 — 17, 18 — 21, 21 — 16. Fina
luose susitiko D. Viliūnaitė ir M. 
Keršytė. Laimėjo D. Viliūnaitė 
21 — 6, 21 — 12. M. Keršytė fi
naluose sužaidė blankiai. Galbūt 
Marytei teko perdaug jaudintis 
patekus pirmą sykį į tokį turnyrą, 
dar ir į finalus. D. Viliūnaitei bu
vo įteikta maža dovanėlė šio tur
nyro atminimui.

Pasikalbėjus su šių jaunų spor
tininkių vadove ir trenere O. Mika- 
lainyte teko sužinoti daugiau apie 
jų pažangą.

Aldona Urnevičiūtė, Kristina ir 
Rasa Pacevičiūtė žaidžia jau tre
čią sezoną už “Vyties” sporto Klu
bą. Rasa yra komandos kapitonė 
ir kartu vyriausia amžiumi drau
gių tarpe, žaidžiama 8-je divizi
joje ir komanda užima 5-tą vietą

LAIŠKAS IS AMEBIKOS

NAMO SUGRĮŽUS
Iš Australijos važiuojant, ža

dėjau parašyti apie mūsų rinkti
nės kelionės galą. Tariausi tai 
padaryti galėsiąs labai greit, bet 
nevisada savo norus ir net paža
dus galima taip lengvai ir sku
biai išpildyti. Prisipažinsiu, kad 
jums parašymas užtruko ne dėl 
laiko stokos. Kas norės — supras 
mano tylos priežastis.

Nenoriu rašyti jums jokio 
straipsnio, šiuo metu geriau bū
tų toks atviras laiškas. Mat laiš
ko forma rodos bent kiek šiltes
nis apdaras žodžiui. Gi Austra
lijos lietuviams nebeturiu nieko 
daugiau širdy kaip tik šilumą ir 
nuoširdžiausią padėką už visa 
tai, ką patyrėme savo viešnagės 
metu.

Perilgai buvome Australijoje. 
Dabar neįmanoma net ir papra
sčiausios rungtynės užmiršti. O 
ką bekalbėti apie pergyvenimus, 
kurie dienų linkmę nukreipia. 
Tiek yra įžangos.

PASKUTINIAI ŽINGSNIAI
Sunkiomis kojomis palikome 

paskutinį kartą Sydnėjų. Lėktu
vui skrodžiant per tamsą ir nyks
tant paskutinėms miesto švie
soms, kažkaip išgąstingai ir su
skirdusiais balsais bandėme dai
nuoti atsisveikinimo dainą. Vis- 
dėlto, atsisveikinti, tai nepasi
sveikinti. Didelis skirtumas.

Mūsų rinktinės, bet ne visų iš
vykos dalyvių, nuotaika pagerėjo 
tik Havajų saulėtą dangų išvy
dus. Ir gera saulė. Buvo net keis
ta kada staigiai pradėjome pra
kaituoti. Ir kur neprakaituosi, 
jei temperatūra virš 80 laipsnių, 
o saulės pilnos pakampės.

Sugraibę visus likusius centus 
kišenėse, nusidanginam gražiau- 
sian Waikiki viešbutin, kur visi 
pleškinasi bangose arba rašo 
laiškus atgalios. Kągi iš Havajų 
mums Australija atrodė dar pirš
tu pasiekima.

Vakariop viskas susimaišo. Iš 
Sydnėjaus išskridome ketvirta
dienio vakare, o kai Havajuose 
atsiradome dar tebebuvo... ket
virtadienio rytas. Gyvenimas grį- 

lentelėje. Galima buvo užimti 
aukštesnę vietą, bet kelios rungty
nės buvo pralaimėtos nenuvykus į 
jas dėl įvairių asmeniškų reikalų. 
A. Urnevičiūtė tur būt bus stip
riausia komandos žaidėja ir dau
giausia yra laimėjusi taškų ko
mandai varžybose. Jinai turi stip
rų ir staigų kairinį smūgį, neblogą 
dešinį smūgį ir vartoja staigius 
padavimus — servus. Galvoja 
ginti Vyties spalvas XV-je Sporto 
Šventėje. R. Pacevičiūtė geriau
siai lanko treniruotes iš šios ko
mandos žaidėjų tarpo. Jos žaidi
mas daugiau defenzyvinio pobū
džio. Per šį turnyrą turėjo geriau 
pasirodyti, nes jau turi trejų metų 
žaidimo patirtį. K. Pacevičiūtė 
yra jauniausia komandos žaidėja 
(15 metų).

Kristina turi gražų žaidimo sti
lių, puolime naudoja dešinį ir kairį 
smūgius nors jie turėtų būti daug 
stipresni.

Už antrą Vyties mergaičių ko
mandą žaidžia M. Keršytė, V. Mi- 
keliūnaitė ir R. Pimpytė. Valdone 
Mikeliūnaitė jauniausia komandoje 
— 14 metų amžiaus. Jos tik šiais 
metais pradėjo žaisti stalo tenisą. 
Geriausiai lanko treniruotes M. 
Keršytė ir R. Pimpytė. M. Keršy
tė gerai naudoja kairinį smūgį. 
Jos dešinis smūgis irgi labai natū
ralūs, tik dar silpnokas. R. Pim
pytė turėtų įdėti daugiau darbo 
stiprinant savo smūgius. Rūta 
vyriausia komandoje ir visuomet 
parūpina komandai transportą. V. 
Mikeliūnaitė žaidžia labai gerai tik 
mažai lanko treniruotes. Per šį 
turnyrą pasirodė silpnokai. Val
donė daugumoje praktikuoja gyni
mosi stilių. Ši komanda žaidžia 10 
div. ir užima 5-tą vietą lentelėje.

Turnyro čempijonė Dale Viliū
naitė šiais metais negalėjo dėl 
mokslo žaisti už Vyties sporto Klu
bą. Ateinančiais metais žada tik
rai kovoti už Vytį. Jinai daugiau
sia treniruojasi privačiai namuose

■
RAŠO JONAS SOLIŪNAS

žo viena diena. Kas iš to? Kad 
taip savaitėlė atgal tai kas kita...

Dukart pergyvenę tą patį ket
virtadienį netaip greit paspruko
me iš Havajų. Turėjome išsineš
dinti vakare, bet mūsų debesų 
žirgas sugedo. Gerai, kad nevirš 
jūrelių, marelių.

Išvargę penketą valandų aero
drome, paryčiais movėm lėktu
vam Kai Amerikos krantus pa
siekėme buvo dar tik vidurdienis, 
pagal Los Angeles laiką, čia ne 
Australija. Mūsų niekas su gėlė
mis nesutinką, bet vistiek po na
mus išskirstė. Gavome keletą va
landų pailsėti ir pasiruošti vie
šam sutikimui. Vakare taip ir 
buvo. Vietos veikėjai gyrė mus 
už didelius darbus, o mes juos 
už dideles vaišes. Sutarimas ne
svietiškas.

Kitą dieną — rugpjūčio 15 die
ną — Žolinės. Mums be šventės 
tai dar ir gabaliukas kelionės ir... 
iškilmingas priėmimas Chicagoje. 
Kągi dar teks “baliavoti”. Chi
cagoje tiek aerodrome, tiek vai
šėse gražiai pasveikino, apkalbė
jo ir išskirstė rinktinę nakvynei. 
Manajam, pasirodė, kad kelionė 
baigėsi, nes čia turime vadina
mus “namus”. Tai pastatai kur 
artimiausi giminės gyvena. Ir 
taip po daugelio kelionės dienų, 
po visokiausių pergyvenimų, po 
įspūdingų ir monotoniškų kelio
nių išvykai Australijon pastatė
me tašką.

PASKUTINIAI PASIRODYMAI
Mūsų rinktinė savo darbo ne

baigė. Grįžus jai teko dalyvauti 
New Yorke įvykusiose lietuvių 
dienose. Čia ji rugpjūčio 22 die
ną žaidė rungtynes prieš Rytų 
Apygardos Rinktinę. Žiūrovų at
žvilgiu tai buvo gausiausiai ste
bimos rungtynės. Žinoma, dėl vi
sos savaitės atostogų ir Varno 
nebuvimo mūsų rinktinė pasirodė 
vos vidutiniškai. Beto pačiam 
žaidimui dar trukdė ir laikinai 
pastatyti krepšiai.

Pirmame kėlinyje rinktinė vi
siškai nesusigraibo ir prapila 
26:19. Visdėlto, antrasis kėlinys 
parodo tikrąjį rinktinės veidą. 
Mūsų rinktinė spusteli, išvysto 
komandinį žaidimą, demonstruo
ja visą eilę gražių derinių ir 
rungtynes laimi 84:67. Paskuti
nės 10-tis minučių atperka visą 
rinktinės pirmojo kėlinio blogį 
ir virš 3000 žiūrovų minia suke
lia nepaprastas ovacijas. Vėliau 
ir vėl iškilmės, o kitą dieną mū- 
sų rinktinę, stebint 10.000 žiū-

ASMENŲ, DIEVYBIŲ IR 
DIDVYRIŲ VARDYNAS. Surin
ko ir parengė Anis Rūkas. 90 psl. 
Kaina 3 dol. Šiame leidinyje ban
dyta surinkti originalius lietuvių 
asmenvardžius. Knyga daugeliu 
atvejų kupina kontraversiškumų, 
kurie vargu ar pakelia veikalo ver
tę.

su draugėmis arba su vyresniais 
stalo teniso veteranais. Turi stai
gų ir labai stiprų kairinį smūgį, 
gi dešinysis silpnas. Dalė labai 
norėtų patekti j Vyties komandą, 
kuri atstovaus Vytį XV-je sporto 
šventėje.

E. Pociūtė Vyties krepšininkė 
šiais metais buvo rezervine I-mos 
komandos žaidėja. Labai gerai 
seka sviedinuką ir stengiasi laimėti 
taškų. Jos žaidimas turėtų pagė- 
rėti pradėjus lankyti treniruotes. 
Reikia pasakyti, kad Elžbieta la
bai gerai pasirodė šiame turny
re.

Australijos lietuvių lauko teni
so čempijonė Aldona Morkūnaitė 
taip pat pamėgino savo jėgas sta
lo te-nise. Turnyre pasiekė pusfi
nalius ir tuo įrodė, kad gali žais
ti ir stalo tenisą. Turi neblogą 
kairinį smūgį. Aldona atrodo yra 
universali sportininkė: be stalo, 
lauko tenisų, jinai žaidžia ir tink
linį.

Vasaros sezonui greičiausia bus 
užregistruota viena mergaičių ko
manda. Atrodo, kad O. Mikalai
nytė, padirbėjusi su šiomis spor
tininkėmis, gali užauginti puikių 
pamainų sau savo mėgiamoje 
sporto šakoje.

B.N. 

rovų, stadijone priima ir pasižy
mėjimo ženklais apdovanoja Lie
tuvos konsulas Budrys bei New 
York steito senatorius Keating. 
Ir taip baigėsi mūsų rinktinės 
“išvyka” New Yorkan. Bet prieš 
akis... Kanados olimpinė rinkti
nė.

EINA GARSAS PER 
RUBEŽIŲ

Nepaprastas rinktinės pasiro
dymas Australijoje neliko nepa
stebėtas šitame kontinente. Tik 
ką grįžus j Chicagą buvo gautas 
pasiūlymas žaisti prieš kanadie
čių olimpinę rinktinę. Propogan- 
dos atžvilgiu buvo didžiulė proga 
parodyti pasauliui kokio lygio 
yra mūsų vyrai.

Kanados olimpinė rinktinė pa
skutiniuose Pan-American žaidi
muose užėmė 3-čią vietą (JAV- 
bės, Brazilija, Kanada). Neiš
naudoti tokios progos — griekas.

Tačiau mūsiškius neriman va
rė savaitės atostogos ir negalė
jimas susirinkti bent vienai tre
niruotei prieš rungtynes.

Visdėlto, buvo surizikuota ir... 
vos neprarizikuota.

Mūsų rinktinė bent pradžioje 
rungtynių atrodė tikrai surūdy- 
jusi. Buvo žaidžiama palaidai ir 
sauskimšai perpildyta salė lietu
vių simpatikams nedavė progos 
parėkauti.

Maža aikštė stabdė • mūsiškių 
staigius prasivežimus. Tuo tarpu 
kanadiečiai buvo aiškiai prana
šesni komandiniu susižaidimu ir 
jų nuostabusis negriukas Howson 
visados rasdavo skylę mūsų sky
stoje gynyboje. Nepadėjo mū
siškiams ir S'edlicko susižeidi- 
mas, gautas Adelaidėje. Aiškiai 
buvo matyti, kad žaidžia šitas 
vyras tik su viena koja. Gi jam 
pakaitalai buvo silpni ir rinkti
nės vadovas buvo priverstas net 
Varną grūsti į gynimą. Tačiau ir 
tai negelbėjo ir rinktinė, labai 
blankiai sužaidusi, pirmąjį kėlinį 
prapila 40:33. Bet juk dar kitas 
kėlinys. Atsigaus.

NEUŽMIRŠTAMAS 
MOMENTAS

Antrojo kėlinio neužmiršime 
labai ilgai. Jis savo įtampa ir pa
baiga priminė rungtynes Sydne
juje, Melbourne ir Adelaidėje. 
Rungtynių pabaigoje, ypač pra
tęsime, ir Kanados lietuviai įro
dė turį neblogesnius balsus už 
savo tautiečius Australijoje.

Antrosios pusės didesnė dalis

LIETUVIAI
ŽALGIRIEČIAI LAIMĖJO 
SOVIETŲ ČEMPIONATĄ

Sovietų Sąjungos akademinio 
irklavimo pirmenybėse Chimkuo- 
se ties Maskva vėl laimėjo Vil
niaus “Žalgirio” aštuonvietė ir 
ketvirtą kartą tapo Sovietų Są
jungos čempione. “Žalgirio” aš- 
tuonvietės irkluotojai vyks į To
kio olimpiadą ir, jų nuomone, 
stipriausiu varžovu laikytini vo
kiečiai. (E)

LIETUVIAI GERI ATLETAI

Pastaruoju metu lietuviai 
sportininkai — lengvaatlečiai yra 
pasiekę labai gerų rezultatų. 
Lietuvos bėgikai (5,000 m, 10,000 
m, 3,000 m su kliūtimis) pernai 
ir šiemet yra bėgę greičiau už 
norvegus, danus, švedus, olandus, 
šveicarus ir kitus. Lietuviai yra 
pasižymėję rutulio stūmime, dis
ko metime, įvairiose rungtyse 
moterims. Rekordus yra pasie
kę ir yra buvę ar tebėra geriau
siais pasaulio lengvaatlečiais lie
tuviai A. Mikėnas, J. Pipynė, B. 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

rungtynių — panaši į pirmąjį 
puslaikį. Mūsiškiams ir vėl nie
kas nesiklijuoja. Svarbiausiai, 
kad niekas neranda krepšio, žvel
gi knygon ir netiki. Varnas su 
čekausku teturi vos po keletą 
taškų.

Visdėlto. Taip, visdėlto, mano 
mielieji! Likus dešimčiai minučių 
pradėjo darbuotis mūsų gynyba. 
Adzima nugraibstė daugumą ka
muolių, o puolime darban pasi
leido abi mūsų patrankos. Dar 
prisidėjo Modestavičius ir Kana
dai pasidarė karšta. Taip kars
ta, kad rodės visa Aliaska nu
tirps ir ruskelis pėsčias atkul
niuos.

Paskutiniosios dvejetas minu
čių buvo tiesiog fantastiškos. Ka
nada vedė net 78:74. štai neti
kėtai prasmuko... Motiejūnas ir 
jau 78:76. Bet Varnas nusikals
ta, kanadietis išnaudoja ir vėl 
79:76. Vos viena minutė. Išlen
da čekauskas, bet jį sufauluoja. 
Vieną išnaudoja ir 79:77. Tik 40 
sekundžių!

Staigiai Varnas gauna kamuo
lį ir tolimas pasas Modestavičiui. 
Pastarasis pasipurto, šoka žvė
rišku šuoliu ir... yra!' 79:79!

Pratęsime mūsiškiai pasiunta. 
Gynimas lyg titnagas, o Varnas 
su ModestaviČium nesulaikomi. 
Kanadiečiai pajėgia teprisivyti 
tik iki 89:86, bet nuo čia išga
ruoja. Mūsiškių staigūs prasiver
žimai didina skirtumą iki 96:86. 
Krito ir antroji olimpinė. Nuga
lėta Kanada. Visi tiesiog apstul
bę. Ypač kanadiečiai.

Mūsiškiai tai jau ne. Aidi gar
sas, balsai tokie mieli. Jie mane 
grąžino... Sydnejun, Melbournan, 
Adeladėn. Toli, toli.

Visdėlto, pasibaigus rungty
nėms, įvyksta naujas dalykas. 
Tai nenutiko niekados ten. Dau
gumą žaidėjų publika pagriebia 
ir išneša. Sako vaizdas panašus 
j Kaune buvusį... Mūsų ilgasis 
Slomčinskas praranda savo balsą 
kaip... p. Jonavičius Adelaidėje.

Vakare vėl vaišės. Pagerbimas. 
Liūdna, štai paskutinį kartą at- 
sisveiknam su vyrais, tokios ilgos 
kelionės draugais. Puikūs jie. 
Graudu, kad skirstomės ne po 
Tokio olimpinių žaidimų. Verta 
buvo mūsų rintinė ir dalyvavi
mo ten. Kur jie priklauso, kur 
mūsų krašto vėliava turėtų ple
vėsuoti.

Ir taip graudu, liūdna, kad 
“kelionė Australijon” baigėsi, 
Lapuose prisiminimai, o širdyje 
ilgesys ir skausmas.

Techniškos pasekmės prieš Ka
nados olimpinę rinktinę:

čekauskas 27, Varnas 18, Mo
destavičius 16, Adzima 10, Slom
činskas 8, Sedlickas 6, šilingas 
4, Jesevičius 4, Motiejūnas 3, 
Bazėnas 0.

OLIMPIJADON
Kalėdienė, A. Baltušnikas ir A. 
Stančiūtė.

B. Kalėdienė yra penktoji pa
saulio geriausių ieties metikų są
raše. A. Varanausko rutulio 
stūmimo rekordas 18 m 85 cm so
vietų sporto istorijoje yra antras 
rezultatas ir užsienyje jį aplen
kia tik šeši. Žymūs ir lengvaat
lečių K. Orento, A. Aleksiejūno 
(bėgikai) ir kt. pasiekti rezulta
tai. Rugpiūčio pabaigoje Kijeve 
įvyko Sovietų lengvosios atleti
kos pirmenybės — jose žymius 
rezultatus pasiekę Lietuvos at
stovai vyks į Tokio olimpiadą.

(E)

LIETUVIAI SPORTININKAI 
I OLIMPIADĄ

Iš Lietuvos rugsėjo pradžioje 
gautomis žiniomis į Tokio sporto 
olimpiadą vyks boksininkas Ri
čardas Tamulis (buvęs dukart 
Europos bokso čempionu), “Žal
girio” irkluotojai su aštuonviete 
ir keli lengvaatlečiai. Tikimasi, 
kad j Tokio vyks ieties metikė 
Birutė Kalėdienė. (E)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
TAUTOS ŠVENTĖ 

GEELONG’E
Geelongo lietuviai rugsėjo 13 

paminėjo iškilmingai Tautos šven
tę. Pats minėjimas pradėtas pa
maldomis St. Johan bažnyčioje, 
šv. Mišias atnašavo ir šventei pri
taikytą pamokslą pasakė kun. dr. 
P. Bašinskas. Pamaldų metu gie
dojo Geelong lietuvių choras. Or
ganizacijos dalyvavo su vėliavo
mis.

Tą pačią dieną 2.30 vai. p.p. 
šventės minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvių Namuose, kurį atidarė 
Apylinkės Valdybos pirmininkas p. 
J. Gailius, prašydamas dalyvių at
sistojimu pagerbti organizacijų 
įnešamas vėliavas. Paskaitą skai
tė p. Kaz. Bielkus, trumpai nuš
viesdamas Tautos šventės prasmę 
bei mesdamas žvilgsnį į mūsų atei
tį.

Pertraukos metu buvo renkamas 
lietuvio mokestis, platinamas News 
Digest leidinėlis, renkamos aukos 
Geelongo lietuvių bendruomenės 
leidžiamam biuleteniui. Vėliau se
kė meninė dalis.

Pradžioje Rita Vaičekauskaitė 
deklamuoja eilėraštį “Nuslinko 
Naktis”, čia vėl jaunučiai šokėjė
liai išpildo savaitgalio mokyklos 
mokytojų p. Slavickienės ir p. Ši
maitienės paruoštą montažėlį “Lie
tuva Brangi”. Neatsilieka ir Ve
ronika Manikauskaitė, kuri, sesu
tės Marijos palydima, vykusiai 
apdainuoja Cerio “Raudą”. Sesutes 
Manikauskaites publikai plojimais 
palydint į sceną įbėga lietuvių tau
tinių šokių grupė, grakščiai išpil
dydama “KALVELI” ir “SUBA
TĖLĘ”. Maža pertraukėlė, kurios 
metu Aušra žvirblytė deklamuoja 
“Pasveikinkim rytą”, pianinu solo 
“Sugrįžk į Sorento” skambina Ma
rija Manikauskaitė o talkinama 
Marija sesutės Veronikos pertrau
kėlę užbaigia akordeono ir gita
ros muzika.

Gražu pasidžiaugti Geelongo 
jaunimo choru kuriam vadovauja 
kun. dr. P. Bašinskas, šioje šven
tėje jie publikai pateikė tikrai ge
rai paruoštas daineles “Nerymok 
prie vartų”, “Tėviškėle, tėviškė
le”, “Oi žiba žiburėlis’*, “Jauna 
sesė”. Po jų išeina dar kartą tau
tinių šokių grupė, pašokusi “Miki- 
tienę” ir “Malūną’’. Kiti šokiai 
Geelonge matomi pirmą kartą, tai 
nuopelnas grupės vadovo p. L. 
Bungardos. Paskutiniam šokėjui 
vos iš scenos išbėgus, grįžta vėl 
Marija Manikauskaitė, kur akor
deonu išpildo gan ilgą veikalėlį. 
Nuo jaunųjų neatsilieka ir vyres
nieji, tai Geelongo lietuvių choras 
vadovaujamas p. M. Kymanto. 
Dainuoja Kačianausko “Piovėjos”, 
Račiūno “Verkė mergelė”, Gaubo 
“Žalioj girelėj”, švedo “Paleisk, 
tėveli”.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Vėliau sekė Bendruomenės Val
dybos suruošta dalyviams kavutė.

Šventės proga Apylinkės Valdy
ba išleido biuletenį, kur . jo išleidi
me didžiai talkino p. R. Giedrys, 
kun. dr. P. Bašinskas bei esančios 
organizacijos.

ALKA

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS PERTHE

Rugsėjo 13 d. parapijos salėje 
Perth apylinkės valdyba suruošė 
rugsėjo 8-sios minėjimą, kurį ati
darydama p. Liutikienė ragino 
nenustoti vilties ir tikėtis Lietu
vos laisvės. “Juk ir mūsų sene
liai — kalbėjo ji — buvo taip pat 
išblaškyti po įvairius kraštus, 
mokėsi svetimose mokyklose, 
tikėjo į tautos prisikėlimą, ta 
kme dirbo, kovojo ir laimėjo, 
kėkime ir mes ir dirbkime — 
vistiek Lietuva bus laisva! 
daugelis mūsų ir nesulauks 
naujai sušvitusios Lietuvos lais
vės, bet mūsų vaikai turi būti taip 
auklėjami, kad užaugę būtų nau
dingi savo tautai, Lietuvos kraš
tui ir čia nebijotų prisipažinti lie
tuviais esą”.

Po pirmininkės žodžio sekė p. 
Čekanausko paskaita. Meninėje 
programoje, kurią pravedė p. Šid
lauskas, jaunutis Stankevičius 
padeklamavo, Garnytė pagrojo 
akordeonu jos pusbroliui prita
riant gitara, sesutės Šidlauskai
tės pašoko Garnytei grojant ir 
pabaigai viena iš šidlauskaičių 
paskambino.

Baigus minėjimą ponia Liuti
kienė priminė apie apylinkės me
tinį susirinkimą ir siūlė gerai ap
galvoti, ką rinkti į valdybą, kad 
vėliau išrinktieji žmonės galėtų 
netrukdomi dirbti.

Tautos šventės minėjimas buvo 
pradėtas Tautos Himnu, o baig
tas giesme “Marija, Marija”.

A. Vembutas

bet 
lin- 
Ti- 
nes 
Gal 
tos

MŪSŲ PASTOGĖ

SKAUTŲ SUEIGA
Tautos šventės proga Sydnė

jaus skautų “Aušros” tuntas rug
sėjo 12 d. Bankstowno lietuvių 
namuose turėjo sueigą. Su ra
portu skautų vadi ją ir kviestus 
garbės svečius (ALB Krašto V- 
-bos pirm. p. I. Jonaitis, rėmėjai 
p. Dr. A. Mauragis ir p. J. Ke
lertas) sutiko tunto adjutantas s. 
v. v. si. R. Cibas. Rajono vado 
įgaliotinis Sydnėjuj s. Br. Žalys 
praėjo pro skautų — čių išsiri
kiavusias eiles, pasveikindamas 
kiekvieną skiltį atskirai. Skiltys 
atsakė savais šūkiais. Oficialioje 
dalyje, tuntininko įsakymu, 1964 
m. daugiausiai pastangų paro
džiusi Kregždžių skilties skilti- 
ninkė Liuda Apinytė pakelta į 
paskiltininkės laipsnį.

Didžiuoju saliutu gerbiant ir 
svečiams sustojus, skautės kandi
datės Julija Bogušaitė, Gina Jur
kūnaitė, Danutė Šliogerytė ir Ra
sa Zinkutė davė skautės įžodį; 
Romualdas Norvilaitis — skauto, 
o jaunesnės skautės kandidatės 
Rita Inkrataitė, Virginija Inkra- 
taitė, Elena Kiverytė ir Ramunė 
Maksvytytė — jaun. skaučių įžo
dį Visoms "naujokėms” užrišęs 
kaklaraiščius, tuntininkas ps. J. 
Zinkus priminė Tautos šventę, o 
naujai davusioms įžodį ragino 
kiekvienais metais prisiminti tą 
dieną ir savo įžodžio dieną.

Pirmą kartą Sydnėjuj, mamy
tės buvo paprašytos įžodį davu
sioms dukrelėms užrišti Gerojo 
Darbelio mazgelį naujame kakla
raištyje. Tėvynės ilgesio mazgelį

užrišo Rajono V. įgaliotinis s. B. 
Žalys.

Nenuilstančiam skautų rėmėjui 
p. Dr. A. Mauragiui, L.S. S-gos 
‘‘PADĖKOS” ordeną prisegė tun- 
tininkas. Savo kalboje p. Maura- 
gis, priminęs rykštės ir šluotos 
pavyzdį, ragino visus būti vie
ningais ir tvirtais lietuviai.

Specialybių egzaminus ištaikiu
siems pažymėjimus įteikė p. Mau- 
ragis. Skautų specialybes įgijo: 
Violeta Bitinaitė — dailininkės ir 
pirmosios pagalbos, Violeta Deiku- 
tė — auklės ir pirmosios pagalbos, 
R. Sadauskas — astronomo ir me
teorologo, P. Kabaila — elektro- 
techniko ir radio techniko ir Aud
rius Laurinaitis — dviratininko. 
Jaunesniųjų skautų dviratininko 
specialybę įgijo Kajus Kazokas. 
Jaunesniųjų skautų I-mo pat. laip
snio egzaminus ištaikė D. Adomė- 
naitė ir K. Kazokas, o skautų H-ro 
pat. laipsn. — Ričardas Bukevi- 
čius.

Po oficialiosios dalies sekė lau
želis, kurį labai gyvai ir gražiai 
pravedė tunto adjutantas Romas 
(Cibas). Lauželio metu tunto Dva
sios vad. s. P. Butkus papasakojo 
apie Šiluvos įvykius ir bažnytinę 
Rugsėjo 8-tos šventę. Rajono V. 
įgaliotinis pranešė apie Rajoninės 
stovyklos pasiruošimus;

Norisi pabrėžti, kad paskutiniuo
ju taiku Sydnėjaus skautų veikta 
žymiai pagyvėjo, gal dėl to vis dau
giau naujų jaunuolių patraukia į 
skautų eiles.

NAUJA TALKOS VALDYBA
Rugsėjo mėn. 6 d. įvykusiame 

Lietuvių Ko-operatinės Kredito 
draugijos Talkos narių metinia
me susirinkime išrinktoji nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Liudai Barkus — pirmininkas, 
Bronius Vanagas — vicepirmi
ninkas, Vladas Jakutis — sekre
torius, Juozas šniras — atskaito
mybės vedėjas ir Jonas Antanai, 
tis — valdybos narys.

Talkos raštinė — 295 Victoria 
St., Abbotsford, kaip ir iki šiol, 
bus atdara kiekvieną sekmadienį 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų.

Lietuvių Ko-op. Kredito 
D-ja Talka

R-s.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Klubo Sąjungos (Asso

ciation of Lithuanian Club Ltd.) 
metinis narių susirinkimas įvyks 
1964 m. rugsėjo mėn. 27 d. 1 vai. 
p.p. Lidcombe’s katalikų bažnyčios 
salėje. Narių registracija tuojau 
po lietuvių pamaldų.

KIEK AS SUŽINOJAU!

1964 m. rugsėjo 21d.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
Mandatų Komisijos praneši-

Vykdomųjų organų praneši- 
a) pirmininko, b) iždininko 
revizorių.

2. 
mas.

3.
mai:
ir c)

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Valdybos rinkimai: a) pirmi

ninko ir sekretoriaus ir b) penkių 
Valdybos narių.

6. Sumanymai ir pasiūlymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Turint galvoje svarstomų daly

kų svarbą, kiekvieno nario daly
vavimas yra būtinas.

Asmenys, kurie dar nėra atsi
ėmę klubo paskolos lakštų, pra
šome juos atsiimti tuojau po lie- 
tuvių pamaldų, toje pačioje baž
nyčios salėje.

Taip pat bus priimami, naujai 
įstojančių į klubą narių, pareiški
mai.

Lietuvių Klubo Sąjungo*
Valdyba

r
Sydnėjaus Filisterių

IRENĄ ir IRVĮ

Būrelio narius

REISONUS, 

dviem sesutėm, nuoširdžiaisulaukusius sūnaus — broliuko 
sveikiname ir linkime geriausios ateities.

Sydnėjaus Filisterių Būrelis

PADĖKA

Eismo nelaimėje susižeidus te
ko išbūti ligoninėje 8 dienas. Nuo 
to turėjo nukentėti ne tik mano 
asmeniniai reikalai, bet ir turi
mos visuomeninės ir tarnybines 
pareigos. Tačiau geriems žmo
nėms talkininkaujant niekas ne
nukentėjo ir viskas buvo atlikta 
laiku ir tvarkingai.

čia ypač nuoširdžią padėką 
reiškiu savo plunksnos bičiuliui 
Antanui Laukaičiui, kuris man 
esant ligoninėje mielai mane pa
vadavo ir suredagavo praėjusį 
Mūsų Pastogės numerį, kuris bu
vo neįprastai didelis ir pareika
lavo iš A. Laukaičio daug darbo 
ir net nemigo naktų.

Ta pačia proga dėkoju ir vi
siems, kurie taip gausiai kasdien

mane lankė ligoninėje ir kurie 
mano šeimą užjautė ir moraliai 
stiprino. Esu dėkingas ir visiems 
tolimiems bičuliams, kurie, nega
lėdami aplankyti, laiškais guodė 
ir stiprino. Už parodytą solida
rumą, nuoširdumą ir pagalbą 
siems tariu nuoširdų ačiū.

V. Kazokas

Į numatomas Canberros liet, 
choro krikštynas (spalio 17 d.) 
numato vykti ir visa eilė sydne- 
jiškių, jų tarpe Kr. V-bos p-kas 
p. I. Jonaitis, Dainos choro diri
gentas p. K. Kavaliauskas ir daug 
kitų. *

Kun. S. Gaidelio, S.J. 50 m. am
žiaus ir 20 m. kunigystės jubilie
jų gražiai paminėjo ir sydnejiš- 
kiai latviai, kuriems jis irgi tei
kia religinį patarnavimą. Latvių 
laikraštis “Austrąlijas Latvietis” 
paskelbė nuotraukų su jubiliatu 
iš pagerbimo vaišių ir gražų apra
šymą.

Per praėjusį Tautos šventės 
minėjimą Canberos lietuvių bend
ruomenė įgaliojo dabartinę Val
dybą atsikviesti Adelaidės Litua- 
nia chorą su dirigentu muz. V. 
Šimkum (orginalul). Kaip girdė
jom, Adelaidėje atsirado du Šim- 
kai — vienas orginalus, kitas 
molinis...

PRANEŠIMAS
A.L.B. Geelong Apylinkės Val

dyba, ruošia balių ‘‘HAVAJŲ 
NAKTIS”, kuris įvyks rugsėjo 
26 dieną, 7 vai. vakaro, naujai 
papuoštuose Geelong Lietuvių 
Namuose.

Gros padidintas orkestras, sve
čius vaišins turtingas 
bus renkama to vakaro 
— gražuolė.

Iš toli ir iš arti, seni 
kviečiami šioje 
vauti.

Geelong Apylinkė* Valdpba.

UŽMUŠTAS JAUNUOLIS
Rugsėjo 1 d. Adelaidėje sunk

vežimis užkliudė dviračiu važiuo
jantį 13-kos metų berniuką Liu
dą Varną, kuris neatgavęs są
monės mirė ligtolinėje. Palaido
tas rugsėjo 3 d., gausiai palydė
tas vietos lietuvių.

bufetas, 
žvaigždė

ir jauni 
naktyje daly-

vi-

LIETUVOS GYDYTOJŲ 
ATLYGINIMAI

Atlyginimų gydytojams siste-' 
ma Lietuvoje apgailėtina. Gauda
mi miesto ir kaimo gydytojai vie
nodą atlyginimą, gydytojai turi 
geresnes gyvenimo sąlygas mies
te ir kaimo vengia. Netrukus gy
dytojams numatoma pakelti atly
ginimą... 30 rublių.

Jau kelios savaitės, kai Sydne- 
jaus lietuviai kapelionai (kun P. 
Butkus ir kun P. Martuzas) lanko 
vietos lietuvių šeimas — kalėdoja. 
Tai pirmas toks kalėdojimas Syd
ney kolonijos gyvenime. Drauge ir 
pravedama lietuvių registracija — 
sudaroma kartoteka.

*
Viešėję Amerikos lietuviai 

krepšininkai namie vietos lietuvių 
vadinami “australiečiais.” Vienas 
jų net širdį paliko Melbourne.

Nugirsta Canberoje, kad pasi
rodžius pirmiesiems vasaros karš
čiams apie lapkričio mėnesį žada 
būti šaunios vestuvės: joms 
rimtai ruošiasi Anelė Kučinskai
tė ir Ditas Kocentas.

*
Dr. Irvis Venclovas pastaruoju 

metu išlaikė pirmąją dalį egza
minų chirurgo specialisto laips
niui įgyti. Tolimesnėm studijom 
tęsti pasirinktoje specialybėje jis 
numatęs ateinančiais metais vyk
ti į' Angliją, kur išbus apie porą 
metų. *

Ar prisimenat milžiną krepši
ninką Slomčinską, dėl kurio tiek 
daug Australijoje buvo sugadinta 
filmų? Namuose, t. y. mieste, 
kur jis gyvena, jis neturi jokių 
klapatų su policija, nes iš vietinių 
60 policininkų 47 yra jo dėdės, 
pusbroliai ar šiaip giminės!*

Mūsų Pastogės redaktorius ga
jus kaip kačiukas: dar prieš sa
vaitę jis kone beldėsi į dangaus 
vartus, o dabar jau išėjęs iš ligo
ninės visai atremontuotas. O gal 
Sydnėjaus daktarai tokie stebuk
ladariai!

Rugpjūčio 23 d. Lidcombe li
goninėje po ilgos ligos mirė lie
tuvis Baltramiejus Kulakauskas, 
sulaukęs 75 m. amžiaus.

SKAUTŲ TĖVAI IR RĖMĖJAI

S.m. rugsėjo mėn. 26 dieną

BANKSTOWNO “DAINAVOS" SALĖJE

rengia

Pavasario Šokiu Vakara
t t

Įdomi programa, geras bufetas ir Šilti užkandžiai.

Pradžia 7 vai. vak.

MOTERIS IR LĖKTUVO 
PILOTAS

Išsigandusi moteris: Ponas pi
lote, ar jūs tikrai mus saugiai 
sugrąžinsit žemėn?...

Pilotas: Tuo galit nesirūpinti! 
Aš dar nieko augštybėj nesu pa
likęs.

Suvienytoji Arabų Respublika 
pasiūlė Kiprui karinę pagalbą 
ginklais pusės milijono svarų ver
tės. Kipro prez. arkiv. Makarios 
neseniai buvo pareiškęs, kad Kip
rą jis norėtų matyti demilitari
zuotą.

PADĖKA
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos Valdyba nuošir

džiai dėkoja aukojusiems mūsų prekybininkams maisto pro
duktus ruoštajam Spaudos Baliaus bufetui: p.p. Andriejūnams, 
Bizams, Grybams, Jakubėnams, Kedžiams, Pranuliui, Simniš- 
kiams.

Taip pat dėkojame už aukotą maistą šioms ponioms: Ado- 
mėnienei, Badauskienei, Bukevičienei, Cibulskienei, Dambraus
kienei, Mikutavičienei, Narušienei, Šapalienei.

Dėkojame už aukotus tortus p.p. Bartkevičienei, Cvirklie- 
nei, Ankudavičienei, Jarmalavičienei, Lamanauskienei, Mila
šienei.

Nuoširdus ačiū ponioms, atėjusioms talkon beruošiant bu
fetą ir taip pat aukojusioms maistą: Auglienei, Bielienei, Dam
brauskienei, Galinienei, Mauragienei, Mikalauskienei, Miku
tavičienei.

Taip pat maisto aukojo ir šios Valdybos narės: Baužienė, 
Dryžienė, Makūnienė, Petniūnienė, Pūkienė, žygienė.

Sydney Lietuvių Moterų Socialinė*
Globo* Draugijo* Valdyba

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA DĖKOJA
A.L.B. Krašto Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems “Mūsų 

Pastogės” Spaudos Baliaus, įvykusio rugpjūčio 29 d. Father John 
O’Reilley Memorial Auditorium, Aubum, geros valios tautiečiams, 
kūne tiek daug prisidėjo savo savanorišku darbu, loterijos daik
tų aukomis, maisto ir alkoholinių gėrimų bufetų parengimais ir t.t., 
šioms organizacijoms ir pavieniams asmenims:

Sydney Socialinės Globos Moterų Draugijai už suorganizavi
mą maisto bufeto;

Ponui Algiui Plūkui ir jo ansamblio žmonėms — artistams 
už taip dailiai išpuoštą salę ir žavėtiną lietuvišką programą, kuri 
suteikė visiems daug džiaugsmo;

Didelę padėką reiškiame mūsų menininkams p.p. Eva Kub- 
bos, V. Ratui ir H. Šalkauskui už jų paveikslus, paaukotus loteri
jai. Taip pat dėkojame Europietiš,kų Odos Gaminių Lizard & Co. 
firmos savininkams p.p. V. ir R. Saudargams ir p. M. Petroniui 
už aukotus daiktus loterijai;

Kokteilių bufeto darbuotojoms p-lėms Laimai Celkytei, Snai
gei ir Laimai Motiejūnaitėms ir Janei Cepulytei, kurios vaišino sve
čius lietuvišku midumi; Ponams Ė. Dryžai, P. Laurinaičiui, Jar
malavičiui, K. Belkui, J. Augliui, St. Šatkauskui, L. Lamanauskui 
už vadovavimą ir tvarkymą spiritinių gėrimų sandėlio ir už kitus 
patarnavimus; i

Ponams Edvardui Lašaičiui ir Petrui Ropei už loterijos pra- 
vedimą;

Ponams A. Baužei (£4.0.0- ir J.A. Jūragiui (£3.0.0) už pini
ginę auką “Mūsų Pastogei”;

Ponui Alfonsui Makarui už transportą įvairius daiktus perga
benant.

Krašto Valdyba negali aplenkti Kr. V-bos vice-ko M. Zaka
ro jam nepadėkojus, kuris, eidamas baliaus administratoriaus pa
reigas, turėjo sunkiausią baliaus organizavimo ir pravedimo naštą. 
Jis savo darbą gražiai ir sumaniai atliko.

Taip pat dėkojame visiems mieliems svečiams, kurie savo 
gausiu atsilankymu baliuje pagerbė “Mūsų Pastogę” ir ją parėmė 
materialiai ir moraliai. Dar kartą nuoširdžiai tariame ačiū visiems 
išvardintiems ir gal per neapdairumą nepaminėtiems geradariams 
už aukas, darbus ir parodytą prielankumą mūsų lietuviškam spaus
dintam žodžiui.

Iki pasimatymo Spaudos Baliuje kitais metais!
A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

Pereitą savaitę Bankstown Dis
trict ligoninėj vienu metu gulėjo 
net penki lietuviai: Malaitis, Ka
zokas, P. Sakalauskas, Beitelienė 
ir Dambrauskas, jun. Visi sumi
nėtieji jau išėję iš ligoninės pa
sveikę arba taisosi namuose.

“ŠVIESOS” SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 27 d. 6 vai. vak. kol. L. 

žilytės namuose (1 Morrison 
Ave., Chester Hill) kviečiamas 
visų sambūrio "šviesos” narių 
metinis susirinkimas.

Susirinkime bus aptarti atei
ties veiklos planai, renkami nau
ji valdomieji organai ir apkal
bėti organizacijos vidiniai reika
lai.

Sambūris “Šviesa”
Sydney Skyriaus Valdyba

Prof. Ignas Končius, gyvenąs 
Hartforde, Conn., J.A.V., leidžia 
naują veikalą — “Žemaičių kop
lytėlės”. *

Užventyje, Lietuvoje, kasdami 
žemę, žemkasiai rado ąžuolinę 
statinaitę pilną 16-17 amžių si
dabrinių pinigų, 10 kg. svorio: 
Niderlandų talerių, švedų solidų 
ir Žygimanto III laikų Lietuvos 
— Lenkijos grašių. Lobis atiduo
tas Šiaulių “Aušros” muzėjui.

Ku-ka

"DAINOS” CHORAS DĖKOJA
Sydney lietuvių “Dainos” cho

ras nuoširdžiai dėkoja Sydney 
apylinkės valdybai už chorui 
įteiktą 10-ties svarų auką. Gau
toji auka padės padengti išlai
das, kurios susidaro už salę re
peticijų metu. Sydney apylinkės 
valdyba pirmoji parodė tokį gra
žų mostą paremdama chorą. 
Nuoširdus ačiū.

“Dfcino*” choro Valdyba. 1

Netekus mylimos motinos

ČERAKAVIČIŲ ir BAUMANŲ šeimas

liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

Geelong’o Lietuvių Choras
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