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KR. VALDYBOS SIEKIAI
Kiekviena nauja Krašto Valdyba, pradėdama savo kadenci

jos darbą, stengiasi patiekti savo būsimos veiklos planą bendruo
menės nariams, kurių tautinė ir moralinė pareiga numatytuose 
užsimojimuose pagelbėti ir prisidėti prie mūsų lietuviškojo gyve
nimo progreso. Jau pati bendruomenė per savo įgaliotinius Kraš
to Tarybos suvažiavime daugelyje dalykų Krašto Valdybą įpa
reigoja, bet iš kitos pusės ir pačiai Krašto Valdybai paliekamos 
laisvos rankos išvystyti savo iniciatyvą bendruomeninėje veikloje.

Pereitame Krašto Tarybos atstovų suvažiavime buvo bazuo- 
tasi trimis pagrindiniais klausimais: bendruomenės kultūrine, eko
nomine ir jaunuomenės problemomis. Šiose ribose laikydamasi 
ALB Krašto Valdyba numato:

I. kiek galint labiau suaktyvinti kultūrinę veiklą tiek atski
ruose bendruomenės vienetuose, tiek visu bendruomenės mastu 
kadencijos pabaigoje rengiamose Lietuvių Dienose. Tautinė kul
tūra yra lietuvybės ramstis; tik per kultūrines apraiškas tebus pa
laikoma tautinė gyvybė. Čia pabrėžtina: daugiau kreipti dė
mesio į mūsų vietinę spaudą ją remiant visiems tiek materialiai, 
tiek ir rašiniais; platinti lietuviškas knygas, stiprinti lietuviškas 
savaitgalio mokyklas ir steigti paaugliams lituanistinius kursus, 
skelbti atitinkamus konkursus.

2. Ieškoti būdų pačią bendruomenę sustiprinti ekonomiškai. 
Turint lėšų ir kultūrinė veikla sklandžiau būtų galima išvystyti, 
šia prasme Krašto Valdyba dės pastangų a) surinkti iš visų ben
druomenės narių tautinio solidarumo mokestį, b) skelbti bent 
kartą kadencijos metu visuotinį bendruomenėje, vajų kultūri
niams reikalams, c) skatinti atskiruose bendruomenės vienetuo
se steigti ekonominiais pagrindais draugijas, kooperatines insti
tucijas ir kt. Mūsų kultūrinė veikla stiprina lietuvybę savųjų tar
pe, gi mūsų ekonominis pajėgumas vers su mumis skaitytis ir 
tuos, į kuriuos mes kreipiamės mūsų tautos reikalais.

3. Jaunimo kalusimu Krašto Valdyba stovi prieš didelį už
davinį: ji stengsis sudaryti sąlygas, kad Australijos lietuvių jau
nimo atstovai galėtų dalyvauti ateinančių metų Pasaulio Liet, 
jaunimo Kongrese Čikagoje.. Per tėvus ir organizacijas bus 
stengiamasi, kad visas lietuvių jaunimas išliktų lietuvių bendruo
menėje ir subręstų sąmoningais lietuviais. Tam bus skatinami jau
nimo bendri ir atskirų organizacijų sąskrydžiai, remiamos jų or
ganizacijos.

4. Siekdama, kad visos lietuvių kolonijos jaustųsi priklau
sančios vienai bendruomeninei šeimai, Krašto Valdyba stengsis 
palaikyti kontaktą net ir su tolimiausiomis lietuvių kolonijomis 
jas aplankydama su paskaitomis ar kitokiais kultūriškai meniniais 
vienetais.

šiems visiems suminėtiems ir nepramatytiems uždaviniams 
bus reikalinga visos lietuvių bendruomenės talka ir parama tiek 
darbu, tiek lėšomis, tiek ir atskirų vienetų ar asmenų iniciatyva. 
Galimas daiktas, kad laikas ir gyvenimo sąlygos patieks staig
menų, tad turime būti pasiruošę viską priimti ir atlikti, kad kiek
vienu atveju jaustųsi bendruomenėje veiklos progresas. Dirbant 
tik pozityvų darbą ir turint prieš akis mūsų bendruomenės ir tau
tos interesus jau savaime mus jungs vienon visumon bendras dar
bas, kuris ir bus mūsų visų bendruomeninė jungtis.

A LB KRAŠTO VALDYBA

MOTINOS
DIENAI

Meilė ir pagarba motinai yra 
charakteringiausias kultūros 
bruoias. Juo tauta kultūringes
ni, juo motinai respektas labiau 
išryškinamas.

Lietuvių tautoje meilė ir pa
garba tėvams yra jau pasidaręs 
natūralūs tautos charakterio 
bruožas. Pas mus nuo senų lai
kų šeimos vienybė, jos nedalo
mumas jau nuo seno galėjo būti 
pavyzdžiu kitiems ir drauge mū
sų tautinis pasididžiavimas.

Lietuvoje niekas net nežinojo, 
kad vaikas sulaukęs 15-kos me
tų, jau laikomas kaip svetimas: 
jeigu jis palieka šeimoje, jis tu
ri mokėti, kaip nuomininkas už 
butą, valgį, švarą. Taip yra šia
me krašte, kas lietuvį labiausiai 
ir stebino.

Daug dalykų gyvendami sve
tur mes pasisavinom iš svetimų
jų ir net įsileidome į šeimą, tar
čiau šis paprotys lietuviškoje Šei
moje visai neprigijo.

Lietuviška šeima yra kaip gy
vas organizmas — vieningas ir 
nedalomas. Siame organizme 

motina buvo ir tebėra šeimos 
širdis, išlaikanti gyvybę, meilę, 
sandarą. Jeigu kitur reikėjo dirb
tinių priemonių pagarbą moti
noms sužadinti, tai pas mus tai 
buvo natūralūs reiškinys. Tačiau 
motinai pagarbos ir meilės nie
kad nebus perdaug. Tad prigi
jusi ir mūsų tarpe Motinos Die
nos šventė šitai dar labiau ak
centuoja.

Šia proga sveikiname visas 
lietuvos motinas, prašydami tik 
vieno: kad jos šalia kitų moti
niškų pareigų neužleistų šeimo
je ir tautinio aspekto. Tada ne
reiks rūpintis, kad jaunimas iš
liktų lietuviais, nes lietuvybė 
bus patikėta ištikimiausiai — 
Motinai.

(v.k.)

Australija neįsileido trijų kom
jaunimo atstovų iš Sov. Sąjungos, 
kurie vietinės komunistų partijos 
buvo pakviesti dalyvauti gegužės 
1 d. iškilmėse. Maskva dėl to la
bai pasipiktinusi.

— ★ _
Japonija užpirko geležies rūdos 

Vakarų Australijoje už 390 mili
jonų svarų. Sutartis galioja 21- 
rius metus.

VI. RADZEVIČIUS

NEMALONIOS PERSPEKTYVOS
EKONOMINIAI AUSTR ALIJOS SUNKUMAI)

Šiandien jau neabejojama, 
kad artimiausioje, ateityje kiek
vienam Australijos gyventojui, 
o tuo pačiu ir dešimčiai tūks
tančių čia prisiglaudusių lietu
vių, teks smarkiau susiveržti 
diržus. Už poros mėnesių prasi- 
dedą nauji finansiniai metai gi
liau kiš rankas į kiekvieno pi
niginę padidintomis tiesioginė
mis (pajamų) ir netiesioginėmis 
(kasdieninio vartojimo prekių) 
taksomis.

Tie reikalai suveržti diržus ir 
plačiau atidaryti pinigines atsi
rado dėl įvairiausių priežaščių.

VASARIO 16 GIMNAZIJA VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE

Balandžio 11 d. vysk. dr. Pr. 
Braziui pašventinus Vasario 16 
Gimnazijos naująjį pastatą, apie 
įkurtuvių iškilmes plačiai rašė 
Mannheimo, Heidelbergo, Darms- 
tadto, Weinheimo ir kt miestų 
vokiečių dienraščiai. Laikraščių 
antraštės: “Lietuvių sapnas vir
to tikrove”, “Iš senų barakų j 
naujuosius gražius rūmus”, “Di
delis įvykis lietuvių bendruome
nei” ir pan. Straipsniuose atpa
sakotos kalbėjusių kalbos, įdėtos 
vysk. Pr. Brazio, Baden — Wuer- 
ttembergo valdžios atstovo S. 
Schwarz ir kt. nuotraukos. "Darm- 
staedter Echo” bal. 13 d. laidoje 

Michael Angelo MOTINA

Australijos finansų ministeris 
(Treasurer Mr. Holt), aiškinda
mas Australijos sunkumus val
stybių premjerams, šiomis die
nomis nurodė, kad federalinei 
vyriausybei didelių rūpesčių ke
lia: 1. sunkumai gauti vidaus 
paskolų; 2. kai kurias Australi
jos sritis nusiautus! sausra; 3. 
žemės ūkio produktų kainų kri
timas pasaulinėje rinkoje; 4. di
dėjančios išlaidos krašto gynybai 
ir 5. sumažėjimas užsienio in
vestavimų Australijoj.

Pirmosios dvi sunkumų gru
pės yra lokalinio pobūdžio. Fi-

pažymėjo, kad Vasario 16 Gimna
zija iki šiol išleidusi 56 abiturien
tus. Iš jų dalis jau baigusi aukš
tuosius mokslus — septyni yra 
gydytojais Vak. Vokietijoje, ketu
ri — diplomuoti inžinieriai, vienas 
dipl. chemikas, vienas katalikų ku
nigas ir trys mokytojai. Esą, Gim
naziją lankė ir vienas vokietis, jis 
išmokęs lietuviškai, gavęs brandos 
atestatą ir dabar yra mokytoju 
Vak. Vokietijoje. Spauda nurodė 
į S. Schwarz žodžius: jei lietuviai 
išeiviai ir toliau reikš idealizmą, 
pasiaukojimą, tai vokiečiai juos 
remsią ir ateityje. (E) 

nansininkai nurodo, kad Austra
lijoj yra pakankamai laisvo ka
pitalo, kuriuo galėtų būti leng
vai išpirktos vidaus paskolos, ta
čiau jos nesančios patrauklios 
pelno atžvilgiu. Del to laisvą ka
pitalą į savo rankas sutelkusie
ji trestai, ypatingai draudimo 
kompanijos, labiau domisi pri
vatiniu sektorium. O valdžiai su 
tuo sektorium konkuruoti labai 
sunku. Į nusiautusią saurą žiū
rima kaip į nelaimę arba žaizdą, 
kuri užgis be didesnių pasekmių 
ateičiai.

Antroji sunkumų grupė (kai
nų sumažėjimas, krašto gynyba 
ir pavojus negauti pakankamai 
užsieninio kapitalo) turi tarp
tautinio charakterio ir yra labiau 
komplikuota.

Kainų sumažėjimas reiškia 
mažiau pajamų iš eksporto, ta
čiau importas ne mažėja, o di
dėja. Per tris metų ketvirčius iš 
užsienio įsivežta prekių daugiau, 
negu išvežta į užsienį ir tų dvie
jų transakcijų deficitas sudaro 
£82.5 milijonus. Tuo pačiu lai
ku pernai turėta pertekliaus 
£168.4 milijonų sumai. Kaip 
paskutiniame “The Bulletin” 
numeryje iš š.m. balandžio 24 
d. nurodoma, Australijos užsie
nio prekybos šiųmetinis defici
tas gali sumažinti užsienio valiu
tos atsargas net 175 milijonais 
svarų. f

Gynybos išlaidos, kurios su-

A. KRAUSIU 60 M.
Gegužė* 10 d. mūsų bendruo

menė* žymam veikėjui — kultū
rininkui, visuomenininkui ir knyg
nešiui ANTANUI KRAUSUI *u- 
eina 60 metų amžiau*. Garbinga
sis Jubiliatas savo 60-tie*s metų 
kelią nuyagstė pasididžiavimo 
vertais darbais^ kurie gy
vai liudija jo pasišventimą tau
tai ir jo* kultūrai. Net ir sulau
kę* tokio garbingo jubiliejau* ji* 
ir šiandie nenuleidžia rankų ir 
su jaunuoliška aistra ji* yra vie
na* iš pirmųjų lietuvybė* fronte.

Šalia kitų nesuskaitomų darbų 
mūsų bendruomenė* kultūriniame 
gyvenime jubilijatas A. Krausas 
yra vienas iš pastoviausių ir iš
tikimiausių Mūsų Pastogė* ben- 
dradabių.

Sveikindami sukaktuvininką- jo 
60-ties metų proga linkime jam 
dar daug šviesių ir kūrybingų 
metų, kuriai* ji* atbaigtų savo 
kūrybingo gyvenimo garbingą 
vainiką. Plačiau apie sukaktuvi
ninką p. Antaną Krausą paskelb
kime kitame Mūsų Pastogės nu
mery.

Ilgiausių Metų!
Mūsų Pastogė* Redakcija

darydavo iki 300 milijonų svarą 
per metus, naujais finansiniais 
metais gali padvigubėti. Tų iš
laidų didinimo reikalauja įvy
kiai Azijoje ir agresyvios Indo
nezijos ambicijos. Tai, kas šian
dien ten vyksta, tiesioginiai lie
čia Australiją ir visus jos gyven
tojus. Menzies savo laiku yra 
teisingai pasakęs, kad komunis
tų įsigalėjimas Indokinijoj gra
sina tiesioginiai ne Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, bet Aus
tralijai. Prie tos krašto gynybos 
ir mums, lietuviams, patinka ar 
nepatinka, teks prisidėti ne tik 
savo ištek Tiais, bet ir savo jau
nimu.

JAV Bankers Trust Company 
š.m. balandžio pabaigoje pas
kelbė New Yorke finansinę ap
žvalgą apie Australiją. Ten nu
rodyta, kad privačiose Austra
lijos įmonėse užsienis yra in
vestavęs apie 4.000 milijonų do
lerių. šių bankininkų žiniomis, 
tai sudaro 10% viso viešo ir 
privataus kapitalo, kuriuo pa
grįstas Australijos ekonominis 
gyvenimas. Prie tų palyginimų 
bankininkai prideda šitokį savo 
komentarą: “Užsienio investavi
mų svarba ekonominiam gyveni
mui yra daug didesnė, negu 
skaitlinės gali parodyti.” Ir tai 
esą dėl to, kad tas užsieninis ka
pitalas šiuo laiku dengia daugiau 
negu trečdalį investavimų į nau
jas gamybos sritis ir yra sujung
tas su netarpiniu užsienio ben
drovių įsijungimu į gamybą. O 
tas įsijungimas užtikrina išban 
dytas produkcijos kėlimo prie
mones. Tie bankininkai įsitikinę, 
kad Australijai šiais ir dar ke
liais artimiausiais metais būtinai 
reikės užsienio kapitalo, kad ga
lėtų išbalansuoti savo tarptau
tines sąskaitas.

Deja, du svarbiausi šaltiniai, 
iš kurių plaukdavo į Australiją 
savo dėmesį kreipia Australijai 
nepalankia linkme. Jau savo ap
žvalgoje apie auksą ir dolerius 
(“Aukso veršis”, M.P. Nr.ll iŠ 
š.m. kovo 22 d.) buvau užsimi
nęs, kad JAV žingsniai susigrą
žinti į Amerikos iždą svetur iš
blaškytus dolerius turės įtakos 
ir Australijai. Dabar tuo pačiu 
keliu pasuko ir Anglija, pas
kelbdama savo naują biudžetą.

(Pabaiga p»L t)
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KALBA IR MOTINA (3)
Motinos Dienos proga susto

kime ties vienu klausimu — ties 
sava lietuvių kalba ir pasižiūrė
kime, kiek šičia gali sėkmingai 
pasidarbuoti šeimoje pati moti
na.

Stebint mūsų gyvenimo reiš
kinius pastebėsime, kad iš visų 
lietuviškumo apraiškų gal la
biausiai tapo nuskriausta mūsų 
kalba: jai praradome ne vien tik 
sentimentą, bet ir meilę ir pa
garbą. Dažniau daugiau dėmesio 
kreipiame į antraeilius lietuviš
kus papročius, kaip lietuviškų 
valgių gaminimą, kiaušinių 
marginimą, bet gyvenant kalba 
dyla, susinešioja, mes to visai 
nepaisome ir lengva širdimi jos 
vietoje šeimoje įsileidžiame nau
ją, svetimą kalbą pasiteisinda
ma kad jei savo vaikus ir iš
mokinsime lietuviškai kalbėti, 
tai jie vistięk iš to mažai nau
dos turės, o jau jų vaikai tikrai 
lietuviškai nekalbės. Tai yra 
toks lepšiškas pasidavimas laiko 
srovei, kad net gaila žiūrėti. 
Toks pasiteisinimas prilygsta 
žmogui, kuris nuleidžia rankas 
nieko nedarydamas ir tik saky
damas, kad kam čia dirbti, jei
gu greitai mirsiu. Tai yra liguis
tas požiūris. Kas ateityje bus, 
niekas už tai nekaltinamas ir ne
atsakingas, bet esame atsakingi 
už šią dieną, kad nepadarėme, 
to, ką galėjome padaryti.

Tautinė kalba visose tautose 
tiesiog rišama su šeima. Lietu
viai savo kalbą vadina gimtąja 
kalba, vokiečiai “Muttęrspra- 
che” — motinos kalba ir t.t. 
Aiškiai šeima galioja ne vien tik 
vaikų, bet ir kalbos lopšiu, ir 
juo šeima turi sveikesnius tau
tinius ir moralinius pagrindus, 
juo toje šeimoje laikomasi vie
nos, teisingas ir švarios gimto
sios kalbos.

Čia ypač lemia šeimoje moti
na. Vaikas ištaria pirmuosius 
motinos žodžius, motina nuo pat 
lopšio yra arčiausia prie vaiko, 
su juo susigyvena, įdiegia viską, 
kas tai šeimai brangu, drauge ir 
pačią kalbą. Juk Idekviena šei
ma turi šeimoje, nusistovėjusių 
ir įaugusių brangenybių — tra
dicijas, šeimos garbę, pažiūras, 
santykius su kitais ir t.t. Sitų 
brangenybių gradinėje garbin
giausią vietą šeimoje užima kal
ba. Tokios sąmoningos šeimos 
tiesioginis rūpestis išlaikyti savo 
kalbą kaip pačios šeimos papuo
šalą. Ir be abejo, šioji garbin
ga rolė atitenka pirmiausia mo
tinai.

Dail. V. Ratas Melbourne
Balandžio 21 d. 8* vai. vak. 

Australijos baleto prima balerina 
Kathleen Gorham atidarė Three 
Sisters Gallery, 46 Church St., 
Brighton, Vic. mūsų žinomo dail. 
Vaclovo Rato kūrinių' individuali
nę parodų. Į parodų susirinko 
gausingas būrys tautiečių ir aus
tralų. Žiūrovai išgyveno tikrų 
meno šventę. Parodos atidarytoja 
šiltu žodžiu pristatė žiūrovams 
dail. V. Ratų ir pakvietė pasi
džiaugti giliu ir spalvingu kūrėjo 
pasauliu. Į parodos atidarymų bu
vo atvykęs iš Sydnejaus ir pats 
dail. V. Ratas.

Šia proga supažindinsiu skaity
tojus, ° ypač jaunimų su dail. V. 
Rato gyvenimu ir atlilktais dar
bais. Jis gimė 1910 m. vasario 
mėn. 25 d. Paliepio km., Seinų 
aps. Kilme dzūkas, bet augęs Že
maitijoje. Gimnazijų baigė Kau
ne, lygiagrečiai lankė ir Meno 
Mokyklų, kurių baigė 1935 m. ir 
gavo dailininko diplomų. Pagrin
dine šaka jis studijavo grafikų 
pas dail. A. Galdikų. Vėliau jis 
pagilino studijas Venecijoje, Flo
rencijoje ir Romoje. 1937-44 me
tų laikotarpy dail. V. Ratas buvo 
M.K. Čiurlionio Galerijos ir Vy
tauto D. Kultūros Muziejaus me
no skyriaus konservatorius.

1942 m. suredaguoja apžvalgi
nės Lietuvos meno parodos pla
taus monografinio pobūdžio ka
talogų. V. Ratas nuo pat pradžios 
pasireiškia kaip grynasis grafi
kas, medžio ir lino raižinių kū
rėjas. Jis kuria daugiausia lais
vas kompozicijas ir knygų ilih&- 
tracijas. Tokio pobūdžio kūriniais 
grafikas V. Ratas dalyvavo de

Motinai svarbu, kad vaikas iš
moktų kalbėti, ir kad jis dailiai 
ir švariai kalbėtų. Tiesa, mūsų 
sąlygose netrunka, kad vaikas, 
peržengęs slenkstį į gatvę par
sineša namo daug purvo. Prieš 
įsileisdama į namus rūpestinga 
motina pirmiausia žiūri, kad 
prieš įleidžiamas vaikas būtų 
švarus, apipraustas. Lygiai vai
kas iš gatvės parsineša ir kalbi
nių nešvarumų. Sunku įtikėti, 
kad vaikas iki 4-5 metų namuo
se nebūtų išmokęs savo tėvų — 
gimtosios kalbos. Tačiau aplinka 
greit padaro savo — vaikas vė
liau turi eiti ir į mokyklą, susi
tinka su draugais, ir neišvengia
mai greit išmoksta naujos — ap
linkos kalbos. Per dienas tekal
bėdamas naujai išmokta kalba 
jis ir namuose pradžioje įterpia 
po vieną kitą žodį ir savo tėvų 
kalboje, ir ilgainiui, jeigu niekas 
jo neperspėja ir nesudraudžia, 
pradeda įmaišyti jų vis daugiau 
ir daugiau ir vėliau net ištisas 
frazes, o pati gimtoji kalba jau 
jam atsiduria antroje vietoje. 
Procedūra, kaip matote, labai 
nesudėtinga, bet ji tuo pačiu yra 
ir žudanti. Lygiai taip pat nesu
dėtingi keliai ir nuo to apsi
saugoti — apsaugoti savo šei
mos kalbą ir tuo pačiu apginti 
šeimos ir tautos garbę.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI GRAFIKAI 
CHICAGOJE

Amerikos ir Australijos lietu
vių bendradarbiavimas gegužės 
1 d. Chicagoje atžymėtas penkių 
Australijos lietuvių grafikų pa
roda. Šis neeilinis įvykis kelia 
nemažą susidomėjimą ir jau pa
rodos išvakarėse vertinamas la
bai teigiama prasme.

Paroda vyksta Čiurlionio ga
lerijoje gegužės 1 — 9 d. Čia iš
statyti Eva Kubos, Vaclovo Ra
to, Henriko Šalkausko, Algirdo 
Šimkūno ir Adolfo Vaičaičio 
kūriniai. Viso 57 darbai. Dalis 
darbų Chicagą pasiekė su grįž
tančiais krepšininkais. Parodą 
rengia Santaros-Šviesos Federa
cija. Atidarymo iškilmėse kalbės 
ir parodą atidarys Australijos 
lietuviams gerai pažįstamas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Juozas Bačiūnas. 
Tai yra asmuo, kuris vienas pir
mųjų susirūpino Australijos Lie
tuvių Bendruomene ir vėliau 
neišskiriamai tapo Australijos 
lietuvių bičiuliu. Parodos kata

šimtyje meno parodų Lietuvoje 
o taip pat ir užsieny. Ypačiai pa
žymėtina 1937 m. pasaulinė me
no ir technikos paroda Paryžiu
je, ku> jis už savo raižinius “Jū
ratė ir Kastytis” buvo apdovano
tas garbės diplomu. Tų pačių 
metų pasaulinėje litografijos ir 
medžio raižinių parodoje daly
vauja Čikagoje, vėliau Čekoslo
vakijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir 
Olandijoje, o dabar gyvendamas 
Australijoje — Perthe, Sidnėju
je, Melbourne ir Aucklande, Nau
joje Zelandijoje bei kitose užjū
rio šalyse.

Jis yra iliustravęs knygų ::Se- 
ku, seku pasakų”, V. Krėvės 
“Skerdžių”, J. Jurkaus stilizuo
tą liaudies pasakų “Dvylikų bro
lių juodvarniais lakstančių”, 
VLIKO anglų kalba leidinį “Li
ving in Freedom”. Jo raižinių at
spausta 1945 Augsburge išleista
me 40 Wood Cuts, Lithuanian Art 
in Exile 1948.

Tremtyje atsidūręs jis aktyviai 
reiškėsi ne tik individualinėje kū
ryboje, bet buvo "Žiburių”, dai
lės skyriaus redaktorius bei bu
vo įsteigęs privačių dailės studi
jų-

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais priklausė Dailininkų S-gai, 
Arts ir Formos meno kolekty
vams, tremty — Dailininkų S-gai 
Augsburge, buvo valdybos nariu 
bei įgaliotiniu Lietuvių Dailinin
kų reikalams Tarptautinės Daili
ninkų S-gos Muenchene, Tarptau
tinės Meno Akademijos lektorius 
Muenchene, Freiburgo Lietuvių 
Dailės Instituto narys. Australijo
je dail. V. Ratas yra ALB Krašto

Motina pirmiausia pastebi, 
kad vaikas jau savoje kalboje 
ima šlubuoti — įvesti naujus 
žodžius arba taisyklingai neiš
tardamas kad ir lietuviškų žo
džių. Čia motinos įsiterpimas 
būtinas, ir jeigu ji to nepadaro, 
tai tuo tik parodo savo apsilei
dimą ir nesirūpinimą savo šei
ma. žinau šeimų, kur net ir sa
vame krašte rūpestingai ginda
vo savo vaikus, kad neparsineš 
tų iš gatvės kokių “nešvarių” 
žodžių arba išsireiškimų. Gali
ma sakyti, kiekviena šeima turi 
savo kalbos stilių ir žodyną ir 
skandalas, jeigu motina laiku 
neapsižiūri ir tokias “svetimy
bes” įsileidžia sudarkant šeimo
je taip saugomą turtą — šei
mos kalbą.

Tiesa, daug kas aiškinsis, kad 
mūsų aplinkybėse motina turi 
palikti mažą vaiką ant svetimų 
rankų ir eina dirbti. Žinoma, to
kiu atveju patarimai bei perspė
jimai beprasmiai, nes reikia tu
rėti ir tam tikras sąlygas, 
kad motina prižiūrėtų na
mus ir vaikus. Bet tas 
galiojo kiek anksčiau, ka
da visi nėrėsi iš kailio, kad tik 
greičiau įsikūrus. Laikai šiandie 
pasikeitė — dabar jau reta mo
tina dėl darbų apleidžia namus 
ypač kol dar vaikai nepasiekė 

logą paruošė dail. Algirdas Ku- 
rauskas, išviršinėje katalogo pu
sėje panaudotas Henriko Šal
kausko serigrafas.

Šia neeiline proga, Santaros - 
Šviesos Federacija rengia lietu
vių styginio kvarteto koncertą, 
kuris įvyks gegužės 9 d. Čiur
lionio Galerijoje. Koncertinę 
programą atliks: pirmas smuikas 
— Povilas Mariukas, antras 
smuikas — Alfonsas Paukštys, 
viola — Vytautas Jančys, vio- 
lančele — Petras Armonas. Pro
gramoje: W.A. Mozarto, A. 
Dvorako ir Vyt. Jančio kūriniai.

Menu ir lietuvių kultūrinėmis 
vertybėmis besidomintieji tikisi, 
kad ši paroda nebus paskutinė. 
Tikimasi ateityje, artimiau susi
pažinti ir su kitų iškilių Austra
lijos lietuvių dailininkų kūryba. 
Minėtina, kad rengiamoji grafi
kos darbų paroda numatoma 
perkelti ir į kitas šiaurės Ame
rikos vietoves.

P. Ptr.

Kultūros Tarybos dailės sekcijos 
vadovas bej priklauso Australijos 
Contemporary Art Society.

Dail. V. Ratas iki šiol nesirišo 
su kuria nors vienšališka meno 
srove, bet sugebėjo iš kiekvienos 
srovės atrinkti kas jam atrodė 
naudinga. Jį bene geriausiai būtų 
galima pavadinti grafiku indivi
dualistu, modernistu. Jis savo 
ankstyvesnėse kompozicijose mė
go ypač atvaizduoti jūrų ir Ne
munų. Tragiškųjį gyvenimų vaiz
duodamas jis labai moka įpinti ir 
optimistinį pradų. Tiek lietuviai, 
tiek užsienio meno kritikai, įver
tindami dail. V. Rato kūrinius 
iškelia menininko talentingumų, 
originalumų, savarankumų kom
pozicijose, kuriose vaizdžiai at
sispindi lietuviškumas, palinkimas 
į simbolikų, misticizmų bei fan
tastiškumų.

Dail. V. Rato raižinių yra įsi
giję visa eilę muziejų: Vytauto 
D. Muziejus, Vilniaus Dailės Mu
ziejus, Šiaulių įr Telšių muzie
jai, Lietuvių Mokslų Akademija 
Vilniuje, Pertho valstybinė meno 
galerija ir NSW valstybinė me
no galerija Sidnėjuje.

Paskutiniuoju metu dail. V. Ra
tas atjaunėjo ir labai aktyviai 
pradėjo reikštis meno gyvenime. 
Vien Melbourne mes jau mato
me jį ketvirtų kartą. 1958 m. ant
roje Australijos Lietuvių Daili
ninkų parodoje Melbourne jis da
lyvavo su penkiais darbais, 1962 
m. Argus Galerijoje su septyniais 
darbais, 1964 m. trečioje Austra
lijos Lietuvių Dailininkų parodo
je per Meno Dienas su trimis 
darbais. Štai dabar savo indivi
dualinėje darbų parodoje jis pa
sirodo su 27 darbais. Iš jų vi
sai ryšku, kad jis pasuko abstrak
taus meno keliu. Paskutinieji įvy- 

mokyklinio amžiaus. Per tą lai
ką vaikui suteikiama tvirti pa
grindai. Tada net jeigu ir moti
na išeina dirbti, o vaikai mokyk
loje, vistiek grįžusi namo turi 
progos kalbėtis su saviškiais lie
tuviškai ir pokalbiouse ravėti 
vaikų į šeimos kalbą pasėtas 
piktžoles. Jos dar neįžėlusios gi
liai ir be skausmo ir nuostolio 
lengvai pašalinamos. Tačiau 
dirvą užleidus šeimos kalba pa
sidaro tokia graudi mišrainė, 
kad net baugu. Prieinama net 
prie to, kad šeimos narių tarpe 
pokalbis būtų įmanomas, vaikai 
su tėvais kalba baisiai laužyta 
namų — šeimos kalba, o tėvai 
lygiai tokia pat sužalota svetima 
kalba.

Numojimas ranka ir teisini
mais, kad nesvarbu kaip kalbė
si, kad tik susikalbėtumei” šei
mos ir ypač motinos neatestuoja, 
kaip rūpestingos vaikų auklėto
jos, šeimininkės ir šeimos židi
nio saugotojos.

Gyvenant tose, pačiose sąly
gose vienose šeimose kalbama 
taip švariai savo gimtąją kalba, 
tarsi niekad nebūtų susidurta su 
išoriniu pasauliu, o kitose šei
mose reikalai taip pakrypę, kad 
net tėvai turi taikintis prie vai
kų, kad bent kiek susikalbėtų. 
Išvada aiški — šeimos motina 
neturėjo pakankamai rūpestin
gumo ir savigarbos, kad išsau
gojus ir šeimos pasididžiavimą 
ir turtą, kuris pagal lietuviškas 
tradicijas turėtų pereiti nepažeis
tas vaikams.

Jeigu šeimoje motina nesirū
pins vaikams įdiegti gimtosios 
kalbos, vaikas jos negaus nei 
savaitgalio mokyklose, nei or
ganizacijose, jeigu iš viso tėvai 
ir apie tokius dalykus pagalvo-

Talkon Enciklopedijai
Lietuvių Enciklopedija Ame

rikoje jau baigiama išleisti. 
32-sis L.E. tomas jau pasiekė 
Australiją. Su 33-ju tomu L. 
Enciklopedija bus užbaigta, ta
čiau numatomas dar vienas pa
pildymų ir patikslinimų tomas, 
kuriam paruošti reikalinga mū
sų visų lietuvių talka. Leidžiant 
enciklopediją tokiose nepapras
tose. apystovose galėjo įvykti 
praleidimų, netikslumų, net^’ 
patekti klaidinančios informaci
jos. Tuo reikalu Liet. Enciklo
pedijos leidėjas ir redaktoriai 
kreipiasi į visas lietuviškas ins
titucijas ir atskirus asmenis at
eiti talkon ir savo žiniomis, pa
tikslinimais bei papildymais pri
sidėti prie šio didelio darbo sėk
mingos užbaigos. Tuo reikalu L. 
E. redaktorius raštu net kreipė
si ir į Australijos L. B-nės Kraš
to Valdybos pirmininką p. S. 
Narušį, kur jis rašo:

“Prašau L.E. papildymų to
mui parengti Australijos lietuvių 
bendruomenės (tiek formalia or
ganizacine, tiek faktine viso lie
tuviško gyvenimo prasme) pa
pildomą apžvalgą nuo pirmo to
mo. Laukiamos žinios: bendra
sis skaičius ir atskiros kolonijos 
(kurios sunyko, į kurias susitelk- 

kiai užkariauti erdvę smarkiai pa
veikę dailininką ir jis sukūrė vi
są eilę naujų darbų, išaugusių jš 
abstarktaus meno išraiškos ir 
mąstysenos. Tų naujų darbų tar
pe yra labai stiprių kūrinių, pav. 
Vision (nr.9), gipsas, Abstract, 
lįno spalvotas raižinys (nr.3), 
Image 5 plastikos raižinys 
(nr.27). Ypač išskirtino stiprumo 
yra šioje parodoje išstatytas gip
so raižinys “Vizija” (nr.9) ir ne
seniai vykusios parodos per Meno 
Dienas “Naujas akiratis”, taip 
pat gipso raižįnys. Juo^e matome 
V. Rato išreikštą, tikrą savo me
ninį charakterį ir jo logišką išva
dą. Dail. Adolfas Vaičaitis mano, 
kad grafikas V. Ratas geriausia 
sustotų prie šių darbų technikos 
įr tinkamiausiai galėtų save išsa
kyti. Iš šios parodos darbų pas
tebima ir japonų moderniosios 
grafikos įtaka, ypač darbe nr.22, 
plastikos raižiny ir kituose, vaiz
duojančius paukščius, raižiniuose.

Apskritai V. Ratas kaip grafi
kas ankstyvesniuose darbuose sa
vo temas vystė suprantamu sim
boliniu vaizdu, juose buvo ryškus 
moderniosios dekoratyvinės for
mos pamėgimas, o naujuose kūrj-

PRANEŠ1MAS

Šių metų balandžio 23 d. Lietuvoje, sulaukusi 91 me
tų mirė

TATJANA ZUBOVIENE
Šią skaudžią žinią giminėms, prieteliams ir pažįsta

miems praneša duktė Elena ir žentas Cėsys Liutikai.

ja. Savaitgalio mokykla turėtų 
būti daugiau bendruomeninio 
santykiavimo ugdytoja, o ne 
“svetimos” kalbos kursai. Tik 
tada tokia mokykla pilnai patei
sina savo veiklą. Dabar, kai 
vaikas tokioje mokykloje sodi
namas į suolą ir jam kalama 
kažkokia “svetima” kalba, kuria 
jis nesidomi, suvedama su jam 
svetimais vaikais, kurie per po
rą savaitėje valandų nepasidaro 
draugais, taip mokyklai ir sun
ku atlikti savo funkcijas. O vi
sai lengvai, motinai kiek pasis
tengiant namuose, vaikas gali at
eiti į mokyklą kalbėdamas gerai 
ir švariai lietuviškai. Tada ir 
mokykloje jis jausis kitaip, nes 
čia nebus suolo nuobodybės, o 
bus kitokie, įdomesni, patrauk
lesni užsiėmimai.

Mes visai pagrįstai garbiname 
motinas Motinos Dienos proga 
ir norime tą pagarbą motinai iš
laikyti per ištisus metus. Bet ar 
visos motinos tos pagarbos pil
nai užsitarnauja? O ypač lietu
vės motinos dabartinėse aplin
kybėse. Ir jeigu dar kam skauda 
širdį, kad mūsų jaunoji karta 
sunkiai arba net visai nesusikal
ba lietuviškai, tai nėra ko žvai
rakiuoti į tokį jaunimą, o grei
čiau tektų teisybę pasakyti į akis 
tokioms motinoms. L.D.

/

ta), bendrinės ir kitos svarbes
nės lietuviškos organizacijos, iš
silaikę meno vienetai, spauda 
(kas sustojo, kas toliau eina), vi
suomeninėj, mokslinės meninėj 
veikloj išryškėję vardai. Daug 
kas iš to viso duota atskirai, to
dėl reikia į tai atsižvelgti ir da
bar patiekti tik bendrą, bet ga
limai tikslų vaizdą.”

Krašto Valdyba šį L.E. re
daktoriaus prašymą ima dėme
sin ir kviečia ne vien tik Aus
tralijos lietuvių bendruomenės 
padalinius bei organizacijas, bet 
ir atskirus asmenis patalkinin
kauti šiame reikšmingame ir is
toriniame. darbe. Savo pastabas, 
papildymus, žinias siųsti Krašto 
Valdybos pirmininko p. S. Na- 
rušio adresu: 36 Berrille Rd., 
Beverley Hill, N.S.W. Gautoji 
medžiaga bus sutvarkyta, sukla
sifikuota ir persiųsta L.E. Re
dakcijai. Kas imtųsi darbo pris
tatyti enciklopedijos puslapiuose 
vertus paminėti nusipelniusius 
lietuvius, gali parengti ir siųsti 
tiesiai Enciklopedijos redakcijai: 
Dr. J. Girnius, 27 Julliette St., 
Dorchester 02122, Mass, U.S.A. 
L.E. redakcija žinių laukia iki 
šių metu lapkričio mėn.

ALB Krašto V-ba

niuoše nusikreipimas į grynai ab
strakčias formas. Paskutiniesiems 
darbams daugiausia naudoja gip
są, plastiką ir liną, o medį beveik 
visai pamiršdamas. Vien tik paro
dos atidarymo dieną nupirkta 5 
darbai.. Mes linkime mūsų iški
liam dail. Vaclovui Ratui su to
kiu pat jaunatvišku veržlumu ir 
užsidegimu kurti ir praturtinti 
savo kūriniais meno pasaulį. Stip
rumo ir ištvermės naujuose meno 
polėkiuose!

A. Krautas
— ★ —

Japonijos sotinėje Tokyo ba
landžio 2 d. buvo atidaryta Aus
tralijos dailės reprezentacinė pa
roda, kurią globoja Australijos 
užsienių reikalų ministerija ir ku
rioje dalyvauja rinktiniai Aus
tralijos dailininkai su 94 kūri
niais, jų tarpe Henrikas Šalkaus
kas su 4 darbais (akvarelė ir 
grafika) ir V. Jomantas su vie
na skulptūra. Paroda užtruko iki 
gegužės pradžios ir iš ten bus 
kilnojama po kitus Japonijos 
miestus.

— ★ —
N.S.W. Meno galerijoje Sidnė

juje šiuo metu vyksta Australijos

NEMALONIOS...
(Atkelta iš psl. 1)

“Neewsweek” apžvalgininkas, 
charakterizuodamas naująjį 
Anglijos biudžetą, nurodo, kad 
juo norima atstatyti pasitikėji
mą anglų svaru ir išlyginti defi
citą stabdant vietos pareikalavi
mus, slopinant importą, skati
nant eksportą ir suvaržant kapi
talo investavimus užsienyje. 0 
“Times” klausdamas, ar Angli
ja suka defliacijos keliu, nuro
do, kad tais laikais, kai anglą 
jūrininkai valdė vandenynus ir 
kai marmeladas buvo karalius, 
tiek daug gėrybių ir taip pasto
viai plaukė į Angliją, kad net 
atrodė, jog ir bangos daužosi 
sterlingais. Laikas pasikeitė, bet 
papročiai ne. Nuo antrojo pa
saulinio karo Anglija gyvena 
virš savo pajėgumo ir vyriausy
bė po vyriausybės drastiškomis 
priemonėmis bando atstumti ka- 
tastorfą. Tarp tų drastiškų prie
monių yra ir reikalavimas, kad 
nauji anglų investavimai užsie
nyje būtų trumpalaikiai ir ga
rantuotų greitą viso kapitalo su
grįžimą pelno forma.

Dar iki 1961 metų Anglijai 
priklausė 60% viso užsieninio 
kapitalo Australijoj, bet nuo ta
da angliški investavimai pradė
jo mažėti, o amerikoniški didė
ti dabar jie beveik susilygino.

Tie investavimai nėra jokia 
labdarybė. Jie pagrįsti grynai 
pelno siekimais ir sutelkti užsie
nio kompanijų kontroliuojamo
se įmonėse., kurios gamina ap
saugotai vietos rinkai. Jos visai 
nesirūpina^ savo gaminius eks
portuoti, nes tai pakenktų tose 
pačios bražose veikiančioms 
angliškoms ir amerikoniškoms 
firmoms savuose kraštuose. Už 
savo investavimus Anglijos ir 
Amerikos akcininkai riebiais di
videndais pasiima maždaug 
13% visų metinių pajamų, ku
rias Australija surenka už savo 
eksportą į visus pasaulio kraš
tus.

Pernai metais Australijon įp
laukė iš užsienio kapitalo £215 
milijonų sumoje. Beveik lygiom 
dalim 196 milijonus sudėjo JAV 
ir Anglija. Tačiau nereikia su
prasti, kad visi tie 215 milijonai 
svarų buvo naujas kapitalas. 
Tam tikrą jo dalį sudarė palik
tas įmonėse pelnas (dividendai), 
gautas už ankstyvesnius investa
vimus. Pavyzdžiui, 1947-1961 
metų laikotarpyje užsieniniai in
vestavimai siekė £1.381 milijo
ną. Ji sudarė 65% naujo kapi
talo ir 35% neišvežto užsienin 
pelno. Anglija tuo laikotarpiu 
paliko tolimesniam pelno gami
nimui 219 milijonų svarų arba 
27% jai priklausančio pelno, o 
doleriniai kraštai (JAV ir Ka
nada) £234 milijonus arba 57% 
savo pelno.

Dabar Australija bijo, kad iri* . 
vestavimai gali kristi per pusę. 
Mažiau įplauks naujo kapitalo 
ir daugiau išplauks, kaip išsun
kiamas pelnas. Tačiau, iš kitos 
pusės nurodoma, kad Australi
ja kaip buvo taip ir pasiliko la-.? 
bai gundantis kraštas užsieno ka- . 
pitalui. Jau pradžioj minėta 
JAV bankininku kompanija sa
vo apžvalgoje, aiškiai nurodė, kad 
Australiją palieka, kaip pasrin- 
dinis bauxito šaltinis, o didžiu
liai nauji geležies rūdos klodų 
atradimai gundo plėsti Australi- 
ios plieno pramonės gamybą. 
Dėl to galimas dalykas, kad už
sienio kapitalo plaukimas į Aus-< 
tralija taip jau smarkiai nesumajįį 
žės, kaip kad dabar baiminama
si. \ r;

------------------------- :—......
. Mįjį 

skulptūros paroda. Iš lietuvių stt 
savo kūriniais dalyvauja V. Jo
mantas ir T. Zikaras, abu iš Mel
bourne.
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KUO DAUGIAU ! ,
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Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas yra vienas iš didžiausių 
įvykių mūsų bendruomenės gyve
nime. Aš manau, kad negali būti 
net keliamo klausimo, ar verta 
mums iš Australijos jame daly
vauti. Aišku, kad reikia dalyvauti 
ir kuo gausiau, tuo geriau. Ir tu
ri važiuoti ne tik kandidatai, ar 
filisteriai, bet ir kitų organizaci
jų jaunimas, žinoma, nebūtų la
bai gerai, jeigu Australijos liet, 
jaunimų teatstovautų tik “jauni
mas su blizgančiom galvom, kaip 
kad beveik visados atsitinka.

Reikia pripažinti, kelionė į 
Ameriką daug pinigo kainuoja. 
Bet iš ten mes parsivežtume ry
šius su kitų kraštų jaunimu, su
žinotume apie jų veiklos meto
dus, o svarbiausia, tokie masi
niai suvažiavimai įkvepia entuzi
azmo, parodo, kad pasaulyje yra 
daug ryžtingų lietuvių. Aš ma
nau, kad mūsų jaunimas, nuva
žiavęs į kongresą, užsikrėstų lie
tuviškos veiklos dvasia ir ją pas
kleistų Australijos lietuvių jau
nimo tarpe. O jeigu taip pavyktų,

NEWTONO NUOSTABA
Kartą didysis anglų fizikas 

Newtonas pasikvietė pietų savo 
draugą. Būdamas labai užsiėmęs 
jis pamiršo apie tai pranešti sa
vo tarnui, ir pietūs buvo paduoti 
tik vienam asmeniui.

Svečias atvyko laiku. Įėjęs į 
kambarį pamatė ant stalo garuo
jančius pietus. Tuo laiku Newto
nas buvo nepaprastai užsiėmęs 
skaičiavimais ir j atvykusį ne
kreipė dėmesio. Mlokslininko bi
čiulis pavalgė ir išėjo. Po valan
dos Newtonas, žiūrėdamas į tuš
čias lėkštes, tarė pats sau: “Keis
ta, jeigu ne daiktiniai įrodymai 
stovi ant stalo, aš galėčiau pa
galvoti, kad šiandie dar nepieta
vau.”

VEIDU I VAKARUS
Atvykusieji iš Lietuvos pasako

ja, kad Lietuvoje žmonės labai no
riai klausosi lietuviškų radijo pro
gramų iš užsienio. Tai nėra leng
va. Transliuojama trumpomis 
bangomis, o radijo priėmėjų trum
pomis bangomis gauti nelengva. 
Klausytis oficialiai nedraudžiama, 
bet klausančius, jei tik sužino, tar

MEILĖ IR PAGARBA MOTINAI

tai išleistieji pinigai tikrai pasi
teisintų.

Tad reikia, kad į kongresą pa
kliūtų tie jaunimo atstovai, ku
rie savo darbais jau .parodę ati
tinkamo susidomėjimo visuomeni
ne veikla. Juk jaunimo kongresas 
nebus koks nors akademikų ar 
mokslininkų suvažiavimas ar stu
dijų dienos, o pirmiausia, tikėki
mės, jaunų visuomenininkų susi
tikimas.

Gaila, kad mes neturime ben
dro visų jaunimo organizacijų 
centro. Bet aš manau, kad jauni
mo atstovas ar jauniausias Kraš
to Valdybos narys galėtų praves
ti registraciją visų, norinčių vyk
ti, o paskui išdiskutavus galima 
būtų atrinkti tuos, kurių kelionę 
bendruomenė remtų finansiniai 
ir kuriems vykimas būtų paliktas 
jų pačių iniciatyvai. O svarbiau
sia, mes patys tarpusavy turime 
gerai išsikalbėti ir žinoti, ką ten 
nuvažiavę sakysime ir ko iš ten 
norėsime parsivežti.

R/mantas Reiagys

MelbourniSkiai studentai A. Zubro sode. Stovi iš kairės: K. 
Kazlauskas, E. Zdanavičiūtė, Dr. A. Kaunas, A. Zubras, p. 
Kaunienė, A. Kazlauskas, R. Lipčienė, M. Didžys, I. Di~ 
džytė ir svečias iš Canberros V. Martišius.

do ir vienaip ar kitaip baudžia. 
Žmonės labai ankštai gyvena — 
po dvi — tris šeimas viename bu
te. Lengvai girdėti, kas vyksta už 
sienos. Bandoma taip daryti, jei 
kas turi du radijo priimtuvus, vie
nas priimtuvas priiminėja vietinės 
stoties žinias, o šalia jo kitas gau
do žinias iš užsienio. Tuo būdu

PAS MOTINĖLĘ

Pas motinėlę 
Valioj užaugau — 
Be vargužėlio, 
Be rūpestėlio.

O aš parėjau 
Rūtas sėjusi, 
Rūtas sėjusi, 
Lengvai dirbusi.

Liepė motutė, 
Liepė senoji — 
Eiki, dukrele, 
Ant poilsėlio.

Į aukštą svirną, 
į margą lovą 
Po savo šiltais 
Perynužėliais.

Per žalią lanką 
Saulė tekėjo, 
Į vainikėlį 
Atsispindėjo.

O kai nuėjau
Pas anytėlę, 
Puoliau į vargą, 
Į rūpestėlį.

Lietuvių liaudies daina)

smalsus kaimynas nieko įtarti ne
gali.

Ką žmonės labiausiai mėgsta 
lietuviškose programose ir ko jie 
iš jų laukia?

Bendrai atsakoma taip: 1. Žinių 
apie tarptautinius įvykius su ge
rais paaiškinimais; 2. žinių apie 
užsienio lietuvių ir jų organizaci
jų darbus bei pastangas Lietuvos 
laisvinimo reikaluose; 3. Žinių 
apskritai apie- lietuvių gyvenimą 
ir jų įvairią veiklą užsienyje; 4. 
Išsiilgę laukia perduodamų lietu
viškos muzikos ir dainų, nes vi
siems begalo įkyrėjusios nuolat 
kalamos ir kalamos rusų “didvy
rių" garbinimo melodijos; 5. 
Komentarų apie įvairių sričių gy
venimo reiškinius okupuotoje Lie
tuvoje, išaiškinant tikrąją tų reiš
kinių reikšmę ir prasmę; 6. Džiau
giasi, išgirdę neigiamai atsiliepus 
apie tuos, kurie sudarinėja miš
rias šeimas su kitataučiais.

Čia dar pora iš Lietuvos atvyku
siųjų pastabų:

Dėl “Taikos Sambūvio” su Ame
rika. Vienas Vilniaus lietuvis in
žinierius kažkur gavo Sovietijoje 
rusų kalba JAV leidžiamą infor
macinį žurnalą “Amerika”. Pas
tebėję komunistai pradėjo prie jo 
kabintis. “Tai jums patinka Ame
rika, skaitote žurnalą?” Jis atsa
kė, kad jam viskas patinka, kas 
yra progresyvu. -Pasikalbėjime jo 
bendradarbiai komunistai pagra
sino dėl santykių su Amerika. Ne
trukus saugumo agentai iš darbo
vietės paėmė visą jo bylą.

Karo Muziejaus sodelyje sus
progdino Laisvės Stovylą ir Neži
nomojo kareivio kapą. Basanavi-

FILISTERIS
Anskis Reisgys

Brandos atestatą įsigijo Eich- 
staedto (Vokietijoje) Liet, gim
nazijoje. Tais pačiais metais mat- 
rikuliavosi Darmstadto augštojoj 
technikos mokykloje, kur iki 'S- 
vykstant į Australiją studijavo 
mechaniką.

Australijoje dvejų metų sutar
ties darbams buvo siunčiamas j 
Vakarų Australijos miškus, o iš 
ten į dykumas — Woomera. Stu
dijas vėl pradėjo 1957 m. New- 
South Wales universitete pasi
rinkdamas komerciją. Studijuo
damas dirbo kaip tarnautojas 
Sydnejaus geležinkelių stotyse ir 
statistikos biure. Dar studijų ne
baigęs įstojo į amerikiečių Inter
national Harvesting kompaniją, 
kur tebedirba ir dabar. Studijuo
damas priklausė Liet Studentų 
Sąjungai.

Tolimesni Anskio planai — gi
lintis komercijoje.

PRIEŽASTIS
— Atrodo, viengungiai žino 

daugiau apie moteris, negu vedę 
vyrai.

— Visai teisingai. Už tat jie 
pasilieka viengungiais!

LIETUVA — MANO ŠIAURĖS PAŠVAISTE Ar tiesa?
STUDENTAI 

ATEITININKAI
Ateitininkai yra aiškių principų 

ideologinė organizacija, besivado
vaujanti šūkiu — visa atnaujin
ti Kristuje. Katalikiškumas, tau
tiškumas, intelegintiškumas ir 
šeimyniškumas bei visuomenišku
mas yra pagrindiniai studentų at
eitininkų principai.

Studentų ateitininkų veiklai 
pradžią davė 1910 m. Louvain 
(Belgijoje) sudarytoji pirmoji 
lietuvių katalikų studentų sąjun
ga.

Lietuvos universitete Kaune 
studentai ateitininkai užregis
truoti 1922 m. birželio 1 d. Po de
šimties metų stud, ateitininkai 
Vytauto Didžiojo universitete tu
rėjo jau 600 narių, susibūrusių 
į 15 atskirų vienetų. Iš jų pažy
mėtini: menininkų draugija “Šat
rija”, visuomenininkų — “Vy
tauto” Klubas ir korp! “Kęstu
tis”, medikų korp!1 “Gaja”, tech
nikų korp! “Grandis”, pedagogų 
d-ja “Humanitas”, teisininkų ir 
ekonomistų korp! "lustitia”. Mer
gaičių korporacijos “Birutė” ir 
“Giedra”.

Dotnuvos žemės Ūkio Akade
mijoje studentai ateitininkai tu
rėjo sukūrę vyrų korp! “Agrico- 
la”, “Algimanto” klubą ir mer
gaičių korp! “Gabiją”.

Klaipėdos Prekybos Institute 
buvo “Gintaro” korp!.
< Visą korporacijų, klubų, drau
govių ir kitų vienetų bei pavienių 
stud, at-kų veiklą koordinavo 
Stud. Ateitininkų Sąjunga. Ji ir 
tremtyje tebeveikia kaip Ateiti
ninkų Federacijos autonomiškas 
organizacinis vienetas.

Stud, at-kų uniforma: ženkliu
kas — stilizuotas kryžius stilizuo
tos tulpės raudoname fone, juos
telės ir kepuraitės. Visų vienetų 
juostelių ir kepuraičių spalva rau
dona, tik kepuraičių lankeliai ir 
juostelių papildomos spalvos skir
tingos.

Visi stud, at-kų Sąjungos vie
netai turėjo savas vėliavas.

Studentai ateitininkai gyvai 

čiaus, Kudirkos, Daukanto ir kitų 
tautos vyrų biustus išgabeno ir 
kažkur nudėjo. Laisvės Alėjoje 
esantį "soborą” uždarė ir aptvė
rė aukšta tvora. Jo nesprogdina, 
mat, - tai rusifikacijos simbolis.

(E)

AKADEMINIAI NUSIDAVIMAI
Kovo mėnesio gale Canberroj įvyko electronics inžinierių su

važiavimas. Ta proga suorganizuotą parodą tvarkė mūsų filisteris 
Stasys (Staska) Grincevičius.

, * *
Fil. Viktoras Mjartišius balandžio 1 d. tapo prisaikdintas Vikto

rijos augščiausįame Teisme ir oficialiai “įšventintas” į teisininkų 
Draugiją. Ta proga jam p. A. Zubro sode buvo suruoštas pagerbi
mo pobūvis.

★ ★

Sydnejiškių Initium Semestri parengime dominavo, anot vienos 
filisterės, “žalias jaunimas.” Turbūt, dėl to buvo taip smarkiai ir 
šokta. Ko neprišokta salėj, buvo tęsiama pas Rimantą, Jūratę ir 
Gražiną.

★ ★
Per Velykas margučius ridinėjo:
Sydnejiikia/ — R. Cibas Adelaidėje, V. švedas Canberroje, D. 

Labutytė Canberroje. Andrius Garolis ir Vytolis Stašionis Bathurste.
Canber/ikiai — Ridas Daukus Sydnejuje.
Newcaitelieciai — Vytautas Doniela Sydnejuje.
Melbourniškiai — Sydnejuje: A. Bulakas, S. Grincevičius, M. 

Didžys; Canberroje: I. Didžytė; Adelaidėje: R. Bakaitis, J. Mei
liūnas, š. žiedas, K. Antanaitis, R. Žjedaitė. Iš visų, matyt, jud
riausi melbourniškiai.

★ ★
Kolegos, stovyklavusiems su skautais Adelaidėje, buvo neblo

gai — stovykloje sušlapę galėjo išsidžiovinti pas kolegą E. Pocių 
švęsdami gimtadienį, o visiems šaunias išleistuves surengė R. Pa- 
cevičiūtė.

★ ★
Sydnejiškis H. Antanaitis jau turi VW. Tetrūksta tik “driving 

license”.
★ ★

1965 m. balandžio 14 d. med. stud. Antanas Stepanas Adelai
dės universitete gavo Honours Degree of Bachelor, of Medical 
Science. Sis laispnis jam suteiktas už vienerių metų mokslinius ty
rinėjimus fiziologijos srityje.

★ ★
Pirmas Australijos liet, filisterių suvažiavimas žada įvykti ki

tais metais Heidelberge (Vokietijoje). Dalyvaus Stasys Grincevi
čius, Vytautas Doniela, Antanas Lapšys, Irvis Venclovas, Viktoras 
Martišius, Ina česnaįtė, Nata Liutikaitė ir kiti. Sako, tenai bus 
įsteigta Australijos lietuvių filsterių sąjunga.

★ ★

Sydnejuje Intium Semestri metu paaiškėjo, kad kol. Juta Ko- 
lakauskaitė turi dar vieną ikį šiol užslėptą talentą — “pop singer”. 
Jos kvartetas “Vabalytės” (Nijolė, Edą, Vida ir ji pati) žada nu
konkuruoti tikruosius karkvabalius (Beatles). Šarka

reiškėsi Lietuvos kultūriniame 
gyvenime. Jie leido inteligentijai 
skirtą kultūros žurnalą “Židinį”., 
moksleivių žurnalą “Ateitį” (jis 
tebeleidžiamas ir dabar Ameriko
je), moterims žurnalą “Naujoji 
Vaidilutė”, studentijai — “Stu
dentų Dienas” įr kt. Darniai tal
kininkavo liet kat. jaunimo “Pa
vasario” sąjungai. krikščionių 
darbininkų sąjungai ir kt.

Kauno studentų at-kų choras 
pirmasis Lietuvoje pradėjo ruošti 
religinės muzikos koncertus.

Studentų ateitininkų Sąjunga 
nuo 1925 metų priklauso tarptau
tinei katalikų intelektualų ir stu
dentų organizacijai “Pax Roma
ną”. Iš ateitininkų “Pax Roma
ną” vadovybėje buvo: 1935-36 m. 
vicepirmininkas Pranas Dielinin- 
kaitis, o nuo 1960 m. iki dabar 
šiai pasaulinei tarptautinei orga
nizacijai vadovauja lietuvis Dr. 
Vytautas Vygantas. “Pax Roma
ną” pirmininku perrinktas jau 
trečiai kadencijai. Vytautininkas

“Initium”
Atrodo lengva, bet sugalvok, 

žmogus, ką parodyti per Initium 
Semestri. Dešimt galvų sunkiai 
dirba, dešimt negatyvių rezulta
tų. Pagaliau gimsta tinkama idė
ja, bet vis dar akla, bebalsė.

Sydnejiškiai studentai tingūs 
taip, kaip ir visi, kol juos išju
dini. Iš karto net ir susirinkti ne
galėjom. Pasiteisinimų begalės— 
“aš tinklą žaidžiu ketvirtadie
nį...”, "... man pamokos”, “penk
tadienį dainuoju chore”.., “šešta
dienį neturiu laiko...”

Sykį susirinkę pradėjom galvo
ti. Pernai spauda mus smarkiai 
aptašė. Šį kartą!.. — visi galvo
jam.

Plane jau apie devynetą turim. 
Pradedam šlifuoti. Skaitom kiek
vieną iš eilės ir diskutuojam: “ši
tas neblogas, tik reikėtų kaip 
nors perdirbti..”

“Nesąmonė! Niekas nesupras, 
čia nieko nėra juokingo!” — 
— “Palauk, palauk, išmesti galim 
visada; let’s kick it around”. “Ge
rai, šitą paspardysim kitą kartą. 
Kas toliau?” “Ponai Kralikai!” — 
“Cha, cha, tas jau tvarkoj. Be
lieka tik repetuoti”. Tai patrauk
sim lietuvius per dantį!” — “Se
kantis..”

...kad mūsų filisteriai nutarė ir 
kituose, miestuose Sydney pavyz
džiu susiorganizuoti?

...kad filisteriai yra nutarę bent 
vienam kolegai ar kolegei apmokė
ti kelionės išlaidas į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą?

...kad kandidatą, kuriam jie ke
lionę apmokės, parinks jie patys 
slaptu balsavimu?

...kad pagrindan bus dedama 
lietuvių kalbos mokėjimas ir daly
vavimas lietuviškoj veikloj?

šitokius klausimus yra gavusi 
mano mama Šarka iš daugelio ko
legų. Kadangi ne jos galvelei į 
juos atsakyti, ji nutarė juos pas
kelbti “akademiniuos dūsavimuos” 
(ne “Akademiniuose nusidavimuo
se”), bet paskui apsigalvojusi 
numetė į krepšį, bet aš juos pasi
griebęs pakišiau redaktorei. Sa
kau — tegu deda j “Akademinių 
dūsavimų” skyrių. Gal kas nors 
atsilieps ir tas žinias patvirtins.

Šarkiukas (Law I)

berengiant
Vėl visi idėją tąso iš visų pu

sių: “Klausykis, to tai jau tikrai 
niekas nesupras”. — Supras, su
pras! Ką manai, kad tu tik vie
nas turi proto?”

Išsidalina roles ir darbus. Mū
sų nedaug yra, ir kur pasižiūri, 
vis tie patys. Nors ne visai: du 
nauji veidai, iš pačių jaunųjų 
studentų, ir dirba smarkiai. Di
delė retenybė šiais laikais!

Tolimesnė darbo fazė — idėjų 
įgyvendinimas. Maža nauda iš ge
ros minties jei niekas kitas jos 
nemato. Su linksmu žodžiu, gera 
kompanija, stiklu alaus, gera nuo
taika darbas vaisingas.

Išvakarėse susisumuoja poros 
mėnesių darbas. Iš atmosferos 
juntama, kad sėkmingai dirbta. 
Visi pilni pasitikėjimo. Tik vienu 
pasirodymu dar abejojama. Visų 
bendra noumonė — tas numeris 
gana žemo standarto. Paliekam 
apsispręsti tiems, kurie vaidins.

Paskutinis žingsnis — išstatyti 
visą darbą žmonių sprendimui. 
Savotiškai keista. Mes turim su
rasti žmonių silpnybes, jas iškel
ti į viršų pavaizduoti taip, kad su
keltų juoko ir tikimės už tai pa
gyrų. Simas
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PASITARIMAI WASHINGTONE

Balandžio 11-12 dienomis, 
dalyvaujant Lietuvos atstoviu J. 
Kajeckui ir jo pavaduotojui dr. 
S. Bačkui, Washingtone įvyko 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Lietuvos Laisvės Ko
miteto ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų pasitari
mas. Vlikui atstovavo jo pirmi
ninkas min. V. Sidzikauskas ir 
vicepirmininkai S. Lūšys ir dr. 
B. Nemickas, Altui— jo pirmi
ninkas L. Šimutis, vicepirmi
ninkas dr. P. Grigaitis ir sekre
torius E. Bartkus, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei — val
dybos pirmininkas J. Jasaitis ir 
tarybos sekretorė dr. E. Arma- 
nienė ir Lietuvos Laisvės Komi
tetui — pirmininkas V. Sidzi
kauskas.

Turėdamas galvoje jau dvide
šimt penkerius metus trunkan
čią Lietuvos laisvės kovą ir oku
panto provokuojančius iššūkius, 
prievartaujant pavergtuosius lie
tuvius iškilmingais festivaliais 
liaupsinti pavergėją ir įvairio
mis dangstimis masinant ir lais
vuosius lietuvius prisidėti savo 
apsilankymu, — pasitarimas —

1. Reiškia griežčiausią pro
testą prieš tebetrunkančią Sovie
tų Rusijos agresiją Lietuvoje ir 
reikalauja laisvųjų valstybių vy
riausybes sudrausti agresorių.

2. Kviečia laisvojo pasaulio 
lietuvių organizacijas sudaryti 
specialius komitetus (išvien su 
estais ir latviais) ir lankyti savo 
kraštų centro ir vietos valdžios 
pareigūnus bei pasirūpinti iš jų 
proklamacijas, skelbiančias bir
želio 15-17 dienas Baltijos Tau
tų Dienomis. Kviečia ruošti de
monstracijas, meninius pasiro
dymus, žuvusiųjų partizanų ir 
Sibiro tremtinių pagerbimus. 
Demonstracijose ir susirinki
muose priimti rezoliucijas ir pe
ticijas. Rezoliucijomis: (a) pro
testuoti prieš Sovietų Rusijos ag
resiją ir nusikaltimus Lietuvoje, 
tremiant jaunimą į Arktiką, Si
birą ir kitur prievartiniams dar
bams; prieš rusų gabenimą į 
Lietuvą ir jų privilegijavimą; 
prieš lietuvių darbininkų ir ypač 
ūkininkų išnaudojimą ir apiplė
šimą; prieš religijos persekioji
mą, bažnyčių uždarinėjimą, ti
kinčiųjų niekinimą, tikėjimo 
mokymo draudimą ir dvasinin
kų trukdymą atlikti religinius 
patarnavimus tikintiesiems; (b) 
reikalauti Sovietų Sąjungą tuo
jau atitraukti iš Lietuvos savo 
karines jėgas, administracijos ir 
kompartijos aparatą, kad Lietu
vių tauta galėtų savarankiškai 
ir laisvai apsispręsti bei tvarky
tis; tuojau grąžinti į savo namus 
ištremtuosius ir į sovietų kariuo-

menę paimtuosius; tuojau grą
žinti tikintiesiems maldos namus 
ir sustabdyti religijų ir bažny
čių persekiojimą; (c) prašyti sa
vo kraštų vyriausybes, kad jos 
remtų Lietuvos pastangas atsta
tyti savo nepriklausomybę ir kad 
Jungtinėse Tautose iškeltų So
vietų Sąjungos kolonializmą 
Baltijos valstybėse ir pareika
lautų ją pasitraukti. Demonstra
cijos ir pasirodymai labiausiai 
koncentruotini birželio 15-17 
dienomis arba artimiausią sa
vaitgalį. Rezoliucijų ir peticijų 
pavyzdinius tekstus paruoš Vilk
as ir išsiuntinės pasitarimo da
lyviams ir visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės centrams.

3. Pasitarimas prašo laisvųjų 
lietuvių spaudą kuo daugiau nu
šviesti savo skaitytojams paverg
tosios tautos padėtį, sovietinius 
kėslus Lietuvoje ir laisvųjų lie
tuvių pastangas Lietuvai padėti.

4. Pasitarimas pritaria Balti
jos Valstybių Laisvės Tarybos

ruošiamam manifestui ; 
arabų, italų, ispanų, portugalų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis ir 
specialiems numeriams “The 
Baltic Review”, “Lituanus” ir 
“Revista Baltica”, o taip pat re
komenduoja svetimųjų informa
cijai panaudoti E.N. Sūduvio 
“Allein, ganz allein”, Pavergtų
jų Seimo “Lithuania”, Lietuvių 
K-to Pasaulinei Parodai “Lithu
ania”, K. V. Tauro “Guerilla 
Warfare on the Amber Coast”, 
J. Audėno “Twenty Years of 
Struggle for Freedom of Lithua
nia”, dr. V. Vardžio “Lithuania 
under the Soviets”.

5. Pasitarimas ypatingą dė
mesį atkreipė pavergtųjų lietuvių 
informacijai, taip pat aptarė 
JAV — Sovietų Sąjungos nau
jąją konsularinę sutartį ir ry
šium su ja reikalingus žygius 
Lietuvos teisėms bei interesams 
apsaugoti.

Pasitarimas praėjo vieningų 
siekimų ir sutelktinio darbo 
dvasia šūkiu: Reikalaujame Lie
tuvai laisvės! Kovojame prieš 
Sovietų Rusijos agresiją ir kolo
nializmą!

Ne visada !

anglų, •

BETARPIAI GREIČIAU IR TIKRIAU

VISŲ RŪŠIŲ
PERSIUNČIA

ELTA

D.L. P. PROTESTAS
Mūsų Pastogės redakcija gavo 

iš Demokratinės Darbo Partijos 
nuorašą protesto, kurį minėtos 
partijos Naujų Australų Taryba 
pasiuntusi Australijos užsienio 
reikalų ministeriui. Tuo raštu 
protestuojama prieš balandžio 10 
d. “The Herald” dienraštyje til
pusi skelbimą, pagal kurį Austra
lijos diplomatinėje tarnyboje esą 
laisvų vietų. Kandidatams į tas 
vietas statoma pažymėtina sąly
ga: jie turi būti britų piliečiai 
“with substantial Australian 
background.”

Demokratinė Darbo Partija ši
toje vietoje įžiūri tam 
kriminaciją ateivių, 
Australijos pilietybę, 
nes pagal tą skelbimą

tikrą dis- 
priėmusių 
atžvilgiu, 

ateiviai,

nors ir priėmę pilietybę, traktuo
jami kaip antros klasės piliečiai.

Šiuo skundu užsienių reik, mi- 
nisteris prašomas duoti atitinka
mą paaiškinimą.

Tos pačios Demokratinės Dar
bo Partijos Naujųjų Australų Ta
ryba pasiuntė užsienių reikalų 
ministeriui ir kitą raštą, liečiantį 
pabėgėlius iš Indonezijos užimtos 
N. Gvinėjos (West Irian). Pagal 
turimas žinias tokių pabėgėlių 
buvo pernai po 20 kas mėnesį, iš 
kurių vos trys gavo azylio teisę, 
kiti buvo grąžinti, nes, jie neįro- 
dę, jog jų gyvybei pasilikti ano
je pusėje buvę pavojinga.

Reikalavimas iš pabėgėlio įro
dymų, jog jam pavojinga gyventi

Su žmogaus mirtim, rodos pa
sibaigia visi vargai ir rūpesčiai. 
Toks yra visuotinis įsitikinimas.

Deja, ne visada.
Žmogus, kol gyvas, paprastai, 

keldamasis iš vienos vietos į kitą, 
būna vis sunkesnis. Kas nors už
gyvenama, nuperkama, o juk yra 
nemaža ir tokių žmonių, kurie 
pašte ar banke turi sąskaitą ir 
ten deda svarus, atliekančius nuo 
pragyvenimo. Kadangi tai deda
ma juodai dienai, tai dažnai ir 
specialiai pataupoma, šio ar to at
sisakant.

Bet mirtis nepripažįsta juodos 
dienos. Ji kartais prisistato ir 
šviesiausią dieną ir pirštu pamo-

ja žmogui. Žemiški vargai, žino
ma, tada baigiasi, bet kas gi nau
dojasi tuo, ką mirusysis buvo bu
vo gyvenime sukrovęs?

Jei velionis paliko testamentą 
ir jo vykdytoją, tai viskas vyksta 
taip, kaip nurodyta. O jei viskas 
palikta taip sau Dievo valiai, tai 
arba kas nors gyvųjų (draugų, 
gerų pažįstamų) turi pradėti ei
ti kryžiaus kelius palikimui žmo
niškai sutvarkyti, arba viską pa
siima krašto įstaigos sunaudoti 
taip, kaip įstatymų numatyta.

SIUNTINIUS LIETUVON GERIAUSIAI

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ BENDROVĖ

20 metų patyrimas, sąžiningas patarnavimas, ypatingai 
aukštos kokybės prekės, kiekvieną siuntinio gavėją paten
kina Lietuvoje, jei pasiunčiama per TAZAB firmą.

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

TAZAB & CO LTD
22, Roland Gardens, 

LONDON, S.W. 7 
England.

Argi iš tiesų mes norėtume, 
kad po mūsų mirties kas nors 
dar beprasmiškai lakstytų, rūpin
tųsi mūsų palikimu ir neturėtų 
už ko užsikabinti ir kaip jų išgel
bėti?

Ar nebūtų daug lengviau ir 
paprasčiau nueiti, kol gyvi, pas 
advokatą, sumokėti keletą svarų 
ir surašyti testamentą?

Tiesa, kol gyvenome Lietuvoje, 
testamentai mums buvo lyg ir 
svetimas dalykas. Kaip čia dabar, 
rodos, eisi testamentų rašinėti, 
tarytum ruoštumeis mirti! Kaip 
čia atrodys gyviesiems, kurie bus

minimi testamente: jie juk ga
li jaustis, lyg lauktų tavo mir
ties!

Kai gyvenimas buvo mažiau su
dėtingas, tai ir be testamentų bu
vo galima šiaip taip susitvarkyti.

Deja, svetur gyvenant tenka 
būti daugiau apdairiems, jeigu 
nenorime, kad viskas, kas mūsų 
sunkiai sukrauta, nueitų vėjais, 
visiškai ne pagal mūsų valią.

Jonas (E.L.)

....................................................................................................... įį
MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS g

JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! 3

teigia DLP Naujųjų Australų Ta
ryba, būtų pastatymas to žmo
gaus negalimam bandymui. Dau
gumos naujųjų australų, dabarti
nių Australijos piliečių, vargu ar 
būtų šiandie gyvų, jeigu iš jų bū
tų reikalauta panašių įrodymų.

Abu raštus pasirašė D.L.P. 
Naujųjų Australų tarybos garbės

L. PAGES

dymų, jog jam pavojinga gyventi Naujųjų Australų tarytu 
krašte, iš kurio turėjo bėgti, kaip' sekretorius A. Abolins.

MONUMENTAL MASON,
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — £ 

sąžiningiausiai pagamina Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- S 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

LIETUVOS — LENKIJOS 
PREKYBOS MAINAI

Balandžio 16 d. Vilniuje pasi
baigė kelias dienas trukusios Lie
tuvos ir Lenkijos prekybinių orga
nizacijų derybos. Spaudoje pas
kelbta, kad buvo susitarta pasi
keisti prekėmis 1966 metais už 
2.200 tūkst. rublių. Lietuva teiks 
Lenkijai dulkių siurblius, lininius 
audinius, užuolaidas, silkes, kitus 
dirbinius, be to ir gintaro, medžio 
ir tekstilės suvenyrus. Lietuva 
gaus siuvinius, galanteriją, namų 
apyvokos daiktus, moteriško tuale
to, kosmetikos reikmenis, žaislus.

(Ė)

Palik asaras Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIENĖ

(Tęsinys)

NOVOSTROIKA — KAIMAS MIŠKUOSE
Apie 130 šeimų tą dieną buvo atvežta į Novos- 

troiką, labai apleistą ir nusususį kaimelį, čia ra
dome kelis barakus su išlaužytomis durimis ir iš
daužytais langais ir apie penketą naujų nedidučiu 
namelių. Tai buvo "naujesnioji” kaimo dalis, ku
rioje gyveno rusų administracija: stovyklos'komen
dantas, valdininkai, inžinieriai, darbo kolonų pri
žiūrėtojai, ir buvo įrengta traktorių stotis.

Sustojus žmonės kraustėsi iš sunkvežimių ir 
krovė savo maišus apie juos. Buvau paskutiniame 
sunkvežimyje, belaukiant įsakymo išlipti, buvo įsa
kyta sunkvežimiams judėti toliau. Visi pradėjome 
šaukti ir maldauti, kad nebūtume atskirti nuo savo 
draugų ir giminių, bet niekas nesiklausė. Laimei, 
mus pavežė tik kokią mylią, į kitą Novostroikos 
dalį, Gorodoku vadinamą. Tai buvo senesnioji No
vostroikos dalis, pastatyta prie labai sriaunios Bie- 
los upės, triukšmingai atitekančios iš Sajeno kalnų. 
Gorodokas buvo dar labiau apleistas, negu naujoji 
dalis. Apie dešimt šeimų, mano įskaitant, apgyven
dino mokykloje. Iš tikrųjų, tai buvo vienas vienin
telis kambarys, kur nepakako vietos mūsų maišams 
sukrauti. Gulėti nebuvo kur kitur, kaip tik ant 
grindų, gi maistą gaminomės kieme, ant greitosio
mis susikurtų laužų. Tokiose sąlygose išbuvome iki 
rugsėjo mėnesio, iki mokslo metų pradžios. Mūsų 
laimei, vasara nebuvo lietinga. Ties mano galva 
mokyklos stogas buvo prakiuręs ir užėjęs lietus 
kiaurai permerkdavo visa, ką tik aš turėjau.

Rytojaus dieną, po atvykimo atėjo stovyklos 
komendantas, jo pavardė buvo Kačerginas, ir įsakė 
mums pasirašyti raštą, kuriame buvo sakoma, jog 
esame j tą vietovę atitremti visam likusiam savo 
amžiui ir kad bandymas pabėgti automatiškai bau
džiamas dešimt metų kalėjimo.

Kitą dieną jau turėjome daugiau progos apsi
dairyti. Radome krautuvę, kurioje tebuvo parda
vinėjama tik normuojama duona, degtukai ir drus
ka. Užsimezgė kalba su čia gyvenančiais rusais. 
Pasakojo, kad 1942 metais čia buvę atsiųsta kele
tas šimtų vokiečių šeimų iš Volgos srities, bet dau
gumą jų kažkur išgabeno savaitę prieš mums at
vykstant. Jų esą likę tik pora trejetą sunkvežimių. 

Didžiulės kapinės mums patvirtino rusų pasakojimą 
apie Volgos vokiečius.

Rusai taip pasakojo, kad jų tėvai buvę atga
benti dar prieš dvidešimt metų ir palikti čia gy
venti be jokių priemonių. Retas kuris jų išlikęs 
gyvas.

- Dabar kiekvienam buvo aišku, kad Čia esame 
atsiųsti mirčiai. Kai kurie net kalbėjo, kad gal ir 
klydome baisėdamiesi žydų žudynėmis Pasvalyje. 
Dabar atrodė, jog jų žudymas vyko žmoniškesnėse 
sąlygose, negu kančios, sveikatos netekimas ir mir
tis iš bado. Nieko geresnio čia negalėjome laukti.

Pasižvalgę aplinkui matėme kalnų šlaitus, 
apaugusius įvairaus žalumo spygliuočiais medžiais. 
Buvome apie porą šimtų mylių nuo Kinijos — Mon
golijos sienos. Mums buvo pasakyta, kad ta kryp
timi galime eiti tiek, kiek tik kojos neša, gi jau ci
vilizuoto pasaulio kryptim draudžiamoji zona buvo 
už dviejų mylių, ir visi tie, kurie peržengsią tą ri
bą būsią laikomi bėgliais. Tąja kryptimi, už maž
daug dvidešimt mylių nuo mūsų, buvo Galumeto 
miškų pramonės administracinis centras.

Kitą dieną visi per šešiolika metų amžiaus 
buvo paskirti į darbo grupes arba miške medžius 
kirsti, arba kelius tiesti, arba jau nukirstus me
džius piaustyti. Medžiams kirsti įrankius vyrai ra
do baisiai blogus. Kirviai buvo negaląsti ir atka
poti, piūklai su išlaužytais dantimis, žodžiu, viskas 
nepaprastai apleista.

Visi vyrai ir merginos vyresnės kaip šešiolika 
metų buvo paskirti miško kirsti po aštuonias valan
das per dieną. Bet miškas buvo apie penkias — še
šias mylias nuo barakų, taigi iš tikrųjų jie dirbda
vo nuo aušros ligi tamsos. Darbo normos buvo la
bai aukštos, ir su tokiais įrankiais, neturėdami pa
tyrimo, vyrai pirmąjį mėnesį teuždirbo tik po pen
kiasdešimt — šešiasdešimt rublių.

Man teko piaustyti ir skaldyti malkos netoli 
prie barakų. Medžiai buvo stambūs ir šakoti; mo
terys, paskirtos šiam darbui, vos uždirbdavo po 
penkiolika — dvidešimt penkis rublius per mėnesį. 
Vėl ta pati priežastis — netikę įrankiai ir patyrimo 
stoka.

Duonos svaras krautuvėje kaštavo du rublius, 

ir vienintelė pagalba, kad daugumas tą vasarą ir 
pirmąją žiemą išlikome gyvi, buvo ta, kad naudo
jomės savo atsivežtomis maisto atsargomis. Dau
gelis turėjome atsivežę drabužiams medžiagų, batų, 
sidabrinių šaukštų ir kitų dalykų, kuriais susido
mėjo rusai ir į kuriuos keisdavo maistą. Po mėne
sio mums buvo, leidžiama rašyti laiškus. Netrukus 
ėmėme gauti maisto siuntinių iš giminių Lietuvoje. 
Vargšai Volgos vokiečiai, trisdešimt metų išgyvenę 
komunizme, buvo praradę viską, ką galėtų iškeisti 
į maistą, o Sibiran išgabenus- ištisas apylinkes, ne
beturėjo į ką ir besikreipti pagalbos.

Mūsų grupėje ypatingai sunkion būklėn atsi
dūrė tos moterys, kurios turėjo keletą vaikų ir ku
rios išvežamos nepasiėmė geresnių daiktų, dabar 
taip reikalingų išsikeisti. Jos tikrai badavo. Naš
lės su vaikais sudarė gana didelę dalį mūsų bend
ruomenės. Komunistai išgabeno visus įtartus neiš
tikimybe jų sistemai. Aišku, moterys, kurių vyrai 
buvo kalėjimuose, negalėjo būti patikimomis.

Turėjau atsivežusi labai gerą žieminį paltą. 
Pasitaikius progai parodžiau jį miškų inžinieriaus 
žmonai, kuri juo labai susižavėjo. Išsiderėjau už 
jį penkis šimtus rublių, šešiasdešimt galvų kopūstų 
ir trisdešimt kibirų bulvių. Labiausiai buvau pa
tenkinta bulvėmis, nes jų krautuvėje nebuvo, gi 
mažas kibiras jų kaštuodavo apie aštuoniasdešimt 
rublių, jeigu pasisekdavo jų gauti iš apylinkės skly
pininkų.

Nesilioviau ieškojusi būdų, kaip perduoti ži
nią vyrui, kas atsitiko su mumis. Nujausdama, kad 
ko gera galiu ir aš būti išvežta, jau senokai buvau 
susitarusi su vienu pažįstamu, dirbančiu pašto įs
taigoje Lietuvoje, kad tokiu atveju pasiųstų mano 
vyrui telegramą, jog Barbora ir Jonas išvyko 
krikšto motinos aplankyti. Telegrama Joną pasiekė, 
bet vėliau, kai mano draugai bandė jam rašyti 
apie mane ir nurodyti mano adresą Sibire, tų laiš
kų jis jau nebegavo. Norėjau rašyti jam pati, bet 
neturėjau pašto ženklo ir čia nebuvo galima jų nu
sipirkti. Vistiek neiškenčiau ir pasiunčiau jam 
laišką be pašto ženklo. Vyras tą laišką gavo, nors 
niekas nesupras, kaip tai atsitiko. Atvykusi laišką 
radau vyro dokumentuose. Jis buvo rašytas labai 
prastame popieriuje, pasiųstas nešvariame voke, iš 
tikrųjų labai maža tepasako, bet jis išreiškė tai, 
ką aš tuomet jaučiau, todėl jį čia pakartoju:

Sibiras, 1948 m. liepos 14 d.
SVEIKI,
Atsiradome čia prieš mėnesį. Toli tai nuo 

mūsų tėvų žemės — apie 8000 kilometrų. Dabar jau 
dar labiau sumažėjo viltis Tave pamatyti. Mūsų 

mažasis Jonukas dar gyvas, gyva ir aš. Dirbame 
miškuose, kelių statyboje. Kertame storus medžius 
arba juos rauname su šaknimis. Nemaža čia lietu
vių. Kai kurie jų yra mūsų bendri draugai: In
driūnas, Aukštuolis, Dravinskas, tik keletą minint 
Mes, kaip ir kiti vietos gyventojai, “gyvename la
bai gerai”. Nežinome, kuriam laikui užteks jėgų 
išlikti gyviems. Jei turi dar noro kada pamatyti 
Jonuką, padėk jam, kiek gali. Maistas — mūsų 
didžiausias rūpestis. Jei negalėtum siųsti maisto, 
siųsk pinigų, vistiek gelbės kiek nors. Vasarą gali
me pirkti pieno — kvortą už du dolerius.

Didžiuliai kalnai ir miškai supa mus. Sudie 
civilizacija — neilgai truks, kol virsime vilkais. 
Vasarą čia šilta, bet žiemą šaltis krenta jki 60 
laips. žemiau nulio.

Davė mums pusvalandį pasiruošti kelionei. 
Suprasi, kad negalėjau pasiimti daiktų, kurie taip 
būtų dabar reikalingi. Esame apie 300 kilometrų 
nuo Baikalo ežero. >

Meldžiuos ir tikiu, kad gausi šį laišką. Prašau, 
tuoj atsakyk ir žiūrėk, ką gali daryti dėl maisto. 
..........  Barbora

P. S. — Prašiau Jonuką pridėti porą žodžių nuo 
savęs, bet jis tik prašo daugiau duonos, riekutę 
bebaigiąs valgyti. Jonukas ir aš gaunam du svarus 
duonos per dieną ir tai viskas. Prašau, dėl Dievo 
meilės, sužinok, ar gali mums siųsti maisto.

Pardavusi paltą inžinieriaus žmonai, kartu su 
ja susidraugavau. Padovanojau jai kai kuriuos 
sovo siuvinėtus rankdarbius. Ji tuo buvo tiek su
žavėta, jog palenkė savo vyrą, kad jis man duotų 
geresnį darbą. Mane paskyrė vaikų namų, mūsiš
kai vaikų darželio, valytoja su 210 rublių mėnesinės 
algos. Mano pareiga buvo kasdien išvalyti keturis 
tų namų kambarius, padėti prižiūrėti vaikus ir du 
kartus savaitėje išplauti grindis. Muilo, aišku, ne
buvo, tad teko plauti ir šveisti žvyru.

I tuos vaikų namus buvo priimami vaikai nuo 
dvejų iki septynerių metų amžiaus, jeigu jų moti
nos dirbdavo. Moterys turėjo už jų priežiūrą mo
kėti po septyniasdešimt penkis rublius per mėnesį. 
Pirmaisiais metais ten buvo tik dvylika vaikų, visi 
iš rusų administracijos šeimų. Lietuviai tremtiniai 
neturėjo pinigų.

Maistas buvo labai blogas. Iš ryto vaikai 
gaudavo po stiklą arbatos, truputį pasaldytos cuk
rumi, ir riekutę juodos duonos. Pietums bulvių 
sriuba ir kartais truputis grūdų. Pavakariais vėl 
arbata ir sausos duonos riekutė.

(Bus daugiau)
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PAREMKIME KOVIETES
"Kovo” merginos krepšininkės 

tikrai nesnaudžia ir gali būti Syd- 
nejaus lietuvių sportininkų paži
ba. Tik užbaigus vasaros turny
rą ir sėkmingai dalyvavus ilgojo 
savaitgalio Sydnejaus merginų 
geriausių komandų varžybose, jos 
gegužės 3 d. pradeda žaisti “Wes
tern Suburbs” A klasės žiemos 
pirmenybėse, kurios vyks kiekvie
ną pirmadienį vakarais Canterbu
ry Boys High School, Holden St., 
Canterbury.

“KOVO” MERGAIČIŲ ŽAIDIMO LENTELĖ
3.5.65 ir 12.7.65 8.30 vai. vak. Kovas — Scarborough I
10.5.65 ir 19.7.65 7.30 vai. vak. Kovas — AMOCO
17.5.65 ir 26.7.65 6.30 vai. vak. Kovas — East Leagues
24.5.65 ir 2.8.65 6.30 vai. vak. Kovas — R.S.L. Giants
31.5.65 ir 9.8.65 7.30 vai. vak. Kovas — Barbarians 2
7.6.65 ir 16.8.65, 8.30 vai. vak. Kovas — Barbarians 1
21.6.65 ir 30.8.65 9.30 vai. vak. Kovas — Newtown 1

5.7.65 ir 13.9.65 9.30 vai. vak Kovas — Balmain Tigers

• JAUNIAI BURIASI

Sydnejaus jauniai šiais metais 
tikrai sukruto ir atrodo, kad grei
tu laiku ir pas mus atsiras jaunų 
mergaičių ir berniukų krepšinin
kų, kurių paskutiniais metais taip 
stigo, šiuo metu kiekvienų sek
madieni Bankstown liet. Namų 
aikštelėje jauni berniukai ir mer
gaitės intensyviai treniruojami V. 
Binkio.

Jau gegužės 10 d. Auburn mer
gaičių gimnazijoje pradės žaisti

Po geros valandos žygiavimo 
staigiai įeiname į baltųjų ap
gyventus kvartalus. Ir čia bal
tas vargas, užgožęs mūsų eise
ną stebinčiųjų namus. Vaizdas 
panašus. Tik dabar veiduose ne 
džiaugsmas, bet neapykanta ir 
kartus nusiminimas spindi. Vos 
vienas kitas pamoja ranka, o 
paaugliai net tyčiojasi, visaip 
pravardžiuoja.

Vis dėlto mūsų nuotaika ne
pasikeičia. Drąsu, nes rodos tei
sybė su einančiais. O kariuome
nės irgi nemažai. Be to, beveik 
pusė žygiuojančių yra dvasiško 
luomo atstovai. Daugelis eina 
juodaodžių, bet nemažai su jais 
žygiuoja ir baltųjų. Neatsiliko 
nė vienuolės. Ir jų tūkstančiai 
čia.

Veltui piktinimasis, kad žygy
je iš Šeimos į Montgomerį teda
lyvavo tik komunistų agentai ir 
“bedieviai”. Man atrodė, kad 
žygiuojančiųjų gretose buvo 
daugiau tikrojo Tiesos, Kelio ir 
Gyvenimo šalininkų, nei tarpe jų, 
kurie šį žygį stebėjo ir į juos 
spiaudė. Ir, tur būt, teisinga bu
vo vieno žygiuojančio pastaba, kad 
rodės, jog buvo suvažiavusi visa 
Amerikos dvasiški ja.

TAMSI MASĖ IR BALTAS 
MARMURAS

Pagaliau kelių mylių eisena už
lieja pagrindinę Montgomery vi- 
durmiesčio gatvę. Kai eisenos uo 
dega pasiekia vidurmiestį, jos pra
džia jau prie valstijos gubernatū
ros rūmų, šie rūmai — ant kal
vos ir, rodos, vien tik savo stovė
jimu pasako, kad tai yra Alaba- 
mos valdžios pilis. Civilinių teisių 
kovotojų himnas “We shall over
come” garsiai užmuša pašaliečių

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iisimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Gėrėdamiesi gražiais “Kovo” 
mergaičių pasirodymais įvairiuo
se krepšinio turnyruose nelikime 
ir mes, visi sporto mėgėjai, nuo
šaliai ir bent savo dalyvavimu 
rungtynėse mes pamatysime ne 
tik aukštos klasės savų ir aus
tralų merginų žaidimą, bet tuo 
pačiu padėsime kietai kovojan
čioms savo krepšininkėms, kurios 
dažnai taip yra reikalingos dides
nio savųjų užnugario. Pirmadie
nių vakarai tegu pasidaro mora
linis ramstis mūsų krepšininkėms.

žiemos pirmenybėse “Kovo” jau
nės mergaitės. Tai tikrai graži 
pradžia naujos “Kovo” valdybos, 
kuri nuo pat pirmųjų dienų ima
si rimto darbo.

Dar nevėlu visiems Sydnejaus 
lietuviams tėvams atvesti savo 
mokyklinio amžiaus vaikus sek
madieniais į Bankstowną, kur 
jie sportinėje lietuviškoje dvasio
je ras tikro džiaugsmo ir bus ne 
tik savo tėvų, bet ir mūsų lietu
viškosios bendruomenės sportinis 
prieauglis. A.L,

J. 5OĮJŪNAS

VIENA DIENA ALABAMOJE
REPORTAŽS IS EISENOS UŽ LAISVĘ 

(PRADŽIA PR. M.P. Nr.)
replikas. Žygiuojame vidurmies- 
čio gatve. Pats vidurdienis. Kait
ri pietų saulė, juodas asfaltas, ne
apykanta persunkti keli plakatai 
sveikina atkeliavusius. Bet. iš 
priekio ir vėl ataidi “we shall 
overcome” ir vėl drąsu širdy.

Pagaliau pasiekiame aikšte 
prieš gubernatoriaus rūmus. Vis 
kas apsupta kariuomenės dalinių. 
Virš galvų helikopteriai. O saulė 
dar vis kaitina. Ant kalvos iškilu
sius rūmus saugoja garsieji Ala- 
bamos žandarai. Išsipustę, išsida
binę kaip lėlės. Valstijos tar
nautojai nebedirba.’ Visi išeina 
stebėti demonstracijos. Iš dešinės 
baltas, baltutėlis rūmas. - Pasiutiš
kai baltas. Tai “Alabama State 
Public Safety Building”. Ir tas 
baltumas gąsdina, nes tai valsti
jos policijos namai. Baltas rūmas 
slepia juodus darbus.

PAGALIAU SUTINKU 
DRAUGĄ

Netrukus didžiulę asfaltu išlie
tą aikštę užlieja minia. Nei galo, 
nei krašto nematyti. Visur mar
guoja užrašai, amerikietiškos vė
liavos. Taip, čia šio krašto vėlia
vos retai matomos. Ir ant pačių 
gubernatoriaus rūmų plevėsuoja 
tik Alabamos ir pietų konfederaci
jos vėliavos. Mūsų laimei užslen- 
ka debesys ir karštis sumažėja.

Klausomės ugningų negrų vadų 
kalbų. Jie kalba ne tik susirinku
siems, kurių dalis iš nuovargio ke
lionėje čia pat išsitiesę ant aikš
tės miega, bet taip pat ir visai 
Amerikai, nes visą aikštę supa ke
liolika televizijos aparatų. Kalba 
ne tik žinomieji vadai, bet ir pras
čiokėliai, kurie tiek daug neteisy
bės yra patyrę iš savo baltaodžių

STALO TENISAS AMERIKOJE

Žinoma, nėra jau taip austra- 
liečiams įdomu apie mūsų stalo 
teniso varžybas, tačiau neišken
čiu neparašęs. Yra dalykų, dėl 
kurių net verta pasigirti. Dabar 
gi pavasarėjant ir rašalas atšilo, 
tad rašau margą gromatėlę.

Neperseniausiai Detroito mies
te, kuris pasauliui' žinomas iš jo 
automobilių pramonės, buvo š. 
Amerikos lietuvių stalo teniso 
metinės varžybos. Mūsų krašte 
šis sportas nėra labai populiarus, 
vis tik ir čia kiek judama. Mūsų 
tenisininkai skaičiumi nėra gau
sūs, bet savo žaidimu gėdos nie
kam nedaro.

“VYTIS” VĖL PIRMOJI
Š. Amerikos stalo teniso veik

lioji Toronto “Vytis” yra tas pats 
kas Australijos lietuvių sporto 
gyvenime Adelaidės “Vytis” To
rontiškiai dėl gerų sąlygų ir pui
kių mokytojų visą laiką pirmau
ja mūsų teniso varžybose. Taip 
buvo ir šį kartą.

Vyrų klasės komandinėse var
žybose dalyvavo ketvertas viene
tų. Buvo žaista vieno minuso sis
tema. Vienoje lentelės pusėje To
ronto “Vytis” nukovė lengvai 
Clevelando “Žaibą” 5:1, o antro
je pusėje Čikagos “Lituanica” 
parklupdė Detroito “Kovą” 5:0.

Keisčiausias nuotykis įvyko 
baigmėje. Lituanica( atvykusi su 
stipriausiu sąstatu savo istorijo
je (J. Kavaliauskas, V. Kleiza, J.

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas “Kovas” maloniai dėko

ja ponui S. Juraičiui už tarpininkavimą parūpinant Newtown Po
lice Boys krepšinio salę.

A.L.S.K. "Kovo” Valdyba

kaimynų, štai moteriškė, kuri bu
vo pirmoji, atsisakiusi Montgome
ry miesto buse užleisti baltajam 
vietą, su ašaromis pasakoja, kad 
ši demonstracija ir vėl jai grąžino 
tikėjimą į teisingumą. Anot jos, 
laisvė ir teisingumas vėl pamažu, 
nors didžiausiai kentėdami, grįžta 
Alabamon.

Po trejetas valandų susirinku
siems pristatomas kun. Martin 
Luther King. Jis pristatomas 
kaip negrų Mozė, kuriam Aukš
čiausiasis įsakęs išvesti savo žmo
nes iš faraono Wallace nelaisvės.

Kun. King žodžiai su patosu, 
bet nuoširdūs ir jaudinantys. Jis 
nieko nebaugina, niekam negraso 
nei kalėjimu, nei dujomis. Jo ke
lias — Ghandi kelias.

Kun. Kingo kalba baigiasi. To
liau palaiminimas ir kartu bendra 
giesmė.

Prasideda “We shall overcome”.
Tai buvo mano gyvenime pats 

nepaprasčiausias įvykis. Jo nie
kad niekad neužmiršiu. Nebėra 
žodžių tam vaizdui ir jausmams 
aprašyti.

Iš mano kairės jaunas studen
tas žydiška kepuraite. Jo akyse 
nepaprastas ryžtas ir kovos ugnis. 
Man iš kairės — jaunas Alabamos 
moksleivis negriukas. Jis juodas 
kaip rudens naktis. Jo drabužis 
nudriskęs, batai apsivėlę raudonu 
gimtosios žemės moliu. Jis man 
sakosi, keliavęs visą savaitę per 
Alabamą. Keliavęs, nes tikįs į 
šviesesnį rytojų. Jo kojos pavar
gusios, kūnas reikalauja poilsio. 
Tačiau niekas negali nugalėti šito 
vaiko, nes tai dvasios milžinas.

Programos tvarkytojas prašo 
visų susiimti rankomis bendrai 
giesmei. Pamažu, bet tvirtai pra
siveržia giesmės žodžiai. Man nuo 
įspūdžio stiprumo net galva 
svaigsta. Ir kas gali sulaikyti šią 
giesmę? Nemanau, kad ją sustab
dytų Alabamos policijos ašarinės 
bombos ar Sibiro taigos.

Netyčia pažvelgiu į savo kaimy
ną negriuką, kuris man taip stip
riai suspaudė ranką. Jis aukštu, 
stipriu balsu skelbia pasauliui, 
kad “we shall overcome...” Vis
ką, viską. Čia ir kitur. Negriu
ko akyse ašaros. Man atrodo, kad 
niekada dar nemačiau tokių tyrų

Rašo JONAS ŠOLIŪNAS \

šoliūnas) buvo aiškus favoritas 
užbaigti “Vyties” dominavimui. 
Tačiau Vyties trijulė (Pr. Gvil
dys, J. Nešiukaitis, E. Vaičekaus
kas) visai kitaip galvojo. Jie net 
buvo tikri, kad apgins meistrys
tę. Taip ir buvo! Ir tai tik todėl, 
kad Lituanicos tūzai — Kava
liauskas ir Kleiza — nesistengda
mi pramazino du gyvybinius taš
kus. Pirmiausia Kavaliauskas kri
to prieš Nešiukaitį 2:0, o Vaiče
kauskas įveikė Kleizą 2:0. Vyties 
geriausias Gvildys neturėjo var
go prieš Lituanicos J. šoliūną lai
mėdamas irgi 2:0, gi Šoliūnas ne
tikėtai įveikė Nešiukaitį 2:1. Dar 
Lituanicai buvo vilties, kai sekan
čiame susitikime Kavaliauskas 
laimėjęs pirmąjį setą, pirmavo 
prieš Gvildį net 19:16. Deja, vi
sos viltys žlugo, kai Gvildys iš
pešė ne tik setą, bet ir laimėji
mą ir tuo būdu palaidojo visas 
Lituanicos viltis į pergalę, nes 
sekančiame susitikime ir vėl Ne
šiukaitis laimi, šįkart prieš Klei
zą 2:0. Taip Toronto Vytis ir vėl 
tapo meisteriu baigmėje įveikus 
Lituanica 5:2 santykiu.

STAIGMENA BAIGMĖJE
Gausiausia grupė varžybose bu

vo mūsų vyrija, kuri, deja, nie
ko ypatingo šiemet neparodė. 
Nors žaidimo klasė ir buvo neblo
ga, tačiau pirmenybių ei ga buvo 
įprastinė ir atrodė, kad daugumas 
dalyvių žaidė tik todėl, jog reikė

NETIKĖTA MIRTIS

Skaudi ir labai netikėta nelai-
mė palietė Adelaidėje ir daugeliui 
kitur pažįstamus sportininkus Ni
jolę Vyšniauskaitę įr Sigitą Zab- 
lovskį — Clayton-Smith. Balan
džio 21 d. 5 vai ryto ištikta šir
dies smūgio atsiskyrė su šiuo pa
sauliu jų motina Antanina Vyš
niauskienė. Jos vyras Stasys Vyš
niauskas yra. taip pat ilgametis 
Klubo narys ir priklausė krepši
nio sekcijos valdybai. Velionė bu
vo dar gana jauna moteris ir vi
suomet atrodė sveikai ir žvaliai. 
Ją tekdavo dažnai pamatyti ir 
krepšinio stadijone stebint savo 
jauną dukrą Nijolę žaidžiančią 
už Vyties mergaičių komandą. 
Nijolė dar labai jauna, bet jau 
pagarsėjusi krepšinio žaidėja. 
Šiais metais jinai antrą kartą iš 
eilės pateko į Pietų Australijos 
jaunių mergaičių krepšinio rink
tinę. Sigitas daugeliui pažįsta
mas kaipo lauko teniso žaidėjas. 
Neblogai savo laiku yra pasiro
dęs ir stalo tenise. Anksčiau ma
tėme jį žaidžiantį ir krepšį. Mir
tis labai klastingai pasigrobė dar 
vieną gyvybę iš lietuvių tarpo, 
ši nelaimė artimai palietė visą 
sportininkų šeimą ir jie kartu 
liūdi su velionės artimaisiais.

B.N.

ir brangių ašarų... Jos priminė 
man mano motinos nekaltas aša
ras... Ir tą momentą pajutau, 
kad savo gyvenime pirmą kartą 
sutikau tikrą draugą.

Greit baigėsi giesmė ir mes, pas
paudę .rankas, išsiskyrėme. Amži
nai. Gal būt, sava buitimi, bet ne 
pasiryžimu.

MUS KVIEČIA ATGAL
Po dviejų valandų laukimo, pa

galiau įsispaudžįu autobusan ir 
grįžtame į Montgomery aerodro
mą, iš kur keliausime atgal “na
mo.” Dar niekad Montgomery 
aerodromas nematė tiek žmonių. 
Kiekviena vietelė užsėsta nuvar
gusių keliauninkų. Nekantriai 
laukiame išskridimo valandos. 
Staiga, keleto žingsnių nuotoly
je, apalpsta garsusis negrų dar
bininkų vadas Randolph. Atskuba 
jo aplankyti kun. King ir Alaba
mos policininkai stumia mažą 
vežimuką. Žada Randolph vežti 
ligoninėn.

Keletas minučių laikotarpyje 
pats savo akimis pamačiau Ala
bamos policijos brutalumą. Visiš-

jo žaisti. Trūko entuziazmo ir ko
vos dvasios. Ypatingai buvo nu
sivilta mūsų jaunikliais, kurių 
vienas — Vyt. Nasvytis turėjo 
daug galimybių į meisterystę, ta
čiau ir jis neparodė jokio dide
lio užsidegimo ir telaimėjo tik 
jaunių titulą.

Vyrų klasėje pliusininkų pu- 
siaubaigmėje (visos varžybos 
pravestos dviejų minusų sistema) 
Kavaliauskas nesunkiai įveikė 
Vaičekauską 2:0, o Gvildys Klei
zą taip pat 2:0. Toliau baigmėje 
Kavaliauskas netikėtai gauna mi
nusą iš Gvildžio 2:1.

Minusjninkų pusėje užverda 
aštrios kovos dėl patekimo į baig
mę. Čia pusiaubaigmeniuose susi
tikimuose Nešiukaitis sunkiai 
įveikia Vyt. Nasvytį 2:1, o Ka
valiauskas Vaičekauską 2:0. Ne- 
šiukaičio susitikimas su Kava
liausku buvo vienas dramatiš
kiausių, nes Nešiukaitis vos neiš
mušė Kavaliausko iš turnyro. Ne
šiukaitis, laimėjęs pirmąjį setą 
21:14, antrame sete vedė net 17: 
13, bet Kavaliauskas šiaip taip 
išpešė 21:19 pergalę. Trečiame 
sete ir vėl Nešiukaitis pirmavo 
19:16, bet ir netikėtai Kavaliaus
kas susigriebė ir laimėjo 21:19.

Baigmėje jokio įtempimo. Ilga
metis meisteris Gvildys pirmą 
kartą smarkiai pasimetė. Atrodė, 
kad du pereitos dienos laimėji
mai prieš Kavaliauską turėjo bū
ti tik paskatinimas Kavaliauską 
“pribaigti”. Bet nutiko atvirkš
čiai. Pirmame susitikime Kava
liauskas neįtikėtinai lengvai lai
mi 2:0. Tokiu būdu abu turi po 
vieną minusą ir tenka dar kartą 
peržaisti. Ir vėl lemiamame susi
tikime Kavaliausko staigus atga
linis kirtimas ir “loop — drives” 
pakerta Gvildžio gynybą be jokio 
vargo. Antrą kartą Gvildys suk
lumpa 2:0. Taip Kavaliauskas ir 
išėjo į meisterius.

A. t A. ANTANINAI VYŠNIAUSKIENEI
iškeliavus į amžinybę

mūsų Klubo narį Stasį Vyšniauską, netekus žmonos, 
sportininkus Nijolę ir Sigitą, netekus motinos, 

giliai užjaučiame
A.L.S.K. "Vytis” Valdyba ir sportininkai.

Sportas Melbourne
MjELBOURNO “VARPO Jn.

KREPŠININKĖS

“Varpo” “F” grupės jn. mer
gaitės išsikovojo grupės finalus. 
Tačiau finaluose žaidimas buvo 
kažkaip pasimetęs, šlubavo gyni
mas ir pasuotės, ypatingai ant
ram puslaiky. Mergaitės stengėsi 
išlošti, bet jautėsi ryškus finali
nių rungtynių nervavimasis. Žai
dimas buvo didelio greičio, ir tei
sėjų nuomone jos buvo geresnės 
aikštėje. Pirmas puslaikis pasibai
gė “Varpo” naudai 4 taškais. Ant- 
ram puslaiky priešinga komanda 
(“St. Kilda”) pakeitė kairio spar-

kai be jokios provokacijos tur 
būt. dienos įvykių įsiuntinti, ke
li policininkai pradėjo skirti stu- 
miaman vežimukui kelią. Jie ne
sakė jokio žodžio. Neprašė pasi
traukti tačiau nespėjančius pasi
traukti mušė kumštimis tiesiog 
veidan. Jų veiduose buvo neapy
kanta ir švarios uniformos denge 
nešvarias širdis.

Prieš pat išskridimą buvo mums 
pranešta, kad prieš keletą minu
čių žuvo vienas įš demonstrantu. 
Tai buvo detroitiškė Luizzo. Po 
šios žinios Alabamos naktis pasi
darė dar tamsesnė ir dar galin
giau aidėjo nemirštami žodžiai: 
“we shall overcome...’

Iš Montgomery aerodromo iš
lydi visus užrašas: “Glad you 
came... hurry back...” Visi iške
liaujantieji su karčia šypsena per
skaito tą užrašą.

Skubame atgal. Paliekame Ala
bamą, kur dar vis tebeskamba 
klastingi šūviai ir girdisi prašy
mas — nepalikite mūsų vienų.

O jauno negriuko moksleivio 
veidu rieda tyra ašara.

Vyrų dvejeto baigmėje ir vėl 
staigmena, čia niekas nesitikėjo, 
kad Vyt. Grybauskas — V. Klei
za net j baigmę paklius. Tačiau 
visapusiškas Grybausko žaidimas 
nuginklavo Gvildį — Nešiukaitį, 
ir jis su Kleiza lengvai laimėjo 
meisterių vardą.

Trečioji staigmena — mišraus 
dvejeto baigmė, kur tėvelis J. Ne
šiukaitis su savo dukra Violeta 
netikėtai parklupdė E. Sabaliaus
kaitę — Pr. Gvildį 2:1.

JAUNIMAS —
PASIDIDŽIAVIMAS

šių pirmenybių šviesus pragįed- 
rulys buvo mūsų jaunosios kartos 
moterys. Ypatingai džiugino jau
niklių iš Toronto žaidimas Žino
ma, nei E. Sabaliauskaitė, nei Vi
oleta Nešiukaitytė sau lygaus ne
turėjo. Pirmoji skaitoma viena 
geriausių Kanados moterų stalo 
tenisininkių ir yra daugkartinė 
mūsų meisterė. Tačiau šių varžy
bų žvaigždė buvo Nešiukaitytė, 
nes ji, būdama vos 13-kos metų, 
laimėjo meisterių klasėje, mer
gaičių A ir B grupėse bei miš
raus dvejeto meistehystę. Paste
bėtina, kad Nešiukaitytė perei
tą mėnesį pasiekė laimėjimą, ko 
dar joks lietuvis ar lietuvė nepa
darė stalo tenise šiaurės Ame
rikoje. Ji atvirose J.A.V. pirme
nybėse laimėjo meisterio titulą 
mergaičių iki 14 m. grupėje, o 
grupėje iki 16 m. pasiekė baig
mę.

O Sabaliauskaitė šiuo metu yra 
pasaulinėse stalo teniso pirmeny
bėse Jugoslavijoje. Ji mūsų pir
menybėse tesuklupo tik prieš Ne
ši ukaitytę.
Kiek daugiau nusivilta jaunojo 

Vyt. Nasvyčio pasirodymu, kuris 
laimėjo tik jaunių grupėje.

Bendrai, visos pirmenybės pra
ėjo nors ir kukliai, bet tvarkin
gai. Buvo žaista dvi dienas, o sta
lų tai tikrai netrūko, nes garsio
je Detroito salėje Cobo Hali, ku
rios pastatymas kainavo apie 55 
milijonai dolerių, buvo išstatyta 
24 stalai ir visai nereikėjo laukti.

no puolikę, kuri sugabėjo praves
ti kamuolį pro gynimą ir pelnė 
labai svarbius “St. Kildai” 6 taš
kus. Be staigių pasuočjų koman
dai reikia gerai apšlifuoti meti
mą iš judesio ir įš po krepšio.

Rezultatai:— “Varpas” — 32, 
“St. Kilda” — 36. Taškai D. Stat
kutė 18, R. Milvydaitė 12, A. Sil- 
vaitė 2, R. Kliukaitė, R. Žiogai- 
tė, B. Crawley po O.

“V.W.A.B.A.” “Varpo” jn. 
mergaitės, nors ir pralošusios fi
nalus, įvertindama jų lošimą, pa
kvietė persirungimui į “C” gru
pę. šį kartą mergaitės sužaidė 
tikrai pasigėrėtinai ir nugalėjo 
“C” grupės komandą “Swans” 
santykiu 36 — 26.

Taškai: R. Milvydaitė 13, R. 
Žiogaitė 6, R. Kliukaitė 6, J. 
Bladzevičiūtė 6, D. Statkutė 5, 
Aur. Silvaitė 0.

Pakliuvus į žymiai aukštesnę 
grupę žaidimas mergaitėms bus 
sunkesnis, tačiau pažįstant 
jų pasiryžimą ir nuotaikas 
reikia tikėtis, kad jos išsilaikys.

Sėkmės jaunėms!
Jūratė

KODĖL TYLĖJO

Pareigūnų susirinkime Chruš
čiovas niekino savo primataką 
Staliną. Vienas iš dalyvių pasiun
tė kalbėtojui raštelį su klausimu: 
“O kodėl, drauge, taip nekeikei 
Stalino, kai jis buvo dar guvas?” 
Chruščiovas paskaitė, pasižiūrė
jo į klausytojus piktu žvilgsniu 
ir paklausė: “Kas jį parašė?” Ty
la, niekas neatsiliepė. “Matot 
draugai, dėl t<> pat ir aš tada ty 
Įėjau”, pasakė Chruščiovas.
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PRANEŠIMAS jančius parapijos tarybos narius 
įmokant po £1 išlaidoms padeng
ti.

ninko poste. Praktiškai jis valdo
Portugaliją autoritariniu būdu.
Salazarui šiuo metu yra 75 metai.

įvykiai pasaulyje
Ir Australija numato dar šiais 

metais pasiųsti savo karinių dali
nių į Pietų Vietnamą kovoti prieš 
komunistus, šiuo metu Vietname 
jau yra apie 100 Australijos ka
rinių instruktorių ir šeši kovos 
lėktuvai.

Gegužės 18-22 d.d. New Yorke 
įvyksta pasaulinis katalikiškos 
spaudos atstovų kongresas, ku
riame prelegentais numatomi net 
ir kaikurie nekatalikai. Kongre
so vedamoji mintis — tiesa sie
kiant laisvės.

MŪSŲ PASTOGĖ

pasiimti ne tik maisto, bet ką 
nors ir pramogai — ar tai svie
dinį, armonikėlę, ar kokio nors 
žaidimo priemonę, ar juokų krep- 
šelį dėl įvairumo ar įdomumo,

Parapijos Taryba

DeGAULLE SIEKIA NAUJOS 
SANTVARKOS,

Prancūzijos prezidentas savo 
kalboje pereitą savaitę pabrėžė, 
kad reikia naujos santvarkos ir 
naujos lygsvaros pasaulyje, kas 
atsvertų Amerikos ir Sov. Rusi
jos įtakas. Jis norėtų sudaryti to
kį kraštų bloką, kuris tvarkytųsi 
savarankiškai be jokios Amerikos 
ar Rusijos įtakos. Pati Prancūzi
ja laidosi nepriklausomos politi
kos ir mielai pagelbėtų tiems 
kraštams, kurie tam pritartų.

Balandžio'10 d. Persijoje įvyko 
pasikėsinimas prieš šachą ir to 
pasėkoje suimta eilė įtariamų, 
ypač tų, kurie mokslus baigė už 
geležinės uždangos.

Tunizija nepatenkinta Jungti
nės Arabų Respublikos preziden
to Nasser politika ir nori iš są
jungos pasitraukti.

AMERIKA ATSIKERTA
Balandžio 26 d. UNO nusigink

lavimo komisijoje Rusijos atsto
vas N. Federenko smarkiai užsi
puolė Vakarus, ypač Ameriką, 
kad vakarai tyčia trukdo nusi
ginklavimo pastangas. Ta proga 
buvo užpulta Amerikos politika, 
vedama Vietname, Afrikoje ir 
Vokietijoje.

Amerikos ambasadorius Mr. 
Stevenson atkirto pabrėždamas, 
kad tikėtasi, jog sovietų atstovas 
konferencijoje iškels ką nors 
naujo ir konstruktyvaus be senos 
giesmelės. Stevenson akcentavo, 
kad nuo karo pabaigos Amerika 
stiprinanti savo karinę galią kaip 
tik dėl vykdomos Rusijos eks
pansijos. Čia jis priminė savo kal
boje ir Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užgrobimą, Korėjos karą, 
Vengrijos bei Rytų Vokietijos su
kilimus, Berlyno blokadą ir gė
dingąją Berlyno sieną.

pra-
In-

KINIEČIAI INDIJOS 
PASIENYJE

Indijos gynybos ministeris 
nešė, kad raudonoji Kinija
dijos pasienyje sutraukusi nuo 13 
iki 16 divizijų. Tai didesnė ka
riuomenės koncentracija, negu 
kad buvo 1962 metais Indijos — 
Kinijos kinflikto metu. Toks ki
niečių kariuomenės koncentravi
mas Indijai kelia nerimo.

Amerika vis daugiau siunčia 
pastiprinimų į Pietų Vietnamą. 
U.S.A, prezidentas pareiškė, kad 
Amerika pasiryžusi ginti visą 
pietryčių Aziją nuo plūstančio 
komunizmo. Reikalui esant, Ame
rika pasiryžusi išvystyti ofenzyvą 
ir pačiame Šiaurės Vietnamą.

Pereitą savaitę Indonezijos re
guliarūs daliniai peržengė Borneo 
saloje Saravako sieną ir susidūrė 
su britų daliniais. Kautynėse įsi
veržėliai buvo atmušti.

Indija perspėjo Pakistaną, kad 
liautųsi kėlęs neramumus pasie
nyje, nes kitu atveju pati Indija 
pasirinks karo lauką.

Balandžio 27 d. Portugalijos 
ministeris pirmininkas Salazaras 
pradėjo 33-sius metus, kai jis yra 
be pertraukos ministerio pirmi-

Geguzynė Ingleburne
Balandžio 25 d. rytas. Austra

lai ruošiasi ANZAC dienos iškil
mėms, lietuviai skautai ir jų tė
veliai — kelionei į Ingleburn. Ir 
vieniems ir kitiems rūpesčio ke
lia tirštai apdengtas dangus 
tarpais purškiantis lietus.

8 vai. ryto gaunamas praneši
mas iš Ingleburn stovyklaujančių 
skautų vyčių: “Nelyja”. Valio — 
važiuojam!

"Kalėjimas” (dengta prekių iš
veš. mašina) iš Bankstowno išva
žiuoja pusiau prikrautas. Dar 
sustoja Yagoonoje. Čia tėvai ne
sutaria su vaikais. Tėvai nori va
žiuoti kartu su vaikais (gali pa
imti dar ir svetimų), o antrieji 
prašosi leidžiami važiuoti su “ka
lėjimu”. Jiems kad ir kiečiau, bet 
ten smagiau.

Kaip numatyta, 11 vai. vienas 
stovyklos stalas išdalinamas skau
tėms, kitas skautams išdėti ir pa
puošti margučius parodai. Visi 
dirba. Į talką ateina mamos ir tė
veliai, pradžioje patarimai?, o vė
liau darbu. P-nia E’. Šliogerienė 
pasiraičiusi rankoves maišo pur
vą “Kregždžių” lizdui. Bankstow
no mokyklos vedėjas taiso užra
šuose klaidas. Po pusvalandžio 
darbas baigtas. Pirmasis stalas 
skautų. Vilkiukai sudėję margu
čius į akmenukais apdėtą ratelį, 
papuoštą kitomis miško gėrybė
mis. Briedžių skiltis (šiandien 
mažiausia)irgi panašiai savo kam-

ir

pelį papuošusi. Kitame stalo kraš
te olą išsikasę “lokiai” ir prieky
je padėję užrašą: “Lokiai kiauši
nių nededa”. Patikrinus oloje 
rasta nemažai įvairiaspalvių mar
gučių ir, žinoma, niekas nepati
kėjo, kad tai būtų gegutės sumes
ti.

Skaučių stalas turtingesnis. Vi
duryje išdėti vadovių ir mamų 
atvešti originalesni margučiai, 
aplink skaučių. “Bitės” išdėjusios 
margučius prie avilio, o “lapės” 
prie olos. Jaunesniosios skautės 
— paukštytės visos krovė lizdus 
kur ir sudėjo margučius. “Kregž
džių” lizdas prilipdytas prie na
melio, “šarkos” iš sakų ir žolių 
sukrovusios medžio šakoje ir 
“Pempių — ant kupstelio žolėmis 
išklotas. Darbui baigiantis, visos 
skiltys mielai būtų priėmusios pas 
save p. Šliogerienę, kuri tam tik
rai turi gabumų.

Po pietų, 12.30 vai. pradedama 
tuntb sueiga. Vėliavų aikštėje su 
raportu sutinkama tunto v-ja. 
Tuntininkas su skaučių skyr. ve
dėja apeina visas skiltis ir jas 
pasveikina. Skiltys atsako savo 
šūkiu. Tuntininkas apibūdino šv. 
Jurgio asmenį ir kodėl pasaulio 
skautų įkūrėjęs R. Baden Powell 
jį parinko skautų golbėju.

Atvyksta margučių vertinimo 
komisija (p.p. V. Antanaitienė, 
O. Maksvytienė ir N. šliterienė).

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais pre

kybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti gi 
minėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir tikrai reika
linga.

Siūlome šiuos vertingus, labai augštos kokybės dovanų 
siuntinius, ypatingai žemomis kainomis, į kurias jau įskaity
tas sov. muitas ir pasiuntimas (Anglų valiuta).

L K S : 2 vyr. arba mot. elegantiški angliški lietpalčiai; 
7 jardai angliškos vilnonės medžiagos dviems vyr. kostiumams 
ir 8 jardai nepermatomo, sunkaus ir gražaus nailono 2 suk
nelėms tik už £39.10.0

P — 3 : 6 jardai šiltos angliškos vilnonės Ulster medžia
gos dviems paltams ir 3i jardų ekstra geros viln. angį, medžia
gos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V — 3 i 10i jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, me
džiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N — 4 s 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražių 
raštų nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.
’ Jungiant N — 4 su P — 3 susitaupo trys svarai pasiunti

mo išlaidų, nes, pav., N — 4 ir P — 3 junginys tekainuoja 
£37.0.0 ir V — 3 ir N — 4 junginys £ 28.15.0.

M — 13 : 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka
vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS PRISTATYMAS 

PER 3 — 4 SAVAITES.
Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD.. LONDON. E. 2., 
ENGLAND.

Atstovai Australijoje: K. Stankūnas, 5 Markwell St., 
Bowen Hills, Brisbane, Qnsld. ir St. Rečiuga, 58 Web) 
Street Nth., Mount Gambier, S.A.
Mūsų siuntinius galima užsisakyti ir per visus COSMOS 

skyrius.

Gegužės 23 d. Melbourne lietu
vių katalikų kapelionas kun. Pra
nas Vaseris švenčia savo 25-rių 
metų kunigystės jubiliejų.

šia proga iš visų Melbourne 
liet, organizacijų sudarytas ko
mitetas ruošiasi tą dieną jubilia
tą pagerbti.

Iškilmės pradedamos pamaldo
mis 11.45 vai. st. John’s bažnyčio
je (East Melbourne). Tuoj po pa
maldų ten pat didžiojoje salėje 
jubilijato pagerbimui bus vieša 
akademija. Po akademijos bus iš
kilmingi pietūs.

Norintieji pietuose dalyvauti 
prašomi nedelsiant registruotis 
pas p. J. Muloką ar jį pavaduo-

Rengimo Komitetą*

IŠKYLA Į TERRIGAL
Sydnėjaus lietuvių evnagelikų 

parapijos taryba gegužės 16 d., 
sekmadienį, rengia iškylą į Terri- 
gal pajūrį. Iš Sydney patartina 
išvykti apie 8 vai. ryto. Į Ter- 
rigal vykstama per Gosfordą. 
Terrigal’e sustojama ponų 
čauskų vasavietėj 13 Ash 
(pirma gatvė už didžiojo 
ridos” viešbučio).

Visi suinteresuotieji lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Blogam orui 
esant nevykstama. Bendru važia
vimu suinteresuoti prašomi skam
binti telefonu 70 4581.

Į iškylą vykstantieji prašomi

Mielus, sesę s. MARINĄ IR LAURIE COX,

sulaukusius antros dukrelės, nuoširdžiai sveikina

Sydnėjaus “Aušros Tuntas.

Jan- 
Str., 

“Flo-

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad gegužio 9 d. 

Motinos Dienos minėjimas Sydne- 
juj pradedamas 11.30 vai. pamal
domis už motinas šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe.

Oficialioji ir meninė minėjimo 
programa, kurią ruošia Sydne- 
jaus skautai ir ateitininkai, pra
dedama 5 vai. vak. Bankstowno 
lietuvių namuose.

Rengėjai,

REMONTAI 
NAMUOSE

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

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 8 
Abeckett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

Moterys Melbourne
IŠ MOTERŲ DRAUGIJOS 
VEIKLOS MELBOURNE

Balandžio 4 d. Soc. Globos Mot. 
D-ja suruošė daiktinę loteriją, iš 
kur gauta £55 pelno. Visoms po
nioms, aukojusioms fantų ir prisi
dėjusioms darbu, nuoširdžiai dėko
jame. Taip pat nuoširdus ačiū vi
siems, prisidėjusiems prie loteri
jos sėkmės, laimingiesiems ir ne 
taip laimingiesiems.

Draugija jau ruošiasi vieninte-

liam savo metiniam — Joninių ba
liui ir tikisi, kad rėmėjai pasiro
dys tokie pat duosnūs (gal net 
duosnesni!), kaip ir pereitais 
metais.

Nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d. 
Draugija skelbia rūbų vajų Puns
ko lietuviams sušelpti. Rūbus pri
ima p. p. E. Balčiūnienė 297 Victo
ria St., Abbotsford, E. Šeikienė 
54 Davidson St., Richmond ir A. 
Matukevičienė 3 Rialton Ave., 
Blackburn.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajiešokmi p.p. Aldona ir Pra

nas Kulikauskai. Jieško p. B. 
Kantanavičienė iš Omaha (USA). 
Pajieškomieji ar žinantieji apie 
juos prašomi atsiliepti Mūsų Pas
togės Redakcijos adresu.

LEGAL NOTICE

IN THE SUPREME COURT OF NEW SOUTH WALES
MATRIMONIAL CAUSES JURISDICTION ‘

LEON VALAS

Tuoj po jų, su prikrautu krepše
liu atvyksta Tėvų k-to “Velykų 
Bobutė” (p. M. Apinienė), kuri 
palygina tikruosius margučius ir 
krautuvėse parduodamus šokola
dinius. Toliau “Bobutė” gražina 
laimėtojams jų margučius. Gra
žiausius margučius turėjo Aldo
na Sankauskaitė “Pempių” būre
lio, Laura Karpavičiūtė — “Šar
kų”, Irena Birėtaitė — “Kregž-: 
džių”, Liuda Apinytė — “Bičių”, 
skilties, Danutė Šliogeraitė — 
“Lapių”, Jonas Birieta — “Brie
džių” skilt., Kęstutis Genys — 
“Lokių” ir Gailiukas Antanaitis
— vilkiukų. “Bobutė” visus apdo
vanojusi atsineštais margučiais 
išvyksta. Prasideda margučių ri
denimas. Po gero ppsvalandžio 
paaiškėjo laimėtoja: jaun. skau
čių — Liucija Genytė, vilkiukų
— Aliukas Skorulis, skaučių — 
Julija Bogušaitė ir skautų — 
Kęstutis Genys.

Kitus žaidimus praveda ps. 
Skorulienė ir s.v.v.sl. R. Cibas. 
Oras išgražėja. Dar truputį pa- 
lakstę, kai kurie skautai baigia 
žaidimus sušilę kai po “rugiapjū
tės”.

3.00 vai. trimituojant nuleidžia
ma vėliava. Tuntas persitvarko

paradui. Orkestrui grojant 
(akordeonu — Edas Šurka) tun
tas pražygiuoja pagerbdamas 
tunto vadiją.

Rudens dienos trumpos, todėl 
laiko niekas veltui neleidžia. 
Skautai ir svečiai kviečiami lau
žui. Laužą uždega s.v. K. Narbu
tas, praėjusią naktį davęs skau
to vyčio įžodį. Laužavedys s.v.vsl. 
R. Cibas. Padainuota, pasižiūrėta 
daug, pasirodymų. Dar programo
je dalyvavo pakviesti tėveliai ir 
mamytės ir tik ką atsikūręs skau
tų vyčių būrelis. Laužas užbai
giamas su “Ateina naktis”, susto
jus j du ratus.

Tuo pačiu laiku vyko Skautų 
Tėvų k-to ruošta gegužinė, kur 
vaikams žaidžiant tėveliai klausė
si p. P. Aleknos perduodamų 
dainų, magnetofono juostose įra
šytų ir Dainų šventės Melbour
ne. Tėvų k-tas parūpino dide
liems ir mažiems tinkamų gėri
mų. Įėjimas buvo nemokamas, o 
tai pat ir jokių aukų nebuvo pra
šoma.
• Stovyklavietėje, viso buvo susi
būrę apie 300 “galvų”, tai jau se
niai tiek žmonių buvo skautų že
mėje. L.A.

Vasario 16-sios Gimnazijai 
Draugija surinko £70 ir persiuntė 
Vokietijon. Ponas P. Šalkauskas 
paaukojo foto aparatą, kuris kiek 
vėliau numatomas leisti specialion 
loterijon gimnazijos naudai.

Šia proga nuoširdžiai dėkojame 
mūsų mieloms kaimynėms Mel
bourne liet, katalikų moterų Drau
gijos narėms už talkininkavimą vi
suose mūsų parengimuose ir už 
mielą bendradarbiavimą mūsų po
būviuose. Katalikių Moterų Drau
gijos narės pakviestos visur mums 
mielai padeda ir su mumis kartu 
dalyvauja bendruose darbuose.

Melbourne Liet. Mot. Soc.
Globos Draugijos Vadovybė

>:g

To
Take Notice That PATRICIA MONICA VALAS of 19 įį 
Brucedale Avenue, Epping has filed Petition No. 1442 of >j 
1965 for divorce, on the ground of Desertion. J
If you wish to defend you may file, an Answer in the Di- !♦; 
vorce Registry, Supreme Court, Mint Building, Macquarie >j 
Street, Sydney, on or before 16th June, 1965 and obtain g 
a copy of the Petition without charge from Mrs K. Rudlow, g 
Solicitor, 77 King Street, Sydney.

C.A.H. Harms >J
Registrar g

!♦!

KIEK AS SUŽINOJAU!

AUSROS
TUNTO SUEIGA

Savoje stovyklavietėje Ingle
burne, balandžio 25 d. įvyko 
“Aušros” tunto skautų-čių sueiga 
šv. Jurgio, pasaulio skautų globė
jo pagerbimui. Po oficialiosios 
dalies vyko žaidimai, vėliau lau
žas.' (žiūr. aprašymą atskirai — 
red.)

SKAUTŲ VYČIŲ SUEIGA
Balandžio 24 d. keturi skau

tai vyčiai įsikūrė savaitgalio iš
kylai Ingleburne, o temstant dar 
kita tiek prisidėjo atvažiavusių 
sueigai. Sueigą pravedė Rajono

LIETUVOJE RENKAMAS 
METALAS PAREMTI 

FESTIVALIUI
Ryšium su liepos mėn. pabaigoje 

Alžire rengiamu jaunimo ir stu
dentų festivaliu, neseniai Lietuvo
je pradėtas rinkti metalas. Pagal 
“Komj. Tiesą” (nr. 73), pinigai, 
gauti pardavus surinktą metalo 
laužą, eis į festivalio fondą. Dar 
numatoma rinkti lėšas ir iš kon
certų, sporto varžybų, kurias su
rengs komjaunimas. Į festivalio 
komitetą jau pasiųsti lietuviški 
suvenyrai iš gintaro, medžio, odos, 
be to, ženkliukai ir atvirukai.

(fi)

GYVAČIŲ PRIEGLOBSTIS
Kaįre vienoje įstaigoje buvo 

surengtos gaudynės gyvatėms, 
sulindusioms į storus foliantus ir 
ratų aplankus. Tik pasikvietus 
žinomą gyvačių gaudytojų šeimą 
— Abdelį Alį Tolbą, jo sūnų įr 
žentą, — pavyko susidoroti su 
neprašytais svečiais, šie trys spe
cialistai tik jiems vieniems žino
mais švilpimais ir gerkliniais gar
sais pajėgė išvilioti šliužus iš jų 
slėptuvių. Dvi pačios didžiosios 
gyvatės buvo nugabentos į Kairo 
zoologijos sodą, o šešios mažes
nės — į stotį, perdirbančią nuo
dus į serumą nuo gyvačių įkan
dimo. (E.L.)

TUNTE
sk. vyčių dalie vedėjas s.v.v.sl. R. 
Cibas. Sueigos metu aptarta toli
mesnės veiklos gairės ir kt. Bū
relio vadu išrinktas ps. A. Al- 
čiauskas, pąvad. — s.v.v.sl. T. 
Rote as.

Į skautų vyčių būrelį Įnis pri
imami tik tikrai apsisprendę pil
dyti L.S.S-gos reikalavimus skau
tams vyčiams.

METINIS AASE 
SUSIRINKIMAS

Įvyks gegužio 8 d. Estų namuo
se, Surry Hills. Susirinkime gali 
dalyvauti 10 kiekvienos tautybės 
atstovų.

Amerikos kariuomenėje išmo
kamos maždaug tokios metinės 
algos: generolui su 30 metų tar
nybos — 24.950 dol., pulkinin
kui su 25 metų tarnybos — 14.900 
dol., kapitonui su 
— 9.450 dol. ir 
gauna 2.076 dol.

žodžiu, į visuomeninį ir kultūrinį 
darbą įsijungę dideli ir maži.

11 m. tarnybos 
eilinis kareivis 
metinės algos.

Sydnėj iškis Antanas Gasiūnas 
paskutiniu laiku darbuojasi Albu- 
ry ir taiso arba veda naujus tele
fonus. Gal tas įgalins glaudesnį 
ryšį tarp Albury lietuvių ir Mūsų 
Pastogės?..

Mes dar tebesirūpiname steig
ti savas bibliotekas iš kurių daug 
tikimės, o štai skaitome Bostone 
(Amerikoje) išeinančiame “Ke
leivyje”, kad Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas Brooklyne, sėk
mingai veikęs nuo 1907 metų', tu
rėjo ir savo stambų knygyną. 
Bet dabar klubo nariai tiek su- 
amerikonėjo, kad tos bibliotekos 
knygomis nesinaudoja ir Klubo 
valdyba nutarė tas knygas norin
tiems dykai išdalinti. Gaila, kad 
mes atokiai gyvename nuo Brook
lyn©!

Pereitą šeštadienį išlydėjom iš 
Sydnėjaus advokatą Viktorą Mar
tišių iš Canberros pasidairyti po 
pasaulį. Kaip jam seksis, žadėjo 
pasipasakoti per Mūsų Pastogę. 
Išvyko laivu, tad linkėtina jam 
gero vėjo!

Anąsyk mojavom įvykstančiam 
adelaidiškiui J. Donėlai ir galvo
jom, kad jis tik vienas lietuvis 
tarp dviejų tūkstančių “Orianos” 
keleivių, o pasirodo, kad su juo 
drauge išplaukė į pasaulį ir eilė 
lietuvių: p. p. Valiukėnai ir M. 
Klimavičius iš Perth, p. Mauruse- 
vičienė ir Daudaras 
Sydney. *

Iš daug keliaujančių 
tais kam nors staiga 
dantį pusiaukelėj tarp Australijos 
ir Amerikos. Tokiai nelaimei iš
tikus sustokite Honolulu ir užeiki
te į dantų kliniką — ten dirba lie
tuvaitė dantų gydytoja ponia Al
dona Vizbaraitė — Cook.

(junj.) iš

gali kar- 
suskaudėti

Argentinos Lietuvių Balsas ap
rašo apie vietos kultūrininko ir 
diplomato D.F. Sarmiento knygą 
“Abraomo Linkolno gyvenimas”, 
kurioje minimi ir lietuviai. Ten 
sakoma, kad

Argentinos didelis kultūrinin
kas ir diplomatas Domingo Faus
tino Sarmiento, būdamas Argen
tinos ambasadorium Wašingtone, 
iš Amerikos Argentinon pasiuntė 
lietuvį inžinierių vilinetį Choda- 
sevičių, kuris buvo paskirtas vy
riausiu hidrologu ir upių planuo
toju. Chodasevičius Argentinoje, 
lygiai kaip Domeika Čilėje įtrauk
ti į Pietų 
toriją.

Amerikos kultūros iš

spaudoje paskelbta,

Netrukus Amerika numato pa
leisti du satelitus su žmonėmis, 
kurie orbitoje aplink žemę bandys 
susitikti ir

Londono
kad Anglijos bankuose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos deponuotų pi
nigų yra virš 15 milijonų dole
rių. Iš tų kapitalų nuošimčių iš
mokami atlyginimai veikiantiems 
minėtų kraštų 
vietų 
nigus

Sąjunga 
išgauti.

diplomatams. So- 
stengiasi tuos pi-

kooperuoti.

australiškai žiemai irArtėjant 
sydnejiškių Špokų šeimynėlė ryž
tasi ieškoti šiltesnio klimato: ne
užilgo išvyksta į Vokietiją.

Po pradžios metų jubiliejinių 
neramumų Geelongo lietuvių gy
venimas vėl grįžo į normalias kū
rybines vėžes: “Suktinis” sukasi, 
choras pradėjo sparčiai ruoštis 
ateinančių metų Dainų šventei,

mus pradedama tik kalbė-Pas
ti ekonominiais reikalais, o Ka
nados lietuviai pradėjo ir padarė. 
Štai Kredito Draugija “Parama" 
turi apyvartos apie 3 milijonus 
dolerių, bankelis “Litas” virš mi
lijono ir tiek pat parapijos ban
kelis Toronte. Kanados Lietuvių 
Fondas turi 75 narius, kurie fon- 
dan sudėję jau 12.000 dolerių, 
šis Fondas, kaip ir Amerikoje 
Lietuvių Fondas kaupia neliečia
mą kapitalą, ir tik iš kapitalo 
gauti procentai skiriami lietuvių 
kultūriniams reikalams. Ku-ka
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