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AUKA IR
PRISIKĖLIMAS

Kasmet ateina Velykos su sa
vo prisikėlimo dvasia. Prisikėli
mas skelbiamas jau tūkstančiais 
metų, bet to prisikėlimo nuolat 
ir nuolat žmonija reikalinga ir 
nuolat jo ilgisi. Ilgisi tie, kurie 
skelbia prisikėlimų, ilgisi atskiri 
žmonės, ilgisi ir tautos.

Bet labiausiai paties prisikėli
mo ilgši pavergta tauta. Štai mes 
jau dvideiimt penkeri metai, 
kaip esame netekę savo laisvės 
ir nepriklausomybės, ir kasmet, 
tikriau sakant kasdien, laukia
me prisikėlimo, dairomės į Ša
lis klausdami, kas iškels mūsų 
klausimą ir kas pirmas pakels 
ranką už mūsų laisvę ir nepri
klausomybę. Bet ten, kur šie 
klausimai yra svarstomi, mūsų 
nėra ir niekas neįsileidžia. Mū
sų darbas ir pastangos yra dirb
ti taip, kad paveiktume kitus, 
kurie išdrįstų angažuotis mūsų 
reikalais ir atitinkamai pasisaky
ti. Jau dvidešimt penkeri metai 
Šito laukiame ir nesulaukiame, 
parodant savo moralinį lygmenį 
vienas kitas išdrįsta pasisakyti 
už pavergtuosius tuo pačiu pri
mindamas kad pasaulyje net ir 
dvidešimtojo amžiaus eigoje, 
kuris laikytinas pažangos, lais
vės ir išsivadavimo amžius, te
begalioja vergija. Tačiau be už
siangažavimo vien tik primini
mas taip ir palieka priminimu: 
gyvenimas vystosi savo keliu, 
kiekvienas rūpinasi savo reika
las, o jeigu kas nors laisvės šim 
tmetyje, laisvės, dėl kurios vy
ko du pasauliniai karai, dar ir 
kenčia vergiją, tai ne mums, o 
kenčiantiems skauda. Atsime
nant tokią situaciją belieka tik 
vienas kelias: kuo daugiau an
gažuotis ir aukotis mums pa
tiems, aukotis ir dirbti tiek, kad 
įstengtume pAplaužfi šitą sule
dėjusią oportunizmo plutą ir pri
vesti prie to, kad net ir laimin
gieji įtikėtų, jog jų laimė tėra 
tik lakina, jeigu savos laisvės ir 
laimės vardan kitur toleruojama 
vergija.

O tą mes galime tikrai įvyk
dyti. Reikia tik daugiau drąsos, 
užsispyrimo ir pasiaukojimo. 
Kalbame apie prisikėlimą, o bi
jome aukos ir net labai dažnai 
pasiduodame bendrai nuotaikai 
— žiūrėkime pirmiausia savų 
interesų nesirūpindami, kad ki
tas kenčia priespaudą. Galėjo 
Šitas nesidomėjimas savo kai
myno kiemu būti pateisintas 
prieš Šimtą ar daugiau metų, kar 
da kiekviena tauta arba kiekvie
na valstybė sprendė savo vidi
nius ir iSormius reikalus vien 
tik savo galva, bet šiandie pa
dėtis tiek pasikeitė, kada visa 
Žmonija globaline prasme pasi
darė viena vienytė organiška 
bendruomenė, ir kad vienur pa
sirodę skauduliai kito pasaulio 
krašto sveikų žmonių pastango
mis yra gydomi. Bet tai, žinoma, 
iki šiolei įgyvendinta arba ban
doma įgyvendinti pirmiausia ka- 
ritatyvinėj plotmėj: jeigu Indi
joje badas, arba Pietų Ameri
koje žemės drdbėjimas įstūmė 
vietinius žmones į neišbrenda
mus sunkumus, tai Amerikos, 
Australijos ir kitų kraštų žmo
nės turi kiek susiveržti diržus ir 
stoti į pagalbą nukertėjusiems 
kraštams. Gaila, politika yra 
nuo karitatyvinės pusės atsiliku
si visu Šimtmečiu ir vadovauja- 
si pasenusiais principais, kurie 
seniai buvo keistini atsižvelgiant

VIZITAS P. AMERIKOJE
MIN. ST. LOZORAIČIO APSILANKYMAS 

URUGVAJUJE

Lietuvos diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis, grždamas iš S. 
Paulyje įvykusio III Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongreso, apsi
lankė Urugvajuje. Montevideo 
aerodrome S. Lozoraitį sutiko 
Lietuvos charge d'affaires a.i. A. 
Grišonas, Urugvajaus užs. rei
kalų ministerijos protokolo di
rektorius įgal. ministeris Rober
to Dominguez Gomez, Lietuvos 
Pasiuntinybės spaudos attache 
K. Čibiras, vietos lietuvių kolo
nijos atstovai ir lietuvaičių gru
pė tautiniais drabužiais.

Min. St. Lozoraitis, atstova
vo A.Grišono lydimas, buvo 
primtas Tautinės Valdomosios 
Tarybos (Prezidentūroje) nario 
Alejandro Zorilla de San Mar

TELESFORAS VALIUS VELYKŲ RYTĄ

į technikos pažjangą ir socialinę 
žmonijos bendruomenę. Badas 
ar kitokia nelaimė priklauso tai 
pačiai kategorijai, kaip ir laisvė 
ir skriauda, bet pačiame vyk
dyme darome didelius skirtu
mus: laisvės klausimus atiduoda
me diplomatijai, būtent, biuro
kratijai, o visus kitus, karitaty- 
vinius ar panašius reikalus 
sprendžiame tiesiog. Jeiku žmo
nija šiandie pasidarė globaline 
prasme žmonijos bendruomenė, 
tad čia neturėtų būti išskirtas 
ir politinis momentas.

Mes čia konstatuojame tik 
patį faktą. Kol bus prieita prie 
paties idealo, teks dar ilgai ir 
kietai kovoti ir padėti daugybę 
aukų. O aukas tegali sudėti tik 
nuskriaustieji, ir tik jie! Paga
liau ir pats prisikėlimas, nežiū
rint kokia prasme jis būtų sutik
tas ir priimtas, tėra įmanomas 
ir galiojantis tik per atiką. Didy

tin ir užsienio reikalų ministerio 
Luis Vidai Zaglio, su kuriais 
turėjo ilgesnius pasikalbėjimus 
Lietuvos reikalais.

Min. Lozoraičio vizito pobū
dis ir draugingas Urugvajaus vy
riausybės nusistatymas pasireiš
kė ir tuo, kad jis padėjo vaini
ką prie Urugvajaus nepriklauso
mybės kūrėjo generolo Artigas 
paminklo. Šioje ceremonijoje, 
kurios iškilmingumas buvo pa
brėžtas tam tikslui pastatytos 
kariuomenės garbės sargybos ir 
kuri rezervuojama svetimiems 
valstybės vyrams, dalyvavo už
sienio reikalų ministerijos atsto
vas protokolo vicedirektorius 
Puan Carlos Althabe, Lietuvos 
atstovas Grišonas, Montevideo 

sis prisikėlimo skelbėjas ir vyk
dytojas — Jėzus Kristus — da
vė pavyzdį ir žinojo, kaip auko
tis, kad galiotų prisikėlimas. Iš 
istorijos žinome, kad niekad ne
įvyko prisikėlimo tikrąją pras
me be aukos, nesvarbu, ar ji 
būtų asmeninė, ar socialinė, ar 
tautinė. Visa, ką mes šiandie tu
rime ir ką galime laikyti žmoni
jos laimėjimais, įgyvendinta per 
kraštutines aukas.

Kaip jau buvo sakyta, norint 
palenkti galingųjų ir laimingųjų 
dėmesį reikia aukotis tiems, ku
rie šiandie nuskriausti ir kenčia. 
Mes asmeniškai nesame tiesiog 
kenčiančių stovykloje, bet mūsų 
tiesioginė pareiga yra kovoti ir 
už tuos, kurie surakinti ir negali 
prasižioti taip, kad juos kiti gir
dėtų. Mes dirbame ir kalbame 
už juos, čia ir yra mūsų turimos 
laisvės ir laimės išpirkimas —

Mielus Australijos lietuvius sveikiname Velykų švenčių proga linkėdami tyro šventi
nio džiaugsmo ir asmeniškos laimės. Velykų Prisikėlimo varpai skelbia ne tik prisikėlimą 
Atpirkėjo, bet žadina prisikėlimą kiekvieno širdyje moraline, dvasine ir tautine prasme. 
Šio prisikėlimo ypač lietuviška prasme ir linkime visiems bendruomenės nariams: kad būtu
me darbingi, ištvermingi ir kad mūsų darbai pagreitintų mūsų tėvynės Lietuvos prisikėlimo

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

lietuvių būrys ir Lietuvos drau
gai urugvajiečiai.

Svečio garbei A. Grišonas su 
žmona suruošė Pasiuntinybėje 
priėmimą, kuriame atsilankė už
sienio reikalų ministerijos atsto
vai, Kongreso Užs. R. Komisi
jos pirmininkas Ulises Pivel 
Devoto, svetimi diplomatai, 
spaudos žmonės ir lietuvių vi
suomenės atstovai.

Lietuvos diplomatijos šefas 
susitiko su Montevideo lietuvių 
visuomene. Urugvajaus Liet. 
Kultūros Draugijos ir parapijos 

kovoti ir už savus brolius, kad 
pateisintume savo laisvę. Kaip 
žinome, laisvė visados yra bran
gi — už ją mokama krauju ir 
gyvybėmis. Keičiantis socialinei 
struktūrai, keičiasi ir tos laisvės 
kaina: užsiangažavimas ir auko
jimasis darbu ar gėrybėmis gali 
šiandie daug kur atstoti kraujo 
auką. Svarbu, kad mes patys 
tai suprastume.

Švęsdami prisikėlimo Šventę 
mes ir turėtume tiek angažuotis, 
kad tuo prisikėlimu džiaugtųsi 
vsi mūsų broliai. Jeigu to nė
ra, tai bent turėtume tiek rizi
kuoti ir savo turtu, ir savo turi
me laisve, kad pavergtųjų brolių 
kančios būtų ne tik sutrumpin
tos, bet ir privestos prie triunrfa- 
linio prisikėlimo. Tai yra mūsų 
tiesioginis uždavinys, ir jeigu 
mes čia kapituliuosime, tai vel
tui skamba Velykų varpai.

(k.v.)

Mielus Mūsų Pastogės skyrių redaktorius, bendradar
bius ir skaitytojus sveikiname Velykų švenčių proga linkė
dami su Prisikėlimo dvasia naujo dvasinio atgimimo tiek 
bendruomeniniame, tiek ir asmeniškame gyvenime.

M.P. Redakcija ir Administracija

priėmimuose, kurie pasižymėjo 
labai nuošrdžia nuotaika. Be to, 
jis kalbėjo La Voz de la Liber- 
tad, Lituania en el Uruguay ir 
T. Jėzuitų radijo programose.

Eilė Montevideo dienraščių 
paskelbė žinių ir nuotraukų apie

TAIKOS BELAUKIANT
JUOZAS GIRNIUS

įžengėme į 1965 metus, šie
met sukaks 20 metų, kai baigė
si antrasis pasaulinis karas, ši 
sukaktis bus iškilmingai minima 
laisvajme pasaulyje. Tačiau iš
tisai eilei kraštų antrojo pasau
linio karo pabaiga ne taiką at
nešė, o vergiją įtvirtino. Nė
ra taikos vergijoje, 
nėra taikos be lais
vės. Kaip nedalomą laisvė, 
taip nedaloma ir taika. Kol išti
si kraštai kenčia vergiją, tol nė
ra pasaulyje tikros taikos. Kai 
bus jubiliejiškai džiaugiamasi 
prieš 20 metų pasiekta taika, 
bus džiaugiamasi tik pačių lai
me. O kad šio džiaugsmo nebū
tų drumsčiama, bus atkakliai 
vengiama pažvelgti į pavergtų
jų pusę. Pagrįstai bus vengia
ma, nes antraip tektų nebe taiką 
švęsti, o susirūpinti tais, kurie 
šaukiasi laisvės ir tuo pačiu tai
kos.

Antrojo pasaulinio karo lai
mėtojai išdavė Atlanto chartą, 
skelbusią tautų laisvę, šio karo 
idėjiniu pagrindu. Sovietai nesi
varžė komunizmui pavergti išti
sus kraštus, o vakariečiai pusty- 
liaj nusilenkė šiam tautų laisvės 
išdavimui. Milijonus žmonių pa
likus sovietinėj vergijoj, pasau
lio taika lieka tik ironiškas žo
dis.

Ironiška, kad nejaučiama mo
ralinės pareigos reikalauti lais
vės sovietų pavergtoms tautoms, 
kai suteikiama laisvė ir tiems 
kraštams, kurie dar ilgai turės 
mokytis valstybinio gyvenimo. 
Nepavydime laisvės spalvotie
siems žemynams. Žinome, kad 
laisvė visiems yra lygiai brangi. 
Todėl nuoširdžai sveikiname vi
sas Afrikos ir Azijos tautas, 
įsijungusias į laisvųjų tautų ben
druomenę. Bet dar labiau iro
niška, kad ir šios tautos gyvai 
tebeprisimenančios, ką reiškia 
neturėti laisvės, pasirodo taip 
pat visiškai abejingos sovietinio 
imperializmo aukų laisvės šau
ksmui. Ir už visa ironiškiau, kad 
be jokio protesto tautų bendruo
menėje sovietinis imperializmas 
gali vaidinti “laisvės sąjūdžių” 
globėją ir tautų laisvės apašta
lą.

Pavergtiesiems taikos žodis 
negali neskambėti ironiškai. 
Kaip vienos iš pavergtų tautų 
vaikai, ir mes nerasime pagrin

min. Lozoraičio atsilankymą, o 
dienraštis EL DIA ir pasikalbė
jimą su juo.

Iš Montevideo svečias išskri
do į Kolumbijos sostinę Bogo
tą.

do 20 metų sukaktį nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos švęs
ti taikos sukaktimi. Taika dar 
nepasiekė mūsų tautos, nes (kar
tojame) be laisvės nėra taikos. 
Ir kai per 20 metų nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos suka
ktį bus deklamuojama apie tai
ką, mes turėsime klausti pasau
lio sąžinę, ar yra teisės švęsti 
taiką užmirštant tuos, kurie pa
likti vergauti.

šis klausimas nereikš kursty
mo į karą. Tenka tai įsakmiai 
pastebėti dėl to, kad neteisi są
žinė šiandien kiekvieną laisvės 
šauksmą tuojau pat beatodairiš
kai apkaltina karo kurstymu. 
Niekas negalime karo norėti, ži
nodami, kad jis būtų žmonijai 
katastrofa. Tačiau tai nėra pa
grindas nesirūpinti likimu tų, 
kurie ne taika džiaugiasi, o ver
giją kenčia. Ir be karo yra prie
monių nepalikti vienų tų, iki ku
rių taika dar nėra atėjusi. Ne 
ginklų nutilimas skelbia tikrą 
taiką, o teisės ir laisvės įkūniji
mas. Todėl taiką vertina ne tie, 
kurie žodžiais ją aukština, ra
mindami savo sąžines, o tie, ku
rie dėl jos kovoja, nesibaimin
dami ginti teisybę ir laisvę. Pa
vergtieji skaudžiausiai jaučia, ką 
reiškia neturėti taikos, ir todėl 
jie nuoširdžiausiai ir ilgisi tikros 
taikos. Rūpindamiesi savosios 
tėvynės ir kitų pavergtų kraštų 
laisve, tuo pačiu rūpinamės ir 
taika — nuoširdžiau už tuos, 
kurie ją švęs, turėdami mintyje 
tik save pačius ir džiaugdamiesi 
tik savo laime.

(Aidai, 1965 m. sausis)

R. VOKIETIJOS MOKSL-KAS 
PASITRAUKĖ J VAKARUS

Iš Berlyno pranešta, kad iš Ry
tų Vokietijos nuvykęs i Hambur
gą, Vakaruose pasiliko žymus ul- 
brichtinio krašto mokslininkas, 
Mokslų akademijos vokiečių kal
bos ir literatūros instituto vedėjas 
prof. J. Erben. Jis laikomas žy
miu germanistikos žinovu. Moks- 
lininkas išauklėtas R. Vokietijoje 
ir buvo jaunosios kartos atstovas. 
Erben pasitraukus, pastaruoju 
metu žymiai suvaržytos satelitinio 
krašto mokslininkų kelionės j Va
karus. (E)
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Kalbant vienokiu ar kitokiu 
klausimu apie mūsų jaunimų ne
išvengiamai susiduriame ir su lie
tuvių kalbos klausimu. Nusiskun
džiama, kad mūsų jaunimas ne
kalba lietuviškai, jos nesimoko ir 
negali išmokti. Kiek čia yra tie
sos?

Dažnai pataikaudami tam pa
čiam jaunimui ir jų tėvams net 
bandome užsimerkti prieš faktų, 
kad jaunimas lietuvių kalbos ne
moka ir jieškome pateisinimų. 
Nelaikome ir neigiamu ženklu, 
kad jaunimas ir nesistengia lie
tuviškai išmokti. Bet ar tai pa
teisinama?.

“Kas nori, tas ir gali” — yra 
senas išmintingas pasisakymas. 
Argi taip jau toji lietuvių kalba 
yra nepakeliamai sunki, kad jos 
negalėtų jaunieji išmokti? Kai 
mes atvykome į šj ar kitų kraš
tų, nemokėjome dauguma net 
vandens stiklo vietine kalba pa
siprašyti, bet stengiantis beveik 
visi pakenčiamai išmokome kas
dieniniais reikalais susikalbėti. 
Daugumas net išmokome laisvai 
kalbėti ir rašyti, nekalbant apie 
skaitymų. Keičiant gyvenamuo
sius kraštus mes visi išmokome 
gyvenamojo krašto kalbas. Taip 
pabuvę keletu metų Vokietijoje 
pralamdėme liežuvi vokiškai, at
vykę čia kalbame ir angliškai. Ii 
tai nelaikome savęs kokiais geni
jais arba turį nepaprastus talen
tus. Bet kodėl gi taip nuvertina
me savo kalbų, kad mokėdami 
kitas kalbas neįstengiame savo 
vaikų išmokyti lietuviškai?

Žydai Rusijoje
Vakaruose neseniai paskelbta 

įdomių ir kai kuriais atžvilgiais 
iki šiol mažai žinomų duomenų 
apie žydų padėtį Sovietų Sąjun
goje. Jos pasirodė Šveicarijoje 
leidžiamame biuletenyje “Der 
Freund Israels” (1964 m. 6 nr.). 
Jų autorius Jakob Werner, infor
macijas skelbdamas, pasirėmė ne 
tik žiniomis, kurios įdėtos sunkiai 
gaunamuose leidiniuose, bet ir pa
sinaudojo pasikalbėjimais su nese
niai iš Sovietijos į Vakarus atvy
kusiais žydais.

Pagal 1959 m. Sovietų Sąjungos 
gyventojų surašymo duomenis, 
visame krašte gyveno 2.268.000 
žydų, taigi, jie sudarė 1,09 proc. 
visų Sovietų Sąjungos gyventojų 
(Iš'tikrųjų žydų skaičius turėtų 
būti kiek didesnis). 95 proc. visų 
žydų gyventojų daugiausia susi
būrę vakarinėse Sovietų Sąjungos
srityse. Visus žydus aptarnauja 
tik 60 rabinų ir vienintelėje Tal
mudo — Thoros mokykloje pri
imami tik keturi kandidatai į ra
binus. Oficialiai žydų religija yra 
pripažinta, gi “Taryba religinio 
kulto reikalams” yra skelbusi, kad 
tikinčiųjų žydų skaičius siekiąs 
pusę miliono.

Sovietų Sąjungoje gyvena 108 
skirtingos tautybės, o jų tarpe 
žydai sudaro savita, savo skaičiu
mi vienuoliktąją tautą. Būdinga, 
kad religija ir tautybė žydų tarpe 
sutapatinamos, žydai siekia pa
laikyti ryšius su jų tautiečiais ki
tuose ! kraštuose, jiems sunku pa
kelti įvairius suvaržymus. Jau dėl 
to Stalinas juos buvo išskyręs 
kaip savitą tautybių grupę ir jo 
laikais prasidėję žydų tautinės 
grupės persekiojimai nenutrūko 
ir “nustalinimo” laikotarpiu, žy
dai ir šiuo metu tebelaikomi ne
aiškia tautybe ir nepriimtini so
cialiniu atžvilgiu. Pagal statisti
nius duomenis, apie 30 proc. žydų 
nekalba savo gimtąja kalba.

Apie žydų tautybės persekioji
mą liudija tokie duomenys: vis la
biau mažinamas žydų kultūros in
stitucijų skaičius, šiuo metu drau
džiama steigti hebrajų klases. Dar 
1940 metais žydų (jidiš) mokyk
las lankė 90.000 žydų vaikų. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą Sovietų 
Sąjungoje buvo leidžiami trys žy
dų dienraščiai ir penki literatū
ros, žurnalai. šiandien neišeina nė 
vienas dienraštis. Tebeleidžiamas 
žydams skiriamas žurnalas “So
vietinė tėviškė” — nuo 1961 m. jis 
pasirodo du kartus per mėnesį ir 
greitu laiku bus leidžiamas tik 
kartą per mėnesį. 1933 — 1937 m. 
tik viena žydų leidykla buvo iš
leidusi 852 pavadinimų knygų 
bendro 6.250.000 egz. tiražo. Tuo

KALBOS KLAUSIMAIS
Mūsų pačių vyresniųjų atžvil

giu svetimos kalbos išmokimas 
buvo daugiau priverstinis reika
las: pats gyvenimas reikalavo, 
kad išmoktume vietinės kalbos, 
nes be jos neįmanoma išsiversti. 
Lietuvių kalba čia užima kiek ki
tokių pozicijų — čia gyvenant be 
jos galime ir išsiversti, net taip 
išsiversti, kad patys būdami lietu
viai su savo vaikais imame kal
bėti svetima kalba. O tai yra, ne
dovanotinas nuosmukis, kuris jo
kiais ūbaisiais ar įsipareigojimais 
neatperkamas.

Kiekvienu atveju lietuvių kal
ba yra esminė tautiškumo žymė. 
Ir tai ne vien išorinė, bet ir vi
dinė — dvasinė. Ka» kalba lietu
viškai, tas ir lietuviškai galvoja, 
o kas lietuviškai galvoja, tas jau 
ir lietuviškai gyvena, kitaip ra
kant, tas yra neginčijamai sųmo- 
ningas lietuvis. Imant šitų gran
dinę iš kito galo gausime prie
šingus rezultatus: kas lietuviškai 
nekalba, tas lietuviškai ir negal
voja ir viskas, kas lietuviška ,yra 
jam svetima. Ko galima tikėtis 
iš tokio lietuviškai nemokančio 
“lietuvio”? Taigi, pateisinimas, 
kad ir nemokus lietuviškai galįs 
būti doras lietuvis yra visiškai 
tuščias.

Teisingai sakome — garbė sve
timom kalbom kalbėti, bet didi 
gėda savos nemokėti. Tos garbės 
beveik kiekvienas turime apsčiai, 
bet patys nesigėdindami užmeta
me tų gėdų saviems vaikams. Iš 
tikrųjų koks gali būti tautietis 
nemokus savos kalbos! Užaugęs 

tarpu nuo 1948 iki 1959 m. nebu
vo išleista nė viena žydams skirta 
knyga.

Jei kai kurioms tikyboms, jų 
atstovams leidžiami kontaktai su 
užsienyje gyvenančiais tos pačios 
tikybos išpažinėjais, tai sovietinių 
žydų delegacijos negali nė svajoti 
patekti į užsienį. Neleidžiami ir 
užsienio žydų ryšiai su sinagogo
mis Sovietų Sąjungoje. Sinagogų 
skaičius per septynerius metus 
žymiai sumažėjo — iš anksčiau 
buvusių 450 beliko 96.

Pažvelgus į sovietų spaudų, ga
lima įžiūrėti jos įtaigojamą nuo
monę dėl žydų pavojaus visuome
nei. Tokį pavojų pavaizduoja pla
čiai išgarsinamos parodomosios 
bylos dėl ūkinio pobūdžio nusikal-

Moralinės reparacijos
Jau nuo šių metų pradžios 

vakarų Vokietija iš naujo per
gyvena banguojančius sukrėti
mus, kurių šaknys siekia aud
ringuosius Hitlerio laikus. At
rodo, kad vokiečiams dar ilgai 
teks mokėti savotiškas morali
nes reparacijas už drastiškus 
nacionalistų užsimojimus ir su
dužusias svajones.

Kaip mes šiandien į vokiečius 
bežiūrėtume, per pusę perskel
ta Vokietija tebėra pavergtos 
Lietuvos kaimynė. Pastangos su
vienyti Vokietiją gali vienaip ar
ba kitaip atsiliepti ir į Lietuvos 
likimą. Jei tas suvienijimas vyks 
kompromiso keliu, kas šiuo me
tu atrodo labai abejotina, Lietu
vai iš to bus maža naudos. Ta
čiau Vokietijos vienijimas gink
lu jau galėtų turėti visai kitokios 
įtakos mūsų krašto ateičiai

Kiekvienu atveju mums pra
vartu sekti gyvenimą Vakarų 
Vokietijoj, kurios principiniu 
siekimu buvo ir tebėra visos 
Vokietijos suvienijimas, šis tiks
las apsprendžia visą Vakarų Vo
kietijos politiką. Jo siekdama, 
Vakarų Vokietija daro visa, kas 
jos galioje, kad pasaulyje liktų 
tik vienas Vokietijos priešas. 
Tuo keliu ėjo kancleris Konrad 
Adenauer (1949 — 1963), tuo 
keliu eina jo pėdinis Liudwig 
Erhard su visa valdančiąja Kri
kščionių Demokratų partija.

Pažiūros į atskirtą dalį
Visi 36 milijonai vokiečių, 

jis net jei ir norėtų širdyje vai
dinti lietuvį, bet jis gėdintųsi pri
sipažinti jos kalbos nemokėda
mas.

Argi taip sunku vaikų išmokin
ti lietuviškai? Priešingai, čia jo
kio sunkumo ir net pastangų ne
reikia. Užtenka tik su\ vaikais 
lietuviškai kalbėti ir prižiūrėti, 
kad ir jis ta pačia kalba kalbėtu. 
Visai natūralu, kad vaikas grie
biasi svetimos (mūsų akimis) kal
bos, kuri iš tiesų jam jau yra 
pirminė, nes jis per dienas kalba 
su draugais mokykloje ir gatvė
je. Betgi namuose turėtų galioti 
tik lietuvių kalba. Jeigu tėvai ne
sutiks, kad namuose būtų kita 
kalba išskyrus lietuvišką, tai vai
kas nesipriešins su tuo ir net su
sigyvens, nes kitaip ir būti nega
li. Su kalbos mokėjimu ateina ir 
tautinis sąmoningumas. Suauges
nis vaikas netgi gali didžiuotis 
prieš kitus, kad jis moka ne tik 
vienų, o ir kitų arba kelias kal
bas. Jis kiekvienu atveju jausis 
ir pranašesnis ir iš kitos pusės 
savaime atsiras ir domėjimasis ta

Žinios
DINGĘS AUKSAS

Apie 280.000 dolerių vertės auk
so dingo iš laivo vežant iš Pietų 
Afrikos į Angliją. Tuo laivu vež
ta aukso 22 mil. dolerių vertės.

KVIEČIAI KOMUNISTAMS
Pereitų savaitę Australija pa

sirašė sutartį su Sov. Sąjunga ir 
komunistine Kinija, pagal kurių 
Australija parduoda šiems kraš
tams kviečių už 50 mil. svarų. 
Vien tik Kinijai parduoda 
1.200.000 tonų kviečių ir netru
kus dar numatoma parduoti 
120.00 tonų.

timų. Tuo tarpu Tarptautinė Ju
ristų Komisija neseniai yra pas
kelbusi studiją, kurioje išdėstyti 
tų parodomųjų bylų motyvai: “To
kios politikos tikslas yra rasti 
“atpirkimo ožius”, nes tuo būdu 
siekiama nuslėpti tikrųjų padėtį. 
O toji padėtis, tai skaudulys pa
čioje ideologijoje, būtent, kapita
listinė korupcija pačioje komunis
tų partijoje ir vietos ūkio admi
nistracijoje”. Dėl jau minėtų prie
žasčių galima pateisinti daugelio 
Sovietijos žydų norą išvykti iš 
juos aiškiai neglostančio krašto ir 
persikelti į Izraelį. (E) 

Viltys ir tikrovė
(SUKRĖTIMAI VAKARŲ VOKIETIJOJE)

gyvenančių vakarinėje Vokieti
jos dalyje (95.000 kv. mylių) 
negalvoja atsisakyti minties, kad 
likusi vokiečių dalis (18 milijo
nų žmonių su 41.000 kv. my
lių plotu) buvo nuo Vokietijos 
jėga atplėšti ir tebelaikomi ver
gais. Juos vaduoti yra kiekvie
no vokiečio svarbiausia pareiga. 
Ta rytinė dalis nėra ir negali 
būti valstybė vokiečio akimis ir 
pagal žinomą Holšteino doktri
ną, Vakarų Vokietija negali tu
rėti nieko bendro su tais kraš
tais, kurie vienokiu' ar kitokiu 
būdu rytinę dalį traktuoja, kaip 
atskirą vokiečių valstybę.

Nusivylimai amerikiečiais

Vakarų Vokietija daug vilčių 
dėjo į Jungtinių Amerikos Val
stybių pažadus suvienyti Vokie
tiją su kuria ir šiandien, pra
slinkus beveik 20 metų po pa
liaubų sudarymo, nepasirašyta 
taikos sutartis. Tačiau paskuti
niu laiku, amerikiečiams vis gi
liau brendant į Sovietų Rusijos 
paruoštą koegzistencijos balą, 
vokiečių tautoje pastebimas sti
prus nusivylimas. Pačių ameri
kiečių deklaracijos dėl Vokieti
jos suvienijimo dabar tapo dau
giau šabloninės ir gana blankios. 
Vokiečiai skaudžiai pergyveno 
ir tai, kad Vokietija buvo palik
ta viena išsinarplioti iš painia
vų, į kurias ją buvo įtraukę patys 
amerikiečiai. Tai ypač liečia pa
skutinius įvykius tarp Vokieti
jos ir Artimųjų Rytų. 

tauta, kurios kalba jis kalba. Ta
da jam ir lietuviški susitikimai 
nebus baisūs, nes jis jausis ne
svetimas, bet tarp savų. Sava
kalba namuose nesirūpinimas yra 
gyvas liudijimas, kad taip pat ir 
nesirūpinama savos tautos likimu 
ir jos ateitimi, čia vėl grįžtame 
prie to paties taško: mirštant na
muose kalbai miršta ir tautinis 
sųmoningumas, kuris jau grei
čiausiai miręs anksčiau, negu kad 
kalba buvo iš namų išguita. Tik 
pereikime per namus ir šeimynas: 
yra tėvų, kurie ir patriotus vaiz
duoja, net aktyviai veikėjauja, o 
vaikai lietuviškai nesupranta ar
ba vos žodį lietuviškai surezga. 
Kas gali patikėti tokių tautiečių 
lietuvišku nuoširdumu? Ir jų da
lyvavimas lietuviškuose subuvi
muose arba veikloje grindžiamas 
tik tuo, kad prie naujos visuome
nės jie nepritampa, o užsidaryti 
vien savo kieme darosi perdaug 
tvanku. Tose pačiose sąlygose 
vienur vaikai gražiai ir švariai 
lietuviškai kalba, kitur šito visai 
nėra. Išvada tėra tik viena: mū
sų vaikai yra mūsų pačių gyvi 
liudininkai, kiek mums rūpi pati 
lietuvybė.

L. D.

Pereitų savaitė britų min- p-kas 
Wilson buvo nuvykęs pasimatyti 
su prez. de Gaulle Paryžiuje. Tai 
pirmas abiejų kraštų oficialus su
sitikimas nuo 1962 m., kada Pran
cūzija pastojo kelių Anglijai įs
toti į Bendrąją Europos Rinkų. 
Šiuo vizitu Wilson siekia glau
desnių abiejų kraštų santykių.

AMERIKOS PREZ. ALGA
Amerikos prezidentas šiuo me

tu gauna 100.000 dolerių metinės 
algos ir 50.000 dol. kelionės iš
laidoms. šios pajamos yra apdė
tos mokesčiais. Šalia to, preziden
tas gauna apie 40.000 dol. repre
zentacijos reikalams, kurie nėra 
apmokestinti.

NAUJAS VAISTAS
Amerikoje vienas chirurgas at

sitiktinai atrado naują “stebuk
lingą” vaistą, pavadintų DMS 7. 
Šis vaistas sumažina uždegimus, 
marina skausmus, stabdo bakte
rijų augimą ir plitimą, gali būti 
sėkmingai naudojamas kaip ner
vų ramintojas ir turi kitų teigia
mų savybių. Vaistas dar tyrimų 
kely ir neleidžiamas į rinką. Jį 
atrado Dr. R. Jacob.

Vladas Radzevičius

Santykiai su Anglija ir 
Prancūzija

Siekdama laimėti anglų pa
lankumą, Vakarų Vokietija dau
geliu atvejų parodė gilesnį negu 
Prancūzija Anglijos reikalų su
pratimą. Ypač tai lietė Anglijos 
pastangas patekti į Ekonominę 
Europos Sąjungą. Gerai ekono
miškai stovėdama Vokietija pa
dėjo Anglijai ekonominiuose 
sunkumuose, ypač lopant Ang
lijos užsienio prekybos balansą. 
Jos užpirkimai Anglijoj daromi 
daugiau iš noro pasitarnauti An
glijai.

Iš V. Vokietijos santykių su 
Prancūzija kažkaip iškrito šir
dingumas, o pasiliko tik proto
kolas ir raidė Adenauer ir De 
Gaulle sutarties, pagal kurią vi
si svarbūs politiniai klausimai 
iš anksto aptariami tarpusavyje. 
Ta sutartis būdinga dar ir tuo, 
kad ji nustatė glaudžias bendra
darbiavimo formas: abiejų val
stybių galvos susitinka du kartu 
per metus; užsienių reikalų ir 
krašto apsaugos ministerial ta
riasi keturis kartus per metus; 
generalinių štabų viršininkai su
sitinka kas du mėnesiai, o atsa
kingi abiejų kraštų pareigūnai, 
kurie vadovauja politinės, eko
nominės ir kultūrinės veiklos 
sritims, bendrus reikalus apta
ria kas mėnesis.

Nežiūrint šių nesibaigiančių 
posėdžių, tarp abiejų kraštų te
bėra gilus esminis skirtumas pa
žiūrose į JAV vaidmenį Euro-

Mielus kolegas

ANGONITĄ IR ADRIAN WALLIS,

sulaukusius naujagimio sūnaus, sveikiname ir linkime 
geriausios ateities.

Sydnejaus Filisterių Būrelis

Mielą Draugijos narę dantų gydytoją

ANGONITĄ GR1NCEVICIŪTĘ 
ir jos vyrą ADRIAN WALLIS,

sulaukusius pirmagimio sūnaus, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime geriausios šeimyninės laimės

Lietuvių Gydytojų Draugijos Valdyba

Amerikos politika
Buvęs Amerikos ambasadorius 

Sov. Sąjungoje ir Jugoslavijoje 
Mr. Kennan, kuris laikomas ko
munizmo klausimams dideliu auto
ritetu, pasakė neseniai kalbą Prin
ceton universitete nagrinėdamas 
sovietų ir kiniečių ideologinį skili
mą ir tuo pačiu atskleisdamas 
Amerikos, t. y. Jungtinių Ameri
kos Valstybių politiką.

Būtų kiek ilgesnė kalba atpasa- 
kojant jo samprotavimus apie ga
limus Maskvos ir Pekino suartėji
mus arba išsiskyrimus. Mums 
kiek įdomiau tuo reikalu pačios 
Amerikos laikysena ir jos takti
niai ėjimai.

Atmesdamas karo galimybę Mr. 
Kennan neranda kito kelio, kaip 
tik gerinti Amerikos — Rusijos 
santykius, arba plačiau kalbant 
rytų — vakarų santykius. Glau
desni santykiai vakarų su Sov. 
Rusija sustiprins laikyseną kal
bantis su komunistine Kinija. Jo 
nuomone tik einant ranka rankon 
su Sov. Sąjunga drąsiau bus gali
ma pasitikti ir net atsispirti ki
niečių reikalavimams. Gerai su
derinti santykiai su Sov. Sąjunga 
esąs vienintelis kelias atstatyti 
normalius vakarų santykius su 
komunistine Kinija. Priimant ši
tą galimybę Amerikai nieko kito 
nelieka, kaip tik švelninti laikyse
ną su Sovietų Sąjunga skaitantis 
ir su nuolaidom. Žinoma, Kennan 
nuomone, Amerika negalinti depo
nuoti geros valios Maskvoje, bet 
nereikėtų pašalinėm problemom 
aštrinti konfliktų.

“Man neatrodo, sako Kennan, 
kad pastarųjų metų Amerikos po
litika padarė viską, kad būtų pa
siekti šie reikalavimai. Aš visai 
nematau davinių, kad Amerika 
būtų viską dariusi ieškant susi

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 Swanaton St., 
Melb., C.I. (Prieiais Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

pos saugumo sistemoje ir Vo
kietijos suvienijime. De. Gaulle 
yra nedviprasmiškai pareiškęs 
kad Europai Amerikos nereikia. 
Kol Vokietija nėra suvienyta. 
Vakarų Vokietija nenori turėti 
nieko bendro su Europos sau
gumo sistema, kurioje, tilptų ir 
Sovietų Sąjunga. O juk niekam 
ne paslaptis, kad de Gaulle pla
nuoja įgyvendinti tokią Euro
pos uniją, kuri prasidėtų prie 
Uralo ir pasibaigtų Atlanto pa
krantėse. Rusai, jausdami už nu
garos Kinijos milžiną, mielai 
šypsosi ir karštai ploja Prancū
zijos prezidentui. Vokietija, iš 
savo pusės, eina keliais, kurie, 
nepatinka Prancūzijai. De Gau
lle jaustųsi daug laimingesnis, 
jeigu ir vokiečiai jungtųsi prie 
jo planų. Jis tada pamirštų Vo
kietijos prisijungimą prie atomi
nių bandymų draudimo sutar
ties, kurios Prancūzija nepasira
šė, pamirštų ir vokiečių sutar
tį su amerikiečiais gaminti ben
drą JAV-Vokietijos taiką ir t.t.

A rabai ir žydai
Šių metų pradžioje arabams 

vadovaująs Egipto diktatorius 
Nasser netikėtai patyrė, kad vo- 
kiečia, kurie viešai remia Egip
tą paskolomis, palankia prekyba 
ir specialistais, dirbančiais prie 

tarimo su Sov. Sąjunga Vokieti
jos ir nusiginklavimo klausimais.”

“Nereikalingi erzinimai, kaip 
pavergtų tautų rezoliucijos ir į- 
vairūs pasenę prekybiniai nuosta
tai kaip tik kliudo Amerikai pa
gerinti santykius su Sor. Rusija.”

Kennan nuomone, Vakarai, tu
rėtų atleisti nervus ir nesirūpin
ti kraštais Azijos pietuose leid
žiant jiems eiti jų pasirinktu ke
liu. “Juo daugiau mes angažuosi
mos juos ginti nuo komunizmo, juo 
mažiau jie patys dės tam pastan
gų”-

Taip kalba Amerikos ekspertas 
komunizmo ir santykių su Sov. 
Rusija klausimais. Vardan tų ge
rų santykių jis lengvai numoja 
ranka į pavergtuosius kraštus 
nes jų problema pastojanti tiems 
geriems santykiams kelią; ati
traukti rankas iš tų kraštų, kurie 
yra komunistų agresijos terioja- 
mi, nes iš to nėsą jokios naudos. 
Visai tad nenuostabu, kad tai pra
matydamas Prancūzijos prez. de 
Gaulle nusisuko nuo Amerikos ja 
nepasitikėdamas ir ieško kitokios 
išeities.

Pavergtųjų ir drauge mūsų at
žvilgiu Amerikos laikysena, bent 
tokia, kaip kad ji dabar yra, nie
ko gero nežada. Lygiai panašiai 
prasitarė ir Anglijos radijo ko
mentatorius, kad sovietų pavergti 
kraštai jau per ilgą apsiprato su 
likimu ir nėsą prasmės šios žaiz
dos erzinti. Tiesa, tai nebuvo ofi
cialios vyriausybių deklaracijos 
tiek Kennan, tiek ir britų radijo 
komentatoriaus pareiškimai, bet 
iš to aišku, kad ir valstybių gal
vos laikosi tokios nuomonės. Argi 
nėra Amerika pati kalta, kad ja 
vis daugiau ir daugiau apsivilia- 
ma matant kaip ji išduoda savuo
sius principus. L.

egiptietiškų raketų, jau nuo 
1960 metų slaptai remia Izrae
lį, mirtiną arabų priešą. Prieš 
penkis mįetus Conrad Adenauer 
ir David Ben-Gurrion, slaptai 
susitikę Amerikoje susitarė, kad 
Vokietija duos Izraeliui ginklų 
už 70 milijonų dolerių. Ameri
kiečiai padėjo Izraeliui šį paža
dą išgauti.

Per penkerus metus Vokieti
ja, niekam nežinant, spėjo savo 
pažadą ištesėti net 80%. Pa
tyręs apie tai, Nasser tiesiog 
piestu pašoko. Neskaitant visų 
puolimų prieš Vokietiją, jis tuo
jau pasikvietė valstybiniam vizi
tui Rytų Vokietijos galvą Wal
ter Ulbricht ir davė suprasti, 
kad Egiptas rengiasi pripažinti 
Rytų Vokietijos valstybę. Norė
dama išlaikyti arabus savo pu
sėje, Vokietija sutiko sustabdy
ti ginklų siuntimą Izraeliui.

Sis V. Vokietijos nusileidi- 
ms Egiptui sukėlė ant kojų vi
są žydiškąjį pasaulį, o jis galin
gesnis, negu mes įsivaizduojam 
Paties Izraelio šauksmą, kad 
Vakarų Vokietija atsisako savo 
pirminės pareigos, kur esanti į- 
rašyta žydų krauju, efektyviai ir 
staigiai parėmė pasaulinės žydų 
firmos, nutraukdamos savo su
tartis su Vakarų Vokietja. Žydų

(Nukelta į psl. 3)
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VELYKŲ MARGUČIAI
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rankose esą laikraščiai skelbė, 
kad vėl pradėjo skambėti vokiš
ki varpai į kad Vokietija be 
gėdos aukoja gyvybinius Izrae
lio interesus.

Atsidūrusi tarp dviejų ugnių, 
Vokietijos vyriausybė pirmiau
sia nutarė išlyginti reikalus su 
Izraeliu, tačiau santykiams už- 
megsti Izraelis pastatė kietas są
lygas: 1. atnaujinti vasario mė
nesį sustabdytą ginklų tiekimą 
(pasiūlymas pažadų tęsėjimą už
baigti grynais pinigais nepriim
tinas); 2. atšaukti iš Egipto vi
sus vokiečius mokslininkus ir 3. 
tęsti toliau nacių areštavimus ir 
teisimus.

Skaudžiausias vokiečiams bu
vo trečiasis reikalavimas. Iki 
šiol vokiečių teismai jau teisė 
per 70.000 buvusių nacionalso
cialistų. Pereitų metų pabaigo
je Vokietijos ministerų kabine
tas buvo nutaręs neprailginti 
specialaus statuto, kuris leidžia 
areštuoti ir teisti buvusius na
cius. Tačiau dabar vyriausybė 
yra verčiama savo pažiūras pa
keisti.

Nuotaikos Izraelyje
Izraelio parlarnpnta, svars

tant santykių užmezgimo klausi
mą, opozicijos vadas Menahem 
Beiken nurodė: “Prieš nuspręs- 
dami užmegsti santykius su Vo
kietija, atsiminkit, kad milijo
nai vokiečių, kurie buvo Hitler 
Jugend, Gestapo ir SS daliniuo
se, bus čia atstovaujami vokie
čių ambasadoriaus su vokiečių 
vėliava ir su vokiečių “Deutsch
land ueber Alles”. Tuo pačiu 
laiku, kai šį įspėjimą drožė opo
zicijos vadas, aplink parlamen
tą susirinkusi žydų minia plūdo 
vyriausybę už jos pastangas su
artėti su Vokietija. Izraelio mi- 
nisteris pirmininkas Levi Esh- 
kol, nurodęs, kad šiuo klausimu 
pirmenybė priklauso protui, pa
žymėjo, jog santykiai su Vokie
tija padės Izraeliui nugalėti ara
bus, sustiprins Izraelį ekonomiš
kai ir priartins dieną, kada Iz
raelis galės tapti pilnateisiu Eko
nominės Europos Sąjungos na
riu. Ir parlamentas 66 balsais 
prieš 29, dešimčiai susilaikius, 
priėmė vyriausybės pasiūlymą 
užmegsti santykius su Vokietija. 

Iš Eshkol pareiškimo galima 
spėti, kad Vokietija pažadėjo 
remti Izraelį jo Econonunėj Eu
ropos Sąjungoj. Yra žinoma, 
kad Vokietija sutiko per atei
nančius 10 metų duoti Izraeliui 
kasmetinės paramos 75 milijonų 
dolerių vertės.

Arabų sujudimas

Vokietijos susirišimą su Izra
eliu pasaulis sutiko labai aud
ringai. Bagdade, irakiečiai, o 
Taize yemeniečiai padegė Vokie
tijos pasiuntinybes. Nuo to pa
ties likimo Vokietijos pasiunti
nybes Libanone, Syrijoj, Suda
ne ir Egipte apsaugojo tik kieta 
policijos kova su demonstruo- 
jančiom miniom, kurios reikala
vo tuojau atsiteisti su vokiečiais.

Arabų vyriausybės į tuos san
tykius pažiūrėjo kiek šalčiau. 
Nasser reikalavimas boikotuoti 
Vakarų Vokietiją ir pripažinti 
Rytų Vokietiją nerado pritari
mo, nors dešimts arabų valsty
bių sutiko atšaukti savo amba
sadorius š Bonnos.

V. Vokietijos kancleris Lud
wig Erhard, kiek apraminęs žy
dus, šiuo metu daro bandymus 
išsilaikyti arabų pasaulyje, ku
riame lankosi jo siunčiami emi
sarai. Daugis arabų kraštų savo 
užsienio prekyboje žymia dalimi 
priklauso nuo V. Vokietijos rin
kų. Tai duoda Bonnai daug vil
čių. V. Vokietijai šiuo metu pri
imtina ir daugumos arabų kraštų 
koncenpcija neteikti pirmenybių 
nė vienai Vokietijai.

Visų šių sunkumų akivaizdo
je Ludwig Erhard ir jo krikščio
nių demokratų partija į būsimus 
rinkimus rudenį žiūri labai ne
ramiai. Likusį laiką reikės iš
naudoti konsolidacijai. Laimėji
mams užtikrinti reikės taip pat 
naujų patikrinimų dėl Vokieti
jos suvienijimo ir naujos mora
linės paramos. Vokiečiams nu
sibodo, kad jie dar ligšiol vis 
traktuojami ; kaip jaunamečįiai 
nusikaltėliai, kurie turi patys 
nuolatos įrodinėti, kad jie to
kiais nėra. Jie nori, kad pasau
lis nuimtų moralių kardą, kuris 
vis dar tebelaikomas virš vokie
čių galvų.

Laukų balandžiai ūbauja pušyne: 
pavasaris, o Viešpatie, pas mus! 
Atvožęs juodus arimus 
žalių raštelių prirašysi: 
ir kils giesmė lyg vyturėliai, 
upeliai ūžaus ir skardens, 
khd iš numirusio akmens 
kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.
Naktis nusilenkė. Ateina Rytas! 
Ir tu sugniaužtą delną pradarai: 
Aloe varva pumpurai.
Grumsteliai nusigandę ritas 
ir obels drobule vyniojas. 
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais 
Takelių mūsų paleidžiais 
skubės Tau apkabint rasotas jojas?

KELIONĖDAIL. V. RATAS

Paprotys Velykoms dažyti mar
gučius Lietuvoje gana senas. Sun
ku ir jo pradžią atsekti. Senuose 
raštuose užtinkame žinių, kad jau 
prieš kokius 400 metų Lietuvoje 
margučiai buvo dažomi. Dar an
ksčiau juos turėjo lenkai ir ukrai
niečiai, kurie anksčiau už lietu
vius priėmė ir krikščionybę. Mat, 
paprotys Velykoms- turėti kiauši
nį rišasi su Kristaus prisikėlimo 
švente — tikėjimu, kad žmogus 
nauja gyvybe prasimuš iš kapo.

Didžioje savaitėje lietuviai jau 
rūpinosi pasidaryti gražių mar
gučių. Tai buvo daugiausia mer
gaičių darbas. Seniau jos dažo
mus kiaušinius merkdavo j svogū
nų luobeles ir alksnio ar beržo 
žieves. Kiaušiniai nusidažydavo 
tamsiai rusva arba šviesiai gelsva 
spalva. Kad būtų margesni, buvo 
išrašomi vašku, prieš dedant juos 

j karštą spalvotą vandeni. Spalvos 
tada kiaušinio “nekąsdavo” — nu
tirpusio vaško vietoje likdavo bal
tos žymės: taškučiai, ruoželiai, 
koks nors raštas, paimtas iš juos
tos ar audeklo, eglutės, saulutės 
ratukai. Galima buvo tai padary
ti ir kitaip: smailiu kokiu daiktu 
išdrožinėti. Kadangi tamsi spalva 
geriau atmušdavo šviesius ruožus, 
tai kiaušiniai ir būdavo dažniau 
nudažomi rusvai. 0 kai gaudavo 
paskui krautuvėjedažų, margučiai 
pasidarė įvairiaspalviai.

Margas tas jo rūbas daug kam 
patraukė akį. Margučiai pradėti 
rinkti ir laikyti muziejuose, kaip 
mūsų liaudies meno pavyzdžiai. 
Vienas iš didžiausių margučių rin
kėjų buvo Tadas Daugirdas. Jis 
buvo surinkęs apie 5000 įvairių 
velykinių margučių. Vėliau mar
gučius yra rinkęs dail. B. Bura- 
čas. Pirmasis jau seniau yra mi
ręs, antrasis tebegyvena Lietuvo
je.

DAIL. V. RATO PARODA

Dail. V. Rato individualinė pa
roda atidaroma balandžio 21 d. ir 
truks iki gegužės 7 d. Three sis
ters galerijoje, 46 Church Str., 
Brighton, Vic.

Parodą atidarys Australijos 
prima balerina Kathleen Gorham 
balandžio 21 d. 8 vai. vak. Atida
ryme dalyvaus ir pats dailininkas.

Victorijos ir ypač Melbourne 
lietuviai kviečiami atidaryme gau
siai dalyvauti ir lankyti parodą 
susipažįstant su mūsų iškilaus 
dailininko darbais.

★
Amerikoje gyvenąs lietuvis dai

lininkas A. Valeška gavo užsaky
mą savo vitražais papuošti naują 
Čikagos O’Hare aerodromo tarp
tautinį restoraną. Dailininkas tu-
rėš paruošti 24 vitražus. O’Hare 
aerodromas laikomas pačiu jud
riausiu pasaulyje. ,

Palik asaras Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIENĖ 

(Tęsinys) ,
Nepajėgdama išnaikinti partizanų, komunistų 

policija pradėjo aršiai persekioti jų gimines. Jei
gu tik pavykdavo pačiupti ir atpažinti partizaną, 
artimieji ir šeimos nariai buvo sumetami kalėjiman, 
o giminės išgabenami j Sibirą. Todėl vėliau parti- 
sanai visuomet nešiodavosi su savim rankines gra
natas, kad jie apsupti ar pagauti galėtų susisprog
dinti ir taip, jų nepažinus, nenukentėtų jų arti
mieji.

1946 metais Tilinayos kaime, apie penkias my
lias nuo mano ūkio, komunistams buvo pranešta 
apie daržinėje miegančius partizanus. Policija ty
liai ruošėsi užpulti. Ji pasiuntė kariuomenę ir aš- 
tuonių mylių spinduliu užkirto visus kelius, apsta- 
tydami juos kulkosvydžių daliniais. Po to ji pradė
jo puolimą. Daržinė buvo apšaudyta liepsnosvai
džiais, granatos ir automatiniai šautuvai buvo pa
naudoti prieš miegančius žmones. Apylinkėje buvo 
surasti dvidešimt keturi lavonai. Niekas nežinojo, 
kiek žmonių slėpėsi toje daržinėje. Visi dvidešimt 
keturi lavonai buvo suguldyti mūsų valsčiaus mies
telio turgavietėje ir laikomi visą savaitę vasaros 
karščių metu, o pasislėpę enkavedistai stebėjo pra
einančius. Kiekvienas praeivis, kuris tik neužslėpė 
menkiausio savo susijaudinimo, buvo suimtas ir su 
visomis savo giminėmis išgabentas į Sibirą.

Naktį po daržinės sudeginimo keturi vaikinai, 
išvengę mirties Tilinavos žudynėse, bandė pabėgti 
pro mano ūkį. Du bėgo tarp namo ir vieškelio, kiti 
du per daržą. Bėgę per daržą išsigelbėjo, gi anuo
du užbėgo ant vieškelio sargybinių ir kulkosvydžių 
ugnies.

Rusų policija abu lavonus paguldė Indriūno 
kieme gretimame kaime Juos ten saulėkaitoje išlaikė 
dešimt dienų. Kiekvieną dieną ūkininkas ėjo poli- 
cijon ir prašė, kad išgabentų lavonus. Pasidarė 
nebeįmanoma ūkininko šeimai gyventi savo namuo
se, bet iš baimės jie patys nedrįso gendančių lavonų 
Iš kiemo pašalinti. Pagaliau atvyko policija ir la
vonus palaidojo gėlių darželyje prie pat gyvena
mojo namo. Po kokio mėnesio lavonai iš ten dingo, 
matyt, slaptai juos išsikasė tėvai ar giminės.

Mano gretimas kaimynas ir geras bičiulis Kri

vickas turėjo tris sūnus. Kai policija atvyko jų su
imti, du sūnūs pabėgo ir prisijungė prie partizanų. 
Vyresnysis jų buvo mokytojas. Policijai grįžus dar 
kartą jo suimti, jam pavyko pabėgti ir taip pat 
prisijungti prie partizanų. Rusai įtarė, kas buvo 
atsitikę, bet nebuvo tikri. Vieną dieną buvo nužu
dytas jaunas partizanas ir atpažintas esąs Krivic
ko sūnus. Rytojaus dieną, sekmadienio rytą, atvy
kę rusai smulkiai iškrėtė Krivickų ir mano namus. 
Po to, nuvykę į bažnyčią, kuri buvo už ketvirta
dalio mylios, nutraukė pamaldas ir visiems žmo
nėms įsakė vykti į Krivickų ūkį, kuriame tuoj pa
degė namą, daržines ir tvartus su visu kuo, kas 
buvo jų viduje, o žmonėms liepė žiūrėti, kaip dega 
partizanų ūkis.

Rusai suėmė Krivicką, bet Krivickienės tą 
sekmadienį nebuvo namuose ir taip jai pavyko iš
vengti staigios bausmės. Po dviejų dienų sugrįžus 
ji neberado pastogės prisiglausti. Pamačiau ją ty
liai sėdinčią ant akmens kieme tarp griuvėsių ir 
pelenų. Priglaudžiau ją pas save kelioms dienoms. 
Ji niekuo nesiskundė tik nuolatos kartojo ir kar
tojo: “Mano vargšai vaikeliai, mano vyreli...” Ne
įstengiau jos nuraminti. Netrukus ji išsikėlė gy
venti pas tolimesnius gimines, bet mane kiek vė
liau policija tardė dėl jos priglaudimo.

Visos apylinkės nustebimui Krivickas buvo po 
kelių mėnesių paleistas iš kalėjimo. Negalėjome 
suprasti, kodėl jis išvengė bausmės, ir net nebuvo 
ištremtas. Visi pradėjome įtarinėti, kad čia slypi 
kažkokia apgaulė ir vengėme jį įsileisti į savo na
mus. Jam duodavome duonos ar mėsos ir prašyda
vome nešdintis. Vėliau, jau Novostroikoje, arti
mas Krivicko ir mano kaimynas su ašaromis akyse 
pasakojo, kaip sunku jam būdavę taip atstumti 
Krivicką, net neįsileidžiant pro duris. Jis jaudinosi 
dar labiau, kaip paaiškėjo, kad jis pats vistiek 
buvo ištremtas Sibiran, tad ar begalėję jam atsi
tikti blogiau, jeigu jis tą vargšą būtų priglaudęs, 
kada jam pastogė taip baisiai buvo reikalinga? Kri
vickas per septyniasdešimt metų amžiaus, buvo 
rastas negyvas ant vieškelio vieną šaltą spalio 
mėnesio dieną.

Partizanų būklė darėsi vis daugiau beviltiš
ka. Rusai paskelbė keletą amnestijos atsišaukimų, 
tačiau tie, kurie į juos atsiliepė, buvo kankinami 
tol, kol išdavė savo draugus ir jų slėptuves. Taigi 
ir šis metodas pasibaigė nesėkmingai.

Rusų milicija irspecialūs kariuomenės daliniai 
kovoti su partizanais pradėjo persekioti kiekvieną 
įtartą teikiant maistą laisvės kovotojams, bet at
vykus partizanams pas ūkininką ir prašant maisto, 
niekas negalėjo atsisakyti, kad ir kažkaip būtų bi
jojęs; jeigu jis atsisakytų, partizanai jį nubaus
tų.

Jaučiaus esanti nuolatiniame pavojuje. Kartą 
1947 metų žiemos naktį vienas Krivicko sūnus, pa
sibeldęs j mano langą vėl teiravosi žinių iš Ame
rikos. Jis pasakė, kad daugiau kaip tuzinas parti
zanų miega mano klojime ir aš turinti jiems nu
nešti maisto. Išviriau didelį puodą sriubos ir, labai 
atsargiai nunešusi jiems, maldavaus juos,, kad tik 
jie čia ilgai nesilaikytų. Išbuvo dar vieną dieną ir 
pavakariais išvyko. Ir gerai padarė, nes po keletos 
valandų į mano sodybą atvyko didelis rusų kariuo
menės dalinys ir ėmė mane klausinėti apie partiza
nus. Tur būt, kas nors jau buvo įskundęs. Karei
viai viską iškrėtė, bet nerado net pėdsakų. Aš vis- 
dėlto buvau suimta, nugabenta į artimiausią poli
cijos būstinę, smulkiai tardoma ir kaltinama pri
glaudusi kelioms dienoms tokį liaudies priešą kaip 
Krivickienę. Sakiau jiems, kad širdis man neleido 
matyti senyvą moterį gulint be pastogės ant savo 
namų pelenų krūvos. Ištardžius buvau paleista, bet 
jaučiau, kad mano gyvenimas darėsi nebesaugus.

Vyriausybė paskelbė naują žemės reformą, tik 
šį kartą dar griežtesnę. Nors pagal naują įstatymą 
man buvo leista turėti trisdešimt septyni akrai, 
atsisakiau ir to, pasilikdama tik namą ir vienuoli
ka akrų. Turėjau karvę, paršą, avį ir dešimtį vištų 
ir taip galėjau laikytis.

Iš tokio žemės sklypo ir gyvulių kiekio valsty
binių duoklių turėjau atiduoti: apie trečdalį viso 
gaunamo pieno, 120 kiaušinių, du šimtus svarų mė
sos ir keletą bušelių'grūdų. Duoklių atidavimo nuo
statai buvo griežti. Jei ūkininkas neatiduodavo pie
no duoklės, atimdavo karvę. Neatidavus kitų pro
duktų, grėsė kalėjimas. Gyvenimas buvo sunkus, 
tuščias ir įkyriai vienodas.

Laimei, mano vyras gavo laišką, siųstą per 
aną kaukazietį karininką. Tuo metu aš gaudavau 
nemaža laiškų iš Jono, bet atrodė, kad ne visi mano 
pasiųstieji buvo jo gaunami. Jis pradėjo siuntinėti 
man pinigų mažesnėmis sumomis per banką. Tuo 

būdu, gavęs mano parašą ant pakvitavimo, jis buvo 
tikras, kad esu dar gyva.

Jo siunčiamieji pinigai teko išleisti oficialiu 
kursu — keturi rubliai už dolerį. Juodosios rinkos 
kainos buvo labai aukštos. Pyragaitis, pavyzdžiui, 
kaštuodavo aštuoni rubliai. Sūnus, lankąs dabar 
pradžios mokyklą, jau galėjo rašyti. Aš jam padik
tavau laišką, kad jis tėvui parašytų, jog už du ža
lius paveiksliukus (dolerius) mes galime nusipirkti 
tik vieną pyragaitį, ir prašėme, kad siųstų maisto, 
jeigu įmanoma. Tas laiškas praėjo. Kartą Jonas 
atsiuntė trisdešimt penkis dolerius, žinodama pini
gų vertę Amerikoje ir matydama jų nuvertinimą, 
iškeltus čia oficialiu kursu, aš atsisakiau priimti 
čekį. Pinigai buvo grąžinti ir mano vyras suprato 
netiesioginę mano mintį.

Nesilioviau ir aš dariusi žygių susijungti su 
visa šeima. 1945 metų balandžio mėnesio 7 dieną, 
komunistams jau grįžus, buvau nuvykusi j Vidaus 
reikalų ministeriją Vilniun, Lietuvos sostinėn, kad 
dar kartą sužinočiau apie galimybes išvykti į Ame
riką. Man buvo tada patarta palaukti karo pabai
gos. Po mėnesio, kada karas pasibaigė, aš vėl nuvy
kau ir paprašiau vizos. Mano prašymą priėmė ir 
kartu dar davė užpildyti ilgą klausimų lapą. Tuo 
pat metu atėjo ir mano vyro pareiškimas iš Ame
rikos. Maniau, kad dabar jau tikrai turiu rimtą 
pagrindą leidimui gauti, tačiau jiems tai nesudarė 
jokio skirtumo.

Tuo metu kelionės buvo be galo ilgos ir vargin
ančios. Iki Vilniaus tiesia linija buvo apie 140 my
lių, o kelionėje tekdavo išbūti pusantros dienos, o 
kartais ir ilgiau. Keliauti be specialaus leidimo 
buvo draudžiama, o jam gauti taip pat tekdavo pa
švęsti ne tik daug laiko ir pastangų, bet ir išlaidų, 
kyšių ištroškusiems pareigūnams patenkinti. Bet 
ir leidimą gavus, tekdavo taip pasirinkti traukinius, 
einančius aplinkiniais keliais, kur jie nebūdavo taip 
perpildyti, bet gauti vietą vagone taip pat buvo 
sunku, nebent vėl kyšys konduktoriui.

1945 metų rudenį sunkiai susirgau. Pavyko 
prisišaukti gydytoją, kuris rado aštrios formos 
pleuritą ir įsakė tuoj vykti ligoninėn. Kaimynas 
arkliais nuvežė į Biržų ligoninę. Taip vadinama li
goninė neturėjo jokių gydymui priemonių. Pagul
dė mane lovoje be patalynės, o maisto taip pat ne
buvo. Teko tenai išbūti per mėnesį ir išlikti gyvai 
tik dėka savo sesers, kuri gyveno netoliese ir beveik 
kasdien pristatinėjo man maistą ir keitė patalynę.

(Bus daugiau)

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. balandžio 12 d.

LAIŠKAS IS NORFOLK

VIETOJ PRAGARO ROJUS
Šių metų pradžioje sydnejiš- 

kis Mindaugas Mauragis paskir
tas išvyko mokytojauti į Norfolk 
salą. Tai bene bus pirmas lietu
vis, įkėlęs koją į šią salą. Išvy
kstant jis buvo paprašytas Mūsų 
Pastogės redaktoriaus aprašyti 
papasakoti savo išgyvenimus 
įspūdžius, čia spausdiname 
pirmąjį laišką. Red.

ir 
ir 
jo

ra-savo pažadus 
gyvenimą Norfolk

užtiko 
aišku, 
pilna 
vieną

Vykdydamas 
šau apie savo 
saloje, kur man tenka mokyto
jauti. Turiu prisipažinti, kad jau 
spėjau pasiilgti savo draugų ir 
draugių ir bendrai lietuviškojo 
gyvenimo. Dabar jau reguliariai 
gaunu Mūsų Pastogę ir bent tuo 
jaučiuosi drauge su savais.

Pirmiausia noriu papasakoti 
apie pačią salą ir jos istoriją. Sa
la anksčiau buvo vadinama že
mės pragaru, o dabar virto Paci- 
fiko rojumi.

1774 m. kapitonas Cook 
šią salą be gyventojų ir, 
be vardo. Ji buvo graži, 
augmenijos. Pagerbdamas
ano meto anglų didiką kapitonas 
Cook ir pavadino salą jo vardu 
— Norfolk.

Anglijai kolonizuojant Austra
liją pirmiausia prireikė saugaus 
kalėjimo, kur galėtų patalpinti. 
Anglijos tremtinius ir nusikaltė
lius, kurie buvo vadinami ben
dru “convict” vardu. Šioji sala 
ir atitiko tokio natūralaus kalėji
mo reikalavimus. 1788 m. buvo 
paskirtas pirmas salos guberna
torius King, kuris su. savo kali
niais pradėjo statybą ir taip įkū
rė miestą, pavadintą Kingston. 
Su kaliniais buvo elgiamasi la
bai žiauriai, ir dėl to salai ir pri
gijo pragaro vardas. Ano meto 
žiaurumų liekanos tebėra išliku
sios iki dabar. Kingston yra ant
ras savo senumu po Sydnejaus 
britų įkurtas miestas Ramiajame 
vandenyne.

Susisiekimo atžvilgiu pati sala 
nebuvo patogi, nes buvo sunku 
priplaukti didesniems laivams. 
Kaliniams buvo numatyta pato
gesnė vieta Tasmanijoje, kur įkū
rus Port Arthur uostą buvo per
kelti ir kaliniai, ir jau 1850 m. 
Norfolk sala vėl ištuštėjo.

Dabartinių salos gyventojų is
torija yra visai kita, nieko ben
dro neturinti su buvusiais kali
niais. Bet ir šių gyventojų ro
mantiškoji kilmė rišasi su nusi
kaltimu. 18 amžiaus pabaigoje 
įvyko garsusis jūrininkų sukili
mas “Mutiny of the Bounty”,

kuriam vadovavo Fletcher Chris
tian. Jis pasiekė Havajus, pasi
grobė moterų ir vergų, plaukiojo 
po vandenyną, kol susirado mažą 
salelę Pitcairn, sudaužė savo lai
vą ir apsigyveno. Saloje matyt 
įvyko tragiškų dalykų, nes kai 
britų jūrininkai užtiko šią salelę, 
tai joje terado vieną vyrą, daug 
moterų ir vaikų. Visi kiti vyrai 
buvo išžudyti. Paskutinysis pasi
liko John Smith, save pasivadi
nęs Adomu. Saloje buvusi puiki 
tvarka. Vyriausybė jį amnestavo 
už sukilimą ir paliko ramybėje. 
Tik kada Norfolk sala paiko tuš
čia, šios salelės gyventojai pasi
prašė, kad jie būtų perkelti į ją. 
Taip 1856 m. į Norfolk salą bu
vo perkelta 40 vyrų, 47 moterys, 
54 berniukai ir 53 mergaitės, ku
rių vaikų vaikus aš čia dabar ;r 
mokinu.

Norfolk sala yra nedidelė, bet 
labai graži: pilna kalnų kalnelių, 
žalia augmenija ir ypač gražios 
aukštos eglės ir daug dekoraty
vinių krūmų. Ji turi apie 5 my
lias ilgio ir 3 mylias pločio, gy
ventojų apie 900. Visi salos gy
vuliai — arkliai ir karvės — ga
nosi kur nori, tai žolė visur trum
pa, kaip nušienauta. Yra du au
kščiausiai iškilę kalnai virš 1000 
pėdų, nuo kurių matosi visa sa
la.

Vykdamas į šią salą maniau, 
kad ji tokia maža, jog pėsčias ga
lėsiu išvaikščioti, bet atvykęs 
nustebau, kad čia netrūksta ma
šinų ir autobusų. Tad ir aš nusi
pirkau motociklą. Klimatas čia 
puikiausias: ištisus metus tempe
ratūra svyruoja tarp 50 ir 80 lai
psnių ir gali jūroje maudytis žie
mą vasarą. Vėjų ir audrų ne
trūksta. Sala vulkaninės kilmės, 
žemė labai derlinga — puikiai 
auga daržovės ir vaismedžiai. Pa
krantės įvairios: netrūksta smė
lėtų paplūdimių, bet vietomis jos 
tokios aukštos ir stačios, kad 
kaip siena krenta į vandenį. Van
duo toks skaidrus ir tyras, kad iš 
tolo matyti žuvis ir visai prie 
kranto priplaukusius ryklius. At
virame 
vojinga, 
lagūnų, 
rom, ir
sportuoja.

Salos gyventojai leidžia laiką 
lengvai ir nerūpestingai. Man at
rodo, kad jie yra dideli tinginiai: 
rengiasi menkai, valgo daugiau
sia žuvį, kurios čia per akis; dar
žovių, vaisių, pieno ir kiaušinių 
pilnai pakanka. Bet gyventojai

yra labai malonūs ir vaišingi. Sa
los pajamas sudaro turistai ir 
pašto ženklai. Mokesčių čia nė
ra, net ir muito, tad visos užsie
ninės prekės čia žymiai pigesnės, 
negu Australijoje. Pavz., foto 
aparatai, kurie Sydnejuje kai
nuotų 80-100 svarų, čia gali nu
pirkti už 20-30 svarų. Panašiai ir 
kitos prekės.

Jokios pramonės saloje nėra. 
1956 m. buvo įsteigta banginių 
medžiglės stotis ir jų apdirbimas. 
Per metus sugaudavo apie 170 
banginių, bet šioji įmonė 1963 m. 
užsidarė tur būt dėl pačių gyven
tojų nepaslankumo dirbti sunkes
nius darbus. Per metus 
būna apie 4000 turistų, 
šia iš Australijos 
jos.

Populiariausios 
vandens sportas,
ir jodinėjimas. Aš pats tuo tarpu 
žaidžiu tenisą ir jodinėju. Jie 
čia turi “Jam Kanei”, kažką pa
našaus į amerikietišką “Rodeo” 
— įvairios jojimo išmonės. Birže
lio mėn. rengamoje šventėje ir 
aš ketinu dalyvauti rungtynėse.

Šiaip per tą trumpą laiką esu 
gerokai pasikeitęs: besportuoda-

ir N.

čia pri- 
daugiau- 
Zelandi-

sporto 
golfas,

rūšys: 
tenisas

mas praradau svorio, gerokai nuo 
saulės patamsėjau, o plaukai pa
balo. Be sporto yra ir kitokių 
pramogų: kartą į savaitę nueinu 
į Paradise Hotel pasišokti, pasi
žiūrėti filmų, susitikti su turis
tais. Nuobodžiauti čia visai ne
tenka.

Norėtųsi kiek prasitarti ir apie 
savo tiesioginį darbą — mokyk
lą. Mokinių turime apie 180, mo
kytojų esame septyni. Aš dėstau 
matematiką, fiziką ir chemiją. 
Turime neseniai įrengtą gerą la
boratoriją. Mokslas kiek žemes
nio lygio negu NSW, mokiniai 
nepasižymi gabumais, nors pasi
taiko ir išimčių, bet už tat labai 
mandagūs ir paklusnūs. Mokyto
jauti tiesiog malonu. Visi moki
niai į mokyklą ateina basi, bet 
švarūs, vilkį trumpom kelnytėm. 
ir marškiniukais. Jie kalba skir
tinga kalba, kažkokiu žargonu, 
tad pradžioje sunku suprasti. 
Dabar jau ir aš pradedu suprasti 
jų kalbą, papročius ir būdą. Jei 
kada koks lietuvis užklys į tą sa
lą, jis tikriausiai nustebs išgir
dęs jaunimą dainuojant lietuviš
kas dainas — tai bus mano mo
kiniai, kuriuos aš laisvalaikiais 
akordeonu pritariant pamokinu 
lietuviškų da.inų ir tautinių šo
kių.

Tai tiek tuo tarpu. Grįšiu į Syd
ney atostogų gegužio 13 d.

Mindaugą* Mauragi*

VELYKINIAI MARGUČIAI

TIESA NEPAKELIUI

nusialinimo

VET. GYD. J. GUTAUSKAS

Prietarai ir medicina

vandenyje maudytis pa- 
bet užtenka įlankų — 

apsuptų koralų užtva- 
čia žmonės maudosi ir

Primityvi medicina atitiko pri
mityvaus žmogaus protą. Primi
tyvus žmogus buvo laukinis ir gy
veno naivių pasakų pasaulyje. Jis 
grūmėsi su gamta ir, nepajėgda
mas kartais jos nugalėti, sukūrė 
savo vaizduotėje paslaptingų jėgų, 
kurių prašė sau pagalbos. Tuo bū
du kilo tikybinės apeigos ir mal
dos ir su jomis susijusi pirmykštė 
medicina.

Mokslinės medicinos užuomaz
gos tenka ieškoti Hipokrato gady
nėje. Čia pravartu prisiminti šito 
moderniosios medicinos pirmtako 
žodžius: “Būk pamaldus, bet ne
prietaringas’”.

Primityvus žmogus tikėjo, kad 
ligos ir skausmai apnikdavo jį ta
da, kai jį apleisdavo antgamtinė 
jėga. Bet ir šiandien dar yra 
daug žmonių, tikinčių prietarais 
ir mėginančių gydytis visokiomis 
paslaptingomis priemonėmis. To-

kie žmonės, tiesa, naudojasi mo
dernaus gyvenimo patogumais, bet 
nepajėgia atsikratyti 
prietarais ir stebuklingo 
tikėjimu.

protėvių 
gydymo

ir- be- 
realiau, 
ir turi

Dabartinis žmogus, net 
mokslis, vis dėlto galvoja 
negu primityvusis, nors 
pastarojo galvosenos likučių. Sa
koma, kad žmogus turi sielą, o gy
vulys jos neturi. Bet gyvulys turi 
sąmonę, įgalinančią jį suvokti, 
pvz., pavojų ir bėgti nuo jo. Bet 
jis negalvoja apie ateitį, net apie 
rytdieną ir nesuvokia mirties, 
nors ir bijo jos.

Primityvus žmogus progresavo 
ieškodamas ir išrasdamas naujų 
apsigynimo ir apsisaugojimo prie
monių. Iš pradžių tos priemonės 
buvo primityvios, kaip ir pats 
žmogus: nuo žvėries ar priešų jis 
gynėsi fizine jėga, nuo ligos ir ne
laimių — burtais ir malda.

Serbijos (Jugoslavijos) literatū
ros žurnale “Delo” š. m. sausio 
ir vasario nr. nr. paskelbti jauno, 
30 m. amž. mokslininko, Zadar 
universiteto docento Mihajlo Mi- 
hajlov įspūdžiai apie Sovietiją 
nepaprastai įdomūs. Juose taik
liai įvertinta dabartinė sovietų li
teratūros padėtis, nuvertintas So
viet! joj e vykdytas
vyksmas. Kovo 12 d. Vakaruose 
pasklido žinia apie
suėmimą. Pagal “Le Figaro”, Mi
hajlovas suimtas kovo 11 d.

Kas labiausiai sukėlė partijos 
ir Sovietų S-gos ambasados pyktį, 
kas, atrodo, paskatino konfiskuoti 
minėto žurnalo vasario m. nr. (su 
įspūdžių pabaiga), tai Mihajlovo 
teigimai apie koncentracijos sto
vyklų — žmonių žudymo vietų ir 
tautžudystės — genocido pirmuo
sius pradininkus. Jis pažymėjo, 
kad prieš vokiečiams įvedant ka- 
cetų sistemą, sovietai dar 1921 m. 
netoli Archangelsko buvo įsteigę 
pirmąją “mirties stovyklą” — 
Holmogor. Jos tikslas buvęs fiziš
kai naikinti kalinius. Sovietai bu-

mokslininko

W. „v.

REMONTAI 
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius na
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant Staliaus, instaliacijos 
darbus, dažymą.

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3 
Abeckett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

Adelaidės knnika
Kovo 29 d. Unley Odeon teatro 

patalpose įvyko P.A. Rotary kon
ferencijos dalyviams koncertas, 
kuriame pasirodė septynios atski
ros tautybės. Jų tarpe ir lietuvių 
“Lituania” chpras, vad. V. Šim
kaus. Drauge su choru dalyvavo 
ir tautinių šokių grupė. Balandžio 
3 d. Adelaidės liet, tautinių šokių 
grupė, vad. B. Lapšienės, dalyva
vo ir Derliaus šventėje Lens- 
wood’e.

valdyba. Susirinkimas nuprašė, 
kad senoji valdyba, pirmininkau
jant p. M. Pociui eitų pareigas, iki 
kito susirinkimo, kuris numatomas 
už 1-2 mėnesių ir kur tikimasi iš
rinkti naują valdybą. Susirinkime 
savo pranešimus padarė Adelai
dės Liet. S-gos pirm. p. .V Ragi
nis, bendruomenės savaitgalio mo
kyklos vedėjas p. Reinkė ir Mote
rų Sekcijos pir-kė p. G. Straukie- 
nė.

yra menkas: reikia knygų, reikia 
mokslo priemonių, o taip pat ir 
kiek pagelbėti mokytojams už jų 
sugaištą laiką ir jų kelionių išlai
das. Pasidžiaugta Moterų Sekcija, 
kuri jau dveji metai, kaip pamokų 
metu vaikus aprūpina užkan
džiais, kas kainuoja nemažai pini
gų. Moterims buvo padėkota. Tė
vų Komitetas stengsis pasirūpinti, 
kad atsirastų pajamų susidariu
sioms mokyklos išlaidoms padeng
ti.

Per tūkstančius metų primity
vių tautų kunigai (vaidilos) buvo 
kartu ir gydytojai, nes jie bend
ravo 
mis. 
mąjį 
keliu
nos atskyrimo nuo religijos aktą.

su “antgamtinėmis” jėgo- 
Hipokratas žengė patį pir- 

žingsnį mokslinės medicinos 
ir suvaidino pirmąjį medici-

VISUOTINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

21 d. Liet. Namuose Ade-Kovo
laidėje įvyko apylinkės visuotinis 
metinis susirinkimas, kuris narių 
gausumu nepasižymėjo. Įvykusiam 
susirinkimui pirmininkavo p. J. 
Jonavičius ir sekretoriavo p. V. 
Dumčius. Buvo padaryti apylin
kės organų ataskaitiniai praneši
mai, bet taip ir nebuvo išrinkta

MOKYKLOS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 13 d. Liet. Namuose įvyko 
savaitgalio mokyklos tėvų susirin
kimas, kuriame Tėvų Komitetas 
padarė atitinkamus pranešimus.

Susirinkime mokyklos vedėjas 
p. Reinkė prašė tėvų kuo glau
džiau bendradarbiauti su mokykla 
ir ragino, kad tėvai daugiau rū
pintųsi vaikų mokslo pažangumu 
nuolat patikrindami jų namų dar
bus.

Mokyklos finansinis pajėgumas

5:
i

BALTIC VODKA

*
Kovo 26 d. Adelaidėje mirė ben

druomenės narys Jonas Zakys, 55 
m. amžiaus. Palaidotas Centennial 
kapinėse. *

MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIO VIZITAS

Balandžio 24 d. j Adelaidę 
vyksta Melbourne Lietuvių Dai
nos Sambūris, vad. A. Čelnos, ir 
čia įvyks gražus koncertas. Vieta: 
Australia Hall, 65 Angas St., Ade
laide, pradžia 7.30 va]. Koncerto 
programoje daugumoje Dainų 
Šventėje girdėtos dainos. Šalia 
melbourniškių koncerto programo
je dalyvauja ir vietinis Adelaidės 
Lituania choras, vad. V. Šimkaus.

Į šį koncertą pakviestas ir 
Krašto Kultūros Tarybos pirmi
ninkas p. K. Kavaliauskas iš Syd
ney.

at-

Istorija rodo, kad pačios pirmo
sios primityviosios medicinos už
uomazga atsirado maždaug prieš 
du tūkstančius metų prieš Kris
taus gimimą. Egiptiečiai jau mė
gino gydyti ligonius gyvulių orga
nų ekstraktais, pvz., iš liūto šir
dies. Bet čia svarbiausią rolę vai
dino mistika: norėdami užtikrinti 
gyduolių veiksmingumą, vaidilos 
atlikdavo tam tikras apeigas. Be 
to, jie įtikindavo ligonį, kad, pvz., 
pasigydęs liūto 
jis bus stiprus 
liūtas.

širdies ekstraktu, 
ir drąsus, kaip

inedicinos padėtisTokia liūdna
tęsėsi iki devynioliktojo šimtmečio. 
Šiandien gydytojai taip pat duoda 
ligoniams gyvulių organų ekstrak
tus, bet jau remdamiesi apčiuopia
mais duomenimis. Taigi šiandien

mes jau turime mokslinę medici
ną, kuriai talkininkauja kiti 
mokslai — biologija, fizika, che
mija, matematika. Modernioji me
dicina išbaidė senovės šmėklas ir 
nugalėjo prietarus bei pagoniškus 
dievus. Bet svarbiausia, kad ji 
jau nugalėjo skausmus ir daugelį 
seniau nenugalimų ligų. Yra pa
grindo tikėti, kad ir baisiausioji 
žmonijos rykštė — vėžys — bus 
nugalėta netolimoje ateityje. Nar
kozė naudojama ne tik operacijos 
metu, bet duodama ir gimdan
čioms moterims. Čia pravartu pri
siminti, kad dar visai neseniai bu
vo laikoma nuodėme narkozės nau
dojimas gimdymo metu.

Modernus gydytojas, be eks
traktų iš gyvulių organų ir auga
lų, dar naudoja ir sintetinius vais
tus, kurių neturėjo, palyginti, ne
tolimos praeities gydytojas. Čia 
yra stambus chemijos įnašas į 
mediciną.

Antibiotikai — paskutiniųjų 
šimtmečių laikotarpyje naujai 
rastieji vaistai, kurie sudaro 
paprastą praktinės medicinos 
mėjimą.

de-
su- 
ne- 
lai-

Nors medicina ir kiti mokslai 
jau pasiekė aukštą lygį, bet yra 
nemažai užkampių, kur vis dar 
viešpatauja prietarai.'

(E. Liet.)

Paruošė VorusKOMUNISTINĖ APGAVYSTĖ

Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 
augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONĮ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

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

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 
švenčių proga degtine

vo ir genocido pradininkais. Dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą jie 
išgabeno į šiaurės Sibirą įvairiai 
mažas tauteles iš Turkijos ir Per
sijos pasienio sričių. Tos tautos 
Sibire išmirusios lyg musės, nes 
nepakėlusios šalčių. Pagaliau, ko
munistinis mokslininkas priminį 
ir gen. Vlasovo armiją — tai bu
vęs vienintelis toks atvejis visoje 
rusų tautos istorijoje.

Prieš komunistų gerą vardą 
“sutepusį” mokslininką pradėta 
spaudos kampanija. Pradžioje jį 
puolė jugoslavų partinis organas 
“Kommunist”. Kitas žurnalas, 
“Nin”, Mihajlovą pavadino “bal
tagvardiečiu”, nes mokslininkas 
buvo kilęs iš senos rusų emigrantų* 
šeimos. Jaunasis docentas atsa
kęs, kad jis yra gimęs Jugoslavi
joje, tarnavęs kariuomenėje ir 
visuomet buvęs Jugoslavijos pat
riotu. Atsakymo nuorašas pasiųs
tas visai Jugoslavijos spaudai, bet 
jos nepaskelbtas.

Privačiuose pokalbiuose Mihaj- 
lov pasisakęs, kad jis jau daugelį 
metų rašęs apie rusų literatūrą, 
kad niekas jo nekritikavęs, kad 
jis esąs komunistų partijos narys 
ir nieku būdu savęs nelaikąs anti- 
marksistu. Straipsnius paskelbus, 
į jį kreipėsi antikomunistinės ins
titucijos ar žurnalai, bet jis atme
tęs visų jų pasiūlymus.

Tad kaip vertinti M. Mihajlovo 
suėmimą, po kurio, greičiausiai, 
seks byla ir kelių metų kalėjimo 
nuosprendis? Neseniai paaiškėjo, 
kad pats prezidentas Tito dar va
sario 11 d. padaręs priekaištų pro
kuratūrai, nes ji turėjusi nedel
siant imtis griežtų priemonių 
prieš Mihajlovą. Vakariečių nuo
mone, mokslininko žabojimas — 
suėmimas liudija, kiek dar esanti 
silpna Belgrado laisvė užsienio 
politikoje, kaip glaudūs ryšiai ją 
vis sieja su Sovietų Sąjunga ir 
kaip nepasiteisina vakariečių vil
tys, jog Jugoslavijos režimas ei
nąs laisvėjimo kryptimi. Kitu at
veju Mihajlovas nebūtų buvęs ap
kaltintas paskelbęs “prieš sovie
tus nukreiptas pažiūras”. (Pran
cūzų ir JAV spaudos žiniomis, 
mokslininkas jau tardomas, prasi
žengęs jugoslavų baudž. teisyno 
170 — 177 straipsniams juose nu
rodoma į “draugiškų kraštų, jų 
atstovų įžeidimą ar pajuokimą”.)

Mihajlovą suėmus, Jugoslavijo
je dabar būkštaujama, kad tai ga
lįs būti naujas “Djilas atvejis". 
Skirtumas tik tas, kad Djilas bu
vo politiku, o Mihajlovas politika 
nesidomėjo. Mokslininko suėmi
mas gali skaudžiai atsiliepti į san
tykius su Vakarų intelektualų pa
sauliu. Stebime ir atgarsius: 
Vakaruose skelbiami intelektualų 
protestai, Mihajlovo suėmimu su
sirūpino ir austrų rašytojai, kreip
tasi į tarptautinės rašytojų sąjun
gos, PEN, sekretoriatą Londone. 
Rūpestį kelia ir tai, kad tarptau
tinis PEN suvažiavimas š. m. lie
pos mėn. pradžioje kviečiamas 
kaip tik Bled, Jugoslavijoje, ir to 
kongreso globėjas — Tito. (E)

Komunistai, ieškodami naujuose 
Afrikos kraštuose sau pasekėjų, 
pasiuntė į Afriką agentų, kurie 
verbuotų mokslus einantį jaunimą. 
Pradžia buvo Kenijoje, kur komu
nistų agentai registravo studen
tus, norinčius vykti studijuoti į 
Vak. Vokietiją arba kitus laisvojo 
pasaulio kraštus. Daugelis Keni
jos ir kitų kraštų studentų pasira
šydami pasiūlymus, nežinojo, kad 
jie bus nuvežti į komunistinės 
Bulgarijos sostinę Sofiją. Čia ir 
prasidėjo Afrikos studentų vargai.

(Bus daugiau)
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BALSAS IŠ PERTH’O
SPORTINIAI RŪPESČIAI 

PERTHE

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
25 d. paruošiamųjų darbų Ameri
kos lietuvių krepšininkų sutikimo 
komitetas suruošė iškilmingą va
karą: įteikė ALFAS valdybos pa
ruoštus ženkliukus Amerikos lie
tuvių krepšininkų gastrolėms at
žymėti.

Šio vakaro pirmoji dalis praėjo 
labai sklandžiai. Pirmiausia Ko
miteto pirmininkas p. Z. Budrikis 
pasakė šiam vakarui tinkamą kal
bą apibūdindamas gastrolių tikslą 
ir pranešdamas, už kokius nuopel
nus duodami ženkliukai. Įteikda
mas ženkliuką kiekvienam atskirai 
visų pasaulio lietuvių sportininkų 
vardu padėkojo ženkliuką gavu
siam tautiečiui.

Antroji vakaro dalis buvo 
žvilgsnis į priekį. Iškeltas klausi
mas: ar reikalingas sporto klubas 
Perth apylinkės lietuviams? Jei 
taip, tai reikia bandyti surasti ge
riausią būdą tam projektui įgy
vendinti. Beveik vienbalsiai buvo 
pasisakyta, kad sporto klubas yra 
būtinai reikalingas ir šio klausimo 
iškėlimas yra labai ir labai pavė
luotas.

Po to tęsėsi diskutavimai, naujų 
minčių iškėlimas, patobulinimai, 
kol galų gale buvo išrinkta komi
sija, kuri apsiėmė paruošt klubo 
įsteigimo planus ir pradėti organi
zuoti lietuvių sporto klubą.

Nuo to laiko jau praėjo keturi 
mėnesiai. Amerikos lietuvių krep
šininkų uždegtoji sportinė dvasia 
mumyse palengva blėsta, gęsta.

Kiekviena prabėgusi diena 
dingsta pareity ir atgal nesugrįš. 
Su kiekviena dingusia diena tolsta 
nuo mūsų tautos ir mūsų jauni
mas. Jie veržte veržiasi į vietinius 
australų sporto klubus, jungiasi į 
mums svetimas organizacijas. Ar 
mes galime juos sulaikyti neturė
dami jokio pakaito jiems duoti?

•■-.•i
'Daugumas mūsų dar atsimena 

paskutinio karo pergyvenimus, 
tačiau kaip vyko pati karo eiga 
naudojantis po karo turimais do
kumentais, nedaug kas žino. 
Mums lietuviams rūpi kaip rito
si frontas rytuose, čia paduoda
me kaikurias būdingesnes apra
šymų • ištraukas, skelbtas “Dirvo- 
je.-A.

— ★ —

“GELBĖKITĖS KAS GALIT...”
Stalinas negalvojo, kad Hitleris 

dėl kokių nors priežąsčių norės 
pirmas smogti. Jis stengėsi daryti 
viską, kad nedavus progos Hitle
riui pradėti karą. Kiek tas Stali
nui buvo svarbu, rodo toks pavyz
dys. Gen. Karabičevas, 1941 m. 
birželio pradžioje turėjo vykti į 
Brest — Litowsko sritį apžiūrėti 
fortifikacijos darbus. Stalinas, 
nenorėdamas sudaryti įtemptą at
mosferą, uždraudė jam šią kelionė. 
Jis nenorėjo erzinti vokiečių rody
damas pasiruošimą kautynėms. 
Visame pasienyje nebuvo įrengta 
sunkiųjų patrankų platformų, nei 
sudaryti planai artilerijos užtva
ros ugniai, šios teorijos pasekmės 
buvo žiaurios ir 4-toji sovietų šar
vuočių divizija buvo sudaužyta į 
trupinius.

Gen. Potaturčevas, 43 metų am
žiaus, 4-tos šarvuočių divizijos va-

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdal, stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.SS.W.

. Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokė j imui. Me* kalbame vokiškai.

Taip, lietuvių sporto klubas 
mums reikalingas, reikalingi tau
tiniai bendruomeniniai namai kaip 
nuolatinė tvirtovė, kur jaunimas 
galėtų burtis ir pajusti lietuvišką 
aplinką.

Retkarčiais tenka išgirsti, kad 
išrinktoji komisija planuoja, dar
buojasi, posėdžiauja. Visi kiti su
dėję rankas laukiame. Ko čia rū
pintis? Išrinkom komisiją, tegul 
ji dirba, — pasakom vienas kitam 
ir taip apgaulingai nusiraminame 
belaukdami kas bus toliau. O jau
nimas tolsta nuo tautos ir nuo tė
vų. Jau šiandien jaunimas prade
da statyti mums klausimus, kad 
mes rūpinamės vien tik savimi pa
miršdami juos, šiandien mes visi 
džiaugiamės jaunųjų tautinių šo
kių grupe, vienintele tautine jau
nimo grupe mūsų pertiškių tarpe, 
džiaugiamės dar vienu kitu gra
žiai kalbančiu lietuviškai, o tie, 
kurie silpniau taria lietuviškus žo
džius, nedrįsta viešai jų ištarti ir 
nerasdami progos nesulaukdami 
pagalbos bei padrąsinimo visiškai 
nusisuka ir po kiek laiko dingsta 
iš mūsų eilių.

Belieka vienintelė išeitis: kuo 
greičiau įkurti sporto klubą ir įsi
gyti lietuvių namus su sporto 
aikštele. Tas nebus sunku, jeigu 
mes visi kaip vienas pasiaukosime 
šiam dideliam tautinio išlikimo 
darbui. Jeigu išrinktąją komisiją 
paliksime vieną, dar daug metų 
praeis, o sporto klubo-neturėsime. 
Jeigu dirbsim visi kartu, mūsų 
mintys ir geri norai padrąsins, 
tuos, kurie dar abejoja, kad tai 
praktiškai įmanoma padaryti, o 
tuo pačiu ir ryžtingesnį, matyda
mi, kad jie nėra palikti šiame dar
be vieni, dar drąsiau užsibrėžtą 
tikslą bandys įgyvendinti. Tik 
tokiu būdu išlaikysime savo vai
kus, savo jaunimą ir patys save 
tautinėje šeimoje, neišsklisime ir 
nedingsime svetimame krašte.

Pertiikis

IŠ PASKUTINIO KABO

KARO VEIKSMAI RYTUOSE
das, buvo pirmasis sovietų genero
las pakliuvęs į vokiečių nelaisvę 
prie Bialystoko. Apie mūšį jis pa
pasakojo:

“Birželio 22 d. apie 1 vai. ryto 
aš buvau iškviestas pas gen. Hoc- 
kilevičių, kuris vadovavo 4-tam 
korpui. Aš turėjau palaukti, nes 
generolas tuo metu buvo iškviestas 
pas 10-tos armijos vadą gen. Golu- 
blovą. Apie 3 vai. ryto jis grįžo ir 
man pasakė: “Prasideda karas 
tarp Vokietijos ir Rusijos”. Kai 
jo paklausiau, kokie įsakymai, jis 
man atsakė, kad dar turime lauk
ti”.

Karas jau buvo prie durų, 10- 
tos armijos vadas tai žinojo, bet 
jis nenorėjo ir negalėjo duoti 
įsakymo, išskyrus tą, kad reikia 
laukti!

Ir buvo laukiama 2 valandas, 
kol pagaliau iš 10-tos armijos bu
vo duotas įsakymas: “Aliarmas, 
Užimkite numatytas pozicijas!”

Ką tai reiškė? Ar reikia dary
ti priešpuolį kaip manevruose? 
Ne! Numatytos 4-tai divzijai po
zicijos buvo dideliame miške prie 
Bialystoko. Ten divizija labai 
sunkose sąlygose turėjo išsidės
tyti kam? Laukimui!

Divizijai pajudėjus (joje buvo 
10,900 karių) 500 kareivių trū
ko. Sanitarijos batalione, kuria
me normaliai turėjo būti 150 as-

Kiekvieną sekmadienį šv. Luko 
salėje Fitzroy priemiestyje vyks
ta Victorijos tinklinio 1965 metų 
pirmenybės, kuriose dalyvauja 
dvylika vyrų ir penkios moterų 
komandos. Vyrų grupėje visos 
pajėgios komandos, ir aukšto 
techniško pasiruošimo dažnai pa
sireiškia gražūs taktiški deriniai. 
Beveik visi sviediniai gražinami 
kirtimo būdu, ir todėl priešinin
kai priversti pastoviai naudoti 
blokus, kad atsigynus nuo “mir
tingų” kirtimų. Neabejotinai mū
sų kaimynų estų KODU I ir aus
tralų studentų GRADUATES ko
mandos yra pajėgiausios šiose 
pirmenybėse, nors ir Melbourne 
latvių rinktinė mažai kuo skiria
si nuo aukščiau paminėtų. Vidu
tiniai laikosi Melbourne lietuvių 
“Varpo” tinklininkai, kurie savo 
pajėgumu dar nėra pastovūs ir 
tik retkarčiais blyksteli gražiais 
deriniais, neatlaikomais kirtimais 
ir protingai gražinamais sviedi
niais.

LIETUVAITĖ PASAULIO 
ČEMPIONĖ

Vancouverio (Kanadoje) užda
rose patalpose įvykusiose leng
vosios atletikos rungtynėse, nau
ją pasaulio rekordą 300 jardų bė
gime atsiekė Kanados lietuvaitė 
Irena Macijauskaitė — Petraus
kienė, nubėgdama tą nuotolį per 
37,5 sek.

Po buv. pasaulio meisterės ieties 
metime Birutės Zabogaitytės — 
Kalėdienės (pavergtoji Lietuva) 
tai antroji mūsų tautietė, įrašiusi 
rekordą į pasaulio sąrašą.

Irena Macijauskaitė atstovavo 
Kanadą Tokio olimpiadoje 100 ir 
200 m. bėgimuose.

Kartu reikia pažymėti, kad Ire
nos sesutė Birutė yra Kanados 
jaunių meišterė 60 m. kliūtiniam 
bėgime.

Kanados spauda, radijas ir tele
vizija atžymėjo 23 metų Lithu
anian — born mokytojos pasaulio 
rekordą. Ypač tai išgarsino di
džiausiom raidėm spauda, nes pa
saulinėje lengvosios atletikos are
noje Kanada nepriklauso prie 
stipriųjų tautų, tad šis atsiekimas 
yra kartu didelis laimėjimas ne 

menų, buvo tik 25. Trečdalis tan
kų negalėjo pajudėti dėl stokos 
benzino ir turėjo pasilikti vieto
je. Štai, kokiu būdu viena svar
biausių sovietų divizijų išvyko į 
kautynes. Bet vos tik spėjo gen. 
Potaturčevas išstatyti linijon du 
šarvuočių pulkus ir šaulių briga
dą, kai atėjo naujas įsakymas: 
reikia atskirti tankus nuo pėsti
ninkų. Pėstininkai gavo įsakymą 
ginti Narevo perėjimą, o tankai 
turėjo sustabdpti vokiečių verži
mąsi Gardino kryptimi.

Tai įrodymas, kad sovietų va
dovybė buvo visiškai praradusi 
galvą: svarbiausioje vietoje su
skaldė diviziją į du gabalus, vie
toj ją pilnumoje mesti į kauty
nes. Pradžioj gen. Potaturčevo 
divizija buvo užpulta Stukas lėk
tuvų. Bet šarvuočių nuostoliai 
buvo nedideli. Už tai kareiviai 
gavo stiprų nervų smūgį. Nežiū
rint to, jo divizija atvyko į po
zicijas, kurias turėjo išlaikyti. Ir 
įvyko dalykas, kurio nelaukė. Pir
mieji vokiečių, šarvuočių daliniai 
nepuolė, bet pralaužė linijas ir 
atkirto divizijai atsitraukimo ke
lią. Potaturčevas bandė manev
ruoti. Bet viskas susimaišė ir vo
kiečiai grupėmis pradėjo jo tan
kus naikinti. Tas patą įvyko ir 
su šaulių brigada.

Birželio 29 d. iš garsios Stali
no divizijos liko tik trupiniai ir 
tada pasigirdo šauksmas: “Gelbė
kitės kas gali!1” Išsigelbėjimui li
ko didelis miškas. Žmonės po 20 
ir 30 būriais jame slėpėsi. Ko
letą šarvuotų automobilių, išlikę 
nuo sunaikinimo, irgi pasislėpė 
miške.

Birželio 30 d. gen. Potaturče
vas su keliais karininkais atsi
skyrė nuo kareivių ir norėjo pės
čiom pasiekti Minską, o iš ten 
Smolenską. Pas valstiečius jis ga
vo civilinius rūbus, bet atvykęs

“VARPO” TINKU N IN KAI
Paskutinį sekmadienį “Varpo” 

tinklininkai suteikė staigmeną pir
mame kėlinyje nugalėdami favo- 
ritinę estų KODU I komandą 15: 
11. Šis estų pralaimėjimas nu
stebino visus pirmenybių daly
vius, nes jie buvo laikomi nenu
galimais. Tai buvo gražus varpie- 
čių blykstelėjimas, kur be išim
ties visi komandos dalyviai suge
bėjo gražiai atsiginti nuo estų 
perkūniškų kirtimų ir komandos 
kapitono kieta dešinė, žaibiškais 
smūgiais gražino sviedinį estams. 
Deja, antro ir trečio kėlinio nuo
taikos pasikeitė, ir varpiečių žai
dime matėsi lyg ir pakrikimas ir 
netikrumas; net buvo prarasti 
keli servai, kas tinklinio žaidime 
vargiai pateisinama. Bendrai ga
lima pareikšti, kad VARPO tink
lininkai rodo pažangą ir jų noras 
ir pasiryžimas teikia vilties, kad 
Melbourne lietuvių tarpe tinkli
nis atgaus buvusį populiarumą. 
Todėl pagarba atitenka V. Sohai,
S. Urbonui, L. Baltrūnui, P. Kvie- 

tik Kanadai, bet ir visai lietuvių 
tautai.

Kanados lietuviai taip pat gali 
didžiuotis stalo tenisininke iš To
ronto Elena Sabaliauskaite, kuri 
su Kanados rinktine išvyksta į 
pasaulio pirmenybes Jugoslavijoj. 
Dar nėra tikra, ar jai teks susi
tikti su pavergtos Lietuvos atsto
ve, penkiolikamete Laima Balai- 
šyte, nes pastaroji Sov. Sąjungos 
pirmenybėse užėmė tik septintą 
vietą.

K. Baronas

GYVA IŠKASENA
Australijoje yra mažas upe

liūkštis Bemetąs. Jis teka Kvins- 
lendo valstija ir beveik kiekvieną 
vasarą išdžiūva. Šiame upelyje 
gyvena ceratodas.

Prieš šimtą metų buvo laikoma, 
kad ši žuvis seniai išmirusi. Suak
menėjusios jos liekanos būdavo 
randamos devono periodo sluoks
niuose.

Todėl galima įsivaizduoti, kaip 
nustebo geologai, kai 1871 m. j 
Sidnėjaus muziejų pirmą kartą 
buvo pristatytas tik ką Berneto 
upėje pagautas cetadoras.

Po šio atradimo gyvasis reliktas 
buvo pradėtas kruopščiai tyrinėti. 
Išaiškėjo, kad jis, kaip ir jo iška
samieji protėviai, yra dvikvapė 
žuvis: be žiaunų, jis dar turi kaž
ką panašaus į plaučius, susidariu
sius iš pakitusios plaukomosios 
pūslės. Tai ir padeda cetadorui iš
gyventi sausras, kurioms užėjus 
kitos žuvys žūva.

Suaugęs cetadoras yra apie 2 m. 
ilgio. Jos nugara, šonai ir uodega 
tamsiai žali, visą kūną dengia 
stambūs žvynai — kiekvienas žvy
nas yra degtukų dėžutės dydžio. 
Cetadoro pelekai panašūs į ruonio 
plaukmenis — maži, yra labai arti 
galvos ir uodegos ir padeda jam, 

į Minską jis buvo suimtas ir su 
kitais belaisviais uždarytas. Tada 
jis pasišaukė vokiečių sargybinį 
ir pasisakė kas esąs.

Gen. Potaturčevo raportas apie 
divizijos apginklavimą nustebino 
vokiečius. 4-toji sovietų divizija 
buvo sudaryta iš 355 puolimo tan
kų ir 30 šarvuotų automobilių. 
Tarp tankų buvo dvidešimt vie
nas T34 ir 10 milžiniškų 68 to
nų KV, ginkluoti 152 mm patran
kom, Artilerijos pulkas turėjo 
24 patrankas nuo 122 iki 152 mm 
kalibro. Pionierių batalionas tu
rėjo medžiagos pastatyti 60 met
rų ilgio tiltui per kurį galėjo 
pervažiuoti 60 tonų vežimai. Jo
kia vokiečių divizija rytų fronte 
1941 m. birželio mėn. neturėjo 
tokio apsiginklavimo. Visa Gude- 
riano grupė iš 5 šarvuočių divizi
jų ir trijų motorizuotų divizijų 
turėjo tik 850 tankus. Bet jokia 
vokiečių divizija nebuvo taip 
blogai ir kvailai vadovaujama, 
kaip 4-toji sovietų divizija, ku
rios kariai iš paskutiniųjų kovėsi 
Bialovietsa miške.

Apie šitą mišką greit sužinojo 
visa Vokietija, nes niekas niekad 
nebuvo matęs tokios didelės ir 

cinskui, S. žiedui ir A. Kalvai
čiui, kurie šį sekmadienį taip 
gražiai gynė Melbourio lietuvių 
tinklininkų garbę. Malonu paste
bėti, kad be aukščiau išvardintų 
tinklininkų varpiečiai turi dar vi
są eilę tinklinio mėgėjų, kurio 
reikalui esant papildo trūkstamas 
vietas. Norisi tikėti, kad vyrų 
tinklininkų pėdomis paseks ir 
Melbourne lietuvės, nes šiuo me
tu moterų reikalai yra kiek pa
krikę, nors turime pakankamai

TINKLINIO NUOSTATAI
Šiomis dienomis Victorijos 

Tinklinio Sąjunga atspausdino 
Tinklinio Taisykles, kurios 1961- 
mais metais buvo priimtos pasau
linės Tinklinio Sąjungos ir kurių 
laikosi tarptautinės rungtynės. 
Pagal šias taisykles žaidžiama da
bar visoje Australijoje. Būtų ge
rai, kad ir lietuvių Sporto Šven
tėse būtų laikomasi šių taisyklių.

čia paminėsiu tik reikšmin
giausius bruožus, kurie mažai ar
ba visai nebuvo taikomi mūsų 
organizuojamose varžybose.
1. Tinklinio rungtynės gali būti 
pradedamos tik tuo atveju, jei
gu komandoje yra šeši žaidėjai.
2. Servuojant sviedinį sviedinys 
turi būti ore ir nelaikomas ant
roje rankoje.
3. Po servo, servuotojas gali tuč 
tuojaus įbėgti į aikštę, nelau
kiant, kol sviedinys perskris tink
lą ar panašiai.
4. Atmušant sviedinį daromas 
staigus ir trumpas smūgis. Žemi 
sviediniai turi būti atmušami ar
ba kumštimi arba atbula ranka, 
nes iš apačios pirštų galais at
muštas sviedinys yra skaitomas 

ne tiek plaukti, kiek judėti išdžiū
vusiu dugnu. Jo dantys paslėpti 
giliai žiotyše, o burna labai maža. 
Jis minta tiktai vandens augalais 
ir pačiais smulkiausiais gyvūnais. 
Cetadoras labai lėtai auga — per 
metus teišauga centimetrą.

Kad ši gyvoji iškasena neišmir
tų, ji buvo apgyvendinta ir kitose 
Australijos upėse. Ją gaudyti 
griežtai uždrausta.

Štai kaip savo kelionę pas cera- 
todus aprašo australų žurnalo 
“Walkabout” korespondentas Haris 
Froka:

“Mes priplaukėme iki Berneto 
sietuvos, kurioje neseniai buvo 
pastebėti keli ceratodai. Sietuva 
buvo 200 m. pločio ir 250 m. ilgio.

Du mano bendrakeleiviai ėmė 
mesti vieną tinklo galą, kiti, likę 
krante, laikė antrąjį.

Staiga užvirė vanduo tinkle. 
Paskui didžiulis cetadoras išplau
kė į paviršių, apsivertė viršum 
pilvu, kuris buvo biaurios oranži
nės spalvos, nėrė ir, sutelkęs nepa
prastą jėgą, prasibrovė kiaurai 
tinklą.

Pagaliau mes ištraukėm vieną 
ceratodą. Palyginus su tais, ku
riuos mes matėm, tai tebuvo tikras 
vaikelis. Jis tesvėrė 14 kg. Atro- 

laukiniškos girios. Tai buvo na
tūralus gamtos fortas.

Rusai pasirodė tikrais meiste
riais miško kautynėse, gi vokie
čiai karo pradžioje neturėjo prak
tikos. Vokietijos miškuose jiems 
drausdavo daryti manevrus, rei
kėdavo miškus saugoti. Prati
mams vokiečių kariuomenė netu
rėjo tokių laukiniškų girių. Gi 
rusai išsikasę miške urvus buvo 
sunkiai surandami ir pavojingi. 
Čia žuvo nemažai vokiečių.

Pagaliau Bialovietsos miško 
kautynės buvo baigtos birželio 29 
d. vakare. Rusai paliko miške 600 
mirusių. Į nelaisvę buvo paimti 
4,400. Tačiau kitur kautynės dar 
buvo žiaurios. 29-toji motorizuo
ta divizija ir “Gross Deutsch
land” pėstininkų pulkas turėjo 
pulti rusus tarp Bialystoko ir- 
Minsko “uždarytame maiše”, 
šiems bandant prasiveržti link 
Berezinos, kur Eremensko skelbė 
įrengęs gynybos liniją.

šarvuotos divizijos, stovėjusios 
aplink, nekantraudamos laukė, 
kada atvyks pėstininkai ir bus 
leista pajudėti pirmyn į svarbiau
siąjį tikslą — Smolenską. Bet tol, 
kol pėstininkai nepakeitė, jie tu- 

atletiškai nusiteikusių ir gerai 
nuauguįsdų sportininkių, kurios 
tik laukia kad jas kas pažabotų. 
Neabejoju, kad VARPO moterys 
sugebėtų gražiai reprezentuotis 
ir Victorijos tinklinio pirmenybė
se, nes šioje grupėje nėra labai 
pajėgių komandų ir kelios ko
mandos yra tik pradedančioje 
stadijoje. Todėl norisi palinkėti 
mūsų sportininkėm, kad nedel
siant susiorganizuotų į gražią 
tinklinio komandą ir sekančioje 
lietuvių Sporto šventėje repre
zentuotų Melbourne Varpą.

ELBE

kaipo laikytas sviedinys.
5. Dviem žaidėjam kūniškai su- 
siglaudus ir tik vienam atmušant 
sviedinį, skaitomas tik vienas 
smūgis. Dviems žaidėjams susi- 
glaudus ir abiem palietus svie
dinį, skaitomi du smūgiai.
6. Centrinę liniją po tinklu už
mynus, bet neperžengus nėra 
skaitoma nusikaltimu.
7. Kirtimo metu kirtėjo ranka ga
li pereiti per tinklą į priešingą 
pusę, jeigu ji nepaliečia tinklo 
arba oponento.
8. Blokuojant kirtimą, jeigu ker
tamas sviedinys paliečia kelių ar 
daugiau blokuotojų rankas, skai
tomas vienas palietimas.

Šie aštuoni išvardinti atvejai 
yra pagrindiniai taisyklių para
grafai, kurie dažniausiai mūsų 
rengiamu tinklinio rungtynių me
tu sukelia nesusipratimų.

Siūlau visiems lietuvių sporto 
klubams įsigyti šias oficialias 
1965 m. tinklinio taisykles ir kar
tu su tinklinio mėgėjais, kūne 
atstovauja vietos klubą, jas išstu
dijuoti. Taisyklių leidinio kaina 
— du šilingai ir'pridėjus persiun
timo išlaidas jas galima užsaky
ti pas Victorijos Tinklinio Sąjun
gos Pirmininką Leoną Baltrūną.

Manau, kad šios taisyklės su
vienodins Australijos tinklinio 
žaidimo supratimą ir paspartins 
šio žaidimo lygį.

ELBE

1965-jų METŲ AUSTRALIJOS 
TINKLINIO PIRMENYBĖS

Velykų atostogų metu, Mel
bourne įvyks 1965-jų metų Aus 
tralijos Tinklinio Pirmenybės, 
kuriose dalyvaus Australijos 
Valstijų vyrų ir moterų tinkli
nio rinktinės. Šios pirmenybės 
įvyks balandžio 1-tą r 18-tą die
nomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro Albert Parko krepšinio 
stadione. Turimomis žiniomis Pie- 
tų Australijos, N.S.W. ir Victori
jos rinktinėse matysime ir lietu
vių atstovus, kurie pakviesti rep
rezentuoti minimas Valstijas.

ELBE

do, šis “vaikelis” buvo persiritęs 
per 50 metų.

Sugautas ceratodas neilgai blaš
kėsi. Kai tik jis buvo ištrauktas 
iš vandens, jis nutilo, tarytum už
snūdo. Nufotografavę žuvį, mes 
paleidome ją atgal į vandenį ir po 
kiek laiko pamatėme, kaip ji išnė
rė kitame krante...” (E.L.)

YRA BŪDŲ

Pacientas: Kaip aš jums, dak
tare, galėčiau atsimokėti už to
kį mielaširdingumą ir rūpestį?

Daktaras: čekiu, pašto perlai
da arba pinigais.

rėjo pasilikti sargyboje.
Pagaliau, 29-toji motorizuota 

divizija gavo leidimą judėti į 
šiaurę ir už penkiolikos dienų ji 
pagarsėja.

Berezinos upė jau buvo garsi. 
Čia 1812 metais, Napoleonui ka
riaujant su rusais, prancūzai ap
turėjo didelius nuostolius. Ere
menko gal būt istorijos paveiktas 
savo pirmame armijai įsakyme ir 
rašė, kad vokiečiai turi būti su
laikyti prie Berezinos. Bet tada 
jis dar nenujautė, kokia katas
trofa užgrius centriniame fronte. 
Jis norėjo laikyti prie Berezinos, 
kai Guderiano šarvuočiai -jau ga
vo įsakymą riedėti Dniepro kryp
timi. Jis galvojo gynybai panau
doti Potaturčevo diviziją, kai šio 
vyrai jau žygiavo, belaisvių vilks
tinėj.

(Bus daugiau )
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

TĖVAS BOREVIČIUS PERTH’E
Gyvendami mažoj tautinėj gru

pėj tankiai nuobodžiaujame, daro- 
- mės neveiklūs, vieni kitiems ne

įdomūs ir palengva dingstame pil
koj kasdienybėj. Todėl kiekvie
nas atvykęs svetys pasitinkamas 
su džiaugsmu.

Štai kovo 24 d. sulaukėme Tėvo 
Borevičiaus, kuris gilia, aiškia 
mintim, turtingais pamokymais 
tiek religine, tiek ir tautine pras
me sujudino kiekvieno lietuvio 
dvasių. Per šią trumpų misijų sa
vaitę Tėv. Borevičius aplankė 
daug šeimų, suspėjo kiekvienų su
stiprinti, paguosti, grųžino į veik
lų gyvenimų visus, kurie jau pa
lengva iš veiklaus gyvenimo trau
kėsi.

Paskutinę misijų dienų svečio 
garbei vietos lietuviai suruošė po
būvį. Čia gerb. svečias savo pra
nešime plačiai apžvelgė lietuvybę 
Lietuvoje, lietuvybę išeivijoje, pa
lietė lietuvius studentus pasaulyje 
ir Lietuvoje, papasakojo apie lie
tuvių įsikūrimų skirtinguose pa
saulio kraštuose. Šis išsamus pra
nešimas truko apie tris valandas, 
bet kiekvienas su malonumu jo 
klausėsi.

Tėvas Borevičius Pertho lietu
viams paliko neišdildomų įspūdį.

Pertiškis

NAUJA PERTHO 
APYLINKĖS VALDYBA

Neseniai Pertho apylinkės lietu
viai išsirinko savo naujų apylin
kės valdybų ir revizijos komisijų. 
Apylinkės valdybų sudaro: pirmi
ninkas p. B. Jasas, vicepirm. p. M. 
Šidlauskienė, meno ir kultūros va
dovas p. V. Stirbinskas, kasinin
kas p. A. Meškauskas ir sekreto
rius p. E. Šidlauskas.

Revizijos komisija: pirm. p. A. 
Statkus ir nariai p. p. J. Miliaus
kas ir J. Liutikas. Valdybos adre
sas: Box S 1445, G.P.O. Perth, 
W. A.

SYDNEY
INITIUM SEMESTRI

Balandžio 3 d. Bankstown Liet. 
Namuose — Dainavoje įvyko tra
dicinis Sydnejaus lietuvių studen
tų vakaras — Initium Semestri.

Vakaras pradėtas įdomiu fuksų 
krikštu, kurį puikiai pravedė filis
terių būrelio pirmininkas Vytenis 
Šliogeris.

Krikšto metu ant stalo buvo pa
dėta kaukuolė. Aplink stalų sus
toję ir vienų rankų uždėję ant 
kaukuolės krikštijami fuksai skai
tė specialiai paruoštų priesaikų ir 
viduramžiška plunksna pasirašė 
knygoje.

Po krikšto vyko nuotaikingai

studentų paruošti programos 
punktai. Pirmuoju punktu ėjo 
“Žaliosios Rūtos” medalio įteiki
mas ponams Kralikams. Toliau 
sekė linksmos “Vabalyčių” dai
nos, parodytas Kruščiovas, beten
kąs popierius Maskvos parke ir 
pravesta masinė patriotizmo va
landėlė.

Pabaigoje “Žibalinės liktarnos” 
liaudies meno mėgėjų būrelis pa
šoko savaip surežisuotą “lenciū
gėlį”.

Šokiams grojo smagi kapela, 
tad visų vakarų taip ir nesimatė 
prie alaus bonkos sėdinčio jauni
mo. Vyresnieji su pasigėrėjimu se
kė mikliausius šokėjus. Kaikurie 
stalai net buvo suorganizavę pre
mijas mikliausiems šokėjams.

NEWCASTLE
PRANEŠIMAS — 

ATITAISYMAS
Newcastle apylinkės valdyba 

skubiai visiems apylinkės nariams 
ir suinteresuotiems praneša, kad 
valdybos rengiamas šokių vakaras 
su plačia “linksmųjų brolių” pro
grama įvyks Hamiltono Transport 
halėje balandžio 24 d., ne 23, kaip 
kad buvo anksčiau netiksliai pain
formuota. Prašome įsidėmėti: va
karas įvyksta balandžio 24 d., šeš
tadienį.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOSv

GROS KONTINENTĄLINE MUZIKA.

Pabaiga 1 vai. ryto.Pradžia 8.30 vai.

kuris įvyks balandžio 23 d., penktadienį, puošnioje Dorchester salėje, Henley Ewwns, 
Alexandria Ave.

Pakvietimai gaunami sekmadieniais parapijos salėj arba skambinti V. Petraitienei 
3068086.

TUNTEAUSROS

Iš TOLI IR ARTI DALYVAUKIME VISI METINIAME MELBOURNO LIETUVIŲ

KVIETIMAS 
TALKON

Vincentas Liulevičius rašo pa
saulio lietuvių istoriją, kurioj 
bus atvaizduota lietuvių emigra
cijos priežastys, kiekvieno kraš
to lietuvių įsikūrimas, religinė 
bei kultūrinė veikla ir pagalba 
Lietuvai. Darbas jau įpusėtas.

Minėtam veikalui medžiagos 
rinkimas yra sunkus ir negrei
tas, nes beveik visi faktai nėra 
apipavidalinti studijomis ar mo-' 
nografijomis. Beveik kiekvienas 
įvykis reikia studijuoti. Kurie 
norėtų tą darbą palengvinti, pra
šomi bet kurame pasaulio kraš
te gyveną lietuviai jam pasko
linti istorinių leidinių bei istori
nių fotografijų.

Medžiagą siųsti Pasaulo Lie
tuvių Archyvo adresu: 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Illi
nois 60636, U.S.A. Lydraštyje 
siuntėjai prašomi nurodyti ar at
siųstieji spaudiniai bei fotogra
fijos turi būti grąžinta, ar pado
vanojama Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui, iš kur ir kiti panaudos 
mokslo studijoms.

KAUKIŲ BALIUS
Kaukių balius įvyks gegužės 29 

d. Auburn. Kai kurios skautės 
jau pradėjo ruošti tam vakarui 
savo rūbus. Laikas būtų išsiju
dinti ir skautams.

Į kaukių balių bus įleidžiami tik 
vyresnio amžiaus skautai-ės.

SUEIGOS
Balandžio 4 d. “Žalgirio” d-vės 

vilkiukai turėjo savo antrųjų su
eigų Wyatt . Parke, Lidcombe. Be 
nuolatinių vadovų ps. V. Šalkūno 
ir s.v.v.sl. H. Antanaičio, vilkiu
kus dar prižiūrės dvi skautės: pi, 
V. Bitinaitė ir skautė V. Deikutė. 
Jos šias pareigas jau eina.

Sueiga truko Ii 
prisižaista, išmokti 
rasis mazgas.

TAUTINIAI
Balandžio 4 d. Bankstowne 

ko skautų tautinių šokių pamoka. 
Kad ir trumpai, bet valanda pra
ėjo nuoširdžiai dirbant ir žinant, 
kad “Kalvelis” Motinos Dienai tu
rės būti išmoktas. Sekanti tauti
nių šokių pamoka įvyks penkta
dienį, balandžio 16 d. 12.00 vai. 
Bankstowne.

tik-

ŠOKIAI
r e n g i a jvy-

PAS GYDYTOJĄ

MIRĖ HELENA 
RUBINSTEIN

vai., per kurių 
įstatai ir

GEGUŽES 1 D. DAINAVOS SALĖJE “DAINOS”
stu-

CHORAS RENGIA

liet.

SU TURTINGA PROGRAMA

Gros gera kapela, veiks turtingas bufetas.

Pradžia 7 vai. vok.

KVIEČIAMI VISI IŠ'ARTI IR TOLI!

KINIEČIŲ GALYBĖ

Velykų margučių paprotį

Ku-ka

GAILA ŪSŲ

kasmetinė velykinė 
žemės ūkio paroda 

atidaryta balandžio 
iki balandžio 18 d.

Pereitų savaitę bebombarduo- 
jant šiauriniame Vietname kari
nius taikinius amerikiečiai prara
do savo 14 lakūnų. Greičiausia vi
si žuvę.

Sydnejaus skautai ir ateitinin
kai intensyviai ruošiasi Motinos 
dienos minėjimui, kuris įvyks ge
gužės 9 d. 5 vai. p.p. Dainavos 
salėje Bankstowne.

★

Newcastle lietuvių

atskiras 
virtuve, 
£10.0.0.

SKAUČIŲ SUEIGA
“Živilės” d-vės skaučių (gelton- 

šlipsių ir kand.) sueiga įvyks atei
nantį penktadienį, balandžio 16 d. 
Bankstowno lietuvių namuose.

Adelaidės lietuviai eina pas Va
nagų, kai nori kų nors prisiminti, 
ir pas Varnų, kai nori užsimiršti.

ti ir patenkinti. Bravo mūsų 
dentai!

A. Kramilių, G. Reisgytę (fel. 70 3978), .....
V. Kazoką (tel. 70 8395)

butas — 2 kambariai su 
vonia, veranda. Kaina 

Kreiptis 36 Mazarin Str., 
Riverwood. Tel. 53 7507.

Svečiai iš karto bus sodinami prie staliukų, todėl pra
šome iš anksto užsisakyti staliukus pas

BANKSTOWNO APYLINKES VALDYBA IR KULTŪROS TARYBA

balandžio 19 d. (antrą Velykų dieną) Dainavos salėje (East Terrace, Banksstown)

Literatūros vakarat

Dalyvauja: A. Gasiūnas, A. Grinienė, J. Janavičus, V. Kazokas, A. Prižgintaitė, 
A. Skirka, M. Slavėnienė, B. Žalys.

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai.
Po progrmos pasilinksminimas su šokiais grojant Initium Semestri kapelai.

Įėjimas: suaugusiems 10 Sil., moksleiviams 5 Sil.
Vakaro pelnas skiriamas Bankstowno savaitgalio mokyklai.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Newcastle lietuvių choro choris

to Juliaus Zakarausko ir Irenos 
Meškauskaitės iš Sydney vestuvės 
įvyks balandžio 18 d. (Velykų sek
madienį). Chorvedys p. S. Žukas 
tik trina rankas iš džiaugsmo, kad 
ir Irena po vestuvių prižadėjo sto
ti į chorų.

• ' Netrukus
chore dainuos net septyni Zaka
rauskai neskaitant mokytojos J. 
Burokienės — Zakarauskaitės, 
kuri irgi tame pačiame chore dai
nuoja.

Balandžio 4 d. Newcastle 
choras turėjo savo eilinį piknikų 
— gegužynę Fraser parko pajūry
je. Salia visų linksmų pramogų 
buvo pravesta ir įvairios sporto 
rungtynės vaikams. Apylinkės 
pirmininkas ir chorvedys p. S. Žu
kas visų pikniko eigų nufilmavo. 
Dabar niekas negalės išsiginti, 
kas su kuo draugaujasi...

ŠYPSOMIS
Mokytojas: “Jonuk, ar duoda ką 
tau tėtė, kai tu darbštus ir man
dagus mokykloje esi?”
Jonukas: “Ne, pone mokytojau, 
duoda tik tada, kada aš būnu ap
sileidęs!” '

IŠNUOMOJAMAS

GAMTOS KEISTENYBĖS
— Aš negaliu suprasti gamtos 

prieštaravimu!
— Kokiu?
— Kai puodas kiauras, tai van

duo sunkiasi laukan, o kai batas 
kiauras — vanduo eina j vidų...

VIENIEMS GERAI IR 
KITIEMS...

LINKSMA POBŪVI
» I

Gydytojas: Aš visas ligas galiu 
išskaityti iš ligonio akių. Tamstos 
kairioji aks rodo, kad sergi kokia 
nors, kad ir lengvo pobūdžio, ner
vų liga.

Ligonis: Bet, pone gydytojau, 
mano kairioji akis yra stiklinė.

Pasaulinio Karo metu
Anglijos Ministeris

Harold Macmillan,

Initium Semestri vakare gaila 
bvo A. Pluko, kuris beskubėdamas 
apsivertė su taxiu ir taip netikė
tai pavėlavo, bet dar labiau buvo 
gaila vargšų studentų, kurie buvo 
net suabejoję, ar iš viso Algis at
vyks ir dėl to galėjo sugriūti jų 
programa. Laimei, ir Algis po ka
tastrofos išliko gyvas ir laiku pri
sistatė neskaitant pusvalandžio 
pavėlavimo, ir studentams išgel
bėta garbė!

Vienų kartų lietuviai turėjo pa
siduoti ir žemaičio kietai rankai: 
Newcastle liet, apylinkę “valdo” 
ir taip pat veda chorą ilgametis 
chorvedys p. Stasys Žukas. Dai
nos mene jo “valdymas” pasiekė 
aukšto lygio; tikime, kad ir visuo
meninėje veikloje jo "valdoviški” 
sugebėjimai realizuosis iškiliais 
kultūriniais pasireiškimais.

EZOPAS IR TEISĖJAS
Garsus pasakėčių rašytojas 

Ezopas buvo vergas. Kartą savi
ninkas jį pasiuntė kažko nupirkti. 
Pakeliui Ezopas sutiko teisėją, 
kuris paklausė jį, kur eina.

— Nežinau, — atsakė Ezopas.
Teisėjas pasijuto įžeistas tokiu 

vergo atsakymu, pašaukė sargy
binius ir liepė įmesti Ezopų į ka
lėjimą.

— O, vienok, pasakiau tiesų! — 
pareiškė Ezopas. — Juk nežino
jau, jog einu į kalėjimą.

Prajuokintas tuo teisėjas liepė 
paleisti Ezopą...

II-jo 
buvęs 
pirmininkas, 
buvo Britų mirtisteriu-readde^tU 
Alžyre. Kartą jis buvęs pašauk
tas išrišti disputo tarp Britų ir 
Amerikiečių karininkų. Vitas 
ginčas vykęs alijantų valgykloj. 
Amerikiečiai norėję, kad gėrimai 
būtų paduodami prie stalo prieš 
užkandžius, o Britai — kad po 
užkandžių.

H. Macmillano sprendimas — 
buvęs tiesiog salamoniškas. Jis 
pareiškęs:

— Ponai karininkai, nuo šian
dien — mes darysime taip: pa
remdami amerikiečių pageidavi
mų — mes gersime prieš valgy
mų, o paremldami britų — ger
sime ir po valgymo...

Pereitų penktadienį iš Sydney 
laivu išvyko pasidairyti po pasau
lį žinomas Adelaidės sporto veikė
jas p. J. Donela. Išvykdamas kal
bėjosi su M. P. redaktorium 
žadėdamas painformuoti apie 
keliones ir nutikimus. Gero 
bičiuliui!

pn- 
savo 
vėjo 
i

HM . . ■ vis
dar gyvai palaiko Sydnejaus skau
tai: Atvelykio metu Skautų Tėvų 
ir Rėmėjų Komitetas skautų že
mėje Inglebourne ruošia gegužy- 
nę, kurios metu be kitos progra
mos bus margučių parodėlė ir 
ridenimas.

Gegužės 1 d. Adelaidės lietuvių 
bendr. savaitgalio mokyklos Tėvą 
Komitetas rengia šaunų metinį 
balių. Visas gautas pelnas skiria
mas mokyklos reikalams.

Pereitą šeštadienį, balandžio 10 
d. sydnejiškiai p.p. Elena ir Pra
nas Nagiai išvyko atostogų į už
jūrius. Pirmiausia vyksta į Ame
riką ir Kanadą pasimatyti su sa
vo giminėmis, o iš čia per Europą 
if Aziją pasuks į namus. Atosto
gose numato išbūti apie tris mė
nesius. Sėkmingos kelionės!

Visi, kas tik dalyvavo, labai gė
rėjosi balandžio 3 d. Sydney liet 
studentų surengtu Initium Semes
tri vakaru. Programoje, sako, vi
siems buvo užtepta garstyčių su 
medum. Tad visi buvo užganėdin-

Dažnai nusiskundžiame, kad 
trūksta lėšų vienam ar kitam 
svarbesniam kultūriniam ar visuo
meniniam užsimojimui. Tokių nu
siskundimų apsčiai girdisi ne vien 
tik pas mus, bet ir Amerikoje. 
Štai, sakysim, Rašytojų Draugijos 
anksčiau turėjusi didelės reikšmės 
kasmetinė literatūros premija at
rodo jau numirė, nes iki šiolei nie
ko nesigirdi. Bet... reprezentacijai 
tų pinigų atsiranda. Štai Čikagoje 
besilankant aukštam Vatikano 
dignitoriui arkivyskupui Antonio 
Samore jam buvo įteiktas 2000 
dolerių čekis. Pinigai sudėti lietu
viškų organizacijų ir pavienių 
asmenų.

įvykiai pasaulyje
I -

Anglijoje atidengta šnipų afera, 
kurie perdavė Anglijos karines 
paslaptis Rusijai. Suimtas krašto 
išdavikas F. C. Bossard, tarnavęs 
karo aviacijos bandymų skyriuje.

Sydnejuje 
pramonės ir 
Easter Show 
7 d. ir truks
Šios parodos metu vyksta ir dailės 
paroda, kuri laikoma šiais metais 
viena iŠ stipriausių. • Iš lietuvių 
joje dalyvauja tik vienas Leonas 
Urbonas su savo dviem dideliais 
aliejiniais paveikslais.

Amerikos ekspertai spėja, kad 
komunistinė Kinija prieš Pietų 
Vietnamą galėtų išstatyti apie 
300.000 kariuomenės. Kinijos stip
riausios pajėgos — apie 600.000 
vyrų išdėstytos rytiniame pakraš- 
tų, kad sulaikytų invazijų iš For- 
mozos. Apie 440.000 įgulos laiko
ma Mandžiūrijoje prie Sovietų ir 
Korėjos pasienio. Vakarinėje Ki
nijoje Sinkiange laikoma apie 200. 
000 kariuomenės, ir Tibete apie 
160.000 vyrų. Krašto vidaus tvar
kai palaikyti turima 300.000 ka
rių.

Balandžio 1 d. New Yorke sa
vo namuose mirė pasauly pagar
sėjusi kosmetikos "karalienė” 
Helena Rubinstein, sulaukusi 94 
metų amžiaus. Ji yra Lenkijos 
žydaitė, gimusi Krokuvoje. Savo 
kosmetikos biznį ji pradėjo gy
vendama Melbourne, Australijoj. 
Netrukus šis biznis taip išsiplė
tė, kad ji nepajėgė išpildyti užsa
kymų, kurie plaukė iš viso pasau
lio. Vien tik pereitais metais jos 
visos pramonės apyvarta prašo
ko 100 milijonų dolerių.

Vietnamo kare nuo 1961 metų 
iki pereitos savaitės žuvo 327 ame
rikiečiai kariai. Karas Vietname 
kasdien aštrėja. Amerikos karini 
vadovybė reikalauja kietai smog
ti ir tuo užbaigti šių nepagydomų 
žaizdų, bet Amerikos politikai at
sargesni ir platesnių karo veiksmų 
vengia, kad neįsiveltų tiesioginiai 
Kinija. Karas Vietname vistiek 
vyksta, bet politinėj terminologi
joj jis yra nelegalus, nes forma
laus karo paskelbimo nėra pada
riusi nei Amerika, nei Kinija.

Despotizmas carinėje Rusijoje reiškėsi visapu
siškai, net ir madų diktavime iš viršaus. 1837 m. 
pradžioje Vilnių apskriejo žinia, kad iš Peterburgo 
sugrįžęs generalgubernatorius įsakė visiems val
dininkams ir aplamai bajorų luomo asmenims nu
siskusti barzdų ir ūsus. Anot amžininkų prisimi
nimų, susijaudinimas buvęs didelis. Vieni paklus
niai sėdę į barzdaskučio kėdę, kiti bandę aiškintis 
nesveikata, o kurie galėję, sprukę iš miesto. Buvę 
ir tokių, kurie, netekę barzdų, iš tikrųjų persi-

šaldę. Visą subruzdimą dar padidino netikėtas 
sutapimas. Mieste pasirodė skelbimai, kad teatre 
įvyks pjesės "Gaila ūsų” premjera. Artistai besi
ruošdami nė žinoti nežinojo apie nelemtąjį įsaką. 
Policija gi įžiūrėjo politinį pjesės aktualumų, afi
šas nuplėšė, o premjerą uždraudė. Norėdami žel
dinti barzdų bei ūsus, valdžios įstaigų tarnautojai 
dar ilgų laiką rūpindavosi gauti specialų gene
ralgubernatoriaus leidimą.

Indonezija, perimdama iš Olan
dijos vakarinę N. Gvinėją buvo 
įsipareigojusi pravesti krašte ple
biscitą, kad krašto gyventojai pa
sisakytų — priklausyti Indonezi
jai ir palikti nepriklausomais, 
šiomis dienomis pareiškė, kad toks 
plebiscitas nebus pravestas.

Amerika pereitą trėčiadienį pa
leido aplink Žemę pirmąjį komer
cinį satelitą, kuris gali operuoti 
tuo pačiu metu .240 telefoninių 
pasikalbėjimų tarp Europos ir 
Amerikos ir tuo pačiu perduoti iš 
vieno kontinento į kitą televizijos 
programas. Satelitas pavadinta* 
“Early Bird.”
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