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Laisvalaikio 
klausimais

Laisvalaikis yra gyva proble
ma. Civilizacijai sparčiai žen
giant pirmyn kaskart to laisva
laikio atsiranda vis daugiau: 
mažinamos darbo valandos, 
techniškos priemonės palengvina 
namų ruošos darbus ir atpalai
duoja galybę laisvo laiko. Ly
giai laisvo laiko moderniam 
žmogui duoda ir ištobulėjęs su
sisiekimas, juo labiau net ir mū
sų lietuvių tarpe jau įsigaliojo 
pažiūra, kad traukinys ir auto
busas pasidariusios pasenusios 
susisiekimo priemonės.

Žodžiu, laisvo laiko šiandie 
visų luomų žmonės turi daugiau, 
negu kad jo turėta prieš šimtą 
ar penkiasdešimt metų. Proble
ma yra, kaip tą laisvą laiką už
pildžius, kad jis būtų išnaudo
tas. Psichiatrai teigia, kad da
barties nusikaltimų pagausėji
mas yra pirmoje eilėje neišnau
doto laisvalaikio ir jo pertek
liaus išdava.

Mums lietuviams laisvalaikis 
irgi yra problema, bet visiškai 
kitokia, negu šio krašto eiliniam 
žmogui. Jeigu kitam rūpi, kuo 
užpildyti turimą laisvalaiki ir vis 
jieškoma naujų pramogų, tai 
mums tas laisvalaikis yra tam 
tikra palaima, nes gyvendami 
svetimame krašte ir laiko dau
gumą skirdami darbui, mes tik 
savo laisvalaikius tegalime pa
švęsti lietuviškiems reikalams. 
Suglaustai tariant, mes savo vi
są lietuvišką veiklą ir grindžiame 
turimais laisvalaikiais. Kai kiti 
turėdami valandą ar dieną lais
vo laiko jį praleidžia pramogau
dami ar iškylaudami, lietuviai 
tuo laiku dirba tautinį darbą: 
posėdžiauja, repetuoja, dirba ir 
dirba ne vien tik visuomeninį, 
bet ir kūrybinį darbą, ir netgi 
sunkų darbą juo labiau, kad tas 
darbas pinigu nematuojamas ir 
nes veriamas.

Kai kiti žmonės tuo laisva
laikiu net ima bodėtis neišgalvo
dami, kur trenktis, nuoširdūs 
lietuviai to laisvalaikio ilgisi ir 
apgailestauja, kad jų užsimoji
mams ir darbams jo permaža. 
Kiti net skriaudžia save ir sa
vo šeimas šios lietuviškos veik
los verčiami atsisakyti dienos ki
tos darbo. Paprastai mūsų visi 
lietuviški darbai ir parengimai 
suvedami į savaitgalius. Kitaip 
sakant, visą išeivijos lietuvybę 
galima suvesti į savaitgalius ir 
šiaip laisvalaikį.

Kai kiti į laisvalaikį žiūri kaip 
į poilsį nuo darbo, mes laisva
laikį paverčiame tautiniu darbu.- 
Ir tai, gal būt, mūsų sąlygose 
pats prasmingiausias ir dvasi
niai produktingiausias laisvalai
kio Išnaudojimas.

Tiesa, tokių uolių darbininkų 
lietuviškuose dirvonuose nėra 
labai gausu. Vistiek daugumas 
ir mūsų žmonių neatsispiria lais
valaikio pagundoms ir malonu
mams. Juk daug maloniau po 
savaitės darbų savaitgalį praleis
ti su meškere rankoje kur nors 
pakrašty, gamtoje arba net prie 
televizijos vakarais, negu ner
vintis susirinkimuose, stumdytis 
parengimų salėse bei užsiimti 
kokia nors organizacine veikla. 
Policijos, tiesa, čia nėra, ir nie
kas nėra verčiamas veikėjauti 
tam paaukojant laisvalaikį, vis 
tik ir net ir tų širdyse, kuriems 
lietuviškumas jau gerokai apsi
nešiojęs, ir jie sušvinta džiaugs
mu, jeigu kas nors konkretaus

Min. LOZORAITIS AMERIKOJE
LIETUVOS ATSTOVYBĖ VAŠINGTONE PRANEŠA: ving I. Schiffman, Pa

Atsižvelgdamas į Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos pageidavi
mus, Lietuvos diplomatijos šefas, 
ministeris S. Lozoraitis, grįžda
mas iš Pietų Amerikos, atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Šia proga jis sukvietė LDT narius 
pasitarti Lietuvos Pasiuntinybėje 
Vašingtone.

Pasitarime, kuris įvyko kovo 
mėn. 19-2 d.d., S. Lozoraičiui 
pirmininkaujant, dalyvavo šie na
riai: Lietuvos atstovas J. Rajec
kas, jo pavaduotojas dr. S. A. 
Bačkis, Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje dr. P. Daudžvardis, 
Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke V. Stašinskas, jo pa
vaduotojas vice-konsulas A. Si
mutis ir Lietuvos generalinis kon
sulas Toronte J. Žmuidzinas. Pro
tokolavo dr. S.A. Bačkis.

Pasitarime aptarti politiniai ir

NAUJI
DAUGIAU PASPIRTIES 

VIETNAMAN
Amerika numačiusi dar daugiau 

pasiųsti kariuomenės į Pietų Viet
namą ir čia nesitraukiant nė pė
dos pastoti kelią agresijai. Pas
kutiniu metu pastebėta, kad į Pie
tų Vietnamą siunčiami dideli pas
tiprinimai iš šiaurės. Amerikie
čių ir Pietų Vietnamo kariai pak
raščiuose sugavo eilę laivelių, ku
riais buvo pristatoma ginklai ir 
amunicija. Komunistų maištinin
kai pasinaudoja ir gerokai surau- 
donėjusio Laos teritorija.

★
UNO ekonominės komisijos se

sijoje vėl iškilo klausimas, kas 
reprezentuoja Kiniją — Pekinas 
ar Formoza, ir čia Prancūzijos 
atstovas pareiškė, kad Prancūzi
ja palaiko tik Pekino vyriausybę 
ir dėl to UNO posėdžiuose turė
tų atstovauti tik Pekino atstovas.

★
Berlyne rusai naujom techniš

kom priemonėm trukdo vakarie
čių susisiekimą su Berlynu truk
dydami radaro veikimą. Tuo rei
kalu vakariečiai įteikė protestus.

★
Rusijos viršūnėse buvo susta

tomas ateinančių penkerių metų 
planas, kur numatoma pagerinti 
gyventojų gerbūvį: daugiau na
mų, daugiau kasdieninio vartoji
mo prekių, didesnių uždarbiu. Ta

padaroma, parengiama, atlieka
ma. Bet juk reikia atsiminti, kad 
tie, kurie tai daro ir to imasi, 
dirba ir už tuos, kurie laisvalai
kiais mėgaujasi arba net jų me
tu nuobodžiauja. Su apgailesta
vimu reikia pripažinti, kad tokių 
idealistų nėra daug ir iš jų pa
čių tarpo kaskart vienas kitas 
atkrinta, o toji didelė visuome
ninė ir kultūrinė tautinio darbo 
našta slegia tik saujelės pečius. 
Jie atidirba ir už tuos, kurie sa
vo laisvalaikį praleidžia besimė
gaudami. Kaip viskas pasikeistų 
ir kiek daug būtų atlikta, jeiku 
ne keli, o visi stotų į bendrą tau
tinį darbą tam pašvęsdami savo 
laisvalaikius. Čia būtų darbo 
permaina. Teisingai psichologai 
tvirtina, kad tikrasis poilsis glū
di ne nieko neveikime arba tin
giniavime, o kaip tik darbo per
mainoje. Stojant į lietuvišką 
veiklą mes ne tik tą darbo per
mainą laimėsime, bet savo dva
sioje atsigausime tautiniai ir mo
raliai. (v.k.) 

LDT administraciniai reikalai. 
Taip pat buvo aptarti konsula- 
riniai ir teisiniai klausimai, ku
riuos svarstant buvo pakviestas 
dalyvauti prof. dr. D. Krivickas.

Pasitarimo dalyviai, išreikšda
mi visos Diplomatinės Tarnybos 
nusistatymą, dar kartą pabrėžė 
savo ryžtą vieningai tęsti Lietu
vos valstybės atstovavimą ir jos 
interesų gynimą bei veikti jos 
nepriklausomybei atstatyti. (E)

★
Lietuvos diplomatijos šefas S. 

Lozoraitis, Lietuvos charge d’ af
faires a.i. J. Kajecko lydimas, 
kaip praneša Lietuvos pasiuntiny
bė, kovo 22 d. buvo priimtas Val
stybės Departamente Richard 
Davis, Valst. Sekretoriaus Padė
jėjo Europos Reikalams Pavaduo
tojo, Harold Vedeler, Rytų Euro
pos Skyriaus Direktoriaus, ir Ir-

E N O S
proga sukritikuota Kruščiovo ves
ta krašte ūkinė politika.

★

Viktorijoje netoli Bendigo dar
bininkas eidamas namo pakely at
rado natūralaus aukso gabalą 
apie 2000 svarų vertės. Rastą 
auksą jis padėjo banko seife, bet 
nesako, kurioje vietoje jis tą auk
są radęs.

DAUGIAU RUSŲ KUBOJE
Kaikurie Amerikos šaltiniai 

praneša, kad rusai Kuboje vėl 
sustiprino savo karines jėgas ir 
čia jie turi apie 26.000 karių, 21 
karinę bazę. Sovietai savo jėgas 
sustiprino jau esant valdžioje 
Brežnevui ir Kosyginui.

AZIJOS — AFRIKOS 
TAUTŲ KONFERENCIJA 
Pereitą savaitę Indonezijos sos

tinėje Džiakartoje įvyko Azijos 
— Afrikos tautų atstovų konfe
rencija, kurios šūkis buvo “pasi
priešinti kolonijalizmui ir impe
rializmui”. šią konferenciją su
šaukė Indonezijos vyriausybė ir 
joje dalyvavo apie 35 valstybių 
atstovai. Konferencija vyko aiš
kiai komunistinių nusiteikimų 
linkme ir taip ryškiai, kad eilė 
atstovų pasipiktinę išvyko nesu
laukę konferencijos pabaigos. 
Šios konferencijos metu susitiko 
pirmą kartą po 20 metų ir ko
munistinės Kinijos bei Japonijos 
diplomatai Konferencijoje ypač 
pasireiškė antiamerikinės ir anti- 
britiškos nuotaikos.

LIETUVIAI D.
D. BRITANIJOS L. SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 3-4 dienomis Londo

ne įvyko D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimas. Dalyvavo 
atstovai iš 11 skyrių, atstovauda
mi 397 nariams. DBLS yra pati 
stambiausia bendrinė lietuvių or
ganizacija Anglijoje. Suvažiavi
mui pirmininkavo Bradford© at
stovas V. Ignaitis. Lietuvos Mi
nistro B. Balučio sveikinimus 
perdavė ir ilgesnę politinę kalbą 
pasakė Pasiuntinybės ' Patarėjas 
V. Balickas. Buvo visa eilė svei
kinimų. Iš DBLS pirmininko inž. 
J. Vilčinsko pranešimo paaiškėjo, 
kad Sąjungos skyriai visur gyvi, 
ruošia įvairius minėjimus, išlaiko 
savaitgalio mokyklas, remia pini
gais lietuviškus reikalus ir sten- 

jo sky
riaus vedėjo.

Kovo 23 d. ministeris S. Lo
zoraitis buvo pakviestas pietums 
Latvijos Diplomatijos Tarnybos 
šefo, ministerio dr. A. S'pekke. 
Ta proga, dalyvaujant J. Rajec
kui, buvo apsvarstyti kai kurie 
Pabaltijo valstybes liečią politi
niai klausimai. S. Lozoraitis, kar
tu su J. Rajecku, matėsi su am
basadoriumi Bernard Gufler, sa
vo laiku buvusiu JAV Pasiunti
nybėje Kaune, o dabar dirbančiu 
Valst Departamente.

Savo lankymosi Vašingtone 
proga Lozoraitis aplankė JAV 
Prezidento John F. Kennedy, 
Lietuvos ministerio Povilo Žadei- 
kio, VLIKo Vykdomosios Tary
bos pirmininko Karolio Šalkaus
ko kapus ir apžiūrėjo statomą 
Šv. Marijos šiluviškės koplyčią 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos 
Šventovėje Vašingtone. S. Lozo
raitis buvo susitikęs ir su Va
šingtono lietuviais. (E)

KOLUMBIJA IR LIETUVIŲ 
TEISĖ Į NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Lietuvos Diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis, lankęs Lietuvos diplo
matines bei konsularines atstovy
bes Amerikoje, buvo nuvykęs j 
Kolumbiją, Bogotą. Aerodrome 
jį sutiko Lietuvos konsulas dr. š. 
Sirutis su žmona ir gausus Bogo- 
tos lietuvių būrys.

LIETUVIAI
VYSK. PR. BRAZYS 
PRANCŪZIJOJE IR 

VOKIETIJOJE
Jo Eksc. Vyskupo dr. Pr. Bra

zio, MIC pirmas vizitas, lankant 
Europos lietuvius, buvo Paryžiu
je, kur jis atvyko kovo 26 d. Gare 
de Lyon stoty buvo sutiktas ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Prancūzi
joje narių. Vyskupas Brazys bu
vo priimtas Nuncijaus ir Kardino
lo Feltin, Paryžiaus Arkivyskupo.

Prof. Baltrušaitis, einąs Atsto
vo pareigas, Vyskupui pagerbti 
suruošė pietus, kuriuose dalyvavo 
Arkivyskupijos ir Lietuvių Ben
druomenės atstovai. Kovo 28 d. 
jis laikė mišias Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje ir 13 vai. surengė priėmimą 
Paryžiaus lietuviams ir jų drau
gams prancūzams. J j pasveikinti 
buvo atvykęs Latvijos Atstovas 
K. Berends, lenkų egzilinių orga
nizacijų atstovai ir ACENo Dele
gacijos Paryžiuje Direktorius Re- 
hak. Kovo 31 d. Vysk. Brazys iš-

BRITANIJOJE
giasi jaunimą išlaikyti lietuvišką, 
jį įtraukti į bendruomenę.

Ryšium su V. Balicko ir DBLS 
pirm. inž. J. Vilčinsko praneši
mais dėl Lietuvos padėties ir mū
sų politinės laikysenos, suvažiavi
mui buvo pasiūlytos ir priimtos 
trys rezoliucijos. Vienoj jų krei
piamasi j J. Tautas, kad jos svars
tytų Lietuvos klausimą ir privers
tų sovietus leisti jai apsispręsti. 
Kitose dviejose rezoliucijose pa
sisakoma prieš lietuvių ekskursi
jas į Lietuvą ir prie dalyvavimą 
Lietuvoje ruošiamose iškilmėse 
liepos m. Suvažiavime dar buvo 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
pirmininko inž. Stp. Nenorto pra
nešimas apie Bendrovės veiklą. 
Suvažiavime plačiai kalbėta jau
nimo klausimu. DBLS ir Lietuvių

RUSINIMO PASTANGOS 
LIETUVOJE

Atvykę iš Lietuvos pasikalbėji
me su ELTOS atstovu pažymėjo 
kad Lietuvai gręsiąs didelis ru
sifikacijos pavojus. Jie nurodė j 
tokius duomenis:

1. Rusų kalba, rusiškai komu
nistinė kultūra pradedama vai
kams kalti ir skiepyti nuo pra
džios mokyklos pirmojo skyriaus 
ir juo toliau, juo labiau stiprina
ma. Esą, norima pasiekti, kad 
žmonės abi kalbas mokėtų ir ly
giai vartotų.

2. Mokyklų vadovėliai — ma
tematikos, fizikos, literatūros, is
torijos ir kitų mokslų — versti 
iš rusų autorių. Lietuvių, vado
vėlių autorių, mokiniai beveik ne
žino.

Min. Lozoraitis, konsulo Siru
čio lydimas, buvo priimtas Kolum
bijos užsienio reikalų ministerio 
dr. Fernando Gomez Martinez, o 
vėliau respublikos Prezidento dr. 
Guillermo Leon Valencia, šių au
diencijų metu Lozoraitis išdėstė 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo bylos pagrindinius duomenis 
ir mūsų pageidavimus. Pasikalbė
jimuose Prezidentas ir užsienio 
reikalų ministeris išreiškė visišką 
Lietuvos Valstybės padėties bei 
lietuvių tautos siekių supratimą.

(E)

PASAULYJE
vyko Vokietijon. Pirmas Vyskupo 
Brazio vizitas Europoje paminėtas 
Prancūzijos spaudoje.

— Nuo balandžio 1 d. Vysk. Pr. 
Brazys lankosi Vak. Vokietijoje.

(E)
— ★ —

Žinomam visuomenininkui Jo
nui Šlepečiui neseniai suėjo 70 
metų. Sukaktuvininkas gyvena 
New Orke ir vis aktyviai dirba 
bendruomenėje eidamas vado
vaujančias pareigas. Vietos lietu
vių organizacijos balandžio 3 d. 
jam surengė pagerbimą.

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIAI

Per paskutinį Pietų Amerikos 
lietuvių kongresą, įvykusi vasa
rio mėn. Sao Paulo mieste, Brazi
lijoje, paaiškėjo, kad Pietų Ame
rikos kraštuose gyvena apie 
100.000 lietuvių, iš jų apie 50.000 
Brazilijoje, 30140 tūkst Argenti
noje, 5000 Urugvajuje. Visi kiti 
pasklidę po kitus kraštus.

Namų Akc. Bendrovės valdybos 
liko tos pačios. DBLS jau keleri 
metai vadovauja inž. J. Vilčins
kas, Lietuvių Namų Akc. B-vei 
— inž. Stp. Nenortas. DBLS Ta
rybos pirmininkas — dr. St. Kuz
minskas. (E)

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ABITIURIENTĖ

Vasario 16 Gimnazijoje, Huet- 
tenfelde, visus brandos egzami
nus š.m. balandžio mėn. sėkmin
gai išlaikė Birutė Girdvainytė. Ji 
yra vienintelė šių mokslo metų 
abiturientė, (E)

— -k —
Pereitą savaitę amerikiečių ra

keta Mariner 4, kuri yra pakeliui 
į Marso planetą ir buvo apie 54 
mil. mylių nuo žemės, eina teisin
ga kryptimi ir turi nuolatinį kon
taktą su žeme.

3. Bet kurie suvažiavimai ar 
posėdžiai, vieši ar uždari, jei tik 
juose būna nors vienas rusas, ve
dami rusų kalba.

4. Jeigu nori siųsti apdraustą 
laišką ten pat Lietuvoje ar net 
tame pat mieste, paštas laišką 
priima tik tada, kai bent vienas 
žodis, t.y. bent miesto ar pašto 
pavadinimas, parašomas rusiškai 
(žinoma, “kirilica”).

5. Kai pastatomi didesni fabri
kai, kaip Kėdainiuose ir Jonavo
je chemijos fabrikai, Elektrėnuo
se (Vievyje) didelė šilumine 
elektros stotis, tomis progomis į 
Lietuvą atgabenama tūkstančiai 
rusų ir nemaža dalimi net kri
minalinis elementas. Tose vieto
se moterys turi būti labai atsar
gios. Pasitaiko labai daug krimi
nalinių įvykių.

6. Esama žinių, kad rusiško 
elemento gabenimais į Lietuvą, 
lietuvių išvežimu kitur norima 
sudaryti Lietuvos gyventojų ba
lansą, kad krašte lietuvių liktų 
ne daugiau, kaip 49 proc., o rusų 
— ne mažiau kaip 51 proc. Tada 
mokyklose visi dalykai bus dės
tomi tik rusų kalba.

7. Esą, rusai Lietuvoje visai 
nemano iš jos išsikelti. Vienas 
rusas generolas, išėjęs į pensiją, 
buvo paklaustas, gal dabar grį
šiąs į savo tėviškę. Atsakė: “aš 
nekvailas, nevažiuosiu ten badau
ti”). Jis pasirūpino ir daugiau 
savo giminių atgabenti į Lietu 
vą.

8. Rusams privilegijos: jeigu 
lietuvis, atvykęs į miestą, gauna 
darbą, jis turi būti čia ir prira
šytas. O kad būtų prirašytas, jis 
turi susirasti butą, kad kiekvie
nas Šeimos nariui tektų po 13 kv. 
metrų gyvenamo ploto (seniau 
buvo devyni). Tuo tarpu jokiam 
rusui ar jo šeimai, iš kitur atga
bentiems, šis normavimas netai
komas. Jis kiekvienu atveju pri
rašomas, dažnai jam ir butas pa
rūpinamas.

9. Lietuviai, paleisti iš Sibiro 
(kur, manoma, jų yra dar per 
100.000), labai sunkiai gali įsi
kurti Lietuvoje. Jiems patariama 
grįžti atgal į Sibirą arba keltis 
į Karaliaučiaus sritį apsigyventi 
tarp rusų.

10. Sibiro atskirose vietose, kur 
yra daug ištremtų lietuvių, jiems 
jokiu būdu neleidžiama turėti sa
vo vaikams mokyti lietuvišką 
mokyklą. Jos neleidžiamos ir Til
žėje (dabar “Sovietsk”). Kas 
nori lietuviškai mokytis, iš Til
žės turi eiti į kitą Nemuno pusę.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE 

Huettenfelde įvyko naujo pasta
to pašventinimas ir įkurtuvės. Iš
kilmėse dalyvavo apie 200 lietu
vių, buvo atvykusių net iš toli
mų šiaurės Vokietijos vietovių 
(Lebenstedt, Hamburg). Pastatą 
pašventino Europos lietuvių vys
kupas Pr. Brazys, MIC, iškilmė
se dalyvavo Baden Wuerttember- 
go valdžios atstovas S. Schwarz 
ir Bonnos pabėgėlių ministerijos 
atstovas M. Lueder. Iškilmiiiga- 
me akte, be minėtų aukštųjų sve
čių, buvo visa eilė kalbų ir svei
kinimų bei meno dalis. Tą dieną 
rytą vietos bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos, kurias laikė 
vyskupas Pr. Brazys. Gimnazijos 
pastato pašventinimo iškilmes 
plačiai aprašė ir vaizdais iliustra
vo visa eilė vokiečių dienraščių.

(E)
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Geležinę uždangą praskleidus
SIBIRO “ROMANTIKA” VĖL 

LAUKIA 200 LIETUVOS 
JAUNUOLIŲ

Komjaunimo centras Maskvoje 
kviečia Sovietijos jaunimą vykti 
darbams i tolimąsias sritis, šiuo 
metu daugiau agituojama už Ar- 

\ changelską. “Komį. Tiesoje” (nr.
61) paskelbtame komjaunimo 
centro komiteto atsišaukime nuro
dyta, kad “daugelis jaunų žmo
nių, atvažiavusių užkariauti šiau
rinių šalies rajonų, pamėgo šį rūs
tų, pilną romantikos kraštą... 
“Dabar Archangelsko srityje tie
siami geležinkeliai ir ten labai 
esančios reikalingos jaunos, stip
rios rankos. Dėl to kreiptasi ir į 
Lietuvos jaunuolius, komjaunimo 
narius, kviečiant juos vykti j 
šiaurę.

Toliau pažymėta, kad naujaku
rių nelaukia miesto komfortas, jų 
adresuose nebus net gatvių pava
dinimo. Nepaisant anksčiau buvu
sių teigimų,.dabar jau nurodoma, 

Skelbimas

N.S.W. Vyriausybės politika 
remtina

DARBO PARTIJOS (ALP) ATSIŠAUKIMAS

V.

Mastas, kuriuo mes matuojame ir vertiname, vyriausybės 
rinkiminius pažadus, yra žvilgsnis j jos atliktus darbus krašto ge
rovei.

šios valstybės darbiečių vyriausybės nenutrūkstamai kraštą 
valdo nuo 1941 metų. Paskutiniųjų 24 metų istorija atskleidžia 
krašto plėtotės ir gerovės paveikslą, kas sudaro daugiau negu treč
dalį valstybės istorijos nuo jos įstojimo į Australijos Federaciją.

Visos didesnės socialinės ir industrinės reformos Australi-. 
joje turi savo pradžią N.S.W. valstijoje prie darbiečių vyriausy
bės. Jų tarpe —

• 40-ties valandų darbo savaitės įvedimas.

• Darbininkų kompensacijos įstatymas, pripažintas, kaip 
liberališkiausias ir humaniškiausias Australijoje.

• Schemos, kaip darbininkų atlyginimas ligos atveju (siek 
pay) arba industrinės pensijos specialiose įmonėse.

• Ilgai ištarnauto laiko atostogos (Long Service Leave) 13 
savaičių išmokant po 15 metų tarnybos vienoje darbovietėje; pro 
porcingai ilgos apmokamos atostogos po penkerių darbo metų.

• Vienodas atlyginimas vyrams ir moterims už tą patį 
darbą.

• Modemus įmonių ir fabrikų įstatymas, garantuojąs dar
bininko saugumą, sveikatą ir gerovę visose įmonėse.

Kai darbo partija 1941 metais perėmė N.S.W. . valstybės 
valdžią tuo laiku buvo išleista švietimo reikalams penki su puse 
milijono svarų švietimo reikalams, šiais metais tam pačiam tiks
lui paskirta 125 milijonai svarų.

Darbiečių vyriausybės darbai ryškūs visose srityse.

Mokyklos, ligoninės, namai, keliai, tiltai, užtvankos, uostai, 
sandėliai, elektrinės — šie ir daugelis kitų esminių ir trunkančių 
įgyvendintų uždavinių N.S.W. gyventojų gerovei įrodo mūsų pra
eities pastangas ir įsipareigojimus lygiai taip pat ir tinkamumą, 
kad mes ir toliau išliktume valdžioje jūsų pačių ir jūsų vaikų 
gerovei.

Šitoji darbiečių vyriausybė premjero Renshaw vadovybėje 
įsitikinusi, kad negalima remtis vien tik praeities lamėjimais. Ji 
žino, kad reikia siekti tolimesnio progreso.

Užtikrinant pažangą ateityje premjeras savo rinkiminėje kal
boje paskelbė naujus darbiečių vyriausybės įsipareigojimus, pa
brėždamas, kad “mes į savo užsimotus uždavinius neįtraukiame 
nieko, ko nebūtų įmanoma realizuoti apibrėžtame laike ir skai
tantis su mūsų žinioje, esančiais finansiniais resursais”.

Taupydami vietą nesileisime į detalinį įšdėstyma visų pa
žadų, peskelbtų premjero rinkiminėje kalboje. Užteks čia tik 
santraukos.

Vyriausybė sukaups visą svorį į visų sričių krašto švietimą. 
Ypač stengsis kad būtų lenkvai pasiekiami (išnuomuojami — sko
linami) vadovėliai, nauja stipendijų schema.

Ir toliau bus plečiama gyvenamųjų namų programa pagelbs- 
tint įsigyti namus turint minimalias priemones. Bus taip pat pa
dedama hamų statytojams ir jieškantiems žemės prieinamomis 
kainomis.

- . Darbininkams ligonpinigiai (sick pay) galės kauptis ir jie 
bus išmokami net po penkerių metų. Numatoma įvesti sužeis
tiems darbininkams atlyginimo schema.

kad “kai kur iš pradžių teks gy
venti palapinėse”. Dar rūsčiau 
skamba žodžiai, kad pelkės, šimta
metis miškas, upės, tai — labai 
sunkiai įveikiamos kliūtys. Todėl 
ir komjaunimo kelialapius turį 
gauti “žmonės, kurie neieško gy
venime lengvų kelių”.

Centro Komitetas priėmė nuta
rimą, kuriuo numatyta pasiųsti 
darbui į trestą “Sevtransstroj” 
200 Lietuvos jaunuolių — mūri
ninkų, izoliuotojų, montuotojų ir 
pagalbinių darbininkų. (E)

LENKŲ LITERATAI 
REIKALAUJA VALYTI 

PARTIJĄ
Reuterio pranešimu iš Varšu

vos, Rašytojų Sąjungos Varšuvos 
skyriaus susirinkime buvo pulta 
partija, reikalauta, kad joje būtų 
įvykdyti valymai ir pasisakyta 
prieš mirties nuosprendžius ūkinio 
pobūdžio bylose. Kai kurie rašy
tojai reikalavo daugiau laisvės li

teratūros,, kultūros gyvenim)Bį 
reikalavo likviduoti Cenzūrą. Opo
zicinių nuotaikų reiškėju buvo 63 
m. amž., poetas Jan Wyka, buvęs 
partijos nariu, dalyvavęs Ispani
jos civiliniame kare ir 1959 m. 
dėl “anarchistinių tendencijų” pa
šalintas iš partijos. Rašytojai 
pasmerkė principą bausti mirtimi 
nusikaltusius dėl spekuliacijos ir 
pan. nusikaltimų (mėsos aferos 
didysis “Raitininkas” Wawraecki 
neseniai buvo pakartas). (E)

SOX'. S-GOS VALDŽIA
Po kovo m. partijos plenumo 

Maskvoje partijos prezidiumo na
rių sudėtis pasiekė dvyliką asme
nų. Prezidiume beveik lygus par
tijos ir valdžios pareigūnų pa
siskirstymas. Vakarų stebėtojų 
nuomone, grynai partijos klausi
mai pavesti Brežnevui (pirmasis 
sekretorius), Podgornyj (antrasis 
sekr.),Suslovui (sekretorius), Ki- 
rilenkai (Rusijos Federacijos CK

Numatoma pravesti apklausinėjimą apsipirkimo (shopping) 
valandų reikalu atsižvelgiant į publikos, krautuvininkų ir jų tar
nautojų interesus. Šis apklausinėjimas palies ir monopolines bei 
grandines krautuves (chain stores).

Ketinama įvesti kompensacijos sistemą užpuolimų ir apiplė
šimų aukoms.

Bus įsteigtas specialus fondas rėmimui ir skatinimui muzi
kos, dramos, baleto, literatūros ir meno sritims.

Šioji santrauka neišsako visų darbiečių užsimojimų. Darbie
čių politika suvesta į gerai apgalvota programą ateinantiems tre
jiems metams, pagrįsta sveika administratyvine praktika.

Kviečiame jus susipažinti su darbo vyriausybės laimėjimais 
per praėjusius 24-rius metus. Taip pat prašome įsigilinti į mūsų 
politikos detales, pramatytas ateinantiems trejiems metams. Dar
biečių vyriausybė įsitikinusi, kad jeigu jūs tai atliksite, jūs tikrai, 
užtikrindami savo ir savo vaikų ateitį, balsuosite taip, kad po ge<- 
gužės 1 d. rinkimų Darbo parįja vėl būtų grąžinta į N.S.W. vals
tybės valdžią.

DARBO PARTIJOS (ALP) KANDIDATAS
Į N.S.W. PARLAMENTĄ BANKSTOWN 

RINKMINĖJE APYLINKĖJE

N. J. Kearns, M. L A.

Nicholas J. Keams, M.L.A. 
Bankstowno rinkiminės apylin
kės dabartinis parlamento narys, 
neabejotinai šeštadienio (gegu
žės 1 d.) generaliniuose rinki
muose vėl bus išrinktas į parla
mentą. Tuo pačiu jis reiškia sa
vo draugams iš lietuvių ben
druomenės geriausių linkėjimų 
šios sėkmės proga.

Prieš patekdamas į parlamen
tą Mr. Keams tarnavo gelžke- 
lių departamento garvežių dirb
tuvėje Ciuloroje. Jau 1946 m. 
jis suėjo į kontaktą su pirmai
siais. ateiviais iš Europos. Nuo 
to laiko jis parodė didelio jiems 
nuoširdumo ir supratimo ateivių 
reikaluose, ir stengėsi jiems vi
sur pagelbėti. ' '’ .. "i-' \
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biuro vedėjo pirmasis pavaduot) 
ir šelestui (pirmasis Ukrainos 
kom. partijos sekr.). Vyriausybės 
pareigūnų pareigas turi šie pre
zidiumo nariai: MSkojanas (A. 
Sovieto pirm.), Kosyginas (min. 
pirmininkas), Mazurovas (min. 
pirmininko pirmasis pavaduot.), 
Poljanski (min. pirm, pavaduot.) 
ir Voronovas (Rusijos Federaci
jos min. pirmininkas). Partijos 
komisijos pirmininku yra senyvo 
amžiaus Švemikas. Pagaliau, dvi
lypes pareigas turi partijos ir val
stybės kontrolės komiteto pirm. 
Šelepinas — jis yra drauge ir par
tijos sekretorium ir min. pirmi
ninko pavaduotoju. Jei ateityje 
būtų kurio nors pobūdžio nesu
tarimai, Šelepinui atitektų svar
bus vaidmuo. (E)

PATAISYTA ISTORIJA BE 
CHRUŠČIOVO

Neseniai Maskvos knygynuose 
pasirodė perredaguotas “Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos is
torijos” pirmasis tomas. Istorijos 
yra šeši tomai. Naujai pasiro
džiusiame tome išbrauktos vietos

. 1962 m. išrinktas į parlamen
tą Mr. Keams savo uolumu ir 
pajėgumu laimėjo savo rinkikų 
simpatijas ir paramą. Ir kai jis 
stengėsi padėti ateiviams dar 
dirbdamas fabrike, lygiai jis ši
tai atlieka ir būdamas parla
mento narys, šiose daug svar
besnėse pareigose stovėdamas 
jis su tuo pačiu atsidavimu at
eiviams gelbsti kur tik galėda
mas. Daug mūsų visuomenės 
narių tuo įsitikino.

Mr. Keams, kaip Darbo par
tijos vyriausybės, vadovaujamos 
premjero Mr. Renshaw, narys, 
pats duoda pavyzdį, kad vi
siems australams yra atviros ga
limybės kiekvienai tarnybai.

Socialinė padėtis arba turtas 
nepriklauso tik išrinktiesiems, 
bet lygiai atviros galimybės pa
siekti kiekvienam geros valios 
žmogui. Jis pabrėžia, kad lygiai 
ir ateiviai bei jų vaikai, išskir
tinai pasireiškią kultūriniame ir 
akademiniame Australijos gyve
nime, neišvengiamai užims 
reikšmingas vietas ūkiniame ir 
politiniame krašto gyvenime.

Lietuviai balsuotojai Banks- 
towne kviečiami pasisakyti už 
Mr. Keams gegužės 1 d., šeš
tadienį, balsavimuose.

----------------------------------------------------------- j---------------------------------------- ----

“Minties” spaustuvininką
ZIGMĄ KYZELĮ 

“Mūsų Pastogės” technišką bendradarbį, 
susituokusį su p-le

LORNA CAROLE DAVIES, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime abiem šviesaus ir 

laimingo gyvenimo.

i Mūsų Pastogės Redakcija

apie N; Chruščiovo nuopelnus, at- 
skleidžiant Stalino asmenybės 
kultą, ir kai kurios jo kalbų bei 
raštų citatos. Taip pat nepaminė
ti prieš Kinijos komunistus nu
kreipti Chruščiovo puolimai. Ank
stesnės laidos 100.000 egz. paša
linta iš apyvartos, prieš Chruš
čiovų nuverčiant. (E)

LENKŲ — MASKVOS 
SUTARTIS

Balandžio 8 d. Varšuvoje dar 
20 metų pratęsta lenkų — sovie
tų draugystės sutartis. Krem
liaus v vadovų Brežnevo ir Kosy
gino viešnagė Lenkijos sostinėje 
ir Vroclave (Breslau) lenkų pa
naudota pabrėžti, kad Maskva 
nuolat palaikanti Lenkijos vaka
rų sienų ties Oderio ir Neisės 
upėmis. Iš tikrųjų, Sovietų Są
junga yra vienintelė didžioji val
stybė, garantuojanti tų vakarinę 
gomulkinio krašto sienų. Kai žvel
giame j Lenkijos — Maskvos ry
šius, tenka nepamiršti, kad vis 
labiau plečiama lenkų pramonė 
beveik išimtinai priklauso nuo so
vietų teikiamų žaliavų pristaty
mo (žibalas, rūda). Šiuo atžvil
giu labiau nepriklausoma Rumu
nija. Maskvai Lenkija svarbi ne 
tik strateginiais sumetimais, nors 
šis veiksnys neabejotinai svarbus 
— per Lenkiją sovietai susisiekia 
su jų 22 divizijomis Rytų Vokie
tijoje. Lenkija, pats svarbusis ir 
stambiausias sovietų partneris 
Rytų bloko sistemoje, dar vaidi
na ir “ramaus balansuotojo’” 
vaidmenį tarp kitų komunistinių 
kraštų. Jau visa eilė metų Go
mulka siekia būti tarpininku tarp 
Maskvos ir Pekino.

&©KUPUOTQJE
Vt+ LIETUUQ7E

SIBIRO IR LENKŲ TURISTAI 
VILNIUJE

Kovo mėn. specialiu traukiniu j 
Vilnių buvo atvykę keli šimtai tu
ristų iš Sibiro — Omsko srities 
darbo pirmūnai, įvairūs atstovai, 
prieš tai jau lankęsi Leningrade, 
Taline ir Rygoje. Vėliau trauki
niu į Vilnių atvyko didelė Lvovo 
moksleivių grupė ir dar vėliau Le
ningrado mokytojai. Vilniuje lan
kėsi turistai iš Lenkijos — kovo 
mėn. Vilnių aplankė šeši specialūs 
traukiniai su turistais iš "broliš
kųjų respublikų”. Vilniuje pas
kelbta, kad pavasario atostogų 
dienomis bus rengiamos nemoka
mos ekskursijos moksleiviams.

(E)

ANYKŠČŲ VYNAS Į MASKVĄ

Iš Lietuvos pranešama apie di
dėjančių Anykščių vyno paklau
są. Neseniai “Anykščių vyno" 
gamykla gavo užsakymą paga
minti ir išsiųsti į Maskvą210.000 
litrų lietuviško vyno. Maskvos 
užsakovams pasiųsti braškių, ser
bentų, obuolių natūralūs, be .to 
ir mėlynių, spanguolių sprituoti 
vynai. Išsiųstas ir sidras bei pu
tojantis spanguolių vynas “Sva
jonė”. Iš viso Maskvos gyvento
jams pasiųsta apie penkiolika rū
šių Anykščiuose gaminamo vyno.

(E)
★

Lietuvoje išleisti K. Binkio 
draminiai kūriniai — jie paskelb
ti knygoje “Generalinė repetici
ja” (496 psl., 5.000 egz.). Be 1940 
m. parašytos “Repeticijos”, dar 
išspausdintas “Atžalynas”, kitos 
pjesės, be to, įdėti Binkio straips
niai bei pasisakymai dramaturgi
jos klausimais, nuotraukos, rank
raščiai. .

★
Nuo balandžio 5 d. Vilniuje pra

dėtas rodyti ‘ pirmasis spalvotas

1965 m. balandžio 26 d.

Iš kitos pusės, toliau puoselė
janti glaudžius ryšius su Mask
va Lenkija susirūpinusi savo in
teresais Vakarų kryptimi. Tuo 
pačiu metu, kai Varšuvoje viešė
jo Brežnevas su Kosyginu, j Len
kijos sostinę buvo atvykusios 
trys Vakarų ūkiškos delegacijos: 
britų, belgų ir vak. vokiečių, at
stovaujanti Kruppą. Lenkija vedė 
oficialius pasitarimus ir su Ben
drąja Rinka Briuselyje. Lenkijo
je jaučiamas dar vienas būdin
gas posūkis: jauni, išsilavinę ir 
mažiau doktrinos pažaboti žmo
nės laukia meto, kada jie galės 
pakeisti senąją politikų kartų. Tai 
tuo tarpu lėtas, bet jau ryškus 
vyksmas. (E)

LENKŲ KNYGOS
1945-1961 m. už Lenkijos ribų 

pasirodė 2.071 pavadinimo lenkų 
rašytojų knyga. 42 kraštuose jos 
išverstos j 59 kalbas. Daugiausia 
lenkų rašytojų knygų išversta Če
koslovakijoje (450 pavadinimų), 
toliau seka abi Vokietijos ir Vak. 
Berlynas (370 pav.), trečioje vie
toje atsidūrė Sovietų Sąjunga 
(300 pav.). Tačiau iškaitant ir ki
tas Sovietijos tautas, bendras 
lenkų vertimų skaičius Sovietuo
se siekia daugiau kaip 550. I ang
lų kalbų išversta apie 100zpavad. 
knygų (24 — JAV). Iš lenkų 
klasikų daugiausia verstas Sien- 
kevičius (verstas i 43 kalbas), 
A. Mickevičius išverstas i 27 kal
bas (93 kartus), toliau seka B. 
Prus ir kt Iš šių dienų rašytojų 
daugiausia buvo versti A. Fied
ler, L. Kruczkomski irkiti.

<E) •'

lietuviškas filmas “Marš, marš, 
tra-ta-ta”. Jo režisierius Raimon
das Vabalas, vyr. operatorius — 
Donatas Pečiūra.

Vilniaus kino studijoje ruošia
ma sukti filmų — baletą “Eglė 
žalčių karalienė”. Muzika E. Bal
sio (prieš penkerius metus pasta
tytas jo sukomponuotas baletas 
teatre), filmą režisuos Algiman
tas Mockus, baletmeisteris — Vyt 
Grivickas. Filme numatoma nau
doti kombinuotas nuotraukas. Pa
grindinius vaidmenis, Eglės ir Žil
vino, atliks Leokadija Aškelovi- 
čiūtė ir Raimondas Minderis.

★
Lietuvoje išleistas “Lietuvių 

tautosakos” trečiasis tomas. At
spausdintos gyvulinės, formulinėė 
ir stebuklinės pasakos. Šis tomas 
turi 700 psl., tiražas 3.000 egz. 
Medžiagų paruošė L. Sauka ir A. 
Seselskytė.

★
Raseinių fabrikas “Šatrija” ga

vo užsakymų pagaminti 8.000 tau
tinių kostiumų šokėjams ir daini
ninkams. Jiems teks pasirodyti 
liepos mėn. rengiamoje dainų 
šventėje.

AGITACIJOS PAMOKOJE
Agitacijos dėstytojas Maskvoje 

moko busimuosius agitatorius, 
kaip reikia pristatyti klausyto
jam sovietinį gyvenimą, kokį jį 
nuostabų sukūrė komunistų par
tija. “Sęvietų Sąjungoje yra vi
siem užtenkamai butų; Soviet# 
Sąjungoje yra užtenkamai valgy
ti; Sovietų Sąjungoje yra visiems 
pakankamai pinigų, atostogas vi
si gali praleisti prie Juodųjų
marių”. Dėstytojas pastebėjo, 
kad viena klausytoja verkia, 
“Kas atsitiko, drauge, ko ver-1 
ki?” — klausia dėstytojas. i(0 
aš taip norėčiau išvažiuoti į tų 
Sovietų .Sąjungą” — paaiškinti 
verkianti.

•’jata
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SIDABRINIS JUBILIEJUS
ČIURLIONIO ANSAMBLIUI 25-ri

Plačiai žinomo Čiurlionio 
Ansamblio 25-rių metų gyvavi
mo ir veiklos sukaktis yra dide
lis ir reikšmingas lietuvių tautos 
laimėjimas. Ketvirtį šimtmečio 
Šis ansamblis dainavo lietu
viams, juos skatindamas ir stip
rindamas sunkiausiose dienose, 
lygai per tą laiką jis reprezen
tavo lietuvių dainų nelygstamą 
grožį tūkstančiams svetimtaučių, 
pats aukštai užsirekomenduoda
mas ir garsindamas Lietuvių 
tautos vardą plačiame pasauly
je-

Čiurlionio Ansamblis, arba 
kaip jis vadinasi pilnu vardu — 
Lietuvių Tautinis - Meno An
samblis “Čiurlionis” buvo įsteig
tas Vilniuje 1940 m. sausio 15 
d. muziko Alfonso Mikulskio 
pastangomis. Nuo 1940 iki 1944 
m, šis ansamblis vien Lietuvo
je po 20 koncertų kasmet ap
lankė su savo išvykomis daugy
bę Lietuvos miestų ir miestelių.

Užplūstam Lietuvą antrą 
kartą bolševikams jo veikla nu
trūko, bet pats ansamblis neiš
iro. Didelė ansamblio narių dau
guma drauge su jo vadovu A. 
Mikulskiu pasitraukė į Vakarus 
ir jau 1944 m. rugpjūčio 28 d. 
vėl atsikūrė ir jau tų pačių metų 
spalio 29 d. koncertavo Vienos 
koncertų rūmų Mozarto salėje. 
Vokietijai kapituliavus ansamb
lį perima globoti prancūzų kari
nė vadovybė. Turėdamas palan
kias darbui sąlygas, ansamblis 
pasidarė pokarinėje Vokietijoje 
pirmaujančiu muzikiniu vienetu 
ir neskaitant koncertų lietu
viams įvairiose stovyklose jis 
dalyvavo ir eilėje tarptautinių 
festivalių. Per penkerius savo 
veiklos metus Vokietijoje ir 
Austrijoje Čiurlionio ansamblis 
davė 297 pasaulietiškus ir 122 
religinius koncertus.

Prasidėjus masinei emigraci
jai iš Vokietijos Čiurlionio an
samblio dalis atkrito išvykda
mi į skirtingus užjūrio kraštus 
(nemažai jų pasiekė ir Australi
ją, kurie laikydamiesi iš vien 
davė pradžią Lietuvių Dainos 
Sambūriui Melbourne). Tačiau 
kol ansamblio širdis — A. Mi
kulskis — dar tebepulsavo, an
samblis neiširo. Nuvykus 1949 

m. į Ameriką ansamblis iš nau
jo perorganizuojamas ir vėl di
deliu sėkmingumu pradeda savo 
veiklą. Dalyvaujant trijuose 
tarptautiniuose festivaliuose 
Čiurlionio ansambliui teko vis 
pirma vieta. Amerikoje jis buvo 
eilę kartų filmuojamas ir trans
liuojamas per televiziją. Yra iš
leista visa eilė jo įdainuotų 
plokštelių, o paties ansamblio 
ištisus koncertus yra įsirašę į 
juosteles Štutgarto, Muencheno, 
Hamburgo (Vokietijoje) radijo- 
fonai ir Vienos Mokslų Akade
mija. Už nuopelnus Lietuvių ir 
Lietuvos vardo garsinime Čiur
lionio ansamblis buvo apdova
notas įvairių lietuviškų instituci
jų-

Neskaitant savo populiarina
mo lietuvių meno, Čiurlionio an
samblis ir pats aktyviai prisidė
jo prie kitų lietuviškų sričių. 
Iš savo gaunamų pajamų an
samblis buvo įsteigęs literatūros 
premiją ir dvejus metus buvo 
jos mecenatu.

Šiandie Čiurlionio ansamblis 
apima net tris chorus: mišrų, 
vyrų ir moterų. Čia veikia ir

Čiurlionio Ansamblis Amerikoje, vad. A. Mikulskio

METAI

kanklininkių grupė, kuriai va
dovauja p. Mikulskienė.

Per visą savo dvidešimt pen- 
kerių metų veiklą Čiurlionio an
samblis bene bus pirmasis iš 
lietuviškųjų meno vienetų, taip 
plačiai išvystęs savo veiklą ne 
tik savųjų, bet ypač ir svetim
taučių tarpe. Remiantis jo pri
pažinimais tarptautiniuose susi
tikimuose pats ansamblis laiko
mas vienu iš pasaulinių tos rū
šies meno vienetų, šio ansamb
lio vardas žinomas ne. tik kiek
vienam lietuviui, bet ir eilei sve
timtaučių, kurie jo dainuotas 
dainas girdėjo koncertuose, per 
radiją ar televiziją. Pagal paties 
ansamblio statistiką vien tik jo 
surengtuose koncertuose Vokie
tijoje ir Austrijoje klausėsi apie 
120.000 svetimtaučių. Vargu, 
ar tokią gausią auditoriją yra 
turėjęs bet kuris kitas lietuvių 
meno vienetas.

Sukaktuvių dieną — sausio 
15 — buvo surengta ansamblio 
akademija, o gegužės 8 d. įvyks 
plačios apimties akademija 
Čiurlionio ansamblio garbei Cle 
velande, Amerikoje, kur jis tu

ri savo nuolatinę būstinę. Gegu
žės 9 d. pats Čiurlionio ansam
blis duos savo jubiliejinį kon
certą Clevelando muzikos insti
tuto salėje.
Ir Australijos lietuviai, džiaug

damiesi šia sukaktimi, sveikina 
Čiurlionio ansamblį likėdami 
dar didesnio tobulumo ir pasi
sekimo ateityje. Visi mes prisi
mename jo girdėtas dainas Vo
kietijoje, o daugelis iš Austra
lijos lietuvių yra įsigiję ir jo įdai
nuotų plokštelių. Čia reikia su 
pasididžiavimu paminėti, kad 
Australijoje yra Čiurlionio an
samblio įdainuotos Stuttgarto 
radijofone magnetofoninės 
juostelės, kurios šiou metu yra 
Krašto Kultūros Tarybos žinio
je- •

Šia proga reikėtų tarti ke
letą žodžių ir apie paties an
samblio steigėją ir vadovą muz. 
Alfonsą Mikulskį. Gimė jis 
1909 m. ir jau lankydamas 
Klaipėdos muzikos mokyklą 
1926 m. savo gyvenimą surišo 
su muzika, ypač lietuvių tautine 
muzika, ir jai paliko ištikimas 
iki dabar. Jau darbuodamasis 
kaip dirigentas jis vis dar papil
dė savo muzikines žinias Kauno 
konservatorijoje, Vilniaus mu
zikos mokykloje ir dar Vokieti
joje, vadovaudamas atkurta
jam ansambliui, kompozicijos 
studijas tęsė Stuttgarte ir Reut-

SPAUDOJE

JAUNIMO KONGRESAS
Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresas, sumanytas dar per
nai yra visų pasaulio lietuvių 
dėmesio centre, šiuo gyvybiniu 
klausimu rūpinasi ne vien tik 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba, bet visų kraštų 
liet, b-nių organai ir spauda. 
Nemažai jau tuo klausimu bu
vo prirašyta, dar daugiau bus 
ir netolimoje ateityje pasisaky
ta Štai tuo reikalu dienraštis 
“Draugas” Čikagoje paskelbė 
balandžio 3 d. platų vedamąjį, 
kurio ištraukas čia ir skelbia
me.

“Nėra abejonės, kad toks kon
gresas yra reikalingas, jeigu no- 

lingene. Lietuvoje vadovavo ei
lei lietuvių chorų, dalyvavo dai
nų šventėse., grojo sinfoniniuose 
orkestruose.

Jo mizikiniame darbe didžiai 
talkininkauja ii jo žmona Ona 
Mozoliauskaitė — Mikulskienė, 
lankiusi Klaipėdos muzikos mo
kyklą ir prityrusi kanklininkė, 
kuri nuo pat Čiurlionio ansamb
lio įsisteigimo vadovauja kank
lininkių grupei. 

rime savo tautos atžalas susodin
ti į tautos kamieną bent tiek, 
kiek yra įmanoma išeivijos dir
voje. Nors tos pačios tautos jau
nimas, bet, augdamas skirtingose 
aplinkybėse, jis susigyvena su sa
vo aplinka, leidžia šaknis toje že
mėje, kurioje auga ir bręsta įo 
jaunystės metai. Suvesti visą tą 
jaunimą lietuviškan kongresan, 
kuriame būtų svarstomi bendri 
lietuviški ir paties jaunimo reika
lai, yra kartu mėginimas įdiegti 
jame daugiau lietuviškos dvasios 
ir savo tautos reikalų supratimo. 
Užtat toks jaunimo kongresas 
šiuo metu yra laikytinas visų rū
pesčių viršūne, nes tai yra tau
tos ateities ir jos kovos už lais
vę tęstinumo pagrindų kūrimas.

“Kongresui yra pramatyta ta 
pati data, kada įvyksta Dainų 
šventė.

Dainų šventę .juk rengia spe
cialus Amerikos ir Kanados ben
druomenių sudalytas komitetas, o 
jaunimo kongresui turėtų ruoštis 
pats jaunimas, gal vyresniųjų tik 
talkinamas patarimais, nurody
mais ir lėšų telkimu. Nereiktų 
bijoti, kad jaunimas kartais iš
kels neįgyvendinamų idėjų, bet 
reiktų vengti sumažinti jo inicia
tyvą, entuziazmą ir energiją. Gi 
bendromis jėgomis būtų galima 
suderinti visa, kas tokio kongre
so pasisekimą garantuotų ir jo 
siekimus padarytų tikrove. Dviejų 
švenčių sujungimas atžymės dide
lį istorinės reikšmės įvykį, atei
nąs su savomis idėjomis ir savais 
siekimais įsijungti į bendrus tau
tos reikalus.

Lietuvių jaunimo kongresui be
sirengiant, būtina sujungti visas 
jėgas, turimas laisvajame pasau
lyje. Kaip pavergtoje Lietuvoje 
prievarta visas jaunimas jungia
mas net savo laisvės praradimo 
sukaktį su džiaugsmu ir daina 
paminėti, taip turime ir mes lais
vai, bet su džiaugsmu ir pasiau
kojimu jungtis, kad mūsų pas
tangos pasidarytų žinomos vi
siems ir užimtų savo tikrąją vie
tą jaunosios kartos širdyse, pro
tuose ir pastangose. Šis kongre
sas turi tapti tokia aiškia tauti
ne paskata, kad lietuvių jaunimas 
pasijustų esąs visos lietuvių tau
tos dalis ir atsakingas už jos at
eitį ir laisvę”.

Palik asaras Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIENŽ

(Tęsinys)

Čia buvo ir mano geras bičiulis Petras Dravins- 
ku su žmona ir dviem vaikučiais, septynerių metų 
ir penkių mėnesių amžiaus. Kitą kaimyną Vaiginą 
jau esu minėjusi. Be jo ir žmonos, vyko jo motina, 
aštuoniasdešimt dvejų metų, dvi dukros, keturioli
kos ir dvidešimt vienerių metų, ir sūnus.

Panevėžyje traukinys išstovėjo dvi dienas. 
Maisto visai negavome, davė tik vandens atsigerti. 
Galėjome išeiti tik savo reikalo, bet ir tai tik sargy
binių lydimi. Taip belaukiant, gretimame vagone 
pasigirdo moters klyksmas. Sužinojome, jog tai 
motina verkė savo dukters, kuri bandė pabėgti, kai 
atėjo jų išvežti iš namų, bet buvo automatu pašauta 
ir nugabenta ligoninėn. Dabar motina, vežama kar
tu su savo šešerių metų sūnumi, verkė nežinodama 
dukters likimo. Vyras mirė kalėjime, neatlaikęs 
kankinimų tardymo metu.

Mūsų ešalonas buvo sudarytas iš šešiasdešimt 
vagonų, taigi, galima skaičiuoti, jame buvo apie 
2400 žmonių. Pagaliau, traukinys pradėjo lėtai ju
dėti. Traukinyje esantieji tremtiniai ir stotyje su
sirinkę giminės ėmė verkdami klykti. Kai Jturie 
jau drąsiai užvedė žinomas partizanų dainas, nes 
nebebuvo ko bijoti. Kas gi jiems blogesnio begalėjo 
atsitikti?

Mano abi draugės Ona ir Marija Aukštuolie- 
nės, iš Rygos grįžusios, rado tuščius namus ir šei
mas ištremtas. Tos vargšės moterys turėjo slaps
tytis daugiau kaip trejus metus. Onos vyras su duk
ra ir Marijos vyras su dviem dukterimis buvo ga
benami tuo pačiu traukiniu kaip ir mes.

Gyvuliniuose vagonuose sukimštų žmonių jaus
mus sunku apsakyti. Niekas tiksliai nežinojo, kur 
mus vežė, nei kas mūsų laukia ateity. Niekas ne
drįso galvoti, kad būsim išžudyti, bet niekas taip 
pat negalėjo pasakyti, ar ilgai išliksime gyvi, žmo
nių vargas taip perkimštuose vagonuose ir dvasinė 
įtampa, sukelta tokios nelaimės, galėtų būti paly
ginta su gyvulių transportu, jeigu gyvuliai turėtų 
žmoniškus jausmus. Bet ir šis palyginimas nėra 
realus, kadangi ir gyvulių transportas tokiomis są
lygomis yra įstatymų draudžiamas kiekvienoje ci
vilizuotoje valstybėje.

Manyčiau, kad komunistai, jeigu jie nebūtų 
niekuo kitu žiauriau nusikaltę, vien dėl tokių bru
talių trėmimų neturėtų teisės būti traktuojami kaip 
civilizuotos žmonijos dalis.

Kai palyginu 1941 metais trėmimų vykdymą, 
kaip man ano meto tremtiniai papasakojo, su tuo, 
kaip jie dabar su manim ir kitais elgėsi, matau, kad 
jokio skirtumo nebuvo. Nors tai atsitiko ir ne mano 
transporte, bet iš kitų teko sužinoti, jog net mote
rims, jeigu jos turėdavo gimdyti transporto metu, 
nebuvo leista teikti jokios pagalbos. Nors ten ir 
būtų gydytojas ar gailestingoji seselė, taip pat 
tremiami, tik kitame vagone, jiems nebūtų buvę 
leista teikti medicinos pagalba, nes pagal vykdomą 
tvarką joks tremtinys neturėjo teisės pereiti iš 
vieno vagono į kitą.

Turėjome ir nuotykių. Po dienos kelionės trau
kinys lėtai slinko per Latvijos miškus Rusijos lin
kui. Vienas vyriškis su dviem suaugusiais sūnumis 
šoko iš vagono ir pasislėpė miške. Sargybiniai, sė
dėdami ant vagonų stogų, pamatė ir pradėjo šau
dyti. Traukinys buvo sustabdytas keletai valandų, 
ir per tą visą laiką tratėjo šūviai miške, bet vyrams 
pavyko pabėgti. Vėliau kitame vagone moteris, ku
rios vyras liko kalėjime, vežama su dviem mažais 
vaikais, išėjo iš proto, šoko iš judančio traukinio 
ir žuvo vietoje. Traukinį sustabdžius, lavonas bu
vo užkastas prie bėgių. Visi dar ilgai kalbėjome 
apie likusius vargšus našlaičius dvejų ir keturių 
metų amžiaus, neišgalvodami, kas jais rūpinsis.

Traukinys sustodavo po keletą kartų kasdien, 
kartais kurioje mažoje stotelėje, kartais laukuose. 
Tokiais atvejais mums buvo leidžiama išlipti iš va
gonų, bet tik jokiu būdu neperžengti griovių abie
jose geležinkelio linijos pusėse. Tokiomis sąlygomis 
žmonės skubėjo atlikti savo reikalą. Vyrai, jaunos 
merginos ir moterys — visi vienas šalia kito. Kai 
traukinys sustodavo netoli nuo rusų kariuomenės 
barakų, dalis sargybinių buvo siunčiami atnešti 
maisto. Tai kartais atsitikdavo vieną kartą per 
dieną, kartais per dvi dienas, maitintis tekdavo 
dažniausiai iš savo iš namų pasiimtų išteklių.

Didžiausias rūpestis, kurį dabar turėjome, tai 

buvo ligonių ir kūdikių globa. Mano vagone buvo 
net trys naujagimiai. Jų tėvų didžiausias galvosū
kis buvo vystyklai, nes jų išplauti nebuvo kaip ir 
kur. Kartais, traukiniui sustojus po lietaus, moti
nos šokdavo vystyklų plauti į griovius. Kildavo ne
susipratimų dėl vandens grioviuose, nes vieni sku
bėjo puodus plauti, kiti norėdavo nusiprausti, o 
treti vystyklus skalauti — visi tuo pačiu laiku. 
Kiek geriau būdavo, kai traukinys sustodavo dides
nėse stotyse, kur gaudavom pakankamai vandens. 
Tėvai visaip stengėsi vaikus užlaikyti švariai. Var
totus vystyklus išdžiovindavo ir iškratydavo. Pa
klodes ir marškinius sudraskydavo ir panaudodavo 
vystyklams, o kartais vyrai net apsijuosdavo šla
piais vystyklais, kad jie greičiau džiūtų.

Didžiausias mūsų vargas buvo su paralyžuotą- 
ja senute. Nebuvo jokių priemonių jos švarai pa
laikyti. Neilgai trukus, viskas aplink ją pradėjo 
dvokti, o ant jos kūno atsivėrė žaizdos. Medicinos 
pagalbos traukiny nebuvo jokios. Be abejo, kituose 
vagonuose buvo gydytojų, seselių ar medicinos stu
dentų, bet jiems nebuvb leista eiti iš vagono į 
vagoną.

Keletą dienų lauke buvo labai karšta, dvokimas 
vagonuose pasidarė nebepakeliamas, žmonės ėmė 
sirgti. Mūsų vagone vienas dvejų metų berniukas 
turėjo aukštą temperatūrą ir iš skausmo be palio
vos verkė. Vienintelė pagalba, kurią tėvai galėjo 
jam suteikti, buvo kelios aspirino tabletės, gautos 
iš kažkurio bendrakeleivio. Vaikutis blogėjo, blogė
jo ir pagaliau pasimirė. Artimiausiame sustojime 
kareiviai paėmė lavoną ir kažkur užkasė. Tėvų 
skausmas draskė ir mūsų širdis. Normaliose sąly
gose ir gydytojo priežiūroje vaikas nebūtų turėjęs 
mirti. Dabar niekas tikrai nė nežinojo, net kur jis 
palaidotas. Aš buvau labai laiminga, kad mano 
sūnus išliko sveikas per visą kelionę.

Apie mūsų paskyrimo vietą sklido įvairiausių 
gandų. Vyrai, kurie galėjo susikalbėti rusiškai, 
bandė tatai sužinoti iš sargybinių, tačiau tie atsakė, 
kad arba nežiną patys, arba jiems esą neleista 
mums sakyti.

Pradėjome antrąją kelionės savaitę. Visi bu
vome nešvarūs ir labai pavargę. Girdėjome kalbant, 
kad jau apie penkiolika mirė mūsų traukinyje, bet 
suparalyžuota senoji moteris vis dar laikėsi. Pra
lenkdavome arba stotyse susitikdavome su kitais 
traukiniais, pilnais lietuvių, šaukdavome vieni ki
tus, norėdami bent sužinoti, iš kurių apylinkių jie 
surinkti. Iš pravažiuotų stočių pavadinimų paga
liau paaiškėjo, kad mes atsidūrėme jau už Uralo 

kalnų Sibiro pusėje ir kad važiuojame išilginiu Si
biro geležinkeliu. Pagaliau, po kokių penkiolikos 
dienų kelionės, sustojome Čeremchovo stotyje. Tai 
maždaug 160 mylių nuo Irkutsko, didžiausio miesto 
Sibire, prie Baikalo ežero. Kai kas dėjosi žinąs, 
kad Čia esama anglies kasyklių, ir mes manėme, kad 
mus paliks čia tų kasyklų darbams.

Traukinyje išlaikė mus dar dvidešimt keturias 
valandas. Birželio 7 dieną buvo įsakyta išlipti ir 
sustoti aikštėje. Apie keturias valandas išstovėjo
me šlapdriboje. Vaikai visą laiką verkė. Žvilgterė
jome į miestą, kuris skendo purve ir neturėjo grįstų 
gatvių.

Po kurio laiko pasirodė rusų karininkas ir lie
pė susinešti daiktus į barakus, esančius už ketvir
čio mylios nuo geležinkelio stoties. Įspėjo gerai 
dairytis, nes apylinkė esanti pilna vagių. Susidė
jus daiktus, mums buvo leista eiti į pirtį išsimau
dyti. Po dviejų savaičių ir dar tokios kelionės tai 
buvo didelis atsigaivinimas.

Išsimaudžius vėl buvo įsakyta rinktis su savo 
daiktais prie barakų. Buvome paskirstyti į tris 
grupes. Skirstymas vyko pagal eilę, kaip buvo su
krauti mūsų daiktai. Vėl kilo verksmas ir barniai, 
nes kiekviena šeima norėjo pasilikti kartu su savo 
draugais ar giminėmis.

Skirstymas buvo atliktas neatsižvelgiant į mū
sų pageidavimus, mūsų prieštaravimai nieko ne
padėjo. Vienas trečdalis turėjo likti čeremchove, 
antrasis vykti į Talnikų miškų pramonę, gi trečia
sis, į kurį ir aš pakliuvau, keliauti dar aštuonias 
mylias į Novostroiką, kitą miškų pramonės sritį.

Keliai buvo nepaprastai blogi. Išvykome po 
pietų, o Novostroikoje atsiradome tik rytojaus vi
durdienį. Naktį praleidome atviruose sunkveži
miuose, lietui be paliovos pilant. Vaikai visą laiką 
verkė, mes stengėmės, kaip galėdami juos klostyti 
ir raminti.

Paryčiais privažiavome upelį su mažu keltu. 
Pirmiausia perkėlė mus, paskui mūsų daiktus, ir 
tik po to karinius sunkvežimius po vieną. Nuo upe
lio liko tik valanda duobėto kelio iki Novostroikos. 
Mums atvykus, komendantas tuoj patikrino, kiek 
mūsų yra, ir baisiai susirūpino paaiškėjus, kad 
vieno trūksta. Tik dabar prisiminėme, kad per 
suirutę paralyžuotoji senutė likusi prie kelto. Buvo 
pasiųstas sunkvežimis jos atvežti. Kelionės tokiu 
duobėtu keliu atvirame sunkvežimyje ji jau nebeat- 
laikė ir atvykus tuojau pat mirė. Tai buvo pirma
sis lietuvių kapas Novostroikos kapinėse.

(Bus daugiau)
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Tai buvo paskutinioji žygio ;4 
Šeimos j Montgomery Alabamoje 
diena. Tai buvo laisvę mylinčių 
žmonių protesto maršas, pasibai
gęs vienos idealistės mirtimi... Iš 
Chicagos šiandien ruošėsi dar du 
lėktuvai keliauninkų. Po geros 
valandos laukimo, gavus bilietus 
Ir visus nurodymus kaip žygio 
metu elgtis, — ką daryti ir ko 
nedaryti, — pagaliau veržiamės 
laukan.

Mūsų vadovas Chicagos alder- 
manas Chew pradeda nurodinėti 
kur eiti. Bet staiga atsiranda po
licija. Nieko neleidžia prie lėk
tuvų. Iš kitos pusės aerodromo, 
kaukdamos ir visokiausiomis švie
somis švaistydamosi staiga išny
ra šešetas gaisrininkų mašinų. 
Greit abu lėktuvai policijos apsu
pami ir gaisrininkai sulenda j 
lėktuvus. Pasirodo, buvo praneš
ta, gal tik, norint įbauginti ke
liauninkus, kad lėktuvuose yra 
įpakuotos bombos. Padaroma kra
ta, bet policija, nieko neradusi, 
leidžia keliauninkus į lėktuvus.

Po keliolikos minučių lėktuvas 
įlenda į pavasarinius debesis. Pa
sigirsta balsas, raginąs dainai. 
Vadovai sako, kad", girdi, turim 
visi sudainuoti, idant Alabamą 
nustebintume ne tik savo drąsa, 
bet ir darnia daina. Pradedam 
“We Shall Overcome...” Skamba 
neblogai. Padainavus užsimezga 
pokalbiai ir artimesnė draugystė. 
Jei pradžioje nelabai patiko man 
kaimynių geras užaugimas, tai 
dabar savo nuomonę pakeičiau. 
Mat, tokios žmogystos dažniau
siai yra ir daugiau praktiškos. 
Ir dabar jos savo griešnam kū
nui neleidžia nuvargti. Prasideda 
vaišės. Rūpestingai iškeptų viš
čiukų kvapas pripildo lėktuvą. 
Prisidedu prie paukščių naikini
mo visu narsumu, nes, anot pri
tyrusių pietiečių, Alabamoje šian
dien “bus uždarytos visos val
gyklos”.

Netoli keliausime,
Jei dišimti kartų statysime ir 
griausime
Tą pati ant vietos bemynę.

Maironis
(Jaunoji Lietuva)

Parašiau Mūsų Pastogėje Nr.8 
■straipsnelį “Naminiai Vargai” ir 
laukiau, kad kas nors daugiau tuo 
opiu mums reikalu atsilieptų ir 
padėtų pašalinti negeroves. Deja! 
Pasirodė V. Kikilio ilgas straips
nis “Apie namus ir parengimus”, 
(žiūr. M.P. nr.10), kuris mūsų 
namų reikalą dar labiau aptemdė, 
mano straipsnio minties nesupra
to, o pačią tiesą iškreipė pats 
sau prieštaraudamas. Todėl esu 
verčiamas atsakyti ir patiekti pla
tesnius paaiškinimus mums rūpi
mu reikalu.

Visų pirma, reikia pasakyti, 
kad V. Kikilis yra anonimas, 
mums nežinomas asmuo, nedrįs
tąs savo nuomonės reikšti viešai 
ir atvirai savo vardu ir todėl ne
jaučiąs atsakomybės už savo žo
džius. Nematydamas žmogaus, 
negaliu jam kaip kritikui, reikšti 
pagarbos diskusijose, nes jis ko
voja ne atviru veidu, o prisiden
gęs kauke.

Kad pamatytume V. Kikilio 
blogas tendencijas, griaunančias 
mūsų pastangas, aš padarysiu jo 
paties minčių sugretinimą, iš ku
rio matysis jo nenuoširdumas, 
nelogiškumas, neobjektyvumas ir 
prieštaravimas pačiam sau. 
Straipsnio pradžioje jis rašo: 
“kad tie namai (suprask Banks-
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Studentų dauguma nutarė pasi- tus studentai spaudos konferenci- Jiems vakaruose sudaromos sąly- 
traukti iš Bulgarijos. Nors Bulga- jose pasipasakojo savo išgyveni- gos, kad galėtų studijuoti laisvai 
rijos vyriausybė ir išdavė vizas, mus ir priminė, kad kiti negalį iš- pasirenkamus dalykus ir gyventi 
bet jie reikalavo apmokėti ir išvy- vykti iš Bulgarijos, nes neturį lė- kaip laisvi žmonės laisvuose kraš- 
kimo išlaidas, kaip kad buvo žadė- šų. Laisvojo pasaulio eilė kraštų tuose.
ta, nes studentai savo lėšų neturė- sudarė fondus, kad likusieji galėtų
jo. Atvykę į vakarietiškus kraš- išvažiuoti ir gautų stipendijas. (Pabaiga)

J. 5OLIŪNAS

VIENA DIENA ALABAMOJE
REPORTAŽS 15 EISENOS UŽ LAISVĘ

Trejetui valandų praslinkus 
lėktuvas nusileidžia Montgomery 
aerodrome. Palydovė pasveikina 
ir sako, kad mes esame “wel
come to Montgomery, Capital of 
Alabama”. Ir vėl juokas... Links
mi tie keliauninkai. Tur būt, to
dėl, kad žino, jog žygio daly vi
sus saugos kariuomenė.

Lėktuve paliekame paltus ir 
megstinius. Pavasariškai pasipuo
šę ir panašiai nusiteikę išnyram 
lauk. Aerodromas pilnas lėktuvų. 
Ir dar vis kiti tebesileidžia. At
rodo, kad vyksta invazija. Mūsų 
grupė yra pavėlavusi. Laikrodis 
jau vidurdieniu nužengęs, ir kaž
kas ragina skubėti, nes paskuti
nės dienos žygio etapas jau pra
sidėjęs.

Greit skubam į autobusus. Jų 
virtinė staigiai mus išneša ant 
istorinio 80-jo — dabar laisvės 
keliu pavadinto — plento. Jokios 
priešingos ar antipatiškos nuotai
kos nė ženklo, nes... nebematome 
žmonių. Tačiau, štai, prisiartinus 
prie Montgomery miesto ribų, di
džiulė skelbimų lenta šaukia, kad 
visi piliečiai siųstų savo aukas 
nurodytu adresu, nes visi padorūs 
šio krašto gyventojai turi padė
ti.. JAV-bes ištraukti iš Jungti
nių Tautų. Tai buvo mano pir
masis tiesioginis susidūrimas su 
Amerikos pietiečių garsiuoju vai
šingumu.

Mūsų mašinų vilkstinė skuba. 
■Juodas kelias, raudonas molis pa
šaliuos ir oras pripildytas keis
to sunkaus, pietietiško pavasariš
ko tvankumo.

Po keliolikos minučių pasia- 
kiam Montgomery miesto pakrašDAR TAIS PAČIAIS VARGAIS

KERTAME ŠAKĄ ANT KURIOS SEDEME
towno lietuvių namai) atlieka 
savo paskirtas funkcijas irgi nie
kas neabejoja, ypač paskutiniu 
metu, kai Sydnejuje tepaliko tik 
vieni bendruomeniniai lietuvių 
namai.” O straipsnio pabaigoje 
štai ką jis rašo: “Atvirai kalbant 
mes turėjome čia dvi pašiūrėles 
(suprask Bankstowno ir Redfer- 
no), bet jos neatliko pilnai savo 
tautinių uždavinių.”

Nagrinėjant šių minčių prieš
taravimą iškyla V. Kikilio nenuo
širdumas. Jo “atvirai kalbant" 
pasako, kad tai, ką jis anksčiau 
yra gero pasakęs apie Bankstow- 
no Lietuvių Namus, dabar pats 
juos suniekina pavadindamas tik 
pašiūrėle, neatliekančia savo tau
tinių uždavinių. Kiek čia yra ob
jektyvumo, logiškumo, tai gali 
kiekvienas spręsti, kuris pažįsta 
Sydnejaus lietuvių gyvenimą ir 
tuos namus.

Toliau V. Kikilis rašo, kad pas
kutiniaisiais metais į tautinių 
švenčių parengimus rinkdavosi 
apie 500 žmonių, taigi Vasario 
16-sios rengėjai turėjo pagrindo 
jieškoti erdvesnės salės kitur. Aš 
lankausi kiekvienais metais į tau
tinių švenčių parengimus ir ga
liu paliudyti, kad tik pusė to 
skaičiaus lankosi, ypač paskuti
niais metais, o tokiam skaičiui pil
nai pakanka lietuvių salės esan
čios Bankstowne. Klaidingais 
skaitmenimis operuodamas pats 
save išduoda, kad nepažįsta Syd- 
nejaus lietuvių gyvenimo, nes 
kaip matome, nesilanko parengi
muose.

V. Kikiliui atrodo visai nesvar

ty esančią §v. Judo katalikų baž
nyčią. Čia narsieji “trys šimti
ninkai” — taip vadinami tie, ku
rie prieš tai iš Šeimos iškeliavo 
sekmadienį, ir kiti vakar dienos 
žygio dalyviai nakvoję. Pasirodo, 
kad žygis jau prasidėjo. Mūsų 
autobuso vairuotojas dar pavėži
na keletą blokų ir paleidžia. Chi
cagos grupė, nurodant vietas pra
eiviams, turi patys prisivyti žygi- 
ninkus. Keli šimtai “protestantų” 
pasipila gatvėn. Po gero pusva
landžio pasivejame visą vikstinę.

KUNIGAI IR 
“NIGGER LOVERS”

Įsijungus mūsų grupei vilksti- 
nėn ir mums atsidūrus žygiuo
jančios masės gale, vos už keis
tos žingsnių, paskui mus juda vi
sa virtinė šalmuotų kareivių. Dėl 
buvimo pačioje žygiuojančiųjų 
“uodegoje” nedaug kas jaudinasi, 
nes prisimename Evangelijos žo-

IKI MASKVOS LIKO 350 KM.

Devynioliktąją karo dieną, bū
tent liepos 10, vokiečiai dar kar
tą pasirodė žaibiško mūšio lai
mėtojais. šiaurėje prie Peipus 
ežero buvo užimtas Pskovas. Vo
kiečių 41-as šarvuočių korpas, 
vadovaujamas gen. Reinhardto su 
pirma šarvuočių divizija pralau
žė Stalino liniją ir po sunkių kau
tynių užėmė Ostrovą. Kita gru
pė, vadovaujama gen. Hoepnerio, 
užėmė plentų mazgą kelyje j Le- 

bios aplinkybės kad išleisti už sve
timą salę pinigai gali būti sunau
doti savo tautiniams reikalams, 
kad parengimai, suruošti savuose 
namuose, turi auklėjančios jauni
mą reikšmės, nes tai yra surišta 
su pasididžiavimu ir garbe turė
ti savo bendruomenės namus. 
Tiesiog neleistinai yra pastato
mas reikalas, kai visos šios ap
linkybės paneigiamos ir iškelia
mas klausimas: kas svarbiau ■ — 
Vasario 16-ji ar salė? Niekas tų 
dalykų negali lyginti, nelyginau 
ir aš savo minėtame straipsnyje. 
Kodėl tokį dalyką kelti ir jį nag
rinėti? Juk mūsų lietuviškoji salė 
nepaneigia Vasario 16-sios minė
jimo. Tai kodėl minėjimus ruošti 
svetimoj salėj, čia klausimo esmė 
yra. Ir į jį reikia atsakyti. Kai 
turėsime Sydnejuje kitą lietuviš
ką salę, tada klausimas bus jau 
kitas, galėsime pasirinkti geres
niąją. Dabar yra tik viena salė 
ir vienintelė protinga galimybė 
— ruošti minėjimus savo lietu
viškoje salėje.

Jei dalis žmonių neatsilankė į 
Vasario 16-sios minėjimą, tai ne 
todėl, kad būtų boikotavę minėji
mą kaipo tokį, bet todėl, kad boi
kotavo rengėjų pastangas ati
traukti lietuviškąją visuomenę 
nuo lietuviškų namų. Ar tai nėra 
pakankamas pagrindas? Ar tai 
nėra pagaliau kirtimas šakos, ant 
kurios sėdime?

Antroje straipsnio dalyje V. 
Kikilis taip rašo: “Visai kitas ta
me pačiame A. Mauragio straips
nyje iškeltas apylinkių susijungi
mo reikalas” ir čia jis plačiai 

džius. O be to, šitame žygyje nė
ra nei pirmųjų, nei paskutiniųjų. 
Visi lygūs, visi žygiuoja vieno 
tikslo vedini.

Visose gatvių sankryžose ka
reiviai. Ginkluoti ir pasiruošę vi
sokiausioms netikėtumams. Dan
gus pilnas helikopterių. Bent 
šiandien tas jų zirzimas neerzi
na, bet padrąsina žygiuojančius. 
Visą vilkstinę tvarko specialūs 
tvarkdariai. Tai jauni studentai. 
Visi dėvi specialius švarkus. Jų 
veidai įdegę, apsirengę paprastais 
drabužiais, batai apsivėlę Alaba- 
mos raudonu moliu. Bet akys de
ga ugnimi. Jie ne tik tvarko žy
giuojančius. Jie vadovauja dainai, 
jie klausia šaukiančiu balsu, ko 
žygiuojantieji nori. Ir atsako mi
nia: laisvės! Jie toliau klausia — 
kada? Ir vėl atsakymas: dabar? 
Ir kam tos laisvės? — Visiems!

Nors mūsų grupė eisenos gale, 
bet daina nuolatos atskamba ir 

IŠ PASKUTINIO KARO

KARO VEIKSMAI RYTUOSE (3)
ningradą ir gen. Hoepneris davė 
įsakymą tęsti puolimą į šiaurę. 
Gal būt Leningradas bus užimtas 
anksčiau Smolensko? Jei taip 
įvyktų, tai sovietų galybė Balti
jos jūroje susmuktų ir šiaurinis 
Maskvos sparnas liktų neprideng
tas. Tada prasidėtų lenktynės, 
kas pirmasis įžengs į Kremlių: 
Hoepneris, Hothas ar Guderia- 
nas. Situacija buvo viliojanti. Gal 
būt Hoepneris atnaujins savo 
triumfą, kokį turėjo Varšuvoj 
1939 metais, kai po 8 dienų, pra
sidėjus karui, jis su savo moto
rizuotu korpu jau buvo apėjęs 
Varšuvą iš pietų ir vakarų.

Per 320 km. į pietus nuo Psko
vo yra Vitebskas, geležinkelio 
mazgas, vienas svarbesniųjų var- 

nagrinėja tą klausimą mane kri
tikuodamas. Ar tai nėra juokin
gas reikalas, kai aš tame straips
nyje iš viso nesu rašęs apie apy
linkių susijungimą? Ar tai nėra 
pasikalbėjimas pats su savim? 
Suprantama, kad į tokią kritiką 
aš nieko negaliu atsakyti, tik nu
sistebėti, kaip M.P. redakcija to 
nepastebėjo, kad p. V. Kikilis 
ginčijasi pats su savim ir todėl 
ne reikalą nušviečia, bet jį su
drumsčia aptemdo.

čia dar karta noriu grįžti prie 
to negero įpročio: leisti pasisa
kyti mūsų bendruomenės opiais 
reikalais tokiems asmenims, kurie 
nedrįsta parodyti savo veido ir 
nejaučia atsakomybės už savo 
žodžius. Esu tikras, kad joks save 
gerbiąs asmuo taip nepasielgtų, 
jis būtų priverstas labiau įsigilin
ti į kritikuojamo straipsnio min 
tis ir vengtų pats sau prieštara
vimų. Dabar nekritiškas skaity
tojas yra klaidinamas ir keliami 
bereikalingi prieštaravimai.

Negaliu sutikti su V.K-kas san- 
protavimais M.P. nr. 12, “Apie 
anonyminius straipsnius”, kuria
me jis rašo: “imkime, straipsnį

KAS KERTA, TAS IR ŠAUKIA
Mudviejų su p. A. Mauragiu 

pradėtame pasikalbėjime buvo 
paliesta gana svarbi ir aktuali 
lietuvių visuomenei tema — lie
tuviški namai ir lietuviški minė
jimai. Mano išreikštos pastabos p. 
Mauragio straipsnio adresu buvo 
ne tiek jo minčių kritika, kiek 
suabejojimas jų tikslumu ir tuo 
pačiu drįsau atskleisti ir savo 
nuomonę. Tuo nenoriu tvirtinti, 
kad savo teigimuose būčiau be
sąlyginiai teisus, bet lygiai ne- 
prileidžiu, kad irp.. Mauragis bū
tų neklystantis ir nekritikuoti
nas. Tik derinant skirtingus po
žiūrius tuo pačiu klausimu visa
da reikia tikėtis pozityvių išva
dų. Gaila, šiame kultūringame ke
ly p. Mauragis neištvėrė.

Iš aukščiau patiekto p. Mau
ragio straipsnio matosi, kad jam 
objektyvus svarstymas nepake
liui ir nežinia, ar p. Mauragis 
pritrūkęs kalbamuoju klausimu 
argumentų, ar norėdamas iš 
karto "patiesti” savo oponentą, 
tuoj griebiasi pačios žemiausios 
polemikos formos — demagogijos 
ir asmeniškumų, skaitančiai vi
suomenei pristatydamas mane 
kaip nenuoširdu, nelogišką, ne- 
objektuvų ir net nemoralų (“kad 

tartum aidas atsimuša į mūsų 
grupę, čia ji vėl prasideda ir 
grįžta atgal į ten, iš kur prasi
dėjo.

Eisena juda nevienodai — kar
tais vos kruta, o retkarčiais net 
ristele tenka pabėgėti, kad neat- 
siliktume. Žygiuojama šalutinė
mis gatvėmis. Vaizdas tiesiog jau
dinantis. Moderniojo dvidešimto
jo amžiaus miesčionys patenka į 
mažai civilizacijos ir pažangos 
mačiusį pasaulį. Tai Montgomery 
priemiesčio gatvės. Vargas išbu
jojęs, netiesa ir juodojo žmogaus 
pažeminimas visur pastebimas. 
Eisena liūliuoja per juoduoju ap
gyvendintą rajoną. Namai — ko
kių dar niekad nemačiau. Ma
žiausios sukrypusios lūšnelės laip
tuose bent keletas pusnuogių, 
apiplyšusių vaikų. Eiseną seka vi
si gyventojai. Juoduoju akyse 
ašaros. Moterys šaukia padėką. 
Su ašaromis akyse jos . dėkoja, 
kad mes atėjome jų išlaisvinti. 
Taip, šiauriečių “laisvinimo” ar
mija, apsiginklavusi tik gera šir
dimi, ateina antrą kartą išlaisvin
ti pietinių Amerikos valstijų.

(Bus daugiau)

tų į Maskvą. Vitebskas irgi uži
mamas. Liepos 10 d. 20-toji šar
vuočių divizija pradeda puolimą. 
Fanatikai “komjaunuoliai” pa
dega miestą. Vokiečiai užnugary
je palieka degantį miestą ir ver
žiasi į rytus lenkdami Smolenską. 
Guderiano daliniai prasilaužę per 
Bereziną, skuba pasiekti Smolens
ką. Liepos 10 buvo lemiama die
na 1941 metų kautynėms.

— Ką jūs, Liebensteine, galvo
jate? — paklausė Guderianas sa
vo štabo viršininko, grįžęs iš prie
šakinių linijų į štabą. — Ar mes 
turime toliau veržtis su savo šar
vuočiais ir bandyti persikelti per 
Dnieprą, ar laukti atvykstant pės
tininkų ?

Šita problema 2-je šarvuočių 

tokį, koks jis yra ir vertinkime 
jį pagal jo turinį, o ne pagal au
torių.” Atseit autoriaus autorite
tas čia visai nesvarbus ir todėl 
jis gali būti ir nežinomas. Su
prantama, kad yra sričių, kur au
torius visai nereikalingas žinoti. 
Sakysime, poezijoje kur autorius 
geriau matomas iš rašinio, kaip 
iš pavardės. Bet kas nori rašyti 
apie ligas, reikia, kad būtų gy
dytojas, kitaip gali tik pakenkti 
skaitytojams, kas nori rašyti apie 
tiltus, reikia, kad būtų inžinie
rius, kas nori rašyti apie Sydne
jaus lietuvių gyvenimą, reikia 
kad jis tą gyvenimą pažintų, kas 
nori rašyti apie Bankstowno lie
tuvių namus, reikia, kad jis bent 
kartą būtų juos matęs ir neva
dintų pašiūrėle, nes tai yra ne 
tik klaidinimas žmonių, bet ir 
išniekinimas tų žmonių, kurie sau 
už garbę laiko juos turėti. Paga
liau, ar tai nėra tos apylinkės 
žmonių įžeidimas, kai niekam ne
žinomas V. Kikilis rašo bendruo
menės laikraštyje, kad tie namai 
neatlieka savo tautinių uždavi
nių?

A. Mauragis

pamatytume V. Kikilio blogas 
tendencijas, griaunančias mūsų 
pastangas...”) bei slapuką. Kad p. 
Mauragiui nerūpi objektyvioji 
svarstomojo dalyko pusė, o dau
giau oponento kaip asmens "nu- 
linčavimas”, liudija visas jo 
straipsnis, kurį jis sukūrė mano 
garbei net nevengdamas man pri
mesti ir tokių jo paties išgalvotų 
teigimų, kurių aš nesu skelbęs.

Dėkodamas p. Mauragiui už 
malonų dėmesį mano adresu pri
sipažįstu, kad nesijaučiu tokio 
kultūringo stiliaus polemikai pri
brendęs ir dėl to į tolimesnes 
diskusijas nesileidžiu. Ta pačia 
proga kviečiu suinteresuotuosius 
skaitytojus ir ypač patį p. Mau- 
ragį dar kaitą įsiskaityti į mud
viejų abiejų anksčiau skelbtus 
pasisakymus (žiūr. M.P. Nr. 8 ;r 
Nr.10) ir palyginti su šiame nu
mery skelbiamu p. Mauragio ra
šiniu. Išvadas tedaro patys skai
tytojai.

V. Kikili.

Redakcijos pastaba. Abiem pu- 
šiuo reikalu pasisakius tolimesnės 
diskusijos nutraukiamos. Auto
riams tariame nuoširdų ačiū.

M.P. Red.

t
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Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

grupėje jau kelios dienos buvo dis
kutuojama ir vis buvo ta pati di
lema: pėstininkai yra geriau gink
luoti persikėlimui per upę, bet rd- 
kės laukti dvi savaites ,kol jie 
atsiras prie upės. Ką darys sovie
tai, jei bus laukiama nieko neda
rant?

Pulk. Bayerlein iš portfelio iš
sitraukė žvalgybos biuletenį: ja
me buvo sakoma, kad vokiečių 
aviacija pastebėjo priešo jėgų kon
centravimą prie Dniepro ir naujų 
jėgų formavimą prie Gomelio.

Šitos žinios kiek sumažino vo
kiečių optimizmą. Jei nenorima 
leisti sovietams ramiai įsitvir
tinti Dniepro linijoje, reikia ne
atidėliojant pulti. Tokios nuomo
nės buvo Guderianas ir visas jo 
štabas. Šiandien žinoma, kad Gu
deriano baimė buvo pateisinama. 
Sovietų maršalas Eremenko savo 
atsiminimuose rašo, kad Timo- 
šenko, vykdydamas Gynybos Ta
rybos nutarimą, perorganizavo 
frontą, šiaurėje pavesdamas 
maršalui Vorošilovui, pietuose 
maršalui Budioninui, o pats pasi
laikė vadovavimą vidurio vakarų 
frontui. Prie Dniepro Timošen- 
ko sutraukė visas turimas divizi
jas. Liepos 11 d. ten jau buvo 41 
divizija.

— Jūs stabdote pasiekti perga
lę, — sušuko per telefoną Gude
rianas, kai IV armijos vadas 
jam įsakė sustoti ir laukti pės
tininkų prie Dniepro. Liepos 9 d. 
pats maršalas von Kluge atvyko j 
Guderiano štabą prie Toločino. 
Diskusijos buvo smarkios. Gude
rianas norėjo persikelti per 
Dnieprą, gi Kluge nenorėjo duoti 
leidimo. Pagaliau Guderianas 
griebėsi melo, sakydamas, kad 
jo tankai jau yra išdėstyti prie 
Dniepro pasiruošę puolimui ir 
palikimas jų ilgesniam laikui to
kioj pozicijoj būtų pavojingas.

Z- Aš esu tikras operacijos 
pasisekimu. Mes galėsime grei
tai pajudėti Maskvos kryptimi 

(Nukelta į psl.6)

MIRĖ ŽURN. MEČYS 
MUSTEIKIS'

Balandžio 6 d. Gautingo sana
torijoje, netoli Miuncheno, mirė 
laikraštininkas Mečys Musteikis. 
Jis buvo gimęs 1915 m. Laučiū- 
nišikų k., Salako valšč., Zarasų 
apskr. Laisvos Lietuvos metais 
buvo aktyvus katalikiškų organi
zacijų narys. Pirmosios sovietų 
ir vokiečių okupacijų metais da
lyvavo rezistencinėje veikloje, 
pirmuoju bolševikmečiu kalintas 
Kauno kalėjime. Vokietijoje visų 
laiką dirbo spaudoje ir nuo 1954 
m. buvo Europos informacijos 
(ELI) vedėju. Laidotuvėse, ba
landžio 10 d. Gautinge, be gau
saus Miuncheno lietuvių būrio, 
dalyvavo iš JAV atvykęs velio- 
nies brolis dr. A. Musteikis ir iš 
Švedijos — VLIKo Valdybos na
rys dr. K. čegisnkas. (E)
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Sportas Adelaidėje
METINIS SUSIRINKIMAS
Klubo metiniame susirinkime 

dalyvavo, galima sakyti, mažokai 
narių. Klubas turi viso apie 140 
narių, iš kurių yra susimokėję 
nario mokestį 110, o susirinkime 
tedalyvavo vos virš 40 asmenų. 
Bendrai, Klube yra labai mažai 
narių rėmėjų, nes aktyvių sporti
ninkų yra 124 asmens.

Susirinkimui pirmininkavo S. 
Urnevičius ir sekretoriavo R. Si
dabras. Klubo pirmininkas A. 
Skiparas, darydamas Klubo veik
los metinį pranešimų, išreiškė pa
dėkų sporto vadovams, trene
riams, ir sportininkų tėvams, pa
dėjusioms valdybai jos darbe. 
Trumpai buvo nušviesta sekcijų 
veikla.

Iždininkas A. Merūnas savame 
pranešime pareiškė, kad Klubas 
per metus laiko, įskaitant pernai 
metų likutį turėjo £1084.6.2. pa
jamų. Išlaidų turėta £562.2.4.

I naujų valdybų išrinkti A. Ski- 
paris — pirmininkas, J. Jaunutis
— vicepirmininkas, B. Nemeika
— sekretorius, A. Merūnas — iž
dininkas, P. Andri jaitis — sporto 
vadovas. Kandidatais paliko E. 
Taparauskas ir S. Reivytis.'

Tarpe kitų dienotvarkės punk
tų buvo perskaitytas Australijos 
lietuvių sporto Klubų atstovų 
1964 m. suvažiavimo protokolas. 
Po to ilgai diskutuota Klubų ats
tovų nutarimai. Aišku, tos dis
kusijos Klubų atstovų nutarimų 
nepakeitė, tik buvo sugaišta daug 
laiko, o Vietoje to reikėjo panag
rinėti savo Klubo veiklų ir atei
ties planus. Problemų turima la
bai daug, pavyzdžiui, kad ir tre
nerių stoka. Valdyba viena be 
visų pagalbos trenerių klausimo 
nepajėgia išspręsti, čia reikėjo 
visiems duoti savo patarimų, pa
siūlymų bei pageidavimų. Gal 
kartais tas būtų davę kokių nors 
naudų. Gaila, bet tokiems svar
ams klausimams nepaliko laiko 
besvarstant ne Klubo narių dis
pozicijoje esančius reikalus.

B. N.

Visas susirašinėjimas su Vyties 
Klubu siųstinas Klubo sekretoriui

Per Tokijo olimpiadų buvo pa
siekta visa eilė rekordų, čia da
lyvavo daugiau sportininkų, negu 
kitose žaidynėse.

Savotiška olimpiados rekordi
ninkė yra Afrika. Dvidešimties 
"juodojo žemyno” valstybių ats
tovai startavo Tokijuje, o de
šimt iš jų — Kamerūno, Dramb
lio kaulo kranto, Libijos, Mada
gaskaro, Malio, Nigerijos, Rode- 
zijos, Senagalo, Čado ir Tangani- 
kos — atstovai olimpiadoje daly
vavo pirmų kartų.

Na, o kaip kūrėsi sporto rekor
dų istorija? Reikia apgailestauti, 
kad senovės graikai nebuvo “for
malistais”, todėl ir sporto statis
tikų, tokių, kaip mes suprantame 
šio žodžio reikšme, tikriausiai, 
nebuvo: senovės olimpiadų pro
tokolai mūsų nepasiekė. Vis tik 
kai kurie pranešimai apie “kla
sikinius” olimpiadų rekordus išli
ko. Daugelis graikų istorikų mi
ni spartiečio Echiono vardų. Jis 
tapo vienu iš olimpiados nugalė
tojų, nušokęs į tolį 52 pėdas 
(maždaug 16 metrų 66 centimet- 
rtis). Neįtikėtinai! Tačiau nesku- 

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iš*imok*jimui. Me* kalbame vokiškai.
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B. Nemeikai 68 Cuming St., Mile
— End., S.A. Visos suskaites Klu
bui siųstinos Klubo iždininkui A. 
Merūnui 45 Morley Rd., Seaton
— Park S.A.

STALO TENISAS 
ADELAIDĖJE

Praėjusiame vasaros sezone Vy
ties stalo teniso žaidėjai žaidė 
mišriuose Klubuose. V. Maželis 
žaidė už West komandų, Rasa 
Pacevičiūtė už Prospect, Elžbie
ta Pociūtė už Port, Marytė Ker- 
šytė už West, Aldona Urnevičiū- 
tė už Prospect ir Rūta Pimpyte 
už Norwood.

Vygis Maželis kapitonavo savai 
komandai ir geru žaidimu atvedė 
tų komandų į pusfinalinius. Jisai 
labai dažnai surinkdavo po 3 taš
kus gerai sukovodamas kiekvie
name susitikime.

Didelę pažangų yra padariusi 
E. Pociūte. §i žaidėja labai sten
giasi tobulinti savo žaidimų, kas 
duoda vaisių. Kadangi Elzbietos 
atstovauta komanda laimėjo pir
menybes, tai jinai buvo apdova
nota maža dovanėle.

Gerai žaidė Marytė Keršytė 
dažnai laimėdama.. Aldona Urne- 
vičiūtė ir Rūta Pimpytė dėl moks
lo negali daug laiko skirti stalo 
tenisui ir dėlto dažnai jas pava
davo Adelaidės jaunimo Šventės 
stalo teniso turnyro laimėtoja 
Rasa Pacevičiūtė. Labai gaila, 
kad šį sezonų Rasa žada dėl moks
lo nežaisti. Jinai yra pajėgi, daug 
žadanti žaidėja.

Džiugu buvo matyti pažangias 
žaidėjas ir gaila, kad daugelis iš 
jų dėl mokslo darytų progresų tu
ri nutraukti. Galbūt, pradėjusios 
ir pažengusios šiame sporte ''žai
dėjos jo nemes, bet pasistengs 
sutaikyti su mokslo programa.

1965 metų Pietų Australijos 
žiemos pirmenybėms Vytis užre
gistravo po vienų vyrų ir vienų 
mergaičių komandų. Vyrų koman
da bus sudaryta iš V. Maželio, R. 
Jablonskio, E. Pyragiaus ir J. 
Čižausko. Mergaičių komandoje 
žais A. Mikužytė, D. Viliūnaitė, 
E. Pociūtė ir M. Keršytė.

O. Mikalainytė

OLIMPINIAI REKORDAI
bėkite žavėtis šiuo rezultatu. 
Greičaiusiai, čia kalbama ne apie 
vienų šuolį, o apie trijų šuolių 
sumų. Vis tik ir Echiono šuolių 
vidurkis — 556 cm — tiems lai
kams yra labai aukšto lygio.

Dabartinės olimpiados pradėjo 
savo rekordų istorijų 1896 m. Atė
nuose. Jau tada pirmose žaidynė
se amerikietis Berietąs aplenkė 
graikus jų nacionalinėje rungtyje 
— disko metime. Tada šios rung
ties “rekordų tėvas” buvo lygus 
29,15 m. Beje, iki varžybų pra
džios amerikietis neturėjo jokio 
supratimo apie tai, kas yra dis
kas. Pirmų kartų jis išvydo įran
kį Graikijos atletų treniruotėse ir 
labai greitai įvaldė nesudėtingų 
tuo metu jo metimo technikų.

Daugelis olimpinių rekordų gy
vuoja neilgai — tik ketverius me
tus, lygiai tiek, kiek laiko skiria 
vienų olimpiadų nuo kitos. Tačiau 
yra pasiekimų, kurie gyvuoja žy
miai ilgiau. Prie tokių priklauso 
bėgiko V. Kučo rezultatas 5000 
m bėgime 13:39,6, pasiekęs 1956 
m. Melburne, ir nors į Romų bu
vo susirinkęs puikus ilgų nuoto-

Paskutinės vasaros krepšinio 
sezono rungtynes turėjo vyrų 
antroji ir trečioji komandos. §ios 
komandos žaidė finalus dėl čem- 
pijonato savose divizijose. Vyties 
antroji komanda finaluose susi
tiko su West Adelaide. Rungty
nės pradėtos labai gerai. Pirmus 
du metimus pelno Raymond — 
Ramonaitis ir dešimtų žaidimo 
minutę pirmaujame 10 — 6. Prie
šininkas pradeda žaisti kiečiau ir 
greitai lipa ant kulnų. Puslaikis 
baigtas 23 — 22 mūsų naudai. 
Antrame puslaikyje mūsų ko
manda panaudoja zonos gynybų, 
kas buvo labai didelė klaida. Prie
šas į mūsų zona atsako aikštės 
spaudimu ir greitai pirmauja. 
Prieš rungtynių galų mūsų vyrai 
labai stengėsi, bet jau buvo per- 
vėlu ir komandoje jautėsi dide
lis nuovargis. Pralaimėta 52 — 
64.

Taškai: V. Levickas 17, V. Ray
mond — Ramonaitis 14, R. Po
cius 10, E. Gudelis 9 ir L. Ur
monas 2. Be šių dar žaidė J. Mi- 
kužys ir V. Straukas. 
\ — * —

Trečioji komanda finaluose 
priešininkų turėjo Beulach Road 
vieneto žaidėjus. Mūsų komanda 
mišri sava sudėtimi, sudaryta iš 
jaunų žaidėjų ir finaluose daly
vavo pirmų sykį. Žaidėjai buvo 
labai nervuoti, kas atsiliepė j jų

DR. I. VENCLOVO PERGALĖ
Jei lietuviams sekasi krepšiny- 

je tai ir šachmatuose gali pasi
didžiuoti nagrinėdami Dr. T. 
Venclovo partijų, kuri tilpo “The 
Australian” laikraštyje. Mūsų 
tautiečiams patiekama partija su 
australų komentarais.

Dr. I. Venclovas — baltaisiais.
Mr. Broun — juodaisiais.

Marshall gynyba.
1. c2 — c4; d7 — d5 2. c4 : d5; 
Žg8 — f6 3. Žbl — c3; Žf6 : d5 
4. d2 — d4; Rc8 — f5 5. Vdl — 
b3; Žd5 — b6 6. e2 — e4; Rf5 — 
g6 7. Žgl — f3; e7 — e6 8. Rcl
— e3; Rf8 — e7 9. a2 — a4; a7
— a5 10. Rfl — b5x; Žb8 — d7

Būtų klaidingas juodųjų atsa- 
mas C7 — c6, nes baltieji testų 
d4 — d5.

lių bėgikų žiedas, niekas nepajė
gė pagerinti V. Kučo pasiekimo. 
Šiandien mums šis rezultatas yra 
ypač aktualus. Juk Tokijuje į 
5000 m bėgimo startų pirmų kar
tų pokario olimpiadų istorijoje 
stojo lietuvis Kęstutis Orentas. 
Deja, nei jis, nei šio bėgimo nu
galėtojai taip ir nepagerino Kučo 
pasiekimo.

Italijos sostinėje gimė kitas 
puikus rekordas. Jo autorius H. 
Eliotas. Tie,- kas matė finalinį 
1500 m bėgimų “Foro Italico” 
stadione, niekada nepamirš pui
kaus australiečio finišo. Daugiau 
kaip pusę distancijos Eliotas bė- 
go kartu su pagrindiniais konku
rentais. Jis laukė savo trenerio 
signalo. Ir štai P. čeruti švys
telėjo rankšluoščiu. Iš šalies at
rodė, kad visi sportininkai susto
jo vietoje, o tik vienas australas 
viesulu veržėsi į priekį — toks 
staigus ir galingas buvo jo fini
šo spurtas. Elioto laikas 3:35,6 ir 
šiandien, kai sportininkas jau 
sistemingai nebesitreniruoja, lie
ka neįkandamu barjeru viso pa
saulio geriausiems “mylinin- 
kams”.

O štai naujazelandiečio M. Hal- 
bergo rekordas — kitokios rūšies. 
Tai sportinio žygdarbio rekordas. 
Kaip žinomas, vaikystėje Halber- 
gas sirgo poliomelitu ir jo kairioji 
ranka visam gyvenimui liko para- 
ližuota. Ne gana to, prieš pat 
olimpiadų jis smarkiai susižeidė 
dešinį petį. Ir vis tik valingas 
sportininkas išėjo į bėgimo takų 
ir nugalėjo 5000 m distancijoje, 
pasiekęs gerų rezultatų 13:43,4.

Būna ir kitokių rekordų, štai

B. REMEIKA

Tik antri...
žaidimų. Puslaikis baigtas 13 — 
16 mūsų nenaudai, bet, atrodė, 
kad pasispaudus galima bus lai
mėti. Įvyko atvirkščiai: antrame 
puslaikyje pasispaudė priešinin
kas. Mūsiškiai, pajutę pavojų pra
laimėti, dar daugiau pradėjo ner
vuotis ir žaisti kiekvienas sau. 
Pralaimėta 24 — 40 ir pasitenkin
ta, kaip ir pirmai su antra ko
mandoms, antra vieta. Taškai: J. 
Smit 9, P. Kanas 7, T. Ford 2, 
R. Jablonskis 2, G. Andrew 2 ir 
A. Barauskas 2.

Vyties mergaičių vasaros ant
ros divizijos čempijonių koman
dos dvi žaidėjos pateko į Pietų 
Australijos jaunių iki 17 metų 
rinktinę. Tai pernai metų tos pa
čios rinktinės dalyvės Gina Kri- 
vickaitė ir Nijolė Vyšniauskaitė. 
Treniruotes lanko be šių dviejų 
dar Virga Jucytė, nors šiais 
metais į rinktinę nepateko. Vy- 
tiečiai džiaugiasi jaunųjų krepši
ninkių sėkme ir nori jas matyti 
ir toliau tobulėjant.

Gegužės 8 d. Lietuvių Namuo
se Vyties Sporto Klubas ruošia 
1965 metų Gražuolės rinkimo ba
lių. Geriausia baliaus metu bus 
apdovanotos pirmos krepšinio ko
mandos žaidėjos, laimėjusios čem
pijonių vardų.

11. d4 — d5; o — o 12. d5 : e6; 
Žd7 — c5 13. Re3 : Žc5; Re7 : 
Rc5 14. Bal — dl; Vd8 — f6 15. 
e6 : f7x; Rg6 : :f7 16. Vb3 — c2; 
Rf7 — h5 17. Rb5 — e2; Vf 6.— 
g6

Juodieji turi labai gerų puoli
mui pozicijų. Baltieji negali ro
kiruotis.
18. Kel — fl; Ba8 — e8 19. Žc3
— d5; Vg6 : e4

Baltieji, pasikeisdami karalienė
mis, pagerintų padėtį juodie
siems.
20. Re2 — d3; Ve4 : a4 21. b2 —■ 
b3; Va4 — c6 22. Rd3 : h7x; Kg8
— h8 23. Rh7 — e4; Rh5 : Žf3

Juodieji, kirsdami baltųjų žir
gų, padėjo baltiesiems išlaisvinti 
bokštų, uždarytų kampe.
24. g2 : Rf3; Vc6 — b5x 25 Kft
— g2; Be8 — e5 26 Bhl — ei; 
Žb6 : Žd5 27.Bdl : Žd5; Be5 : 
Bd5 28. Re4 : Bd5; Rc5 : f2

Baltųjų karalius, kirsdamas ri
kį, atiduotų savo baltų rikį ir pa-, 
dėtis būtų daug blogesnė. Dr. I. 
Venclovas randa geresnę išeitį!
29. Bei — e5; Rf2 - e3

Pagaliau Vonclovo tiesiog ne
paprastas ėjimas —
30. Rd5 — g8!!!’

Priešininkui liko tik pasiduoti!

SPORTO NUOTYKIAI
AUSTRALIJOS TINKLINIO 

PIRMENYBĖS
Per Velykas Melbourne įvyko 

Australijos tinklinio pirmenybės, 
kur varžėsi visų valstijų vyrų ir 
moterų rinktinės. Pirmenybes 
pravedė Viktorijos tinklinio sų- 
jungos pirmininkas p. Leonas 
Baltrūnas. Vyrų tinklinyje pirmų 
vietų iškovojo . N.S.W. rinktinė, 
antrų — Viktorijos, trečių — Pie
tų Australijos. Toliau seka Vik
torijos provincijų rinktinė ir 
Tasmanija. Moterų varžybose pir
mų vietų laimėjo Pietų Austra
lijos komanda, antrų vietų N.S.W. 
ir trečių Viktorija.

Pastebėtina, kad visose ko
mandose išimtinai žaidė vien atei
viai iš įvairių tautybių, išskyrus 
tk Tasmanijos komandų, kurioje 
buvo du tikri australai. Iš lietu
vių žaidė tik viena p-lė giukšte-

Romos olimpiadoje jauniausia 
žaidynių dalyvė buvo trylikametė 
moksleivė iš Filipinų G. Lozada, 
dalyvavusi plaukimo varžybose. 
Ji, beje, buvo ir pati mažiausia 
sportininkė — vos 142 cm ūgio. 
Japonijoje ir šis rekordas nebu
vo pralenktas. Už tai čia vyravo 
tikrai rekordinė draugiška ir nuo
širdi nuotaika.

;; betarpiai greičiau ir tikriau

VISŲ RŪSIŲ SIUNTINIUS LIETUVON GERIAUSIAI < t 

:: PERSIUNČIA DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ BENDROVE ”

TAZAB
< • . «- 
” 20 metų patyrimas, sąžiningas patarnavimas, ypatingai • •
■ - aukštos kokybės prekės, kiekvieną siuntinio gavėją paten- ’
;; kiną Lietuvoje, jei pasiunčiama per TAZAB firmą. ; ’

” Todėl, jei siunčiate artimiesiems dovanų siuntinius, •• 
y pirmoje eilėje pavartykite TAZAB firmos lietuvių kalboje -■
■ ■ naujai išleistus siuntinių katalogus, kurie pasiunčiami be-
” tarpiai kiekvienam, parašiusiam. ;;

TAZAB & CO LTD. ii
<» ’ , » 

22, Roland Gardens, -
LONDON, S.W. 7
England. ■;

< • ’ -»

PASIGENDAME ATLETIKOS
Australijos lietuvių sporto 

švenčių rengėjai visų dėmesį yra 
atkreipę į komandinius žaidimus, 
kai tuo pačiu metu lengvoji at
letika yra beveik pamiršta. Mums 
visiems yra gerai žinoma, kad 
pasaulinėse olimpijadose visų 
branduolį sudaro lengvoji atleti
ka. Ji iškelia individualinius žmo
gaus gabumus, fizinį pajėgumų, 
jo kokybę ir yra lengvai palygi
nama su kitų sportininkų atsiek
tais rezultatais.

Komandos pajėgumas yra ma
tuojamas tik pagal priešininkų. 
Komanda yra tik tuomet gera, kai 
priešininkas yra silpnesnis, nors 
rezultatai ir yra matuojami taš
kais. Atskiro žaidėjo vertė yra 
tik spėjama. Žaidėjas niekuomet 
negali pasakyti, kad “Aš laimė
jau”, bet pasitenkinti — “mes 
laimėjome”.

Lengvosios atletikos sportinin-

Tas pats laikraštis, pagerbda
mas lietuvį R. Arlauskų, išsiko
vojusį šachmatų didmeistrio var
dų žaidžiant korespondenciniu 
būdu, davė ilgų aprašymų ir tal
pino vienų R. Arlausko partijų.

Ne kiek nemažesnis Australi
jos lietuvių šachmatininkų tarpe 
įvykis tai lietuvio jaunuolio J. 
Slidžiūno laimėjimas prieš West 
Australijos šachmatų čempijonų 
W. Leonhardt.

J. Slidžiūnas tikisi netolimoje 
ateityje atvykti į Sydnejų ir pa
sirodyti lietuvių tarpe sužaisda- 
mas partijų.

V.A.

ryte Pietų Australijos moterų 
rinktinėje.

DŽIAUGSMO CIGARETĖ
Japonijos sportininkė Ikido lo

dą užėmė penktų vietų 80 m. bar
jeriniame bėgime. Tai pirmas at
sitikimas per pastaruosius 36 me
tus, kai japonų lengvosios at
letikos atstovas pateko į olimpi
nį geriausiųjų penketukų. Spor
tininkės treneris Nakanari lošiko 
buvo laimingas. Praėjusių metų 
spalio 31 dienų jis metė rūkyti, 
padaręs įžadų visai nebeliesti ci
garečių, jeigu jo auklėtinė ne
sėkmingai startuos per žaidynes. 
Jodos laimėjimo dienų lošiko vėl 
užsirūkė. “Džiaugsmo cigaretė” 
— taip pavadino japonų reporte
riai nuotraukų, kurioj buvo už
fiksuotas šis momentas.

DIDMEISTRIS JUOKAUJA
Kartų Maskvoje žaidė seansų 

olandų meistras Vesthauz. Jis la
bai stengėsi ir nepastebėjo, kaip 
prie stalo prisėdo neaukšto ūgio 
praplikęs žmogus. Naujas “var
žovas” paėmė lentų, kurioje par
tija jau buvo baigta ir sustatė 
juodiesiems beviltiškų padėtį.

Svečias iš Olandijos priėjo prie 
šios lentos, akimirkų pagalvojo ir 
patenkintas vienu ėjimu paskel

ta lygis yra matuojamas konk
rečiais matais ar atsiektų laimė
jimų kartais niekas ir per šim
tus metų nesumuš. Mes matome, 
kad visos tautos ypatingai di
džiuojasi lengvaatletų pasiektais 
rezultatais.

Lietuvoje jauniesiems lengvo
sios atletikos sportininkams pa
siekusiems tam tikrų sportinį ly
gį buvo suteikiami “Jaunių ženk
lai”. Jie buvo trijų rūšių: bron
ziniai, sidabriniai ir auksiniai. 
§iems ženklams įsigyti buvo su
darytos taisyklės ir reikalavimų 
lentelė. Ši ženklų įsigyti troško 
kiekvienas Lietuvos jaunuolis ir 
jaunuolė.

Panašios taisyklės ir reikalavi
mai būtų galima ir Australijoje 
sudaryti ir per sporto šventes 
įgyvendinti.

J. Dambrauskas

K. ORENTO PASAULIO 
REKORDAS

Vilnietis bėgikas Kęstutis Or
entas, pernai bėgęs 5.000 m dis
tancijoje Maskvoje, Kijeve ir To
kio olimpiadoje, neturėjo sėk
mės. Kovo mėn. Leningrade įvy
kusiose lengvosios atletikos var
žybose K. Orentas, startavęs 5.000 
m distancijoje, pirmas baigė bė
gimų, parodydamas 14 min. 5,4 
sek. rezultatų — tai naujas pa
saulio rekordas. Varžybose sėk
mingai pasirodė ir antras lietu
vis sportininkas Ant Vaupšas, 
užėmęs su 7 m ir 43 cm šuoliu 
antrųjų vietų. (E)

★
Soči vykusiose Sov. S-gos jau

nių stalo teniso pirmenybėse sėk
mingai pasirodė lietuvės sporti
ninkės. Vilnietė Laima Balaišytė 
laimėjo 27 pergales iš 28 susi
tikimų ir tapo absoliučia čempio
ne.

bė “varžovui” matų. Neaukšto 
ūgio praplikęs žmogus ištiesė 
meistrui rankų. Spausdamas jų, 
meistras Vesthauz pakėlė akis ir 
nusebo: priešais stovėjo didmeist
ris D. Bronštein, kuris kartais 
mėgsta pajuokauti.

PAVYZDINGA ŽMONA
Prancūzijoje taip aptariama 

ideali žmona: “Ji yra tokia, kuri 
sielojasi vyro rūpesčiais, kurių 
jis nebūtų turėjęs, jeigu nebūtų 
vedęs”.

FATALISTAS
Du musulmonai, keliaudami 

per dykumų, kalbėjosi apie lėktu
vus. - ’ "

— Nėra čia ko bijoti, sako vie
nas iš jų. — Juk skristi dabar 
nepavojinga ir juk žinai, kad sa
vo likimo negali išvengti. Atėjus 
tavo mirties valandai niekas ta
vęs neišgelbės.

— žinoma, niekas, — tvirtina 
antrasis. — Visur ir visada liki
mas viskų lemia. Bet kas atsitik
tų su manim, jeigu man beskren- 
dant lėktuvu, išmuštų ne mano, 
bet piloto mirties valanda?
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

TĖVAS BOREVIČIUS ALB-nės 
SAVAITGALIO MOKYKLOJE 
Misijonierius Tėvas Jonas Bo- 

revičius, S.J., lydimas kun. A. 
Kazlausko, MIC, balandžio 10 i. 
šeštadienį, aplankė Lietuvių Na
muose veikiančią ALB-nės Savait
galio mokyklą.

Po trumpo mokytojo p. A. Ma
želio supažindinimo su mokykla, 
misijonierius draugiškai, su na
tūraliu nuoširdumu, kalbėjosi su 
mokiniais, juos pagirdamas, kad 
lanko lietuvių mokyklą. Kvietė 
visuomet didžiuotis lietuviškumu 
ir savo lietuviškais vardais.. Pa
vyzdžiu statė savo giminaitę 
Amerikoje, filmų artistę Rūtą 
Kilmonytę, kuri, nors ir Ameri
koje gimusi, gerai kalba lietuviš
kai ir didžiuojasi savo lietuvišku 
Rūtos vardu.

Toliau papasakojo vaizdelį iš 
Lietuvos, kaip vaikučiai gali pa
sitarnauti pavergtai Tėvynei. Pa
sakojimo metu įtraukė į diskusi
jas visus mokyklos mokinius. Bu
vo malonu stebėti, kaip Tėvas Mi
sijonierius savo pedagogiškais su
gebėjimais sudomino mažuosius 
klausytojus. Baigdamas Tėvas 
Misijonierius Borevičius paprašė 
visus mokinius, kad jie pasirašy
tų savo gražius lietuviškus var
dus antroje pusėje Australijos 
vaizdelių, kuriuos jis žadėjo per
duoti su geriausiais linkėjimais 
Čikagos lietuvių mokykloms kaip 
įrodymą, kad ir Adelaidės lietu
vių vaikučiai mokosi lietuviškai, 
norėdami išlikti gerais ir sąmo
ningais lietuviais.

Prieš išvykdamas svečias daly
vavo su mokytojais ir mokiniais 
Moterų Sekcijos ponių paruoštuo
se priešpiečiuose. (ALŽJ

Balandžio 5 dieną “Four Cor
ners” Klubas, kuriam priklauso 
išimtinai intelektualai australai, 
suruošė YWCA-os salėje uždarą 
vakarienę. Programai išpildyti 
buvo pakviesti lietuviai.

Ta proga ponas J. Jonavičius 
skaitė informacinę paskaitą apie 
dabartinę Lietuvos padėtį ir kaip 
ji toje padėtyje atsirado. Solis
tas P. Rūtenis supažindino daly
vius su lietuviškų dainų grožiu; 
jam akompanavo Miss D. Oldham. 
Tautinių šokių grupė, vadovauja
ma ponios B. Lapšienės, pašoko 
keletą tautinių šokių. Daugiausia 
darbo, berods, turėjo ponia J. 
Šerelienė, kuri paruošė vakarie
nei lietuviškus valgius — balan
dėlius ir burokėlių raudoną sriu
bą, kuri visų buvo ypatingai ska
niai srebiama.

Solistas P. Rūtenis taip pat 
paaiškino Klubo nariams apie lie
tuvių tautinius drabužius.

SYDNEY
SYDNEY AP-KĖS VALDYBA
Balandžio 19, Velykų antrą die- 

linkės įvykęs visuotinis metinis 
susirinkimas Lidcombėje, nors ir 
nebuvo gausus, bet buvo labai 
darbingas ir sklandžiai bei gero
je nuotaikoje pilnai buvo išsem
ta patekta dienotvarkė.

Susirinkimui pirmininkavo inž. 
V. Bukevičius, sekretoriavo p. V. 
Danta.

Svarbiausieji dienotvarkės 
punktai: Krašto .Valdybos paska
tintas apylinkių jungimosi klau
simas ir naujosios valdybos rin
kimas praėjo be sunkumų ir su
tartinai. Nutarta jungtis į vieną 
bendrą centrinę Sydnejaus apy
linkę.

Sekančiu punktu buvo išrinkta 
Sydnejaus Apylinkės Valdyba, 
kuri balandžio 18 d. pasiskirstė 
pareigomis:
Apylinkės pirmininkas V. Minio
tas, vicepirmininkas V. Bitinas, 
iždininkas A. Bačiulis, kultūros 
reik. K. Daniškevičius, sekretorius 
V. Račiūnas.

Naujoji valdyba pirmame savo 
posėdyje nutarė: iki bus paruoš
tos Sydnejaus Lietuvių Namų pa
talpos, laikinai Apylinkės Valdy
bos būstinę perkelti pas Vald. 
P-ką V. Miniotą, 18 Brussels St., 
Homebush, N.S.W. Telefonas Nr. 
75 0689.

Taip pat nutarta prašyti buvu
sį Apylinkės Pirmininką P. Na- 
rušį (dabartinį Krašto Valdybos 
Pir-ką) globoti Apylinkės turtą, 
knygas ir archyvines bylas ir to
liau savo patalpose, kur jos yra 
dabartiniu metu; kartu Apylinkės 
Valdyba reiškia didelę padėką p. 
Narušiui už suteiktas patalpas 
tam turtui ir jo priežiūrą.

V. Miniotas

Pranešimai
GEELONG’O L.S.K. “VYTIS” 

SKELBIA KONKURSĄ i
Atžymėti XVI-jai lietuvių spor

to šventei, kuri įvyks šių metų pa
baigoje Geelonge, L.S.K. “Vytis” 
skelbia ženklelio projekto konkur
są. Ženklelyje turi būti atžymėta: 
a) metai, b). XVI-ji sporto šventė 
(romėnų skaitmenimis), c), mies
tas — Geelong’as.

Konkurse gali dalyvauti kiek
vienas Geelong’o bendruomenės 
narys. Projektus siųsti iki šių me
tų liepos 1 dienos adresu: Mr. V. 
Bindokas, 38 Walsgot str., Nth. 
Geelong, Vic.

Geelong’o L.S.K. "Vytis”
Valdyba

CANBERRA

DISKUSIJOS APIE 
ARCHITEKTŪRA

Balandžio 4 d., sekmadienį, įvy
ko M. K. Čiurlionio Diskusijų Klu
bo popietė ponų Žalkauskų namuo
se, Forest Hill. Pagrindinę pas
kaitą “Tarptautinė architektūra” 
skaitė architektas J. žalkauskas. 
Prelegentas labai vaizdžiai ir taik
liai atvaizdavo tarptautinės archi
tektūros plėtimąsi ir supažindino 
su jos pagrindiniais pionieriais. 
Tiek mene, tiek architektūroje 
reiškiasi naujas sąjūdis, kuris ei
na prieš klasicizmą su nauju me
džiagų vartojimu, nauju žodynu, 
naujomis kompozicijomis. Vienas 
ryškiausių tarptautinės architek
tūros pionieriij yra Le Corbusier, 
šveicarų architektas, miestų pla
nuotojas, architektūros ir urba
nistikos teoretikas. Architektūrą 
studijavo Šveicarijoje, o vėliau 
Paryžiuje pas A. Perret, Vienoje 
pas J. Hoffmanną ir Berlyne pas 
P. Behrens. Jis reiškėsi ir tapy
boje. Apsigyvenęs Paryžiuje su 
A. Ozenfantu 1918 pradėjo tapy
boje purizmo sąjūdį, bet nuo 1923 
tapybos darbų viešumoje neberodė 
ir tik 1938 surengė Zueriche ap
žvalginę 1918 — 37 tapybos darbų 
parodą, o kitą parodą 1948 Nau- 
jorke. Yra bandęs ir sieninės ta
pybos (Cap Martin vila 1938 — 
39, Šveicarų studentų namai Pa
ryžiuje 1948), kurioje pasiekė dar
nios emocinės išraiškos. Tačiau 
Le Corbusier daugiausia pagarsė
jo architektūroje, kur jis yra va-

dovaująs funkcionalizmo krypties 
atstovas ir vienas pagrindinių mo
derniosios architektūros kūrėjų. 
Suminėtini jo architektūriniai ir 
urbanistiniai darbai: 3 mil. gyven
tojų didmiesčio idealinis projektas 
1922, Pavilion de l’Esprit Nouveau 
Paryžiaus parodoje 1925, Tautų 
sąjungos rūmų neįvykdytas pro
jektas 1927, Švietimo ministerijos 
rūmai Rio de Janeiro, Jungtinių 
Tautų rūmų Naujorke planas 
(drauge su kitais) 1946 — 47 ir 
visa eilė kitų projektų. Vienas iš 
paskutinių būdingų projektų čan- 
digaro, Indijoje, miesto planas ir 
jo vykdymas nuo 1950.

Seniau buvo kreipiama daug dė
mesio kaip pastatas atrodys, o 
šiandien ieškoma patogumo ir gro
žio paprastume. Le Corbusier 
miestų planavimą koordinuoja pa
gal gyvenimo funkcijas, patogiai 
išdėstydamas gyvenamąsias, pra
monės, prekybos, pasilinksminimų 
bei kitas sritis. Jo šūkis: saulė, 
oras ir žalumynai. Jo architektū
ros principas yra: Namai yra ma
šina, kurioje gyvenama. Todėl ne
užtenka visiško architektūros pa
vergimo funkcijai. Siekdamas 
žmogui palikti kuodaugiausia erd
vės namais užstatytuose plotuose, 
Le Corbusier savo pastatuose ne
daro patalpų I aukšte — I aukštą 
skrodžia pastatą palaikančios ko
lonos bei atramos, o pastato funk
cijos prasideda tik antrame aukš-

BANKSTOWN
LITERATŪROS VAKARAS 

BANKSTOWNE
Balandžio 19, Velykų antrą dei- 

ną Bankstowno apylinkės Kultū
ros Taryba suruošė gana jaukų 
Literatūros vakarą, kuriame da
lyvavo vietinės literatūrinės pa
jėgos. Savo kūrybos paskaitė (ei
lės tvarka): V. Kazokas, M. Sla
vėnienė, A. Skirką, B. Žalys (jo 
kūrybą skaitė Ramunė Zinkutė), 
A. Prižgintaitė, A. Grinienė, J. 
Janavičius (jo kūrybos paskaitė 
Gr. Reisgytė), ir A. Gasiūnas.

Programa užtruko virš valan
dos ir ją dailiai pravedė Gražina 
Reisgytė. Gaila, klausytojai gau
sumu nepasižymėjo. Greičiausia 
tai buvo dėl to, kad Velykų šven
čių metu daug kas buvo išvaži- 
nėję.

Po rašytojų pasirodymo vakarą 
sveikinimo ir padėkos žodžiu už
baigė Krašto Kultūros pirminin
kas p. K. Kavaliauskas. Vėliau 
sekė jaukus pobūvis su šokiais.

Literatūros vakaras Sydnejuje 
yra gana retas svečias. Paskuti
nis prieš šį literatūros vakaras 
buvo suruoštas Šviesos Sambūrio 
maždaug prieš aštuonetą metų ir 
tai pusiau uždarame ratelyje. 
Reikia tik pasidžiaugti Bankstow
no apyl. Kultūros Tarybos inicia
tyva, kuri ėmėsi tokio gražaus 
deja, nepelningo parengimo, bet 
reikia tikėtis, kad tokius vakarus 
dažniau ruošiant žmonės juos 
įvertins ir jais gėrėsis.

SUSIRINKIMAS GEELONGE
A. L. B. Geelong’o Apylinkės 

lietuvių metinis visuotinis susirin
kimas šaukiamas gegužės 2 d. 
(sekmadienį), 2.30 vai. p. p. Gee
long’o Lietuvių Namuose, Douro 
str. Nth. Geelong. 
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimui pravesti prezi

diumo kvietimas.

3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Praeitų metų visuotinio susi

rinkimo protokolo skaitymas.
5. Valdybos pirmininko 

m as.
6.

mas.
7.

mas.
8.
9.

pranešimų.
10. Kasos apyskaitos tvirtini

mas.
11. Geelong’o Lietuvių Istorijos 

rašymo komisijos pirmininko pra
nešimas.

12. Geelong’s veikiančių liet, or
ganizacijų informaciniai praneši
mai.

13. Vykdomųjų valdybos organų 
rinkimai.

a. Valdybos.
b. Revizijos komisijos.
c. Garbės teismo.
14. Klausymai ir sumanymai.
15. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo, bendra kavutė.

A.L.B. Geelong’o Apylinkės 
Valdyba

MOTINOS DIENAI 
SKIRTOS PAMALDOS

praneši?

Valdybos iždininko

Revizijos komisijos
praneši-

praneši-

Garbės teismo pranešimas.
Diskusijos dėl apyskaitinių

Sąryšy su Motinos Diena, se
kančios pamaldos Canberros ir 
apylinkės tautiečiams bus laiko
mos gegužės 2 d. 11 vai., šv. Pat
riko bažnyčioje — Ipima gatvė, 
Braddon. Išpažinčių bus klauso
ma nuo 10 vai., prieš Mišias.

Dvasiškio sustojimo vieta geg. 
1-3 dienomis: Archbishop’s Hou
se, Commonwealth Avenue, Can
berra. Telef.: 4 2247.

Kun. S. Gaidelis SJ.

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.

GEGU2ĖS 1 D. DAINAVOS SALĖJE “DAINOS’

CHORAS RENGIA

AUSROS
TUNTE

!<
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LINKSMA POBŪVI
» 1

SU TURTINGA PROGRAMA

Svečiai iš karto bus sodinami 
šome iš anksto užsisakyti staliukus

prie staliukų, todėl pra- 
pas

A. Krcunilių, G. Reisgytę
Vr Kazoką (tel. 70 8395)

(tel. 70 3978), .

Gros gera kapela, veiks turtingas bufetas.

Pradžia 7 vai. vok.

KVIEČIAMI VISI IS ARTI IR TOLI!

KIEK AS SUŽINOJAU!

SUEIGOS
“Živilės” d-vės skautės ir skau

tės kandidatės turėjo sueigą ba
landžio 16 d. Bankstowne. Sueiga 
pradėta velykine tema; paišomi 
margučiai, po to iš laikraščių 
skaitomi Velykų papročiai Lietu
voje. Mokytasi skaučių pat laips
nių programos.' Daugiausia skau- . 
čių ruošiasi II pat. laipsniui. Su
eigą pravedė draugininkė ps. D. 
Skorulienė, dalyvaujant tunto 
skaučių skyriaus vedėjai s. E. 
Laurinaitienei. Signalizacijos pra
timams buvo “prigriebtas” ten be- 
sisukinėjas brolis “Flynas” (s. v. 
v. si. V. čižauskas).

KARO...
Atkelta ii psl. 4) 

ir galutina pergalė galės būti pa
siekta dar šiais metais! — tvir
tino Guderianas.

Matydamas tokį savimi pasiti
kėjimą, von Kluge neberado ką 
pasakyti ir nežiūrint, kad operaci
jos pasisekimas kabojo tik- ant 
plono siūlo, išvykdamas leido Gu- 
derianui daryti kaip tas nori.

Guderian linktelėjo galva savo 
karininkams:

,— Ponai, rytoj persikelsime 
per Dnieprą!

Laimėjimas priklauso drą
siems. Tad jis turėjo priklau
syti Guderianui. Mūšio evoliucija 
įrodė, kad jis buvo teisus. Sovie
tai jau buvo užėmę ir stipriai įsi
tvirtinę prie svarbesnių persikė
limų per Dnieprą: Rogačeve, Mo- 
gileve ir Orchoje. Bandymai per
sikelti ten nepasisekė ir teko pa
tirti didelius nuostolius. Bet vo
kiečių žvalgybos šarvuočių batal- 
jonas rado, kad yra kitų silpnai 
ginamų vietų: Stary Bichov, Ko
py, Choklov. Sovietai niekad ne
pagalvojo, kad vokiečiai ten ban
dys prasiveržti. Bet karo menas 
ir yra smogti priešui ten, kur nie
kas nelaukia, arba mažiausiai lau
kia. Liepos 10 ir 11 d. per Dniep
rą buvo persikelta tuose trijuose 
punktuose be didelių nuostolių. Gi 
anuos tris miestus: Rogačevą, 
Mogilevą ir Orchą, stipriai įtvir
tintus, vokiečiai aplenkė ir veržėsi 
pirmyn į Smolenską. Kaip tik

laiku, nes Timošenko Gomelio sek
toriuje pradėjo organizuoti 20 di
vizijų masę. Jis bandė pulti Gu- 
derianą iš šono ir gelbėti Smolens
ką. Kautynės buvo žiaurios ir tai 
parodė, kiek padėtis buvo rimta. 
Bet Timošenko planas nepasisekė. 
Vokiečiai smūgis po smūgio kirto 
sovietams. Liepos 15 d. vakare 7 
šarvuočių divizija aviacijos remia
ma apėjo Smolenską iš šiaurės ir 
perkirto Smolenskas — Maskva 
autostradą. Miestas buvo izoliuo
tas nuo pagalbos ir “maiše” liko 
uždarytos 15 sovietų divizijų.

Sovietų karinė vadovybė, bet ko
kia kaina norėjo išgelbėti Smo
lenską, nes jis prilygo Stalingra- 
dui. Tai buvo simbolis ir pozicinis 
raktas, tai buvo “tautinė tvirto
vė” ginanti Maskvą, čia 1812 m. 
rugpiūčio 16 Napoleonas triumfa
vo žygiuodamas į Maskvą. Čia po 
trijų mėnesių gen. Kutuzovas su
mušė prancūzus. Tad suprantama 
kodėl Smolenskas buvo taip smar
kiai ginamas. Sovietų vadovybė 
įsakė miestą ginti bet kokia kaina. 
Gatvėse buvo įrengtos barikados. 
Visiems gyventojams buvo išda
linti ginklai, sudarytos gatvių 
kautynių grupės. Buvo įsakyta 
laikytis arba mirti. Bet nežiūrint 
to, Smolenskas krito labai greitai. 
Po dviejų dienų kautynių, liepos 
16 miestas buvo užimtas ir pirma
sis Barbarossos plano tikslas pa
siektas. Vokiečių kariuomenė, pa
dariusi 700 km. kelio, buvo tik 
350 km. nuo Maskvos.

(Bus daugiau)

te. Charakteringa išmierų, di
mensijų harmonija.

Prelegentas suminėjo ir kitus 
žymius šių dienų architektus, čia 
paminėsime, dar keletą žymesnių 
lietuvių architektų. Architektai 
Kudokas ir Žemkalnis studijavo 
Romoje, o Kovalskis Paryžiuje. 
Jie brendo italų ir prancūzų archi
tektūros įtakoje. Savos tautinės 
mūrinės architektūros kaip ir ne
turime. Ji daugiau reiškėsi medi
niais pastatais, koplytstulpiais ir 
pan. Daugiausia priartėjęs prie 
tarptautinės architektūros iš mū
siškių yra prof. Stulginskis. Ar
chitektas Songaila pastatęs Lietu
vos Banką, Teisingumo Ministeri
ją atstovauja klasikinę architek
tūrą. Tačiau daug lietuviškumo 
elementų užtinkame Lietuvos ar
chitektūros pastatuose. Net Vil
niaus katedrose, bažnyčiose, ku
rias statė italai architektai, užtin
kame lietuviškumo.

Architekto J. Žalkausko paskai
tą papildė dail. A. Vaičaitis pa
brėždamas spalvų ir skulptūrų 
reikšmę architektūrai. Kalbant 
apie tarptautinę ir tautinę archi
tektūrą, paaiškėjo kad ir tarptau
tinės architektūros pastatai įgau
na tautinės architektūros bruožų 
atsižvelgiant į tradicijas ir klima
tines sąlygas. Lankydamasis A. 
Krausas Indijoje tai pastebėjo 
naujojoje indų architektūros pas
tatuose. Diskusijose dar dalyvavo 
stud. arch. R. žižytė, Pov. Baltu
tis ir N. Cininas bei kiti.

Apskritai popietė labai jaukiai 
praėjo. Ji suteikė ryškų vaizdą 
apie tarptautinę architektūrą. Po
pietė užbaigta gardžiais šeiminin
kės užkandžiais. (a.k.)

Bankstowno Liet. Namų priekinio 
pastato projektas, paruoštas mel- 
bumiškio archit. Buloko, literatū
ros vakaro metu buvo iškabintas 
ir kiekvienas galėjo susipažinti. 
Planuose atrodo gražiai, o gyveni
me bus dar gražiau!

Geelongo Apylinkės Valdyba su
darė savos apylinkės istorijos ra
šymo komisiją (įeina p. p. V. Bin
dokas, M. Kymantas, S. Skapins- 
kas), kuriai pavesta surinkti visą 
medžiagą apie apylinkės ir jos na
rių gyvenimą ir veiklą. Ar netu
rėtų tuo reikalu pagalvoti ir kitos 
kolonijos?

Ateinantį šeštadienį (gegužės 
1 d.) Adelaidės bendr. savaitga
lio mokykla rengia savo metinį 
balių. §ita prasme neatsilieka ir 
“Dainos” choras Sydnejuje, nors 
šie pastarieji ir nevadina šauniu 
baliaus vardu, o kukliai pasiten
kina pobūviu, bet 
kad to priedangoje 
liūs. Kas netikite, 
tikrinti!

būkime tikri, 
bus tikras be
ateikite pasi-

★

Jau kelintas mėnuo, kaip ade- 
laidiškis Gediminas Andriušis 
klaidžioja po Australijos dyku
mas drauge so amerikiečių firma 
ieškodami naftos. Gediminas dar
bu patenkintas ir svarbiausia dy
kumose nėra kur išleisti uždar
bio!

Nieko negirdėjom iki šiolei 
apie p.p. Nagius, kurie išvyko be
veik j povestuvinę (ne jų) kelio
nę aplink pasaulį. Matyt, kad 
jiems kelyje gerai klojasi, nes

jeigu būtų blogai, tai šauktųsi 
pagalbos. Dieną prieš jų išvykimą 
kaip tik įvyko p. Nagienės brolio 
Zigmo Kyzelio vestuvės, bet jis 
atsisakė medaus mėnesio linksmy
bių ir paliko namie, kad nesus
todama suktųsi Minties spaustuvė 
ir laiku išeitų Mūsų Pastogė.

Solistas Paulius Rūtenis atosto
gauja Adelaidėje, apsistojęs pas 
p. Joną Neverauską. Po Velykų 
išvyksta vėl į Melbourną, kur 
ruošis naujų operečių pastatymui.

Adelaidiškis Stasys Petrauskas 
išvyko į Surfers Paradise (Qld.) 
pastoviam apsigyvenimui.

★
Linksmieji broliai Sydnejuje 

vėl išlenda iš palėpių, kur jie tū
nojo nežinia nuo ko pasislėpę: 
“Dainos” choro pobūvio proga 
žada pasirodyti su savo liaudies 
dainų pyne.

★
Kas įgėlė paskutiniu metu cho

ro administratoriui A. Kramiliuil? 
Jis pasidarė kaip vėjas nesugau
namas. Žiniuoniai tvirtina, kad 
toks siautėjimas ženklina tik ves
tuves !

TAUTINIAI ŠOKIAI
Tuoj po skaučių sueigos, “Živi

lės” ir “Gedimino” draugovių 
skautai ir skautės mokėsi tautinių 
šokių. Stebint, šį kartą matėsi 
didelė pažanga padaryta pačių šo
kėjų ir augantis entuziazmas lie
tuviškais tautiniais šokiais.

Grupės didžiausias sunkumas, 
tai parinkimas laiko tinkančio vi
siems šokėjams ir tuo pačiu derin
tis prie gaunamos salės laiko.

SKILTININKŲ KURSAI
Bus pradėti gegužės 16 d. šešta

dienį, Bankstowne. Kandidatus į 
kursus parinks draugininkai. Kur
sų vedėju sutiko būti s. B. Žalys, 
instruktoriais pakviesti tunto ir 
Rajono vadijos skautininkai.

IR JIS ŽINOTŲ
— Prisilakei be jokio saiko, 

kaip maišas, — bara žmona savo 
girtą vyrą. — Juk gyvuliai ir tie 
žino, kada sustoti gėrus.

— O, čia visai kas kita. Kai 
geriu vandenį, tai irgi žinau, ka
da liautis.

kė Irena Meškauskaitė už nęty- 
castliečio Juliaus Zakarausko. 
Vestuvėse be kitų Newcastle lie
tuvių dalyvavo ir Newcastle liet 
apyl. pirm-kas ir choro dirigen
tas p. S. Žukas su ponia.

Amerikoje už negrų teises ko
voja ne vien tik negrai, bet ir 
baltieji, jų tarpe mums gerai iš 
pernai pažįstamas žurnalistas Jo
nas goliūnas, kuris savo “kovų" 
išgyvenimus aprašo Mūsų Pasto
gėje. Ku-ka

Velykų pirmą dieną Ukrainie
čių salėje, Lidcombe įvyko šau
nios vestuvės: ištekėjo sydnejiš-

SUSIDŪRĖ HELIKOPTERIAI 
Malazijoje, 

susidūrė du 
to pasėkoje 
nės.

, Singapūro mieste 
britų helikopteriai ir 
žuvo aštuoni žmo-

po į Rytus, bet dabar padėtis pa
kitusi. Mes siekiame gerų santy
kių su visais kraštais ir trokšta
me būti nepriklausoma 
ka tauta.”

bei svei-
(E>

SUPERCI VILIZACIJA 
ERDVĖSE'

Sovietų mokslininkai giriasi tu
rį žinių, kad kažkur erdvėse esan
čios augštesnės kultūros būtybės, 
negu žemėje žmogus. Vakariečiai 
tokius teigimus priima labai re
zervuotai.

REVOLIUCIJA KUBOJE
Prie porą savaičių Kuboje bu

vo užgniaužtas sukilimas prieš 
dabartinę Castro komunistinę vy
riausybę. Sukilimą organizavę 
Castro kariuomenės karininkai 
sąlytyje SU Kubos laisvės kovoto
jais užsienyje, Sąmokslo pasek
mėje suimta apie 400 įvairių 
laipsnių karininkų ir daug civi
liu. ' .

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
KORĖJOJE

Pietų Korėjoje įvyko kruvinos 
riaušės tarp policijos ir demons
truojančių studentų, kurie protes
tavo prieš žadamus užmegsti dip
lomatinius santykius tarp Pietų 
Korėjos ir Japonijos. Demons
trantai išsklaidyti ašarinėmis du
jomis. Susirėmime vienas studen
tas žuvo.

SPALVOTA TELEVIZIJĄ
Amerikoje jau pradėjo veikti 

spalvota televizija. Televizijos 
stotys jau dabar transluoja savo 
vakarinių 90 proc. programų 
spalvotai. Apie 3 mil. spalvotas 
televizijos priimtuvų jau naudo
jama. 1 /'

— ★ —
Sydnejuje policija ieško penkių 

jaunuolių, kurie sėdintį ant suo
liuko prie autobusų sustojimo 55 
metų vyrą apipylė metiliniu spi
ritu ir padegė. Nelaimingasis mi
rė ligoninėje. Policija laiko, kad 
tai sadistinis darbas. Berniukai 
jau sugauti.

NUOTAIKOS RUMUNIJOJE
John Scott, lankęsis Komunijo

je, kalbėjosi su prof. O. Livezea- 
nu. Pagal rumuną, “nuo 1958 m. 
Rumunijoje nesą sovietinių ka
rių. Tiesa, mūsų orientacija kry-

— ★ —
Angliją be kolonijų turi 53 

mil. gyventojų, iš jų vieną mili
joną spalvotųjų, kurie gyvena 
Londone.

— ★ —
Vien New Yorke pereitais me

tais buvo suimti 208.844 nusikal
tėliai. 1963 m. pačiame New Yor
ke suimtųjų buvo 206.248.

— ★ —
Pereitais metais Amerikoje ne

laiminguose atsitikimuose žuvo 
104.000 žmonių. Vien susisiekimo 
nelaimėse žuvusiųjų buvo apie 
48.000.
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