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DAUGIAU
KOVOS DVASIOS!

Neseniai apgailėdami paminė
jam savo tautos aukas, kurios, 
deja, ne atviroj su priešu kovoj 
buvo paklotos, bet pasalūnišku 
būdu išplėštos, tautai nesiginant 
ir pasitikint skelbiamu okupanto 
draugystės ir tautų sugyvenimo 
principu. Vidurnakčiais įsibro
vęs okupantas į teisiųjų miegu 
besiilsinčių namus su negirdėtu 
brutalumu vertė savo aukas iš 
lovų, stūmė iš namų, iš tėvynės 
ilgų metų katorgai ir neišven
giamai mirčiai. Sis brutalus ak
tas okupanto buvo suorganizuo
tas taip, kad neįvyktų demons
tratyvaus pasipriešinimo, kad 
numatytos aukos būtų paimtos 
be didesnio sąmyšio. Vienintelis 
tų aukų pasipriešinimas buvo 
protesto žodis, viena kita savi
žudybė arba pasismeigimas ant 
enkavedisto durtuvo. Paskui 
trokštančių ir alpstančių tremti
nių vagonai išriedėjo į tolimuo
sius rytus, ir jų nepavijo nei ne
trukus prasidėjęs žaibiškas ka
ras, nei sulaikė pasilikusiųjų rai
dos.

Betgi lietuvių tauta nėra ver
gų tauta, kuri lenkias nužemintai 
ir pasiduodančiai. Mes lietuviai 
turime ilgų šimtmečių rašytinę 
istoriją, kuri paliudija, kad jei
gu lietuvių tauta nėra kapų ty
loje, kad ir šiandie gaji, tik skau
džiai kraujuojanti, bet nepalaido
ta, tai tik dėl to, kad ji savo 
egzistenciją išlaikė vien tik be
sąlygine ir per šimtmečius nenu
trūkstama kova. Lietuvis kovėsi 
net ir tada, kai iš tolo žiūrint 
tokia kova reiškė savižudybę. 
Jie nesvarstė, ar kova apsimoka 
ir kiek yra galimybių laimėti. 
Priešingai: lietuviai vadovavosi 
principu — geriau rizikuoti ko
va, negu be kovos žūti. Kovoje 
visados yra galimybė laimėti, gi 
nekovojant ir tos vilties kibirkš
tėlės nelieka. Tai patvirtino ir 
mūsų netolimos praeities politi
ka ir to pasėkoje Sibiro tremti
niai.

Toji pati be ryžto svarstymo 
dvasia teberusena ir mūsų tarpe: 
esame daugiau linkę graudenti 
save ir pasaulį tautos sopuliais 
ir išvežtųjų kančiom, negu ža
dinti savųjų tarpe kovos ryžtą ir 
prieš kitus pasirodyti, kad esa
me vien tik skriaudžiami begink
liais avinėliai, bet mokame ir
kovoti, ir rizikuoti, gintis ir ker
šyti! Kova visados patraukia net 
ir nesuinteresuoto dėmesį, negu 
elgetos dejonės. Gerai, kad mi
nime išvežtuosius, nes tas tik pa
rodo, kas laukia kiekvieno, kurs 
nekovoja! Bet juo labiau reikia 
pabrėžti ir tuos kovos etapus, 
kur visumoje pasireiškė visos 
tautos valia.

Visam pasaulyje lietuviai te
mini tik išvežtuosius, tarsi tai 
būtų pats aukščiausias tautos he
roizmo liudijimas, bet faktus, 
kur tasai herojišmas tikrai buvo 
parodytas, mes nutylime ir ne
prisimename, tarsi tai būtų tau
tą žeminantis dalykas. Antai ne
praėjus nė savaitei po birželinių 
trėmimų visa tauta spontaniškai 
sukilo ir trim tūkstančiais jau
nų gyvybių išpirko pradinį ne
ryžtingumą! Kodėl mes ties Šiuo 
faktu nesustojome ir nenulen
kiame galvos pagerbdami tuos 
didvyrius, kurie ne prievarta, o 
valingai aukojosi? Nepraėjus 
ketveriems metams po ano su
kilimo iš naujo toji spontaniška 
tautos rezistencija pasireiškė už
trukusi kruvinoj ir nelygstamoj 
kovoj ištisą dešimtmetį ir paklo

VI. Radzevičius

GRUMTYNĖS ERDVĖJE
Bent kuriam laikui pamirški

me vis labiau besiplečiančius ka
ro veiksmus Vietname; palikime 
indonezų ir malajiečių susikirti
mus ir rietenas, atmieštas buvu
sių galybių interesais; užsikimš
kime ausis, kad negirdėtume 
prieštaraujančių užsimojimų ku
riais smaugiama senutė Europa; 
nelieskime ir Lotynų Amerikos 
su jos nesibaigiančiom revoliu
cijom; nustokime galvoję apie 
raudonosios Kinijos atomines 
bombas; numokime ranka į in
trigas ir suktybes, kuriomis api
pintos nepriklausomą gyvenimą 
pradedančios Afrikos ir Azijos 
tautos.

Tie kunkuliojantieji verpetai, 
kuriuose neįmanoma atskirti tie
sos nuo melo, išlaisvinimo nuo 
pavergimo ir pasiaukojimo nuo 
išdavimo, mums, kaip lietu
viams, nieko neduoda. Jie kol 
kas dar nežada priartinti išlais
vinimo valandos pavergtai lietu
vių tautai.

Atidėję visa tai į šoną, valan
dėlei galime stabtelėti ties kita 
sritimi, kurioje kol kas dar ne 
taip išryškėjo politinės intrygos 
ir kurioje dar nedrįstama kišti 
priešininkui kojos. O ta sritis 
yra neribotos erdvės, kuriose at
eityje bus sprendžiamas ir pa
čios žemės likimas.

Kotryna Grigaitytė

NEŽINOMAM KARIUI

Ak, niekas nepašventino duobės 
Ir kryžium nepaženklino kapų!
Tik rūstūs ąžuolai 
Garbės sargyboje budės, 
Ir lapkritys raudos 
Ant Nemuno krantų.
Mes dedam įrašą savon širdin, 
Nelygioj kovoje tau kritus: 
Tu būsi laisvės pamatų 
Nedūžtantis granitas.

jusi ne tris, o penkiasdešimt 
tūkstančių kovotojų. Ir ši parti
zanu kova yra organiškas ano 
sukilimo tęsinys, kova, apie ku
ria ir šiandie gyvos visoje tauto
je legendos, nežiūrint, kaip oku
pantas visa tai nori suniekinti, 
bet lietuviui tai yra šventas at
minimas. Kodėl mes apie tai ne
užsimename? O tai reikėtų ypač 
užakcentuoti jei ne dėl svetimų
jų, tai dėl savo jaunimo, kurį 
visados labiau masina kova, ne
gu raudos. Net dažnam ir sve
timajam iškyla klausimas — ko
dėl nepakėlėt tegu ir nuogos 
rankos ir negynėt nelaimingųjų? 
Į tai mes turime atsakymų, bet 
viešai nutylime, tarsi mums bū
tų gėda kalbėti apie tai, kad des
peratiškai kovojome ir protesta
vome. Jau vien tik iš pagarbos 
mūsų žuvusiems aktyvistams ir 
partizanams mums reikėtų šauk
tis ne Vytauto garso, bet kovos 
dvasią grįsti dabartimi, dar tebe
kvepiančiu partizanų krauju, ku
ris daugiau bylos, negu senos 
istorijos raidė.

(v.k.)

27 PIONIERIUS

Bandymai užkariauti erdves 
įgavo realias formas 1961 me
tais. Tų metų balandžio 12 d. 
SSSR iškėlė savo pirmąjį astro
nautą Gagariną. Jis apskrido ap
link žemę vieną kartų per 108 
minutes. Po trijų savaičių, gegu
žės 5 d., JAV iškėlė į 116 my
lių aukštį savo pirmąjį astro
nautą Shepardą. Jo avantūra į 
erdves truko tik 15 minučių.

Nuo to laiko ligi šios dienos 
ir rusai ir amerikiečiai padarė 
dar po septynis skridimus į erd
ves. Iš viso, rusai erdvėse skrai
dino 11, o amerikiečiai 10 as
tronautų. Rusai išbuvo erdvėje 
430 valandų, o amerikiečiai 257 
valandas. Nežinia, kiek kaštuoja 
rusams viena skridimo valanda, 
tačiau amerikiečiai apskaičiuo
ja, kad jiems skridimo valanda 
įskaitant visus parengimus kaš
tuoja 5.7 milijono dolerių.

šeši rusų skridimai buvo at
likti pavienių lakūnų; vieną kar
tą skrido du astronautai ir vie<- 
ną kartą trys... Amerikiečiai pa
darė šešis solo skridimus (o li
kusiuose dviejuose buvo po du 
astronautus.

Daugiausia skridimų aplink 
žemę padarė rusas Bykovskis 
(81 apskridimas per 119 valan
dų) 1963 m. birželio mėnesį. 

Amerikoje pagamintas ir At
lante prie Bermuda salų išbandy
tas vieno žmogaus aptarnauja
mas ir valdomas povandeninis lai
vas. Paveiksle matome tokį povan

denini Star I, kuris sveria 2.580 
svarų, turi savo baterinj varikli. 
Jis gali operuoti ligi 60 pėdų gy
lyje ir išbūtų po vandeniu apie 
keturias valandas.

Š.m. birželio mėnesio skridime 
du amerikiečiai (Edward White 
ir James McDavitt) padarė 62 
orbitas per 98 valandas.

Rusų astronautas Leonov š. 
m. kovo 18 d. buvo išlipęs iš 
skrendančios kapsulės ir pralei
do erdvėje 12 minučių, š.m. bir
želio 4 d. amerikietis astronau
tas “supliekė” pasivaikščiojimo 
rekordą ir, išlipęs iš savo kap
sulės, pavandravojo erdvėse 20 
minučių .Ir jis darė nuotraukas, 
kalbėjosi su savo bendrakelei
viu, net užmiršdamas, kad jam 
buvo leista būti erdvėje neilgiau 
12-kos minučių.

Iš šios kondensuotos santrau
kos skaitytojui nebus sunku su
sidaryti vaizdą, kad SSSR ir 
JAV kietai varžosi dėl laimėji
mų erdvėse. Ir vieni ir kiti ruo
šiasi kelionei į mėnuli.

ANKSTYVASIS PAUKŠTIS

Skaitytojai, manau, bus paga
vę australiškos spaudos prane
šimus, kad milijonai Amerikos, 
Anglijos ir Europos gyventojų 
per savo TV aparatus stebėjo 
naujausių amerikiečių pakilimą 
į erdves. Tai padaryti įgalino 
pirmasis informacinis satelitas, 
žinomas “Early Bird” vardu.

1945 metais elektronikos in
žinierius anglas Arthur C. Clark 
savo kūrinyje “Bevielis Pasaulis” 
nurodė, kad atitinkamas sateli
tas su garsų ir vaizdų priėmimo 
bei perdavimo instrumentais tu
ri būti iškeltas iki 22.300 mylių 
ekvatoriaus linijoj. Tame aukš
tyje satelitas apskris aplink že
mę per 24 valandas. Kadangi ir 
žemės apsisukimui reikalingos 
24 valandos, satelitas visada bus 
tame pačiame taške, kuriame jis 
buvo iškeltas ir iš ten galės pas
toviai teikti informacijas atitin
kamai žemės rutulio daliai.'

Kai Clark skelbė savo idėjas, 
pasaulis žinoio tik vieną raketą 
— vokiečiu V-2, kuria karo me
tu buvo bombarduojamas Lon
donas ir kuri negalėjo būti iš
kelta aukščiau, kaip 100 mylių.

25-ri metai sovietinei 
agresijai Pabaltijy

Sis atsišaukimas išleistas sutartinai visų trijų 
estų, latvių ir lietuvių bendruomenių vadovybių 
Australijoje priminti savo tautiečiams prieš 25-rius 
metus įvykusią šių tautų tragediją ir taip pat bus 
plačiai paskleistas ir tarp svetimtaučių, ypač tarp 
vadovaujančių asmenų Australijoje. Atsišaukimas 
išleistas anglų kalba ir jo vertimą Čia paskelbiame.

Red.

Prieš dvidešimt penkerius metus Sovietų Sąjunga užpuolė 
Pabaltijo Valstybes. Apie 300.000 raudonosios armijos karių 
1940 m. birželio 15 d. įsiveržė*į Lietuvą, o į Latviją ir Estiją 
1940 m. birželio 17 d. Proteguojami okupacinės kariuomenės 
Kremliaus patikėtiniai pašalino Pabaltijo tautų legalias vyriausy
bes. Iš Pabaltijo kraštų buvo išplėšta nepriklausomybė ir jos pa
verstos Sovietų Sąjungos kolonijomis.

Sovietų Sąjunga, užpuldama Pabaltijo kaimynus, pradėjo žy
gį į Vakarus prieš laisvąjį pasaulį. Šios dienos tarptautinės įtam
pos ir taikai pavojaus šaknų reikia jieškoti Sovietų agresijos akte 
prieš Pabaltijo tautas 1940 metais.

Užpuldama Estiją, Latvija ir Lietuvą Sovietų Sąjunga sulau
žė taikos ir nepuolimo sutartis, kurias ji buvo pasirašiusi su šio
mis valstybėmis o taip pat ir kitus tarptautinius įsipareigojimus. 
Sutarčių nesilaikymas pasidarė būdingas Sovietų Sąjungos užsie
nio politikos bruožas.

Nuosavybės atėmimas, išnaudojimas, nuskurdinimas, įvedi
mas vergijos, užgniaužimas asmens teisių ir pagrindinių laisvių, 
rusifikacija, teroras, žudynės, masiniai trėmimai — štai sovieti
nės okupacijos ženklai Pabaltijo valstybėse. Atlikdami tokius veiks
mus sovietai pažeidė Jungtinių Tautų Deklaraciją įskaitant ir At
lanto Chartą, Jungtinių Tautų Chartą, sutartį prieš prievartą ir 
genocido nusikaltimus, ir visuotinę žmogaus teisių deklaraciją — 
ant šių visų dokumentų yra Sovietų Sąjungos parašai.

Estai ,latviai ir lietuviai išstoriškai ir tradiciškai yra vaka
rietiškos kultūros ir nusistatymo, deda savo viltis į Vakarų par 
šaulį. Savo pasitikėjimą Vakarais jie grindžia pakartotinais di
džiųjų valstybių, įskaitant ir Australiją, teigimais, kad nepripa
žįsta Pabaltijo valstybių aneksijos prie. Sov. Sąjungos ir kad tų 
valstybių diplomatinius atstovus tebelaiko galiojančiais; taip pat 
remiasi ir Jungtinių Tautų tikslais ir principais.

Savo nusistatymą atgauti laisvę Pabaltijo tautos išreiškė pa- 
sipriešindamos prispaudėjams tuo prisidėdamos kovoje už laisvę 
ir teises prie visų pavergtųjų Sovietų Sąjungos tautų. Nežiūrint 
sunkių nusivylimų mūsų žmonės gimtinėse vis tebetiki, kad bus 
atstatyta laisvė ir nepriklausomybė.

Šiais metais sovietinis okupantas rengia pasibaisėtiną spek
taklį — iškilmingą 25-rių metų Pabaltijo pavergimo paminėjimą, 
kurio metu pavergtieji bus verčiami dėkoti savo pavergėjui.

Mes sąmoningai jaučiamės atsakingi prieš savo tautas ir istor 
riją. 25-rių metų sovietinės agresijos proga laikome savo pareiga 
atskleisti mūsų pavergtų tautų aspiracijas ir prašyti Australijos 
vyriausybę ir visus laisvę mylinčius australus paremti jas reika
laujant joms apsisprendimo teisės.

A. Tanimae A. Dukatą S. Narušis
Estų B-nės p-kas Australijos Latvių Australijos Lietuvių

Federacijos p-kas B-nės p-kas

Tačiau po 20 metų Clark idėja 
buvo tiksliausiai įgyvendinta; 
“Ankstyvasis Paukštis” pakibo 
virš ekvatoriaus 22.300 mylių 
aukštumoje. Jis priima iš žemės 
ir perduoda atgal į žemę tiek 
garsus, tiek ir vaizdus. Iš dabar
tinės savo vietos šis satelitas ap
glėbia trečdalį pasaulio. Dar ki
ti du tokie satelitai, pakabinti 
ekvatoriaus vietose faktiškai ap
imt ųvisą pasaulį ir galėtų vie
nu ir tuo pačiu akimirksniu teik
ti visam pasauliui garsines bei 
vaizdines informacijas.

“Anksyvojo Paukščio” sukon- 
struavimas, iškėlimas į erdves ir 
išlaikymas vienoj vietoj, lygiai 
kaip ir jo veikimo principai, yra 
pasakiškai nuostabūs, Deja, ap
žvalgininkui skirta vieta verč'a 
mane visas detales išmesti.

Šiuo metu “Ankstyvojo 
Paukščio’ ’transmisijas gali pri
imtų visą pasaulį ir galėtų vie- 
savo keliu turi jas transformuo
ti. Tačiau visai neabejojama, 
kad už kelių metų bus galima 
iškelti į erdves tokius satelitus, 
kurių programas sugaus eilinis 
radio ar TV aparatas be sudė
tingų stočių tarpininkavimo.

(Nukelta į psl. 2)

ŽINIOS
Linksma naujiena! ALB Kraš

to Kultūros Taryba savo paskuti
niame posėdyje nutarė kasmet iš
leisti po vieną Australijoje gyve
nančių rašytojų knygų.

•
Iš Melbourne gautos magnetofo

ninės juostelės, kuriose įrašyta 
visa pernykštė Dainų šventė. Kul
tūros Taryba galvoja išleisti ilgo 
grojimo plokštelę.

*
Australijos min. p-kas Sir R. G. 

Menzies yra išvykęs ir šiuo metu 
veda svarbius pasikalbėjimus su 
Amerikos prezidentu ir kitais as
menimis. Sir R. G. Menzies pasau
ly yra laikomas vienu iš gabiausių 
šios dienos politikų britų tautų 
sąjungoje.

Po sėkmingos istorinės kelionės 
po erdves amerikiečių astronautai 
sėkmingai pasiekė žemę. Paska
tinti šios sėkmės amerikiečiai ne
trukus (greičiausia rugpiūčio 
mėn.) žada išleisti naujus astro
nautus į žemės orbitą dar svambes
niems uždaviniams. Šiam numaty
tam skridimui jau pradėti paruo
šiamieji darbai.

★
Pereitą savaitę Vietname įvyko 

smarkus mūšis džiunglėse, kur 
skaitoma Pietų Vietnamo žuvusių 
apie 250, maždaug tiek pat ir 
priešo pusėje.
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MŪSŲ PASTOGE

VLIKo PIRMININKAS DIENOS KLAUSIMAIS
MIN. V. SIDZIKAUSKAS LAISVINIMO IR KITAIS POLITINIAIS KLAUSIMAIS

M.L.M.S.G. D-jos vadovybė

liu-
galimybių, kad minėta Ko- 
svarstys sovietinio kolonia- 
Pabaltijy klausimų. Tik ar

Lais- 
estais

Re-
Ne-

Sov. S-je
Bendroji

Grumtynės.,
(Atkelta iŠ psl. 1)

Du dalykai — pareiškė V. Sid- 
zikaukas, šiuo metu VLIKo Val
dybai labiausiai rūpi: 1. Lietuvos 
laisvės kovų 25-rių metų sukaktį 
panaudoti laisvojo pasaulio sąži
nei supurtinti ir jo dėmesiui į Lie
tuvos bylą atkreipti; 2. Okupanto 
skelbiamą pavergimo džiūgavimą 
nukaukuoti (demaskuoti) laisvų
jų lietuvių veikla už Lietuvos 
laisvę, o okupanto neapykantą ir 
panieką Lietuvos laisvės kovoto
jams neutralizuoti laisvųjų lietu
vių dėmesiu ir pagarba laisvės 
kovos aukoms.

Turėdama galvoje bendrą visų 
trijų Pabaltijo valstybių dabarti
nę padėtį, VLIKo Valdyba randa 
tikslinga ir šių sukakties metų žy
gius apjungti Estijos, Latvijos Ir 
Lietuvos vieninga programa. Tai 
programai vykdyti esame sudarę 
Pabaltijo Valstybių Laisvės Tary
bą. Taryba jau paskelbė keliomis 
kalbomis savo Manifestą ir išlei
do brošiūrą “The Baltic Count
ries — Soviet Colonies in Heart 
of Europe”. Paragino visų lais
vųjų kraštų estus, latvius ir lie
tuvius- bendromis jėgomis daryti 
žygių pas atitinkamas vyriausy
bes, kad būtų paskelbta Pabalti
jo Tautų Diena, kad Jungtinėse 
Tautose paremtų Pabaltijo bylos 
iškėlimą ir kitomis progomis pa
laikytų Pabaltijos tautų laisvės 
kovą.

JAUNIMO REIKALAIS
ŠAUKIAMAS TARPŽINYBINIS SUSIRINKIMAS

Mes dažnai nusiskundžiame vadovai bei organizacijų atsto- 
mūsų atžalynu — jauna karta, vai, visuomenininkai, kuriems 
kad jis nesidomi savo tėvų kai- rūpi jaunimo ateitis ir kurie no- 
ba, kad nenori suprasti tautinių retų patiekti savo sumanymų 
reikalų, nesidomi tautine kultu- jaunimo reikalais. Jei iš tolimes- 
ra, spauda ir tautinių organiza- nių apylinkių atstovai negalėtų 
cijų reikalais, kad tolsta nuo dalyvauti šiame Tarpžinybiniame, 
vyresniųjų ir krypsta į svetimy- susirinkime, prašome rašyti savo 
bes. sumanymus, pasiūlymus raštu,

Jei tuose nusiskundimuose ir jie bus susirinkimo išdiskutuoti ir 
yra kiek tiesos, bet ar mes, vy- apsvarstyti. Pasiūlymus siųsti 
resnioji karta, pirmoje eilėje tė- Krašto Valdybai, Box 4558, G. 
vai, organizacijos ir Bendruo- P.O., Sydney.
menės vadovybė, ar padarėme Jei šiame Tarpžinybiniame su- 
viską, kad jaunąją kartą išlai- sirinkime bus pasiekta vertingų 
kius tautinėje dvasioje? nuomonių jaunimo auklėjimo

Krašto Valdyba apsvarsčiusi reikalais, Krašto Valdyba iš 
jaunimo reikalus nutarė, šaukti kondensuotos medžiagos paruoš 
Sydnejuje Tarpžinybinį susirin- leidinį brošiūros ar statuto pavi- 
krmą, kuriame bus išdiskutuota dale ir patieks Australijos lietu- 
ir apsvarstyta jaunimo tautinio vių bendruomenei vadovautis, 
auklėjimo būdai ir priemonės — - - • - 
,nuo lopšio iki savistovaus gyve
nimo. Jame bus paliesta:

1. priešmokyklinio jaunimo 
auklėjimas,

2. savaitgalio mokyklos, jų 
programos,

3. jaunimo organizacinė veik
la,

4. organizacijų santykiai ir 
bendravimas,

5. jaunimo pasilinksminimai 
(suartėjimas),

6. jaunimo spauda,
7. jaunimo teatrai,
8. jaunimo dalyvavimas pla

tesnėj visuomeninėj veikloj,
9. jaunimo šventės, pasiro

dymai i r t.t.
Šiame Tarpžinybiniame sus

inę dalyvaus Kr. Valdyba, Kr. 
Kultūros Taryba, Bankstowno 
Kultūros Taryba, Sydney, Bank- 
stown Cabramatta Apylinkių 
pirmininkai ir kultūros reika
lams nariai. Krašto Valdyba 
kviečia dalyvauti: savaitgalio 
mokyklų mokytojus, tėvų komi
tetus, visų lietuviškų organiza
cijų, klubų, būrelių, meno, jau
nimo ir profesinių vienetų, pa
rapijos vadovaujamus organus 
(in korpore), buvusius organi
zacijų vadovus, visuomenininkus 
ir spaudos atstovus.

Taip pat kviečiami dalyvauti 
krašto bendruomenės Apylinkių

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

I BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NJ&.W. Phane LW 1226 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir HsimokėjimuL Moe kalbame vokiškai.
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Šalia Pabaltijo Valstybių 
vės Tarybos su latviais ir 
solidariai veikiama Pavergtųjų 
Europos Tautų Seime ir Estijos, 
Latvijos , Lietuvos Laisvės Ko
mitetų plotmėje. Bendromis jėgo
mis leidžiame “The Baltic 
view” ir “Revista Baltica”. 
seniai man pačiam teko visų 
jų Pabaltijo valstybių vardu 
dyti JAV Kongreso Pakomisiui 
Europos Reikalams.

Lietuvių jaunimo demonstraci
jos Vašingtone .Kongreso Pako- 
misio Europos Reikalams susido
mėjimas Pabaltijo valstybių pa
dėtimi, Lietuvos vėliava New Yor- 
ko Pasaulinėje Mugėje ir Lietu
vių Diena birželio 13 su pamal
domis Vatikano Paviljone, neskai
tant daugelio kitų faktų bei reiš
kinių, liudija didesnį atgarsį Lie
tuvos ir Pabaltijo valstybių bylai. 
Tiesa, lig šiol mes tokio atgarsio 
nesame pajutę iš

Nepraleidžiam 
progos reikalauti 
Jungtinių tautų 
pradėtų sovietinio 
tyrimus, čia mums stipriai talki
na Tarptautinė Žmogaus Teisių 
Lyga, taip pat Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas. Šia prasme ne
abejotinai pozityvus yra ir L. Va
liuko 
“For 
vaidmuo. Tatai prisiminė ir Kon- 

Europos.
nė mažiausios 
ir prašyti, kad 

24-ių Komisija 
kolonializmo

Komiteto
Action’’

vadovaujamo 
Congressional

sumanymus, pasiūlymus raštu,

Tarpžinybinis susirinkimas nu
matomas liepos pabaisoje, ar 
rugpiūčio pradžioje. Tiksli data 
ir vieta, bus pranešta vėliau.

A LB KraSto Valdyba

RAMO VENAI DIRBA
Lietuvių Veteranų Sąjunga 

“Ramovė” su centru Čikagoje ir 
skyriais beveik visose pasaulio 
lietuvių kolonijose, yra laikytina 
viena iš drausmingiausų ir gal 
aktyviausių lietuvių organizacijų. 
Ji turi savo specifinius uždavi
nius, tačiau drauge remia ir visus 
kitus lietuviškus poreiškius, kur 
tik mato reikalo. Ramovėnai lei
džia savo mėnesinį žurnalą “Ka
rį”, yra išleidę net vieną kitą vei
kalą Lietuvos karų ir istorijos te
momis. Iš jų pažymėtinas stam
bus veikalas “Pirmas dešimtme
tis”. Dabar sparčiai ruošiamasi 
plačios apimties veikalui — Lie
tuvos karybos istorijai. Medžiaga 
šiam veikalui stropiai renkama ir 
tai būtų labai didelis įnašas lie
tuvių tautos kultūros istorijai.

Ir Australijoje ramovėnai vyk
do plačią veiklą. Nežiūrint savo 
įsipareigojimų organizacijai, jie 
aktyviai reiškiasi ir bendruomeni
nėje plotmėje: kasmet rengia 
Lietuvos kariuomenės paminėji- 

padėtį ir todėl yra na- 
nenoras savo saujon dar 
“karštų bulvių” pasiimti, 
jokio ženklo, kad Ame-

gres© Užsienio Reikalų Komisijos 
Europos Reikalų Pakomisio pir
mininkė Mrs. Edna F. Kelly. O 
bendri estų, latvių ir lietuvių ko
mitetai atskiruose kraštuose ska
tins savas vyriausybes Jungtinėse 
Tautose kelti Pabaltijo valstybių 
bylą.

Yra 
misija 
lizmo 
ir kada jas Jungtinių Tautų foru
mą lemiančios jėgos norės naudo
ti — kitas klausimas. Faktiškai 
Jungtinės Tautos gyvena gana 
kritišką 
tūralus 
daugiau

Nėra 
rika savo ligšiolinę politiką dėl 
neteisėtos sovietinės aneksijos Pa
baltijo valstybėse būtų lihkusi 
peržiūrėti. Savo keliu įvairiais 
kanalais yra daromi žygiai Va- 
šingtonone, kad vyriausybė ar 
Kongresas šiemet parodytų savo 
specialų dėmesį Pabaltijo valsty
bėms.

Pietų Amerikoj kaikurie kraš
tai suinteresuoti plėsti savo ūki
nius santykius su Sovietų Sąjun
ga ir todėl, bent oficialiai, daro
si santūrūs mūsų bylos atžvilgiu, 
kad neerzintų Maskvos. Tačiau 
dauguma Pietų Amerikos kraštų 
patys jau turi aktyviai gintis nuo 
komunistinių užmačių. Jie ne tik 
supranta Pabaltijo valstybių rei
kalus, bet ir talkina mūsų pas
tangoms.

Turima žinių, kad apsijungi
mas VLIKe sukėlė teigiamų nuo
taikų Lietuvoje. Išeivių tarpe iš 
spaudos išnyko tarpusavio prie
kaištai bei įtarinėjimai. Pačioje 
VLIKo Valdyboje ir Taryboje 
ryškus visiškas vieningumas ir

LIETUVOS JAUNIMAS 
MASKVOS, LENINGRADO

AUKŠT. MOKYKLOSE
Ne viena proga Lietuvoje pa

brėžiama, kad lietuviškasis jau
nimas noriai vyksta mokytis į 
aukštąsias Sovietų Sąjungos, 
ypač į Rusijos Federacijos res
publikos, mokyklas. Per 25-rius 
Lietuvos pavergimo metus keli 
tūkstančiai Lietuvos vaikinų ir 
merginų mokėsi ir baigė įvairių 
Sovietų Sąjungos respublikų 
aukštąsias mokyklas. Į įvairias 
Sovietijos mokyklas jaunimą mo
kytis siunčia Vilniaus Valstybinis 
aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo komitetas. Šiuo metu įvai- 

mą, finansine parama ateina į 
talką, ne tik lietuviškoms institu
cijoms, bet ir organizacijoms. 
Štai, Sydney ramovėnai, kaip jau 
skaitėme anksčiau, remia savo iš
tekliais Moterų soc. globos Drau
giją, savaitgalio mokyklas, jau
nimo organizacijas. Sydnejiškiai 
ramovėnai pirmieji įnešė £25 į 
fondą Australijos liet, jaunimo 
atstovams nuvykti ateinančiais 
metais į Pasaulio Jaunimo Kon
gresą.

Be kitų darbų ramovėnai dar 
turi pastatę įspūdingą paminklą 
žuvusiems lietuviams kariams Či
kagos Jaunimo Centro sodelyje.

LIETUVIAI PASAULYJE
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
PLB Vokietijos Kr. Valdyba 

Vasario 16 Gimnazijos sodyboje, 
Huettenfelde, liepos 24-25 d.d. 
rengia Vokietijos lietuvių suva
žiavimą. Šiais metais Joninių va
karas Gimnazijoje nerengiamas.

(E)

LIETUVIAI POSĖDŽIUOSE 
VAK BERLYNE

V. Berlyne nuo 1964 m. veikią 
Europos Rūmai, Baltų D-jos Vo
kietijoje talkinami, birželio 8-12 
d.d. Berlyne rengia informacinio 
pobūdžio posėdžius. Jų tema: 

bendromis jėgomis bei pastango
mis ieškojimas kiekvienam klau
simui geriausio sprendimo, kiek
vienam veiksmui — geriausių re
zultatų.

Ūkiniai sunkumai 
stiprina laisvės viltis, 
tarptautinė nuotaika už tautų 
laisvą apsisprendimą, be abejo, 
yra didelė moralinė atrama Pa
baltijo valstybių laisvės kovoje. 
Tai daugiau nei pragiedrulio švys
telėjimas. Tai jau nuolatinis sig
nalas okupantui, kad jo agresijos 
sukurta padėtis Pabaltijo valsty
bėse yra neteisėta ir laikina. Dau
giau negu pragiedrulis yra ir 
Amerikos politika Pietryčių Azi
joje ar Domininkonų saloje. Ži
noma, tarptautinės padėties po
veikis Lietuvos laisvės kovai daug 
pareina nuo to, ar ir kiek mes pa
tys iškilusias progas sugebame ir 
pajėgiame panaudoti, šio meto 
tarptautinės padėties šešėliu ten
ka laikyti Jungtinių Tautų Deko
lonizacijos (24-ių) Komisijos vie
našališką savo uždavinių susisian- 
rinimą tik Afro-Azijos kolonia
lizmo klausimams, vengiant so
vietinio kolonializmo. Norisi ta
čiau tikėti, kad ir šiame šešėlyje 
gali pasirodyti prošvaisčių. Kiek
vienu atveju, kad ir vingiuota 
tarptautinės raidos kryptis yra 
tautų laisvės kryptis.

Šiuos Lietuvos laisvės kovų 
25-rių metų sukakties metus lai
kau sustiprintos Lietuvos laisvės 
kovos metais. Tai reiškia visų 
laisvųjų lietuvių pastangų bei 
darbų sustiprinimą ir išplėtimą. 
Pirmiausia, tai turi pasirodyti 
kaip tiktai tokiomis progomis, 
kaip 1940 ir 1941 m. birželio įvy
kių prisiminimas, kaip Pavergtų
jų Tautų Savaitės atžymėjimas, 
kaip aukos Tautos Fondui ir ap
skritai kaip apsivalymas nuo įvai
rių dulkių, kurios per 25-rius me
tus yra kartais nusėdusios lais
vojo lietuvio dvasioje ir širdyje.

(E)

Geležinę uždangą praskleidus
riuose Sovietijos miestuose stu
dijuoja apie 600 Lietuvos jauni
mo, iš jų — 450 — Rusijos Fede
racijoje. Daugiausia mokosi Mask 
vos aukštosiose mokyklose: 
Maskvos universitete, Baumano 
vardo aukšt. technikos mokyklo
je, Poligrafijos institute, o Le
ningrade — universitete, Poli
technikos, Elektrotechnikos ryšių 
institutuose. Be to, jaunimas iš 
Lietuvos siunčiamas mokytis į 
Gorkio miesto Politechnikos ins
titutą, Voronežo universitetą, Ri- 
azanės Radiotechnikos institutą, 
Ivanovo Cheminės technologijos 
institutą ir į visą eilę kitų miestų.

Daugiau studijuojamos specia
lybės, kokių neįsigyjama Lietu
voje. Tai pramonės elektronika, 
telefono ir telegrafo ryšiai, poli
grafinės gamybos technologija.
Žinoma, nepamirštama pabrėžti, ir kt. tautų spaudoje, 
kad tas jaunimas turįs galimybę 
klausytis “įžymiausių šalies moks
lininkų, dirbti moderniausiose la
boratorijose” ir pan. Iš Lietuvos 
mokslininkų disertacijas Lenin
grade yra apgynę dabartinis Vil
niaus universiteto rektorius, prof. 
J. Kubilius, Fizikos ir matemati
kos instituto direktorius Juras 
Požėla ir kiti. Tai esą “kūrybi
nės draugystės” vaisiai. Jei Kau
no dramos teatre prie dešimtme
tį prasidėjęs “renesansas”, tai, 
esą, tik dėl to, kad 1952 m. Mask
vos Teatrinį institutą baigę ke
li lietuviai. Beveik visi Lietuvos 
kino studijos režiseriai ir opera
toriai baigė Maskvos Kinemato-

Rytų“Europos apjungimas ir 
Europa”. Iš pabaltiečių kalbėjo 
dr. Bruno Kalninė (iš Stockhol- 
mo), 
tema 
gimo
ir V. Banaitis (iš Miuncheno), te
ma “Sovietų Sąjungos ūkio poli
tika Pabaltijo valstybėse”.

(E)

dr. A. Gerutis (iš Berno), 
“Politinės europinio aujun- 
perspektyvos ir Pabaltijys”

Pasaulio Lietuvis. Nr. 15. Čia 
liečiama pati bendruomenės idė
ja, jaunimo kongreso reikalai. 
Pietų Amerikos liet, kongreso nu
tarimai, pasaulio liet, b-nės ap
žvalga ir kt.

1965 m. birželio 14 d

Tėveliui mirus Lietuvoje, mielam klebonui 
kun. P. VASERIUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

ABI MEDALIO PUSES

Jau ir Australijos TV prog
ramose buvo rodomas “World 
Town Meeting”. Pasinaudojant 
šiuo satelitu, pasaulines proble
mas diskutavo Barry Golldwater 
(New-York), Dean Rusk ir Sir 
Alec Douglas-Hume (London) 
ir Maurice Schuman (Paryžius). 
Jie. kalbėjosi ne tik vienas kitą 
girdėdami, bet ir matydami, o 
jų pasikalbėjimus per savo TV 
aparatus galėjo sekti milijonai 
Amerikos, Anglijos ir Europos 
gyventojų tuo pačiu laiku. Per 
tą patį satelitą prezidentas John- 
sonas be jokio vargo netaipiškai 
kalbėjo europiečiams, o vokie
čių kancleris Erhard “atsilygi
no”, supažindamas amerikiečius 
su Vokietijos problemom.

šiotis aparatėlį, kuris įgalins jį 
atllikti telefoninius pasikalbėji
mus neribotuose atstumuose, 
Kiekvienas į satelitinį telefono 
tinklą įsijungęs žmogus, girdi, 
būsiąs aprūpintas.... aparatu ir 
numeriu. Jei turi aparatą ir ži
nai numerį, kalbėkis su draugu, 
nors jis šiuo metu čiužinėtų šiau
rės ašigalyje...

Be savo svaiginančių pažadų 
ateities žmogui, tie patys sateli
tai žada ir nemaža rūpesčių. Nu
rodoma ,kad jie sukels dar dides
nes pasaulines intrygas.

Kol kas tik JAV turi pakan
kamai pajėgų iškelti informaci
nius satelitus. Tačiau joms ant 
kulnų lipa Sovietų Rusija, kuri 
š.m. balandžio 23 d. padarė sa
vo pirmąjį bandymą su infor
maciniu satelitu. Jis yra žemiau 

Satelitinio susižinojimo ateitis ir apskrenda aplink žemę per 12 
piešiama labai gražiom spalvom. 
Girdi, ji tarnaus ne tik eiliniams 
žmonėms, teikdama jiems kata
loguotas Pasaulinio Informacijų 
Centro žinias visais rūpimais 
klausimais, bet bus taip pat ne
pamainomas šaltinis kiekvienai 
mokslo sričiai. Visi mokslo ir 
medicinos laimėjimai būsią pa
teikiami be mažiausio vargo 
kiekvienam betkur gyvenančiam 
specialistui. Kiekvienas, kas tik 
norės, galės savo kišenėje ne

grafijos institutą. Maskvos kon
servatoriją baigė muzikai Aldona 
Dvarionaitė, Estera Elinaitė, Leo 
poldas Digrys. (E)

ŽEMAITĖS KŪRINIAI 
ĮVAIRIOMIS KALBOMIS:

Svetimos tautos Žemaitės kū
riniais susidomėjo dar 20 amž. 
pradžioje. 1903 m. lenkų kalba 
buvo pasirodęs Žemaitės apsaky
mas “Prie užvertos langinės”. 
1924 m. latvių kalba Rygoje iš
ėjo Žemaitės “Rudens vakaras” 
ir kiti apsakymai. Apie rašytojos 
gyvenimą ir kūrybą pateikta me
džiagos “Bolšaja Sovetskaja en
ciklopedija” 25 tome (I laidoje).

Rusų kalba išėjo 10 Žemaitės 
leidinių, bendro 870.000 egz. ti
ražo. Apsakymai pasirodė latvių 
estų, ukrainiečių, gudų, armėnų

Iš kitų 
kraštų minėtini: Bulgarija (Že
maitės rinkinys pasirodė 1949 m.), 
Čekoslovakija (1958 m., drauge 
su kitais Pabaltijo rašytojais), 
Kinija (1952 m. pasirodęs rinki
nys “Lietuvių apsakymai”). Len
kijoje Žemaite susidomėta poka
rio metais: du apsakymų rinki
niai, po 3.00 ir 4.000 egz., išleis
ti 1952 ir 1953 metais. (E)

LAUKIAMA VALMŲ LENKŲ 
DIPLOMATŲ TARPE

Ryšium su Lenkijos karinės mi
sijos vadovo Berlyne V. Tikocin- 
skio pabėgimu į Vakarus, iš Len
kijos pranešama apie lenkų val
džios žygius sugriežtinti lenkų 
diplomatinių atstovybių priežiū
rą. Galimas dalykas, tenka laukti 
ir valymų diplomatų tarpe. Tiko- 
cinskio žygis oficialiai laikomas 
“išdavimu”. Kadangi bėglys yra 
žydų kilmės, tai “darbininkų” 
(komunistų) partijoje gali sukelti 
dar aštresnes antisemitines ten
dencijas. (E) 

ATLYDIS SOVIETŲ — 
ISPANŲ SANTYKIUOSE

Ryšium su vad. atlydžio nuotai
komis, pasireiškiančiomis Sovietų 
— Ispanijos santykiuose, gegu
žės m. pabaigoje į Ispaniją 17 d. 
kelionei atvyko sovietų intelektu
alų grupė. Reuteris pranešė, kad 
nuo civilinio karo (1939 m.) tai 
pati stambiausioji sovietų ekskur
sija. Ispanija ir Sovietų Sąjunga 
diplomatinių santykių nepalaiko. 
Pastaruoju metu ispanai parodė 
gyvesni dėmes} ūkio santykiams

valandų. Dar du tokie rusiški 
satelitai gali apjungti irgi visą 
pasaulį. Tokie satelitai, trans
liuodami aiškią ir stiprią radio 
programą, kurią galėtų priimti 
kiekvienas transistorinis radio 
aparatas (rusai tikisi greitai tai 
padaryti), sukels pagrįsto rūpes
čio Vakarų pasauliui. Konku
ruojantieji kraštai, norėdami, 
gali greta esančių informacinių 
satelitų pakabinti savuosius. Sa
telitinių programų trukdymai 
galimi lygiai taip pat, kaip kad 
dabar trukdomas “Amerikos 
Balsas”, bandąs pasiekti paverg
tų kraštų žmones. Be abejones, 
bus daromi bandymai iššnipinė- 
ti, pavogti informacinio satelito 
bangą ir codą, kad vėliau būtų 
galima duoti tam satelitui įsaky
mą pasitraukti iš erdvės.

Taip pat nurodoma, kad di
dėjant skaičiui kraštų, keliančių 
į erdves informacinius satelitus, 
pačios erdvės galinčios būti grei
tai perpildytos, kad informacija 
pasunkės arba darysis ir visai ne
galima.

Kartu su pirmais informaci
niais satelitais iškyla konkuren
cijos, pirmavimo ir užvaldymo 
momentai. Del to jau dabar kal
bama apie reikalą formuluoti 
erdvių susižinojimo teisės nor
mas, kurios būtų visų vienodai 
respektuojamos. Mes puikiai ži
nome, kaip respektuojamos ele- 
mentariškiausios žmogaus tei
sės normos. Jei tos normos būtų 
reprezentuojamos, Lietuva šian
dien būtų laisva ir neprikaluso- 
ma valstybė.

su Sovietais plėsti. Pagal Reute- 
rio agentūrą, ispanų radijo pra
nešimai, skirti kraštams už gele
žinės uždangos, neseniai apkar
pyti- (E)

Gegužės m. įvairiose Maskvos 
parodose parodyti Lietuvos daili
ninkų paveikslai. Dailės akademi
joje buvo eksponuota prof. A. 
Žmuidzinavičiaus peizažinė kom
pozicija “Regata Kauno mariose”. 
Dailininkų namuose, akvarelių 
parodoje Lietuvą atstovavo I. 
Budrys, P. Stauskas, N. Alpertas, 
E. Urbonavičius. Pagaliau, Ma
nieže surengtoje parodoje “Tai
kos sargyboje” buvo eksponuoti 
K. Morkūno, A. Garbausko ir S- 
Kazimieraičio vitražai, J. Mikėno 
skulptūra “Pirmosios kregždės”, 
paveikslai tapytojų — A. Savic
ko, V. Gečo, R. Kuncos, skulpto
rių — N. Gaigalaitės, O. Lipei- 
kaitės, B. Vyšniausko, grafikų — 
A. Steponavičiaus, S. Rozino, S. 
Krasausko, 
Kalinausko 
bai.

V. Kaminskaitės, V. 
ir kt. dailininkų dar-

(E)

leidykla “Iskry’ ’iSlei'Varšuvos 
do 47 sovietinių poetų kūrybos 
rinkinį “Jaunieji balsai”. Iš lietu
vių poetų į rinkinį pateko Alg. 
Baltakio, Just. Marcinkevičiaus ir 
VI. Šimkaus eilėraščiai. Juos 1 
lenkų k. išvertė Z. Stoberskis.

(E) J

2
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Kalbuosi
Sydnejiškiai dail. Leonas Urbo

nas palyginamai per trumpą lai
ką spėjo ne tik kaip daug žadan
tis dailininkas užsirekomenduoti 
Australijos meno sluogsniuose, 
bet jis pažįstamas, jei ne asme
niškai tai savo kūryba ir jau dau
geliui Australijos lietuvių.

Meno pasaulyje dail. L. Urbo
nas pradėjo kilti nepaprastai 
sparčiai. Pernai jis turėjo dvi sa
vo individualias kūrybos parodas 
(vieną Sydnejuje, kitą Melbour
ne), o štai birželio 23 d. įvyks 
atidarymas jo trečiosios parodos 
Macquarie galerijoje Sydnejuje.

Dailininkas kilme zarasietis ir 
palyginamai dar visai jaunas, pa
čiame kūrybiniame pajėgume. Pa
tyręs apie naujai ruošiamą parodą 
jūsų bendradarbis kreipėsi tiesiog 
j patį dailininką:

— Įdomu, kodėl antrą kartą, 
pasirinkote Macquarie galeriją sa
ro kūrybos parodai? Juk galeri
ją Sydnejuje yra gana apsčiai.

— Macquarie galerija yra ge
rai žinoma ne tik čia Australijoj, 
bet ir užsieny. Ji yra seniausia 
privati galerija Sydnejuje (įsteig
ta 1925 m.). Galerijos direktorės 
pačios man pasiūlė surengti šią 
parodą.

— Kiek darbų numatote šioje 
parodoje išstatyti?

— Kataloge bus virš dvidešim
ties. Žinoma, galėtų būti ir dau
giau, bet galerijos patalpos nėra 
erdvios, o mano pavekslai yra ga
na stambūs. Aišku, yra ir mažes
nių savo dydžiu.

— Ar pavyksta parduoti pa
veikslų ir ar yra galimybių vers
tis iš meno ir atsidėti vien me
nui?

— Tuo tarpu dar ne. Paveikslų 
pardavimas kaskart gerėja, nors 
pragyvenimui tenka paaukoti kas
dien po 11 valandų. Savaitgaliais 
taip pat negalima remtis, nes 
aukšto lygio nepasieksi. Už tat 
tenka daug dirbti naktimis, daž
nai iki 2-3 vai. ryto.

— Kas paskatino Jus prie meno 
ir kaip sekasi kopti i Parnasą?

— I pirmąjį klausimą iš viso 
neįmanoma atsakyti. Paišybą ir 
tapybą pamėgau nuo pat vaikys
tės. Dėl daugelio aplinkybių il
gai nesirodžiau su savo darbais 
viešumoje. ,

Pirmą sykį su aliejaus tapyba 
Sydnejuje išėjau 1959 metais. Tai 
buvo mažas ekspresionistinis dar
belis grupinėj kalėdinėj parodoj

su dail. L. Urbonu

Dail. L. Urbonas

toje pačioje Macquarie galerijoje, 
ir mano dideliam džiaugsmui jis 
buvo tuoj pat nupirktas! Nuo to 
laiko teko dalyvauti jau daugely 
parodų. Nors premijų neskaičiuo
ju tuzinais, vis tik buvau premi
juotas skirtingose technikose: ta
pyboje (aliejus), grafikoj, akva
relėj ir pastelėj. Spėju, kad iš 
lietuvių bene buvau pirmasis jei 
ne visoj Australijoj, tai tikrai 
Sydnejuj premijuotas (1959 m. 
Mosman).

— Kiek žinau, Jūsų darbuose
vyrauja abstraktinė kūryba, bet 
patyriau, kad esate ir figūrinio 
vaizdavimo mene gana stiprus. 
Kokiais motyvai* nusisukot nuo 
figūralinio meno?

— Paprastai tai, kas mums ma
žiau žinoma, daugiau ir patrau
kia. Man atrodo, kad abstraktus 
išsireiškimas atskleidžia daugiau 
galimybių, kurias figūros įvedimas 
gerokai suvaržytų. Pagaliau ir pats 
figūros meninis pavaizdavimas 
pilnai priklauso nuo abstrakčios 
struktūros. Juk nėra esminis da
lykas, kas vaizduojama, bet svar
biausia — kaip!

— Įdomu, koks pa* Jus kūrimo 
procesas, kuriate spontaniškai, ar 
iš anksto apgalvojate, paruošiate 
būsimo paveikslo eskizą?

— Mano pažįstami irgi pana
šiai klausia prašydami parodyti 
savo eskizų ir nenori tikėti, kai 
prisipažįstu jų neturįs. Jau kele

tas metų, kai aš kuriu be jokių 
eksizų ar studijų. Dirbti, kurti iš 
eskizų tai nelaikau kūryba, bet 
tik savotišku savęs kopijavimu.

Pradėjęs darbą be jokio pasi
ruošimo pajunti atsakomybę kuri 
savo keliu veda prie jautresnės ir 
greitesnės vaizduotės, sužadina 
tam tikro ryžtingumo. Gi nežinant 
iš anksto išdavų pačiam autoriui 
sužadina smalsumo ir įdomumo. 
Tai yra lyg kelionė į nežinomą 
šalį, kur su kiekvienu žingsniu 
atsiveria netikėtinumai, naujovės.

Klausiate apie idėjas — aš abe
joju, ar jų turiu. Staigus impul
sas, jausmas — ir to užtenka 
naujam darbui pradėti. Toliau jau 
pats darbas užinteresuoja, veda, 
vystosi į paveikslą. Aš retai ka
da kuriu vieną paveikslą. Kartais 
tapau net keliolika iš karto. Už
baigto darbo niekad neskubu ro
dyti.

— Daugeliui abitraktuiia me
nas yra neįkandamas riešutas ir 
iš to išvados, kad šio žanro me
nininkai kuria tik sau, nesiskaity
dami su žiūrovu. Kaip Jūs į tai 
žiūrite?

— Nesutinku, kad menininkas 
kuria tik sau. Jis kuria žmogui. 
Arčiausiai jam žinomas žmogus tai 
jis pats. Per save jis kuria savo 
artimiausiam, o tarp milijonų vi
sados jam atsiras artimų ir net 
panašių pojūčiais ir samprata. 
Tik amatininkai gali “kurti” 
kiekvienam.

L. Urbonas Totemas (aliejus

— Tai ką Jūs laikote menu?
— Kitaip sakant, klausiate, 

kas yra menas. Lengviau būtų at
sakyti, kas nėra menas. Paveiks-
las, skulptūra, sakyčiau nėra me
nas, bet meno darbas. Geras me
no darbas turi galios žiūrovo šir
dy sukelti jausmo, kuris yra kiek 
panašus į tą, kurs veda meninin
ką prie kūrybos ir seka kūrimo 
metu, šis jausmas tai ir būtų 
menas. Jis yra nemirštantis, gali 
kartotis daugely žmonių tuo pa
čiu ar skirtingu laiku. Meno dar
bas gi nėra amžinas — jis gali 
būti sunaikintas ir yra sunaikina
mas. Iš kitos pusės gero meno 
darbo dar neužtenka kūrybiniam 
jausmui sukelti — supraskite: 
meno jausmui. Dar būtina ir žiū
rovo intelektinės pastangos savo 
sielai atidaryti, kad į ją meno 
darbas prakalbėtų.

— Dažnas iš mūsų dailininkų ti
kisi ko nors tautinio, patriotinio 
jų darbuose. Kokia Jūsų nuomo-

60-ciai METŲ
ANTANO KRAUSO 

PAGERBUSIEMS JO 60

Lyg kaip sapnas, lyg kaip pa
saka prabėgo 60 mano gyvenimo 
metų. Ir 60-tasai pavasaris su 
gražiais žiedais, su nuostabiai 
skaidriom žvaigždėm mėlynaja
me danguje nuslinko praeitin. 
Štai ant mano stalo didžiulė krū
va sveikinimų, telegramų, adresų, 
laiškų su šviesiausiais ir gražiau- 

nė — ar gali būti tautinis, pat
riotinis menas?

— Tikriausiai negali. Net ir 
liaudies menas nėra nei tautinis 
nei patriotinis. Tikro meno kūri
nys prabyla į jausmus, kurie yra 
be tautybės, be rasės. Tai, kas 
vadinama tautiniu menu, yra 
iliustracija ar simbolika, pritai
kinta tam tikrai grupei ir tam 
tikroms emocijoms sužadinti. Tai 
yra tik psichologinės priemonės 
iš anksto numatytam politikų, 
dvasininkų ar prekybininkų tiks
lams atsiekti. Tą patį galima sa
kyti ir apie taip vadinamą reli
ginį meną.

Pokalbis su dail. L. Urbonu ga
lėtų trukti labai ilgai ir niekad 
nenusibosti. Iš žodžių pastebime, 
kad jis žino, ką. sako, o iš darbų 
taip pat žino, ką daro. Na, jo dar
bus pamatysime netrukus, paro
doje, kurios atidarymas įvyks bir
želio 23 d. Macquarie galerijoje.

L.D.

PRASLINKUS
PADĖKOS ŽODIS

M. SUKAKTIES PROGA

siais linkėjimais. Jie suplaukė iš 
Austrai jos įvairių vietovių, iš 
Anglijos, Vokietijos, Amerikos, 
iš pavergtos Lietuvos ir Sibiro. 
Susilaukiau sveikinimų iš įvairių 
jaunimo ir bendruomeninių orga
nizacijų, pavienių asmenų, iš sa
vo bičiulių ir giminių. Tokį didį 
dėmesį laikau, netiek pagerbimą 
mano asmens, kiek dirbančio ir 
įsijungusiojo į visuomeninę veik
lą. Iš sveikinimų ryškėja mūsų 
visų troškimai ir viltys čia trem
ties nedalioj, be tėvynės kad iš
sipildytų ir šviesos žibintą iškė
lę drąsiai žengtume per tamsią 
tautos naktį į Tėvynės prisikė
limą, į šviesų atgimimą.

Šiandien su didžia pagarba pri
simenu ir savo mokytojų — Vy
dūno, Smetonos, Krėvės, Vaiž
ganto, Sruogos, kurie suformavo 
mane ir įkvėpė siekti šviesių idea
lų.

Gražu, kad mes emigracijoje 
susiburiame draugėn ir viens In
tą palaikome. Kaip tankesnėje 
girioje lengviau atlaikoma audra 
taip ir mums glaudžiau susibūrus 
bendruomenėn, yra drąsiau dirb
ti tremties nedalioj, kai vienin
gai ir su meile veikiame, kai 
degdami entuziazmu ir pasiauko
jimu, kai įtemdami visas dvasi-

MINIATŪROS
— Kaip kartais žmonės negali 

įsijausti į kito padėtį, — pasako 
vilkas, suėdęs ėriuką.

— Joks darbas nežemina žmo
gaus, — samprotavo advokatas 
šlaviko rolėje...

— Paskaitęs pasakėčią apie asi
lus, net ir Asilas suprato, kad 
kalbama apie žmones.

— Jei musė ir žmogus valgo 
iš vienos lėkštės, tai tas dar ne
reiškia, kad jie draugai didžiausi.

— Optimistas, — jeigu pirma 
įsigyja piniginę, o paskui galvoja 
apie pinigų įsigijimą...

— Jeigu esi viršininkas, tai 
nespręsk apie tarnautojų manda
gumą...

nes ir fizines jėgas bei galias 
pasineriam pozityvion veiklon ir 
žadindami kits kitą uždegame ir 
jaunimą bei suglaudiname su juo 
ryšį, liekame ir mes patys jauni 
nuolatai gyvybės sriaute.

Tėvynė Lietuva pavergėjų su
pančiota. Tegu visas mūsų gyve
nimas ir jėgos būna pašvęstos jai 
vaduoti ir iškovoti prisikėlimą ir 
laisvę!1 — Augdami spręskime gy
venimo uždavinį, savo gyvenimo 
ir visos tautos, — skamba ma
no mokytojo Vydūno žodžiai iš 
janystės dienų. Jis skelbė taures
niojo žmoniškumo idealą ir žadi
no tautą į sąmoningesnį ir švie
sesnį gyvenimą. Jo skaidrių min
čių paveiktas siekiau tauresniojo 
žmoniškumo ir garbingumo. Su 
laiku išryškėjo gyvenimo prasmė 
ir uždavinys. O kokia nuostabi 
ir slėpinių pilna žmogaus širdis. 
Kai ji pražįsta meile ir prisipil
do pasiaukojimo ir užuojautos 
liepsna, laikome visus savo tau
tiečius ir kitus savo broliais ir se
sėmis. Pasidaro mūsų širdys jaut
rios visiems sergantiems ir ken
čiantiems, našlaičiams ir sene
liams. Nušluostydami jų ašaras, 
susikrauname turtus brangesnius 
už deimantą, suteikiančius mums 
dvasinę ramybę ir laimę, nes pa
siaukojimas artimui, savęs išsiža
dėjimas padaro mus tikraisiais 
krikščionimis, Dievo įsakymų vyk
dytojais. Gyvendami tremty ir 
tiek visokių negandų išgyvenę, 
turime viens kitą daugiau supras
ti ir palaikyti.

O mūsų tautai tiek tėvynėje, 
tiek tremtyje gręsia didis suny
kimo pavojus. Tad turime steng
tis išlaikyti savo tautos kultūrą, 
papročius, kalbą, kad savo tautai 
nemirtume. Mes turime ne tik 

(Nukelta į psl. 4)

ANTANAS GIEDRIUS

RACHELE
(Tęsinys)

Tėvas nenorėjo eiti ir atsakė: “Aš nepaliksiu 
savo namų". Tada vienas rudasis kirto jam su 
rimbu per burną, ir tėvas apsipylė kraujais. Motina 
puolė jam ant kaklo. Rudasis ir jai kirto per 
sprandą. Motina susmuko ant žemės. Aš aiktelėjau, 
bet prarijau tą aiktelėjimą, kad manęs neišgirstų. 
Ir išgirdau tėvo balsą: “Dukrele, saugokis!” Jis 
pasakė man senąja mūsų tėvų kalba, kad nesuprastų 
rudieji. Rudasis vėl kirto jam per burną. Tėvas 
sušuko: “Adonai!...” Ir daugiau aš nei jo, nei mo
tinos nebegirdėjau. Rudieji stumte išstūmė juodu 
pro duris ir nusivarė.

Dabar šokau prie lango ir mačiau savo tėvų 
nugaras. Tėvas norėjo dar atsigręžti į namus, bet 
rudasis kirto jam per galvą, ir tėvo galva nusviro. 
Juodu susikabino su motina ir, kaip sunkiausią naš
tą nešdami, nusvyravo tolyn. Aš drebėdama ver
kiau...

Mano mielasis, aš matau skausmą tavo veide. 
Tu išbalęs, kaip išvasarota drobė. Bet atleisk 
man: tu pats norėjai, kad apsakyčiau tau savo 
gyvenimo praeitį...

Mano tėvas negrįžo nei po valandos, nei po 
dviejų, nei po trijų. Visai nebegrįžo. Aš visą nak
tį drebėjau ir verkiau, ir sunku man buvo sulauk
ti ryto.

Dabar miestiečiai pradėjo slankioti gatvėmis 
kaip šešėliai. Ir aš nemačiau tarp jų nė vieno 
mano tautos žmogaus. Aš jau nebegalėjau verkti. 
Menkai ir jėgų man tebuvo likę. Ką aš turėjau 
daryti, viena pasilikusi?

O jeigu rudieji vėl ateis į mūsų namus? Jei
gu jie ateis patikrinti, ar nesugrįžo mano bro
liai ir aš? Jeigu jie ligi paskutinio kampelio iš
ieškos visus namus?...

Mano krūtinėje nebeišsiteko širdis, o galva 
pasidarė sunki...

Prie kitos gatvės, už mano sodelio, gyveno 
▼iena dievobaiminga moteris, vardu Barborėlė. 

Nusižiūrėjau ramią valandėlę, apsitaisiau pras
čiausiais drabužiais, užsigobiau padėvėtą ir su- 
šmelkstą skarelę: ir patraukiau pas Barborėlę.

Radau ją vieną namie. “Tai mano laimė!” 
sušukau ir puoliau jai į glėbį. "Vaikeli, vaikeli!” 
glostė mane moteris. "Tu dar gyva! Anie jau 
visi po žemele... “Aš su balsu pravirkau. Ir su
pratau dabar, kad ir mano tėvų nebėra...

“Tu čia negali išlikti”, tarė man Barborėlė. 
Turi bėgti į kaimą pas ūkininkus. Ten saugiau 
tau bus, vargdienėle”. Apvilko mane kaimiškais 
drabužiais, pasuodino paakius, brūkštelėjo per 
veidus, užgobė prastą skarelę ir išleido. Išleis
dama peržegnojo mane savo tikėjimo ženklu, nes 
tai buvo geriausias jos linkėjimas. Ir mačiau, kaip 
krutėjo jos lūpos: ji meldės už mane.

Kiek tik leido mano sveikata, aš drąsinaus 
ir tvirtu žingsniu žengiau į nežinomą kelionę, 
bet numanomu taku. Aš ėjau į antrąjį nuo miesto 
kaimą pas stambų ūkininką Jeronimą, vadinamą 
Jarą. Jis buvo vyresnis mano mokslų dienų drau
gas, dviem klasėm žengęs pirma manęs.

Pas Jarą jo vardo dieną būdavo pašokimai. 
Sueidavo vyresniųjų klasių mokiniai. Nueidavau 
su draugėmis ir aš, perėjus į vyresniąsias. Jaras 
būdavo išdidus, bet tai nekliudė mūsų draugys
tei. Mudu nevengėme susitikti ir drauge pereiti 
per miestą...

Mano mielasis, aš matau priekaištą tavo vei
de. Bet atleisk man: tu pats norėjai, kad apsa
kyčiau tau savo gyvenimo praeitį...

Jaras prieš dvejus metus buvo grįžęs iš ka
riuomenės ir dabar ūkininkavo. Buvo manęs stu
dijuoti agronomiją, bet nelemti įvykiai sutrukdė. 
O kai ko aš ir nežinojau.

Radau jį kieme. Iš karto nepažino manęs. 
Bet kai nusismaukiau ant viršugalvio skarelę ir 
nusišluosčiau veidą, jisai nustebęs pažiūrėjoį ma
ne. Paskui nusisuko į šalį ir žiūrėjo kažin kur į 
tolį, lyg ten kuo susidomėjęs. Man pradėjo birti 
ašaros. Paskui, skersom dėbtelėjęs į mano pusę, 
jis pasakė: “Numanau: tu pasprukai nuo giltinės, 
bet aš nežinau, ar vėl nesusitiksi...”

Aš dar nesupratau jo. Stovėjau prieš jį su
sirūpinus ir kalbėjau, kaip j pažįstamą, kaip į bu
vusį draugą: “Jarai, tu žinai, kas dabar atsitiko. 
Ar negalėtumei mane paslėpti?” Jis ironiškai nu
sišypsojo, napoleoniškai susidėjo rankas ant krū
tinės ir smerkiančiu akių žvilgsniu žiūrėjo J ma

ne. Aš nusigandau ir sušukau: “Jarai, kodėl tu 
toks?..” — “Ar tu nežinai, kodėl aš toks?” kie
tai atsakė jis. “Ar tu nežinai, kad tavo tautos 
žmonės buvo raudonųjų pakalikai? Ar tu nežinai, 
kad jie mane ir tūkstančius kitų mano tautiečių 
sukišo j kalėjimus, žvėriškai kankino ir pasmerkė 
mirti? Ar tu nežinai, kad aš tiktai per plauką 
teišsigelbėjau, kai šitų atėjūnų bombos sugriovė 
kalėjimo sienas? Ar tu nežinai?..”

Aš buvau pritrenkta. Aš drebėjau ir stengiau
si suprasti, ką jis pasakė. O jis patylėjęs dar pri
dūrė: “Aš nekenčiu tavo tautos nei tavęs. Pra
pulk iš mano akių!” Nusisuko ir nuėjo.

Geriau man būtų buvę, jeigu statiniu per 
galvą man būtų sudavęs, ne tokiais žodžiais ap
šaukęs. Aš raudodama išėjau iš jo kiemo...

Mano mielasis, aš matau piktą liepsną tavo 
veide. Bet atleisk man: aš nebegaliu tylėti... aš 
nieko nenoriu nuslėpti...

Dabar aš ėjau tolyn ir tolyn. Ko greičiau ko 
toliau nuo miesto ir nuo Jaro. Pasukau į mažus 
keliukus, virpėdama skubėjau ir žvilgčiojau į šalis, 
kaip zuikelis, skaliko išgąsdintas.

Praėjau daug žmonių, kiemuose ir laukuose 
bedirbančių, bet nė vieno iš jų neprakalbinau sa
vo nelaimėje. Ką aš žinojau, kokios jų širdys! 
Dabar man rodėsi, kad nieko šviesaus nebėra 
šiame pasaulyje. Bet kur nors reikės sustoti...

Ir štai, jau daugel kilometrų praėjusi, pa
mačiau vyriškį, šieną bepiaujantį. "Padėk Dieve!” 
pasakiau jam tos šalie papročiu. “Dėkui, dėkui!1” 
atsakė jis man. “O kodėl, moterėle, tavo balsas 
toks nesmagus?”

Buvau labai susijaudinusi, bet susivaldžius 
atsakiau: “Nesmagūs dabar laikai. Ir pats žinai”. 
— “Žinau, moterėle”.

Dabar atsiminiau ir jo vardą. Kai aš baigiau 
keturias klases, jis baigė septynias ir daugiau ne
bėjo. Mirė jo tėvas, ir jis turėjo liktis ūkyje su 
motina. “Ignai”, tariau jam, “aš netekau savo 
tėvų...” Ir pravirkau. “Tai kas tu tokia?” paklau
sė jis ir priėjo artyn. Pažiūrėjęs man į veidą, 
nustebo. "Akele, kaip tu čia atsiradai?” — Dievo 
ranka mane vedė”, atsakiau jam.

Ignui nereikėjo aiškinti, kad ieškojau prie
globos. Jis tuojau pristatė mane šieną iš pradal
gių daužyti. O vakare abu parėjova namo: jis su 
dalgiu ant pečių, aš su grėbliu.

Kai mudu jėjova į sodybą, kurioje aš niekada 

nebuvau buvusi, pasijutau, lyg į kokią užvėją ar 
tvirtovę būčiau įžengusi. Tokia jauki atrodė ta 
sodyba.

Iš trobos išėjo moteris. Tai buvo Igno motina. 
Tą valandėję mes visi sutojome. Moteris tylėda
ma žiūrėjo į mane ir sūnų. “Mama, parsivedžiau 
talkininkę”, pasakė jis. “Bet mes talkininkių ro
dos, nereikalingi, sūnau”, tarė ji, ir jos balse pa
jutau priekaištą sūnui. “O kas dirbo, vertas ir 
vakarienės. Prašau”, pakvietė ji.

Mes įėjom į labai erdvų kambarį, švarus, 
paprastai apstatytas. “O kuo talkininkė vardu?” 
paklausė moteris. Ignas atsakė: “Mama, mes drau
ge kadaise mokėmės, tik aš buvau trimis klasė
mis aukščiau. Ji buvo labai gera mergaitė, visų 
gerbiama ir mylima. Mes ją vadinome Rankele 
arba Akele. Bet tikrasis jos vardas — Rachelė”.

“Kaip?” staiga paklausė motina. “Rachelė? 
Juk tai žydė!” — “Taip, mama”, atsakė Ignas, 
“žydė. Bet ji gerų tėvų duktė ir pati labai rim
ta mergaitė. O tu, mama dabar žinai, ką daro su 
žydais...” — “Tai kas, kad daro!” griežtai at
sakė motina. “Aš savo namuose žydės nenoriu!”

Man degė veidai ir padai, bet aš negalėjau 
pajudėti ir tebestovėju vietoje.

“Mama”, prašė sūnus, “ją reikia išgelbėti. 
Pagalvok, koks skaudus jos likimas!” — “Aš nieko 
nenoriu galvoti. Kaip sutikai ją, taip paleisk!”

Kiekvienas jos žodis man aštriu dygiu vėrė 
širdį, bet aš negalėjau pajudėt iš vietos, lyg ma
no kojos būtų buvusios surištos. Tą valandėlę 
man geriau būtų buvę, kad būtų prasivėrusi že
mė ir prarijusi mane, ašaromis paplūdusią...

Mano mielasis, aš matau rūstų šešėlį ir ne
rimą tavo veide. Bet atleisk man: tu pats norėjai 
kad apsakyčiau tau savo gyvenimo praeitį. O ma
no širdis prisipildžiusi...

Igno motina tebepyko, visai nepaisydama sū
naus žodžių. “Žinok, vaike”, kalbėjo ji, “kad aš 
nė jokios tavo parvestinės draugės nepakęsiu savo 
namuose, o ypač žydės!..”

Aš pravirkau su balsu, ir mano kojos atsi
rišo bėgti. Bet Ignas sulaikė mane ir pasodino 
beverkiančią ir bejėgią. O motinai griežtu balsu 
pasakė: “Mama, prašau neįtarinėti ir tokių žo
džių nesakyti! Neužgauliok jos ir manęs! Aš pra
šau nelaimėje gelbėti žmogų, o nekankinti skau
džiais ir nepelnytais žodžiais!”

(Bus daugiau)
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STUDENTAI, STIPENDIJOS, IR KT

Po keleto metų organizacinės mosi sritį reikėtų žiūrėti pla- druomenės narių tarpe skatinti. 
, ts-a įjausįa prasme. Lietuvis jau- Vienu iš pirmųjų, tiek minėtos

nuolis, besimokąs aukštesnėje 
mokykloje, ar kitoje žemesnio 
lygio už universitetą specialioje 
mokykloje, jei jis gerai ir rūpes
tingai mokosi, neturėtų būti pa
liktas nuošaliai už stipendijų 
fondo ribos. Taip pat ir begilin- 
nančiam savo specialybės žinias 
akademikui, jei jam materialinė 
parama reikalinga, turėtų būti iš jos suteiktąja teise — atidėlioja- 

‘ ' me parašyti savo turimo turto
testamentus. Neturėdami savos 
atitinkamos teisinės organizaci
jos, testamentu palikto turto ad
ministravimą pavedame, sveti
miems patikėtiniams. Gal būtų 
tas ir neblogai, tačiau dėl mūsų 
išimtinai painių gyvenimo aplin
kybių tolau patikėtinių patarna
vimai nevisada gali būti paten
kinami, nors už juos privalu mo
kėti nuo 3 3/4 iki 4 proc. testa
mentu paliktos sumos. Tokių 
aplinkybių išdavoje, vertėtų 
steigti patiems lietuviams atitin
kamą teisinę organizaciją, kuri 
galėtų atlikti testamentinių pali
kimų ir įvairių fondų administra
vimo ir patikėjimo pareigas. Ge
ra būtų tokią organizaciją turėti 
vieną visai Australijai, bet dėl 
skirtingų paskirose valstijose 
veikiančių įstatymų, vargu ar jos 
vienos veikimas būtų įmanomas, 
šių reikalų išaiškinimui kreipti
nas Ekonominės Komisijos dė
mesys. Ruošiant ekonominio 
pabūdžio bendruomenines orga
nizacijas, jų veikimo ribas rei-

stadijos, Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga paskutiniu 
metu pradeda konkrečiau reikš
tis savoje veikloje. Viena iš to
kių pasigėrėtinų apraiškų yra 
studentų stipendijų fondo Mel
bourne steigimo planavimas. Be 
neryškių užuominų, iki šiol ma
ža ką buvo galima dėl ruošiamo 
stipendijų fondo nugirsti. Dabar 
gi, taip pat, stipendijų fondo 
vardas viešai teminimas tik Mel
bourne studentų stipendijų ba
liaus skelbimuose ir baliaus tiks
lu informacijoje, pažymint, kad ne Studentų Stipendijos Fondas, 
šiame fonde šiuo metu jau esąs bet Stipendijų Fondas. Šio fon

do parama, pagal jo turimų iš
teklių galimybes, turėtų apimti 
visą lietuvių išeivių moksleiviją.

Stipendija tai piniginė dova
na: ji gali būti grąžintine. Todėl 
pirm negu dovaną duoti, reikia 
ją turėti. Vien tik iš metinio stu
dentų baliaus gautas pelnas sti
pendijų fondo paskirties neiš
spręs; reikia ieškoti kitų paja
moms gauti šaltinių. Kitų kon
tinentų lietuvių išeivių kolonijo
se tokie pajamų šaltiniai ryškėja 
(Lietuvių Fondo ir kitų lietuviš
kų ekonominių organizacijų da
lies pelno skyrimas). Australijos 
lietuviai iki šiol bendruomenės 
reikalams pinigų telkimo prob
lemą sprendžia vien tik aukų 
rinkimu ir ruošiamų balių pel
nais. Nors tų balių metu pada
rytų išlaidų bendros sumos vos 
tik maža dalis tepalieka pelno 
sąskaitoje: keleriopai daugiau 
nubyra į šalį — salės, orkestro 
nuoma ir “gaivinantys” gėrimė
liai. Atrodo, kad greit baliai 
liks vien tik kaip pramoginiai 
susibūrimai, o 'ne pelno šaltiniai. 
Į lėšų telkimą bendruomenės 
reikalams laikas pradėti žiūrėti 
realiau ir konkrečiau. Naujai 
pradėjusios savo darbą Krašto 
V-bos Ekonominės Komisijos 
pareiga r 
veiklos galimybės

minėto fondo suteikta. Išeinant 
iš to ir pats fondo pavadinimas 
turėtų būti plačiareikšmis, t. y.

£100.—
Pozityvus darbas ir kuklumas 

yra girtinos savybės. Tikimasi, 
kad galutinai paruošus fondo įs
tatus lietuvių bendruomenė bus 
šiuo reikalu plačiau painfor
muota kviečiant ją įsteigtąjį fon
dą paremti.

Ekonominių reikalų svarsty
mo mintis mūsų bendruomenėje 
pradeda įgauti neabejotiną pri
pažinimą. Tai patvirtina Krašto 
Valdybos užsibrėžtų atlikti dar
bų 2-sis punktas, tiems darbams 
vykdyti Ekonominės Komisijos 
sudarymas, na ir kitų kontinentų 
lietuvių išeivių spaudoje ekono
minio faktariaus reikšmės mūsų 
bendruomenės veiklai išsames
nis gvildenimas.

Pati stipendijų fondo steigimo 
įdėja labai girtina. Dėl jo pava
dinimo apimties sąvokos siau
rumo tačiau vertėtų plačiau pas
varstyti. Kiek iki šiol patiriame, 
šio fondo pavadinimas akcen
tuojamas: Studentų Stipendijos 
Fondas. Reikštų, kad šio fondo 
stipendiją tegalės gauti tik uni
versitete studijuoją lietuviai stu
dentai. Prieš universitetiniai — 
aukštesniųjų mokyklų mokslei
viai, o taip pat ir universitetą 
baigę, bet norėdami savo profe
sines žinias pagilinti specializuo- 
damies savoje srityje, iš šio fon- _____ _______ _
do stipendijų negalės tikėtis. studijuoti ir jų vykdymą ben-

I lietuvių jaunimo mokslini-

ir būtų ekonominės 
nedelsiant

60-ciai metu
(Atkelta iš psl. 3)

išlaikyti, bet ir kurti naujų tau
tinių vertybių, palaikančių ir 
stiprinančių tautos gyvatų. Tad ir 
likusias savo gyvenimo dienas, kol 
gyvenimo saulė švies, stengsiuos 
garbingai gyventi ir visas fizines 
ir dvasines jėgas įtempęs dirbti 
mūsų brangiam jaunimui, mūsų 
bendruomenės kultūrinei bei vi
suomeninei veiklai stiprinti. Dė
siu pastangas, kad kiekviename 
lietuvių name garbingų vietų už
imtų lietuviška knyga, kad įvai
rių lietuviškų chorų dainos bei 
vaidinimai skambėtų nors iš plok
štelių ir palaikytų lietuviško ži
dinio žilumų. Kol mano rankos dar 
pajėgs, nešiu į paštų knygų siun
tinius, skirtus bet kurioje Aus
tralijos vietoje gyvenančiam tau
tiečiui arba sergančiam arba sene
lių prieglaudoje vienišas dienas 
gyvenančiam.

Ne turtuose tikroji žmogaus 
laimė. Neturėtume todėl visų dė
mesį jiems skirti. Tam tikrų dalį 
lėšų skirkime spaudai, menui, 
bendruomenei, šalpai, parapijai. 
Iš čia iškeliaudami nieko iš že
miškų turtų negalėsime pasiimti, 
viskų palikti turėsime. Gera da
rydami savo artimui, surasime tik
rųjų laimę, mums atsivers turtin
gi dvasios pasauliai, j kuriuos 
meilė ir pasiaukojimas veda, o jų 
dangaus skliautuose nuostabios 
žvaigždės šviečia ir mūsų tremties 
tamsesnės dienos nušvinta vidiniu 
džiaugsmu, laime ir jaunumu.

buv. to val- 
I. Jonaičiui, 

AL S'porto 
A. Bladzevi-

ALB Melbourne

sugebėjimų mūsų bendruomenės 
gyvenimui pagyvinti ir stiprinti. 
Tegu Aukščiausiasis man tai pa
deda!

Nuoširdžiai dėkoju už šiltus ir 
gražius sveikinimus PLB Centro 
Valdybos pirm. J.J. Bachunui ir 
Poniai, ALB Krašto Valdybos 
pirm. S. Narušiui, 
dybos pirm, inž. 
Kultūros Tarybai, 
Klubų S-gos pirm, 
čiui su Ponia,
Apylinkės V-bos pirm. inž. J. Liu- 
binui, Geelongo Apylinkės V-bos 
pirm. dr. S. Skapinskui, “Mūsų 
Pastogės” redaktoriui rašytojui 
V. Kazokui, “Pėdsekio” red. ra
šytojui B. Žaliui, “Dirvos” red. 
J. čiuberkiui, “Gabijos” red. v.s. 
O. Rozneikienei, Lietuvių Encik
lopedijos leidėjui J. Kapočiui 
(Bostonas), Melbourne Dainos 
Sambūriui, Socialinės Globos Mo
terų Dr-jai, Kooperatinei Dr-jai 
“Talka”, Blaivybės Dr-jai, Lid- 
combės Mokyklos Tėvų Komiteto 
pirm. B. Barkui, LT Akademinio 
Sambūrio įgaliotiniui P. Lukošiū
nui, rašytojui R. Spaliui, (Hali
fax), bičiuliui Č. Liutikui (N. Ze
landija), Vyriausiajai Skautinįn- 
kei (Čikaga), LSS Skaučių Vadį- 
jai (Čikaga), . LSS Australijos 
Rajono Vadui v.s. V. Neverauskui, 
LSS Australijos Rajono Vadeivai 
ps. A. Dudaičiui, “Džiugo” Tun
to Skaučių Skyriui, Dariaus Gi
rėno sk. vyčių būreliui ir Skau-

Komisijos, tiek visų lietuvių už
daviniu turėtų būti jau turimo 
individualaus lietuvių kapitalo 
apsauga, kuris dėl mūsų pačių 
nerangumo dažnai ir visai neti
kėtai iš mūsų rankų išslysta. Jis 
išslysta todėl, kad mes laikyda
mi save kultūringais ir civilizuo
tais nepasinaudojame civilizaci-

ketų stengtis, kiek įstatymai lei
džia, galimai išplėsti. Į patikė
tinių organizacijos apimtį, pana
šią kaip Trustees & Executors, 
galima būtų įjungti ir stipendijų 
fondo administravimo funkcijas. 
Tai užsimenant nenorima pa
žeisti stipendijų fondo savisto
vumas, bet vadovaujamasi ad
ministracinio prastinimo minti
mi.

Turint savą teisinę patikėtinių 
organizaciją (jos vardas nesvar
bu) atsiras ir lietuvių tarpe me
cenatų, kurie tiek savo testamen
tų palikimais, tiek iš savų priva
čių bei bendruomeninių ekono
minių organizacijų pelnų skiria
momis pašalpomis stipendijų ar 
kitokius turimus fondus parems 
ir stiprins. Tik nereikia vengti 
apie tai tautiečiams įvairiomis 
progomis priminti.

Viržis

BOLŠEVIKINĖ KULTŪRA
Pirmosios bolševikų okupacijos 

metu Vilniuj vėlu metu raudonar
mietis sargybinis gatvėj sustab
dęs akušerę skubančių pas gimdy
vę, klausia, kas ji per viena ir 
kur einanti.

— Aš esu akušerė ir...
— Koks sutvėrimas toji aku

šerė? — pertraukia jų sovietinis 
sargybinis. — Nesuprantu, pa
aiškink.

— Akušerė yra tam tikros spe
cialybės moteris, padedanti gim
dančiai moteriai.

— Ak, kokie jūs visi nekultū
ringi. Pas mus viskas daroma 
traktoriais.

ŪKININKAS VAK. AUSTRALIJOJE

Jau ne viena lietuvių šeima Va
karų Australijoje kimba į žemę 
ir dažniausia pavyksta sėkmingai 
įsitaisyti.

Pranas Pakalniškis su žmona ir 
sūnum.

V.

Vienas iš jų yra Prana* Pakal
niškis iš Northam (568 Burlong 
Rd.) prieš kiek laiko įsigijęs aš- 
tuonių akrų sodininkystės ūkelį 
su dideliu mūriniu gyvenamu na
mu. Kad ir nedidelis žemės plo
tas, bet prie nemažo provincijos 
miestelio jau sudaro vertybę.

Pats p. Pakalniškis yra žemaitis 
nuo Veviržėnų, o p. Pakalniškie
nė suvalkietė. Pakalniškiai vien 
sodininkyste visai nemanų vers
tis, tad dalį vaismedžių iškirtę. 
Dabar žada vesti mišrų ūkį: apel
sinų, avių ir paukščių.

Pranas Pakalniškis jau penkio
lika metų dirba čia pat geležin
kelyje, tad ūky pluša viena p. Pa
kalniškienė. Nors ūkelis ir nedi
delis, bet darbo esą begalės.

Patys Pakalniškiai yra susipra
tę lietuviai. Gyvendami nors to
li nuo Pertho, bet juos labai daž
nai sutiksi tautiniuose parengi
muose bei šventėse. Jų trys vai
kai — du berniukai (vienas jau 
po kariuomenės) ir dukrelė — 
visi gražiai lietuviškai kalba. Jau
niausias neseniai priėmė sutvirti- 
nmo sakramentų r ta proga buvo 
apdovanotas, o jo tėvelis tuo pa
čiu parėmė ir Mūsų Pastogę vie
nu svaru. Pakalniškiai Mūsų Pas
togę skaito ir ja džiaugiasi.

Lietuvoje Pranas Pakalniškis 
uoliai reiškėsi Šaulių Sųjungoje

Niekuomet nepraraskime vilties į 
mūsų Tėvynės atgimimą ir prisi
kėlimą. Aukokimės savo Tautos 
laisvei atgauti! Tam jokia auka 
negali būti sunki.

Tiek daug šviesos ir gražių min
čių spindi iš mane pasveikinusių. 
Čia išreiškiu gilią padėką visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu mane 
pagerbusiems, pasveikinusiems. 
Stengsiuos taip gražius linkėjimus 
ir pačiame gyvenime įgyvendinti. 
Pasižadu, kiek tik mano jėgos 
leis, skirti savo energiją, laiką ir

tininkų Ramovei Melbourne, 
“Aušros” Tunto tuntininkui ps. J. 
Zinkui, Geležinio Vilko Vyčiams 
ir Senųjų Skautų “Liepsnojančios 
Lelijos” židiniui Sydnejuje, p.p. 
Pov. Aleknai, Ign. Aleknai, J. 
Adomavičiui, A.O. Baužėms. D^ 
N. Burneikiams, St. Baltramijū- 
nui, A. Bakaičiui, tėvui J. Bore
vičiui, J. S. Briedikiams, Bivei- 
niams, Bulakams, L. Batkui, J. 
Bikulčiui, Pov. Baltučiui, Snieguo
lei Dagytei, Dudėnams, Didžiu
liams, J. Gailiui, R. Giedraičiui,

A. Gabui, A.J. Gučiams, St.' Grin- 
cevičiui, I. Gestartui, M. Gude
lienei, Juozapaičiams, Jakučiams, 
V.A. Jakštams, J. Juškai, J. Janu
laičiui, G.P. Karaliams (Cleve
land), J. Krutuliui, Klupšams, E. 
A. Krausams, B. Kvikliui (Čika
ga), Karoliui Kazlauskui, Kazi
mierui Kazlauskui, Dr. I. Kaunui, 
su ponia, Meiliūnui J. ir jr., M. 
Medeišienei, A. Mikailai, A. Ma- 
tukevičienei, J. Normantui,
Naviękui, V. Povilaičiui, A. Po
ciui, V. Patašiui, D.M. Prpams, 
Protams, p. Petrašiūnienei, T. 
Paragienei, kun. J. Petrauskui, 
Prašmutui, dail. V. Ratui, A. Ra
manauskui, Raudžiams, A. Skė
riui M.J. Slavėnams, B. Straukui, 
S.B. Savickams, R. V. Savickams, 
F. M. Sodaičiams. V. Sidabrai, A. 
Šereliui, E. A. šeikiams, Ignui ir 
Ra poliui Serapinams (Čikaga), E. 
Seženiui, Tautavaišiams, Jonui 
Vanagui, Broniui Vanagui, dail. 
A.'Vaičaičiui, Jonui ir Silvai Va
liams, kun. P. Vaseriui, Vaičiu- 
liams, Vaitkams, Elenai žižienei, 
Rasai žižytei, A. Zubrui, sktn. 
Žitkevičienei ir visiems kitiems 
mane sveikinusiems.

Ypatingą padėka p. Elenai ži
žienei, Ign. Aleknai bei p. L. Bar
kui už taip nuoširdžius šiltus žo
džius pasakytus mano pagerbimo 
metu bei bičiuliams už dovanotą 
dail. V. Rato paveikslą, dail. A. 
Vaičaičiui ir p. VI. Jakučiui už 
sukurtus exlibrisus, inž. A. Jakš
tui už taip skoningą ir puošnų 
adresą bei Socialinei Moterų Glo
bos Dr-jai už gražias gėles, iš ku
rių žvelgia ligonių ir našlaičių 
nuo ašarų nušluostyti saulėti vei
dai!

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).

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

V — 3 : 10i jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angL 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 Weh) 
Street Nth., Mount Gambier, S.A.

Mūsų siuntinius galima užsakyti per COSMOS 
TRADING CO. 2, Schofield Str., Vic. Tel. 379-2325 
ir per visus skyrius visose valstijose.

PAGERBKIME T£v. J BOREVIČIU

Pranešam, kad misijonieriui 
Tėv. Borevičiui išleistuvės Sydne- 
juje ruošiamos liepos 17 d. (šeš
tadienį).

Norintieji dalyvauti išleistuvė
se iš anksto turi užsiregistruoti 
ir įmokėti 10 šil. vienai rezer
vuotai prie stalo vietai.

šis kuklus mokestis imamas pa
dengimui išlaidų, kurios susida
rys paruošiant maistų ir salės 
nuoma.

Progarmoje numatyta: sveiki
nimai ir linkėjimai, dovanų įtei
kimas ir bendros vaišės prie jau 
i anksto paruoštų stalų. Po to 
seka meninė programų, kurių pa
žadėjo atlikti Lidcombe savait
galio mokykla, jaunesniųjų skau
tų grupė, vadovaujama panelės 
Zinkutės ir jaunieji ateitininkai, 
vadovaujami p. Slavėnienės ir 
kun. Martuzo.

Šiose išleistuvėse kviečiami da
lyvauti visi tautiečiai, gyvenų 
Sydnejuje ir apylinkėse, kaip 
Woolongong, Newcastle ir kitur. 
Rengėjų pageidavimas, kad iš
leistuvėse dalyvautų visų organi
zacijų atstovai ir nariai. Norin
tieji gali prisidėti prie meninės

ir buvo šaulių būrio vado pava
duotojas. Klaipėdoje būdamas pri
klausė Santarai.

“Jauniesiems” ūkininkams be
lieka tik palinkėti geriausios svei
katos ir pasisekimo besitvarkant 
savame ūkyje.

A. Vembuta*

programos parengimo ir prie do
vanos, kurią numatoma įteikti 
Tėv. Borevičiui, Sydney lietuvių 
vardu.

Dovanos įteikimo ir meninės 
programos paruošimo reikalu ma
lonėkite kreiptis į Sydnejaus Apy
linkės p-ką V. Miniotą Tel. 
73 0689..

Vaišėms paruošti ir mielięms 
atsisveikinimo dalyviams prie sta
lų patarnauti pasižadėjo Sydne
jaus Socialinės Draugijos narės.

Būtina iš anksto pranešti apie 
dalyvavimą ir sumokėti mokestį, 
nes reikia žinoti kokiam skai
čiui paruošti maisto, o svarbiau
sia pagal turimą dalyvių skaičių 
reikės tinkamos salės. Todėl kvie
čiame iki liepos 4 d. užsiregis
truoti pas šiuos asmenis:

Sydnejaus apyl. Valdybos na
riai :

V. Miniotas tel. 73 0689, K. Da- 
niškevičius 50 3126, V. Bitinas 
96 3394, A. Bačulis 56 7234.

Bankstowno Apyl. Valdybos na
riai:

p. Makaras 70 5041, K. Stašio- 
nis 77 6707 p. Sakalauskas 75 4289 
arba 70 8023.

Cabramattos Apylinkės P-kas p. 
Jaras Tel. 637 4613.'

Kun. Martuzas tel. 81 3134.
p. Barkus, tel. 73 3984, taip pat 

ir pas kitus apylinkių valdybų na
rius, kurie arti gyvena jūsų namų, 
bet telefono neturi.

Rengėjai: Sydnejaus, Ranki- 
towno, Cabramattos Apylinkės ir 

Parapijos Komitetas

ĮDOMŪS FAKTAI PARUOŠĖ B. WILSON

Amerikos erdvių laivas Mariner 
4 sėkmingai buvo paleistas į erd
ves pernai lapkričio 28 d. ir tebe
skrenda Marso planetos kryptimi. 
Jis prasilenks su Marsu labai ne
dideliame atstume liepos mėnesio 
vidury ir suteiks žemei svarbių 
informacijų apie tą mįslingą pla
netą. Kol pasieks Marsą jis bus 
nulėkęs 320 milijonų mylių.

Pernai Konge žuvo vienas iš 
Amerikos 2000 gydytojų .tarnau
jančių svetimuose kraštuose.- 
Daugumas iš jų dirba su specia
lia misija organizuoti ligonines, 
kovoti su epidemijomis. Jų dar
bus ir veiklą finansuoja Ameri
ka. Pagal Amerikos gydytojų są
jungos duomenis šiam darbui sa
vanorių gydytojų netrūksta.

800.000 rūšių žemės vadzdžiu 
sudaro apie keturis penktadalius 
žemės gyvūnijos. Jie niekad ne
pasidavė žmogaus kontrolei. Ko
va su vabzdžiais yra kova žmo
gaus intelekto su vabzdžių biolo
giniu prisitaikymu. Vabzdžiai su
naikina apie trečdalį to. ką žmo
gus pagamina. Iš kitos pusės nuo 
daugelio vabzdžių priklauso ir 
pats žmogus, naudodamasis jq 
produktais (bitės, šilkaverpiai ir 
1.1.)

4
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VARŽYBOS
Laimėjus vasaros sezono “A” 

rezervo grupėje pirmenybes Vy
ties komanda perėjo žaisti į A 
grupę. Iš turėtų dvejų rungtynių 
prieš Saints pralošė 5 taškais, o 
prieš Y.M.C.A. laimėjo 4 taškais. 
Reikia pažymėti, kad Saints yra 
pati stipriausia komanda Geelon- 
ge-

Gegužės 29 d. Vytis pasikvietė 
iš Melbourne Varpo ir estų Kodu 
komandas draugiškoms rungty
nėms.

Pirmose rungtynėse žaidžia 
Vyties senjorai prieš jnnjorus. 
Rezultatas svyravo tai vienų, tai 
i kitų pusę. Pirmam puslaiky K. 
Starinskas trimis metimais nuo 
vidurio aikštės rezultatų persvė
rė senių pusėn ir puslaikis baigė
si 15:12 senių naudai. Antrų pus- 
laikj jauniai pradėjo labai ryžtin
gai ir puikiais praėjimais bei ge
rais metimais broliai Bražioniai 
rezultatų persvėrė savo pusėn net 
4 taškais ir tikėtasi, kad jauniai 
net ir laimės, bet tada atsibudo 
po vakarykščio baliaus A. Šimkus. 
Na ir pradėjo rodyti jauniams, 
kaip reikia driblinguot ir mėtyt. 
Jis, padedamas E. Lipšio, rezul
tatų pasuko savo naudai ir rung
tynės baigėsi 39:37 senjorų per
gale. Senjorų taškai:. A. Šimkus 
10, S. šutas 10, K. Starinskas 6, 
E. Lipšys 6, Kazlauskas 6, A. Ki
sielius 1. Jaunių taškai: G, Bra- 
žionis 7, Saldukas 5, V. čere- 
kavičius 4, A. Pisarskis 4, F. Vi- 
tis 2, R. Brazelis O.

Sekančiose rungtynėse susitiko 
Melbourne Varpas su estų Kodu, 
kurios buvo labai vienpusiškos ir 
jas estai labai lengvai laimėjo 
54:29. Trečiose rungtynėse aikš
tėn išeina Vytis prieš Kodu. Pir
mas 5 minutes atrodė, kad vy- 
tiečiai gal ir įveiks estus, bet es
tai laimėjo 42:27. Tenka pažymė
ti, kad šiai dienai estai buvo pa
sikvietę vienų žaidėjų net iš Can- 
berros, kuris ir įmetė daugiausia 
taškų prieš Varpa (20) ir prieš
Vytį (15).

Paskutinėse rungtynėse susiti
ko du “amžini” priešai — Vytis 
ir Varpas. Na, ir prasidėjo. Var
pas tuoj parodė, kad Geelongui 
nebus lengva ir per kelias minu
tes rašo 14, o Vytis... 4. Milvydas 
meta iš visų pusių, Soha jam pa
deda, o vargšė Vytis visai pasime
ta. Kartais pasirodo Šutas įmes
damas porų taškų lyg paguodai. 
Antram ketvirty susiima čereka
vičius, rezultatų švelnina ir pus
laikis baigiamas 34:27 Varpo nau
dai.

Po pertraukos vaizdas pasikei
čia: parodo, kų gali V. Bražionis 
ir F. Vitis. Rezultatas išlygina
mas ir toliau vyksta kova taškas 
už taškų. Pasigirdus baigmės švil
pukui lentoje įrašyta: Vytis 56, 
Varpas 55.

Čia norėtųsi paminėti Varpo 
žaidėjų A. Milvydų, šį jaunuolį

LIETUVOS BOKSININKAI
— EUROPOS ČEMPIONAI
R. Berlyne gegužės 23-29 d. d. 

vykusiose 16-se Europos bokso 
pirmenybėse iš aštuonių Sovietų 
S-gos boksininkų, laimėjusių auk
so medalius, du buvo Lietuvos 
boksininkai: kaunietis Ričardas 
Tamulis ir vilnietis Danas Pozni
akas. R. Tamulis (antras pusvi- 
dutinis svoris) Europos čempiono 
vardą įgijo jau trečių kartų, o 
D. Pozniakas (pussunkis svoris) 
— pirmų kartų. Į 10 aukso pri
zininkų — čempionų skaičių, be 
aštuonių Sovietų S-gos boksinin
kų, pateko vak. Vokietis ir len
kas. (E)

GALVOS PROBLEMA
Vienas vyras guodėsi kitam:
— Aš didžiuojuosi savo žmo

nos galva. Vakar ji gavo pirmo 
laipsnio premijų.

— Už gų gi ji gavo?
— Už šukuosenų, kurių jai pa

darė kirpėja s...

GEELONGE
teko matyti pirmų kartų. Tai auk
štos klasės žaidėjas, primenųs A. 
Ignatavičių.

Vyties — Varpo rungtynėse taš
kus pelnė: Vyčiui — V. Bražionis 
15, F. Vitis 14, S. Šutas 10, V. 
čerekavičius 10, G. Bražionis 5, 
E. Lipšys 2. Varpui — A. Milvy
das 24, V. Soha 16, A. Skimbi- 
rauskas 6, A. Vaišutis 4, A. Ali
šauskas 3, S. Žiedas 2.

L.B.

Pagaliau
Po blogos pradžios Adelaidės 

vytiečiai pasiekė porų laimėjimų 
iš eilės. Laimėta buvo prieš West 
Adelaide 52-42 (20-17). Taškus 
pelnė: D. Atkinson 19, R. Dauga- 
lis 13, J. Gumbys 8, E. Pocius 6, 
V. Levickas 4 ir A. Radzevičius 
2. Šiai komandai vsaros sezone 
buvo pralaimėta finaluose. Antras 
laimėjimas atsiektas nugalint 
Y.M.C.A, 63-47 (28-19). Taškus 
pelnė: R. Daugalis 20, D. Atkin
son 16, J. Gumbys 14, E. Pocius 
5, L. Urmonas 4, A. Radzevičius 
su V. Levicku po 2.

Antroji komanda taip pat tu
rėjo du laimėjimus. Susitikus su 
Falcons laimėta 28-6 (14-2) ir 
prieš University be žaidimo 20-0. 
Taškai: K. Jaunutis 11, J. Miku- 
žys 8, R. Jablonskis 3, A. Palaitis, 
E. Brazauskas ir A. Bernaitis po 
2.

Trečioji komanda atvirkščiai 
gavo gerokai pylos nuo North 
Adelaide ir United Church ko
mandų. u

Be pralaimėjimų užtikrintai 
žengia jaunių iki 16 metų ko
manda. West Adelaide buvo nu
galėta 39-33 (16-13). Taškus pel
nė: A. Jonavičius su K. Jaunučiu 
po 12, P. Kanas 11, A. Reivytis 
2 ir A. Palaitis 2.

Latvių A.S.K. komanda buvo

Nuo Vancouver iki San Fran
cisco visų kelių buvo tirštas rū
kas. Amerikos žemynas netoli, bet 
per 'rūkus jo neįžiūrėjom. Paga
liau praplaukėm apačia garsiojo 
Golden Gate tilto ir netrukus jau 
buvome San Francisko mieste.

Pats miestas yra gana gyvas ir 
nepaprastai kalnuotas. Mašinos 
gatvėse paliekamos tik su atsuk
tais į šaligatvį ratais ir įjungtu 
bėgiu — rankinio stabdžio neuž
tenka. čia laivas stovėjo pusant
ros dienos ir buvo gera proga 
pasidairyti po miestų ir apylinkes/ 
Klimatas sausas, tad ir žalumo 
mažiau. Įdomus kiniečių kvarta
las, kur įdomiau lankytis vaka
rais.

Esant tirštam rūkui į Los An
geles išplaukėm gerokai pavėlavę. 
Per naktį laivas plaukė labai lė
tai ir visų laiką baubė, kad nieks 
nepasimaišytų ant kelio. šiame 
uoste ir baigėsi mano trijų sa
vaičių maloni kelionė laivu.

Los Angeles miestas yra baisiai 
išsiplėtęs ir nuo gausybės mašinų 
būtų seniai uždusęs, jei ne tie 
garsieji “Freeway” keliai. Jie iš
raityti po miestą keliais aukštais. 
Važiuojant iš uosto tiesiog siau
bas ėmė nuo smarkaus lėkimo 
šiais trijų — keturių viena puse 
linijų keliais, nors prie sėdynės 
ir buvau tvirtai pririštas.

Miestų o ypač jo centrų nuolat 
gaubia rūkas. Los Angeles mieste 
gyvena apie 3-4 tūkstančiai lie
tuvių. Daugelis taikosi apsigyven
ti arčiau šv. Kazimiero bažnyčios. 
Netoliese jos yra ir lietuvių ben
druomenės namai ir taip pat tau
tiniai namai. Abeji namai nedi
deli, juose veikia baras ir savait
galiais valgyklos. Bažnyčia talpi
na apie 4-5 šimtus, jauki, lietuviš
ka. Prie altoriaus Gedimino stul

Trečiųjų Australijos tinklinio 
pirmenybių metu Melbourne bu
vo atšvęstas 70-tasis Tinklinio 
gimtadienis, nes 1895 m. Ameri
koje, Holyokoje — Massachusset- 
to valstijoje YMCA-os tarnauto
jas William Morgan sugalvojo 
žaidimų, kuris galėjo būti varžy- 
binio arba rekreacinio pobūdžio. 
Šį žaidimų kurį galėjo žaisti 
vaikai ir suaugę, vyrai ir mote
rys, ir šio žaidimo pagrindiniai 
elementai buvo tokie paprasti, 
kad nereikėjo daug laiko mokini- 
muisi.

Per trumpų laikų tinklinis pasi
darė populiarus visoje Amerikoje, 
o pirmojo pasaulinio karo metu 
amerikiečiai kareiviai atsivežė jį 
į Europų, kada ir Lietuvos gyven
to jai turėjo progos pirmų kartų 
su juo susipažinti.

1947 m. Paryžiuje prancūzai

laimime !
nugalėta 50-28 (17-6) rezultatu. 
Taškai: A. Jonavičius 24, K. Jau
nutis 14, A. Reivytis 7, P. Ka
nas 5. Iš šios komandos trys žai
dėjai lanko Pietų Australijos jau
nių iki 16 metų rinktinės treni
ruotes. Tai K. Jaunutis, A. Jona
vičius ir P. Kanas. A. Reivytis, 
būdamas jaunas žaidėjas, padeda 
už save jaunesniams (iki 12 me
tų) juos pamokydamas ir treni
ruodamas.

Po laimėjimų atsiekė jaunių iki 
14 metų ir jaunučių iki 12 metų 
komandos.

Mergaičių pirmoji komanda lai
mėjo prieš Adelaide 41-16 (23-4).

KOVIEČIAI KOVOJA
Šių metų Sydnejaus miesto 

tarpklubiniame šachmatų turnyre 
(Grade Match) “Kovas” atsto
vaujamas dviejų komandų. Viena 
komanda aukščiausioje “A” kla
sėje, antroji “A” klasės rezerve. 
Prieš turnyro pradžių lygiai kaip 
ir futbolo klubų tarpe buvo smar
kus medžiojimas gerų žaidėjų.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

AMERIKOS KRANTUOS
pai, vytis, languose tautinės spal
vos. Motinos Dienų bažnyčia 
buvo pilnutėlė, gražiai giedojo 
choras. Prie bažnyčios yra dvi sa
lės ir kazimieriečių sesrų mokyk
la. Jų lankų lietuviukai kasdien 
po pusę valandos pamokomi lie
tuviškai. Los Angeles lietuvius 
aptarnauja trys kat. kunigai lie
tuviai.

Šiaip Los Angeles lietuviai iš
simėtę labai plačiai. Gyvenantį už 
penkiolikos mylių kaimynų dar 
galima vadinti labai artimu! Dau
gumoje lietuviai įsikūrę labai ge
rai. Mano šeimininkai p.p. Ul- 
dukiai pirkę namą, kurio keturis 
butus išnuomuoja, o penktame 
patys gyvena. Pastogė jiems nie
ko nekainuoja, o nuomininkai mo
ka skolas. Taip verčiasi daugelis 
lietuvių.

Visi, o ypač atvykę ir rytinių 
Amerikos pakraščių, džiaugiasi 
šiltu ir sveiku Kalifornijos klima
tu. Nemaža šeimų čia sustoję ir 
iš Australijos. Iš jų teko susitik
ti p.p. Mackialas, Naudžius, Mo
tiejūną, Verbylas. Paškevičienę: 
ir kt. Pirmuosius porų metų visi 
daugiau ar mažiau gailėjosi Aus
tralijos, vėliau įsikuria ir į Aus- 
tralijų tenorėtų grįžti tik atosto
goms.

Iš Los Angeles su p.p. Uldukių 
šeima (vaikai — Marytė ir Kęs
tutis į Australijų grįžtų kad ir ry
toj) buvom nuvykę iki Meksikos. 
Vos pravažiavus sienų gerokai 
sukrėtė skirtingas meksikiečių 
gyvenimo lygis. Tijuana mieste
lis gana skurdus ir atrodo išsilai
ko tik iš turistų, kurie, kaip ir 
aš, į ten vyksta tik dėl fakto, kad 
va, buvau ir Meksikoj. Vykstant 
į Meksiku pasieny jokios kontro
lės nėra, tik grįžtančių pasienie
čiai patikrina dokumentus.

TINKLINIUI 70 METU
pirmneji pasiūlė suorganizuoti 
Tarptautinę Tinklinio Sųjungų ir 
dar tais pačiais metais 14 valsty
bių užsirašė nariais. Tokiu bū
du gimė pasaulinė Tinklinio Fe
deracija ,kuri pasivadino FIVB 
ir kuri šiandien turi 80 narių 
(valstybių), šios Federacijos pas
tangomis tinklinis įtrauktas į 
Olimpinių žaidimų programų ir 
jau 1964-jų metų Olimpiniuose 
žaidimuose Tokijoj tinklinis bu
vo žaidžiamas.

Australijoje tinklinio žaidimas 
dar mažai žinomas ir prieš perei
tas Velykas, kada Victorijos tink
linio Sąjungos nariai ėjo po įmo
nes, kad gavus skelbimų busimų
jų tinklinio pirmenybių progra
moms, didžiulio gumos fabriko 
dirketoriaus buvau užklaustas, ar 
tinklinis panašus j hokej? Kada 
paaiškinau, kad šie du žaidimai

Taškai: G. Krivickaitė 14, N. 
Vyšniauskaitė 11, V. Jucytė 8, E. 
šiukšterytė 4, ir A. Krivickaitė 
su M. Lapienyte po 2. South Ade
laide komanda buvo nugalėta 
34-14 (12-6). Taškai: N. Vyš
niauskaitė 16, V. Jucytė 5, G. ir 
A. Krivickaitės po 4, M. Lapieny- 
tė 3 ir M. šiukšterytė 2.

Antroji komanda, žaisdama ne 
pilname sąstate, pralaimėjo prieš 
A.S.K. 18-20 (10-6. Taškus pel
nė: K. Baškutė 10, A. Brooke 
(Šukytė) 4, E. Lapienytė su R. 
Marcinkevičiūte po 2. Susitiku
sios su South Adelaide laimėjo 
24-14 (17-6). Taškai: L. Kuncai- 
tytė 89, K. Baškutė 6, M. Matiu- 
kaitė ir A. Brooke — šukytė po 
4, N. Marcinkevičiūtė 2.

B.N.

Kovo šachmatų sekcijos vadovui 
irgi teko ieškoti žaidėjų. Negalint 
susilyginti su kitų klubų duoda
momis sąlygomis buvo neįmano
ma gauti aukšto lygio žaidėjo. 
Pagaliau prikalbintas jaunas aus
tralas . studentas, kuris žaidžia 
pirmojoje komandoje ir iki šiam 
laikui nėra pralošęs.

KOVAS — CHATSWOOD
Ii — 3i

Pirmosios rungtynės nesėkmin
gos. Tenka pralošti taškų mūsų 
žaidėjui neatvykus. Ateityje šito 
bus vengiama, ir reikia tikėti, kad

Grįžtant į Los Angeles pakely 
apžiūrėjom garsųjį zoologijos so
dą San Diego mieste.

Vienų šeštadienį Gintautas Vit
kus, pernai vizitavęs Australijų su 
krepšininkais nusivežė mane į Se
quoia National Park, kuris yra 
už 300 mylių į šiaurę nuo L.A. 
Čia augų medžiai yra vieni iš 
aukščiausių ir storiausių pasauly
je. Kaikurių amžius siekia keletą 
tūkstančių metų. Tarp šių medžių 
milžinų žmogus pasijunti labai 
menkas ir nereikšmingas žemės 
vabalas nežiūrint kelionių į erd
ves ir mėnulį bei kitų iš žmogaus 
rankų išėjusių technikos stebuklų. 
Gintautas Vitkus neseniai pirko 
patrauklų ispaniško stiliaus na
mų, kurio dalį išnuomuoja, o ki
tame bute gyvena pats su tėve
liu, Pas jį irgi keletą dienų pa
viešėjau.

Teko pasidairyti ir filmų miete 
— Universal City, kuris užima 
milžiniškus plotus, ir čia pristaty
ta įvairių pastatų ir kvartalų, 
vaizduojančių įvairius kraštus, 
statybos perijodus ir 1.1. Pastatai 
turi iki detalių išbaigtus priekius 
(frontus), o už jų nieko, tik 
ramščiai. Pil na įvairiausių dirb
tinų medžių, kurių net ir didžiau
si lengvai kilnojami. Čia filmuo
jant viską gali pavaizduoti: aud
ras jūroje, Sibiro pūgas, medžiok
les Afrikoj. Dar panaudojant 
įvairias filmą sukant technikos 
priemones, neatskirsi, kur tikra, 
kur dirbtinė aplinka.

O per patį Beverly Hills, kur 
tik kino žvaigždės gyvena, perė
jom pėsti pasidairydami. Gražu 
čia ir ištaiginga, bet kažkaip šal
ta. Viskas čia perdaug švaru ir 
tvarkinga ir jautiesi, lyg būtum 
svečiuose ir jaustum, kad šeimi
ninkas tave žvilgsniu persekioja,

panašumo neturi, bet kaip tink- 
lininkai, taip ir krepšininkai žais
dami dėvi tokius pat guminius 
batukus, tai skelbimo gavimo 
problema buvo išspręsta teigia
mai. šis pavyzdys įrodo, kad tink
linis Australijoje yra dar vystyk
luose, nors jau ir buvo praves
tos trejos Australijos Tinklinio 
Pirmenybės.

Kadangi Tarptautinė Tinklinio 
Federacija įsteigta tik 1947 m., 
tai viskas, kas liečia tinklinį prieš 
tai, priklauso lyg ir priešistori
nei tinklinio gadynei, nes jokių 
oficialių užrašų apie tinklinio vys
tymąsi nerandama. Pirmosios pa
saulinės Tinklinio pirmenybės 
įvyko 1949 metais Pragoję, kur 
laimėtoju tapo Sovietų Sąjunga, 
o prieš tai, 1948-tais metais Ro
moje įvyko Europos Tinklinio 
pirmenybės, kurias vyrų grupėje 
laimėjo Čekoslovakija ir moterų 
— Sovietų Sąjunga.

šiuo metu jau organizuojamos 
Pietų Amerikos, Centrinės Ame
rikos, Panamerikos, Azijos tau
tų, Europos, Pasaulio ir studentų 
tinklinio pirmenybės, kas aiškiai 
rodo, kad tinklinio populiarumas 
visame pasaulyje smarkiai auga. 
Sako, kad vien Japonijoje šiuo 
metu yra registruota virš 9 mili
jonai tinklinio žaidėjų. Vietname, 
kur šiuo metu vyksta karas, ame
rikiečiams ilgą laikų buvo neaiš
ku, kodėl jų priešai kiekvienų 
dienų 5 vai. popietų nustoja šau
dę ir kariavę. Paaaiškėjo, kad 
Vietnamo kariai kas dien tuo lai
ku eidavo žaisti tinklinio.

“Priešistoriniame” tinklinio lai
kotarpyje Pabaltijo kraštuose 
tinklinis buvo plačiai kultivuoja
mas. Buvo vykdomos kiekvieno 
krašto tinklinio pirmenybės: tarp
miestinės, tarpmokyklinės ir ži
noma, tarpvalstybinės, kur estai

žaidėjas jaus pareigų iš anksto 
pranešti, jei negali žaisti. Taškus 
laimėjo naujas komandos žaidėjas 
T. McCarthy 1 ir V. Augustina- 
vičius i.

KOVAS — INSURANCE 
3—2

Koviečiai, dalyvaudami pilname 
sustatė, laimėjo rungtynes prieš 
gana stiprių australų komandų, 
kurios penktoje lentoje žaidė
NSW Chess Association preziden
tas A. Gould ir savo partija pra
lošė Kovo šachmatų sekcijos va
dovui V. Augustinavičiui.

Kitų koviečių pasekmės pagal 
lentų eilę: T. McCarthy i, V. Liū
gą 0, J. Dambrauskas i, T. Agar- 
sky 0.

★
Antroji Kovo komanda, kuri 

dalyvauja “A” rezerve, pralošė 
abejas rungtynes žaisdama su 
stipriausiomis turnyro komando
mis. Prieš NSW universitetą pra
lošta 3-2 ir prieš Sydney uni
versitetą 4-1 santykiu.

Komandai talkininkauja 2 
žaidėjai iš pirmosios komandos ir 
jos sudėtis: T. Agarsky, V. Au- 
gustinavičius, P. Grosas, J. Jen- 
čius, J. Baikovas ir atsarginis R 
Kabaila jun.

Šioje komandoje visi žaidėjai 
pasiryžę per visas rungtynes ne
atiduoti nė vieno taško be žaidi
mo.

i. ▼.

kur pelenus nukratysi ar pyrago 
nutrupinsi.

Holliwoode gatvėse šaligatviai 
padaryti iš tamsios terazos ir kas 
kelios pėdos įmūrytose šviesiose 
žvaigždėse įrašyti garsesnių filmų 
artistų vardai — gyvų ir jau se
niai mirusių.

Lankiausi Marinelande ir Dis- 
neylande. Abu apie 30 mylių nuo 
miesto. Marienlandas įdomus sa
vo treniruotais delfinais, bangi
niais ir jūrų šunimis, čia ir di
džiulis akvariumas su įvairiausiais 
vandens gyvūnais. Disneyland yra 
toks pat ,kokį mes matėme fil
muose ir knygose, čia malonias 
valandas gali praleisti visi vai
kai nuo 5 iki 90 metų.

Pavažiavus kiek už Disneyland 
patenki į Movieland Vax Museum, 
čia išstatyta garsių artistų vaš
kinės figūros, atliktos su didžiau
siu kruopštumu. Visos figūros 
atrodo tikrai gyvos. Vienų seno
viško policininko figūrų apžiūri- 
nėjau visai iš arti. Gerai, kad ne

beveik visada parodydavo savo 
aiškų pranašumų, Kaune, prie 
Kamuolių žaidimo Sąjungos buvo 
tinklinio Sekcija, kuri organiza
vo tinklinio plėtotę Lietuvoje, 
šiai sekcijai ilgų laikų vadovavo 
dabar Adelaidėje gyvenantis p. 
Povilas Lukošiūnas ir vėliau, 
Melbourne gyvenantis Leonas 
Baltrūnas. Ilgų laikų Lietuvos 
tinklinio rinktinė buvo treniruo
jama Leono Baltrūno ir vėliau 
iš Rygos atvykusio lietuvio Mi
niuko.

Lietuvos tinklinio pirmenybių 
rungtynes Kaune stebėdavo šim
tai tinklinio entuziastų, ir šis žai
dimas buvo laikomas klasikiniu 
komandiniu kamuolio žaidimu.

Australijos Tinklinio Federaci
ja deda pastangų, kad užsiregis
travus į Tarptautinę Tinklinio 
Federacijų idant, jeigu ne Olim
piniuose Žaidimuose Mexikoje, tai 
1972 m. Sydnejuje Olimpiniuose 
Žaidimuose ir Australija turėtų 
teisę išstatyti savo reprezantacinę 
tinklinio komandų. Neabejoju, 
kad tinklinio populiarumas Aus
tralijoje greit pakils, nes Švieti
mo Ministerija tinklinį įtraukė į 
Fizinio Auklėjimo programų ir 
jau vykdomos tarpmokyklinės 
tinklinio varžybos.

Tikiu kad ir Australijos lietu
vi ųtarpe meilė tinkliniui nema
žės, bet atsiras iš jaunimo tarpo 
tinklinio mėgėjų o lietuviškų spor
to klubų vadovybės dės visas pas
tangas, kad tinklinį žaisti būtų 
sudaromos jeigu ne geriausios, 
tai bent pakenčiamos sąlygos.

ELBE.

REMONTAI 
NAMUOSE

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

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

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

PARAMA “KOVUI”

PADĖKA

Iškilos metu inžinierių draugija 
ir jos svečiai norėdami paremti 
Sydnejaus lietuvių sportuojantį 
jaunimų suaukojo Sydnejaus Lie
tuvių Sporto Klubui “Kovui” 
£11.11.0 (aukojo p. B. Barkus 10 
šil.; p. V. Daudaras £1; p. B. Dau- 
kus 19 šil.; p. V. Bukevičius £1; 
p. B. Adomėnas 10 šil.; p. S. Ja- 
rembauskas £1; p. Maksvytis 10 
šil.; p. Gumeniukas 10 šit; p. 
Venclovas 10 šil.; p. Bagdonavi
čius £1; p. Daniškevičius 8 šil.; 
p. Kabaila 3 šil.; p. Jakubauskas 
10 šil.; p. J. Jonaitis £1; p. Dir
ginėtus 10 šil.; p. Milašas 10 šil.; 
p-lė J. Meiliūnaitė 10 šil.; p-nia 
O. Asevičienė £1).

Sydnejaus Lietuvių Sporto 
Klubo “Kovo” Valdyba sportinin
kų vardu reiškia visiems aukoto
jams nuoširdų ačiū.

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių Sporto Klu

bas “Kovas” dėkoja p.p. J. ir D. 
Kriaucevičiams už paaukotų krep
šinio kamuolį.

★
Stasio Kapočiaus vardinių pro

ga p. dr. L. Petrauskas įstojo į 
Sydiejaus Lietuvių Sporto Klubo 
“Kovo” narių —- rėmėjų eiles pa
aukodamas klubui £5.0.0, jo pa
vyzdį pasekė V. Narbutas £1.0.0, 
St. Kapočius £1.6.0 i r p-nia M. 
Bernotienė £1.0.0.

šių metų Sydnejaus Lietuvių 
Sporto Klubo “Kovo” narių — 
rėmėjų tarpe yra dar šie asmenys: 
p. A. Mišeikis ££2; po £1 H. Mei
liūnas, St. Pačėsa, A. Kačiusis, 
S. Sankauskas, A. Mikalauskas, 
S. Lisauskas, M. Petronis, A. Kra- 
milius, V. Skrinska, A. Giliauskas, 
V. Bitinas, O. Asevičienė, V. Ase- 
vičius, V. Daunaras, D. Meiliūnai
tė, L. Meiliūnaitė, A. Meiliūnaitė, 
E. Zinkevičienė, J. Gudaitis; po 
10 šil. Aid. Kapočienė ir p-nia 
Čepulienė.

Šitas narių — rėmėjų sąrašas 
ateityje bus papildytas.

S.L.S.K. “Kovas” Valdyba

prisiliečiau. Juokdarys pareigū
nas apgavo mane ir kitus staiga 
pajudėdamas iš statuliškos pozos 
irnueidamas.

Daugiau kitų kartų.
Juoxaa Donala
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LATROBE VALLEY

MOTERŲ VEIKLOS METINĖS

Gegužės 28 d. Latrobe Valley 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugija jaukiai paminėjo savo 
veiklos vienerių metų sukaktį. 
Gausokų (nors galėjo būti ir dau
giau) vietos tautiečių ir jų svečių 
dalyvavimų maloniai praturtino ir 
paįvairino mielieji melbourniškiai 
sveteliai: Melbourne Liet Mot. 
Soc. Globos D-jos pirmininkė p. A. 
Matukevičienė su vyru, p. E. Šei- 
kienė, p. E. Balčiūnienė, p. Kaza
kevičius ir kiti.

Latrobe Valley Liet. Mot. Soc. 
Globos D-jos pirmininkei p. M. So- 
daitienei pranešus, kokia čia pro
ga susimesta į tokį gražų būrelį, 
p. A. Matukevičienė tarė reikšmin
gų ir jautrų sveikinimo žodį. P. 
E. Šeikienė perskaitė Melbourne 
Liet Kat. Mot. D-jos ta proga 
rašytų sveikinimo ir linkėjimų 
laiškų. Gi labiausiai visus suža
vėjo ponių: E. Šeikienės ir E. 
Balčiūnienės nuotaikingas ir nuo
širdus, galingais balsais atliktas, 
duetas “Lopšinė” ir “Havajų mei
lė”. Didelis ačiū simpatingoms 
dainininkėms, nes gera daina čia 
yra retas svečias.

Prie viešnių mielo pasirodymo, 
susilaukusio daug karštų katučių, 
prisidėjo yallourniškis poetas Juo
zas Mikštas, sentimentaliai padek
lamuodamas apie čionykštį imi
grantų berželį, gegužy metantį 
pageltusius lapus...

Po to, prie suneštom gėrybėm ir 
skanumynais apkrautų stalų iki 
soties draugiškai vaišintasi, šok
ta ir žaista.

Aukų rinkimui ir kelių fantų 
loterijos pravedimui talkininkavo 
judriosios Melbourne viešnios. Ir 
gal todėl surinkta svari sumelė, 
kuri, atmetus su parengimu susi
jusiomis išlaidomis, bus panaudo
ta ligonių lankymui ir bėdon pa
tekusių tautiečių šelpimui.

Pobūvis baigtas p. M. Sodaitie- 
nės gražia padėka visiems susirin
kusiems, padėjusioms jai suruošti 
šį metinį parengimų ir moterų 
veiklos duosniems rėmėjams, be 
kurių pagalbos neįmanomas būtų 
joks šalpos darbas.

Buvęs

Melbourne Lietuvių Soc. Globos Moterų D-ja kviečia visus Melboumo ir apylinkių •. 
»♦<

lietuvius jI Ž

| METINĮ JONINIŲ BALIŲ |
& i ■ w
į kuris įvyks birželio 25 d. 8 v.v. Northcote Town Hall, High St., Northcote. į
*
v

Gros romantiška kontinentalinė kapela. Veiks tuirtingas bufetas su saldžiais ir >: 
£ karčiais gėrimais. >■

>• Bilietai gaunami pas A. Matukevičienę 878.2565, E. Balčiūnienę 42.6603, V. Mor- £
kūnienę 53.5957, J. Peetrašiūnienę 232.5234 ir E. šeikienę 42.2367.B 1

Soc. Globos Moterų Dja >;
* i*

Kai palieki vienas...POPULIARIAUSIAS

Qm^!

Plačiai paplitęs
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

MELBOURNE
GAVO DIPLOMUS

Birželio mėn. 4 d. Melbourne 
Karališkame Technologijos Insti
tute baigė mokslus ir gavo pramo
ninės chemijos diplomų Povilas 
Baltutis. Jis būdamas keturių vai
kučių šeimos galva įrodė didj ryž
tingumų ir valių. Daug studijoms 
baigti yra prisidėjusi savo įtaka 
ir,talkinimu jo žmona Vida. Sėk
mės ir laimės įsigijus diplomų.

Tų pačių dienų tame pačiame 
institute baigė mokslus ir gavo 
komunikacijos ir radio inžinerijos 
diplomų Jonas Gružauskas. Svei
kiname ir linkime sėkmės apvai
nikavus savo studijas diplomu.

Liepos mėn. studijas baigia dar 
vienas stud. Vyšniauskas, kuris 
yra pasirinkęs inžinerijų. (k)

EISMO NELAIMĖ
Birželio 4 d. 7 vai. ryto Mal

verne, Melbourne priemiesty, Ro
mualdas Šteinertas, 72 metų, ei
damas į krautuvę pieno parsineš
ti, buvo auto mašinos perblokštas 
ir mirtinai suvažinėtas Velionis 
buvo Lietuvos kūrėjas savanoris.

Prieš savaitę mirė ir kitas mū
sų tautietis V. Rūkas, kuris il
gesnį laikų sirgo vėžio liga. Ve
lionis buvo viengungis ir gyveno 
Yarravillėje su savo broliu

(k)

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Šiomis dienomis įvyko Claytone 
blaivininkų susirinkimas Jame 
buvo paskaityta paskaita. Dr-jon 
įsirašė 5 nauji nariai. Po susi
rinkimo įvyko kavutė, kurios me
tu padiskutuota aktualiais blaivy
bės klausimais. (k)

SYDNEY
ŠVIESOS PARENGIMAS

Birželio 6 d. įvyko labai įdomus 
ir aktualus Sambūrio Šviesos pa
rengimas. Buvo svarstomas klau
simas — kaip ir kas turėtų patekti 
į ateinančiais metais organizuoja
mų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų Čikagoje, šį įdomų pa
rengimų pravedė Šviesos Sambū
rio pirm. p. V. Skrinska. Kalbėj’o' 
D. Labutytė, J. Kolakauskaitė ir 
Vyt. Šliogeris. Visi kalbėtojai en
tuziastingai pritarė, kad toks kon-

Kai gyveni gerai, kai esi svei
kas ir turi pinigų, tada turi ir 
daug draugų, kuriems tu esi gra
žus ir geras ir mielas. O kada Ta
ve aplanko nelaimė ar liga, ar 
daug tada draugų belieka? Nebe
nori net susitikti kiti, su kuriais 
kartu stiklų gėrei, kurie Tave ger
bė ir gyrė, per petį plojo ir amžinų 
draugystę žadėjo. Dažniausia ne 
dėlto Tavęs vengia, kad Tau pa
dėti nenori ar negali, bet, kad nes
magu Tave matyti likimo nus
kriaustų, Tavo išvargęs veidas ir 
liūdnas Tavo žvilgsnis nemalonus. 
O ir prašyti pagalbos, kad ir bu
vusio gero draugo, labai sunku. 
Nesinori apsunkinti, įkyrėti. Bu
vęs draugas turi savo šeimą, savo 
rūpesčius, jam vienam Tave gel
bėti taip pat sunku. Beto lieka 
dar truputis to žmogiškojo išdidu
mo, kuris neleidžia prašyti, kad ir 
geriausio savo draugo.

Kas kita yra kreiptis į labdaros 
organizacijų. Ji tam tikslui įsis
teigus ir nesivaržydamas gali pra
šyti, kad Tau materialiai padėtų. 
Tik yra skirtumas. Didelė valsty
bės organizacija duoda šiokių to
kių pensijų, bet tai menkas pini
gas, sausos duonos kąsnis, nes jo
kia valdžia storai sviesto netepa. 
Valdžios globėjai neturi laiko iš
klausyti Tavo skundo, nejaučia nei 
Tavo skausmo, o jei jų lūpose ir 
atsiranda paguodos žodis, svetima 
kalba ištartas, nesušildo širdies. 
Jiems išėjus taip pat tuščia ir šal
ta, kaip buvo. Nėra to priklauso
mybės ir giminystės jausmo, kaip 
aplanko Tavo tautietis, sesuo lie
tuvė iš Soc. Globos D-jos. Neat
neša jos Tau didžiai brangių dova
nų, neperdidžiausi jų ištekliai, bet 
atneša broliškų širdį, nuoširdžių 
užuojautų. Su artimo meile jos at
eina ir turi laiko išklausyti Tavo

presas esųs labai prasmingas ir 
jame Australijos lietuvių jaunimo 
atstovai turį dalyvauti, tik suabe
jota, kas turės dalyvauti ir kaip 
į jį patekti. Po pranešimų vyko 
gana gyvos ir pozityvios diskusi
jos. Parengimas buvo svarstomojo 
pobūdžio ir jokių nutarimų nepa
daryta. Tikimasi, kad visų prane
šėjų įdomūs pasisakymai netru
kus pasirodys Mūsų Pastogėje.

šv.
NEWCASTLE

Sąryšy su birželio tragiškais 
įvykiais, sekančios pamaldos New- 
castelio ir apylinkės tautiečiams 
bus laikomos birželio mėn. 20 d. 
9.30 vai., šv. Lauryno bažnyčioje, 
Broadmeadow.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
8,45 vai.

Kun. S. Gaidelis SJ.

Sukūrusius šeimos židinį
RAMUNĘ ŠIDLAUSKAITĘ 

su 
CARL RIPPHAUSEN

nuoširdžiai sveikiname ir linkime šviesaus ir 
laimingo gyvenimo.

Jakubėnai
------———--------------------------------- ------- .

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
/

Adelaidiškis Ignas Taunys. ak
tyvus ir veiklus lietuvis, liepos 
pradžioje išvyksta į kelionę ap
link pasaulį, kurios metu jis ne 
tik aplankys savo gimines, drau
gus ir pažįstamus, bet susipažins 
su LAS (Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio) veikla, kurios centras Eu
ropoje — Miunchene. Kaip žurna
lo “News Digest — Internation
al” atstovas jis yra numatęs pa
siūlyti antikomunistinių organi
zacijų vadovybėms Amerikoje vi
sų antikomunistinių organizacijų 
atstovų suvažiavimų siekiant įs
teigti koordinacinį komitetų kovai 
su komunizmu, nes iki šiolei jos 
visos veikė palaidai ir nekoncen
truotai. I. Taunys kelionėje nu
mato išbūti apie 5 mėnesius ir 
žada savo įspūdžius ir išgyveni
mus paskelbti “Mūsų Pastogėje”.

bėdų, Tavo vargo. Joms aplankius 
gali sočiau pavalgyti, o svarbiau
sia pasidalinai savo vargu ir jau 
daug lengviau; jau esi nebevienas, 
žinai kur eiti, kaip Tau blogai.

O kaip pagalvoji, juk ir tos Soc. 
Globos D-jos moterys, tai tikrai, 
kaip tos vargo pelės. Laksto pra
šinėja aukų, ruošia bufetus, lote
rijas; renka, dėlioja šilingą prie 
šilingo. Vargstančių vis daugiau 
atsiranda, o jų pajamos auga la
bai pamažu. Pasiaukojusių lab
darybės darbui eilės retėja, nes 
darbas sunkus, pareigos didelės. 
Laikas nestovi vietoj, ne vieno mū
sų nepalaukia; silpnėja ir jų svei
kata. Juk atsisakiusios poilsio ar 
malonumo bėga lankyti, bėga pa
dėti vargingesniam.

Bėga visų dienų dirbusios, bėga 
nuo šeimos, nuo vaikų laikų nu
traukusios. Tokia jau mūsų mote
ris — lietuvė, vargan patekusį 
gelbsti ar brolį ar prašalaitį. To
dėl padėkite ir Jūs joms, turtin
gesnieji broliai, kad jos dar vis 
toliau galėtų gelbėti iš vargo ne
laimingesnius, kad vienišam ligo
niui diena būtų šviesesnė, tėvynės 
ilgesio skausmas būtų mažesnis.

Nuėję į Melb. Moterų Soc. Glo
bos D-jos ruošiama Joninių balių 
pasišoksit, pavalgysit ir išgersit. 
Neišleisit daug, nė nepajusit trū
kumo kišenėj, o pagalbos reika
lingas brolis daug pajus. Pajus 
turįs brolį, kuris jo varge neuž
miršta, pajus seseriškų ranką ant 
savo vienišos žaizdotos širdies. 
Labai daug pajus...

Nes Tu nežinai, brolau, kas yra 
gulėti šaltam, menkam kambarėly 
vienam. Sulaužyta ranka ar koja, 
tik su bedarbio pašalpa. Ūžia, 
švilpia mašinos, tramvajai, nakti
mis vėjas švilpia, staugia vielose 
ir kamine, lietus barškina į langų,

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBO SĄJUNGOS 

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Lietuvių Klubo 

Sųjunga įrengė savo raštinę nau
jai nupirktoje vietoje 39 Church 
St.. Lidcombe, kuri atidara kiek
vienų sekmadienį nuo 1.30 iki 3.30 
vai. p. p..

Visi Klubo Valdybos pranešimai 
bei klubo organizacijų liečiu skel
bimai bus iškabinami skelbimų 
lentoje klubo raštinėje, tad pra
šome klubo narius visais tais rei
kalais pasiinformuoti.

Yra keletas klubo narių, kurie 
dar nėra apsimokėję nario metinio 
mokesčio už praeitų laikų, tad pra
šome galimai greičiau šį mokestį 
įmokėti.

Klubo metinis mokestis apnioka-

Vienas mano bičiulis nukritęs 
nuo stogo gerokai susitrenkė ir 
dabar ilsisi ligoninėje. Paklaustas, 
kaip jam pavyko tiesiausiu keliu 
nusileisti nuo stogo, jis paaiškino, 
kad bandęs vaizduoti astronautų, 
bevaikštinėjantį po erdves. Visa 
nelaimė, sakė jis, kad pamiršęs 
prisirišti prie savo “erdvių laivo”. 
Krisdamas svorio jis visai nejutęs, 
bet paaiškėjo, kad svorio būta jau 
gulint ant žemės.

★
Anų sekmadienį balerina Ramo

na Rataitė kaip meteoras švystelė
jo per Sydney skrisdama iš Mel
bourne į Brisbanę. Tėvai vos spė
jo su dukra pasimatyti aerodrome. 
Netrukus Ramona išvyksta su 
Australijos baletu gastrolėms į 
Angliju ir Europų.

★
Birželio 6 d. Bankstowno Liet. 

Namuose susirinko Sydnejaus nu
mizmatikai (žinote, tokie, kurie 
krauna turtus iš išėjusių iš apy
vartos pinigų), pasirodė ir prie 
alaus stiklo pasipasakojo, ką kas 
turi ir vėl išsiskirstė neišleidę spe
cialaus susirinkimo komunikato. 
Gal daugiau ką galėtų pasakyti šio 
susirinkimo organizatorius p. P. 
Zaremba.

★
Inž S Grincevičius pereitų penk

tadienį išvyko į Europų, kur dirbs 
pagal pasirašytų kontraktų 18 mė
nesių Vokietijoje Malonu priminti, 
kad inž. S. Grincevičius, mokslus 
baigęs čia Australijoje, buvo ir 
tebėra sųmoningas ir aktyvus lie
tuvis, iš kurio ateityje labai daug 
ko galima tikėtis.

★
Mokslininkų nustatyta, kad 

Anglijos sostinė Londonas per 
šimtmetį į žemę nugrimsta apie 
22 cm. Per paskutiniuosius 68 
metus boštas su garsiuoju laikro
džiu “Big Ben” pakrypo 37 cm.

★
Antro kurso veterinarijos stu

dentė buvo rekomenduota atostogų 
metu praktikos darbams į žinomos 
Nestle įmonės ūkius prie Smtih- 
town. Paklausta įmonės vadovy
bės, kokios ji esanti tautybės ji 
prisipažino, kad lietuvė, tada va
dovai susiėmė už galvos, kad ne
bus galima su ja susikalbėti, nes 
nemokėsianti angliškai. Tik Ra
munei nuvykus į vietų viskas buvo 
gražiai išsiaiškinta. Ku-ka

PADĖKA

Melb. Liet Moterų Soc. Globos 
D-ja nuoširdžiai dėkoja p. V. Vai
švilai už £10 auką.

bet niekas nepabarškina į Tavo 
duris, niekam Tu nereikalingas. 
Kojos skausmui gauni tabletę, bet 
verkiančiai širdžiai nėra. Net ir 
laikinai paskandinti savo skausmų 
neturi iš ko. Ar žinai, koks švie
sus saulės spindulys tada, atėjusi 
aplankyt Soc. Globos D-jos mote
ris, sesuo lietuvė. Atneša pavilgo 
Tavo sausai duonai krepšely, bet 
brangesnė dovana, jos broliška 
užjaučianti širdis, jos pagalbai iš
tiesta ranka. Geriau, kad Tu ir 
niekad nežinotum, mielas broli — 
to vargo ir tos vienumos.

Ne vienas nežinom, kur nuves 
gyvenimas, kur nuklys mūsų ke
liai. Sena protėvių patarlė sako: 
— nei tarbos, nei turmos, nei luo
šo lazdos — neatsižadėk! — Todėl 
Sadėkite, palaikykite Soc. Globos 
raugijų, neleiskite išnykti, nes 

tai mūsų senatvės viltis. Parem
kite savo atsilankymu į pobūvius 
jų ruošiamus, o tuo paremsite sa
vo vargšų, nelaimingų skurdan pa
tekusį brolį.

Melburniškis paliegėlis 
— bedarbis 

mas metams pirmyn, tad primena
me visiems Klubo nariams, kad 
jau laikas apsimokėti nario metinį 
mokesti už ateinančius 1965 — 
1966 metus, nes Klubo finansiniai 
metai baigiasi birželio 30 d.

Be to, prašome visus asmenis, 
kurie dar nėra atsiėmę paskolos; 
lakštų už jų turėtus Sydnejaus 
Lietuvių Klube “Lietuvių Namai” 
įnašus, galimai greičiau juos atsi
imti. nes Klubo Valdybai susidaro 
daug sunkumų juos saugojant.

Asmenys, norintieji naujai įsto
ti į Klubą nariais, įstojamuosius 
pareiškimus gali gauti Klubo raš- 
tinėj'e ir ten pat juos užpildyti. 
Įstojamasis ir nario metinis mo
kestis priimamas ir Klubo pasko
los lakštais.

Valdyba

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Birželio 27 d. (sekmadienį) Syd
nejuje rengiamas birželio išvežtų
jų minėjimas specialiai lietuviams. 
Numatoma įvairi ir originali mi
nėjimo programa. Minėjimas ruo
šiamas Bankstown Liet. Namų sa
lėje. Pradžia 5 vai. vak. Sydney 
lietuviai kviečiami kuo gausingiau 
minėjime dalyvauti.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
SYDNEJUJE

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos narių ir prijaučiančių vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
birželio 20 d. 1 vai. p.p. Lidcombe 
parapijos salėje. Susirinkimo dar
buose numatyti valdybos ataskai
tiniai pranešimai, naujos valdy
bos ir kitų D-jos vykdomųjų or
ganų rinkimai, einamieji reikalai 
ir kt.

Visos Draugijos narės kviečia
mos aktyviai susirinkime dalyvau
ti. Ypač maloniai kviečiamos ir 
visos kitos ponios ir norinčios ten 
pat prieš susirinkimą įstoti na
rėm.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems bičiuliams, artimiesiems ir pažįs

tamiems, lankiusiems ligoninėje eismo nelaimėje sužeistą mūsų 
brangų tėvą

JULIŲ CEPAUSKĄ.
Jūsų visų moralinė parama, paguoda ir prisiminimas stiprino 

jo jėgas ir dvasią. Visiems nuoširdus ačiū.
Šeimos vardu E. Čepas

PASAULYJE
Birželio 8 d. apie 800 Ausitali- paramos prieš Amerikos ginkluo- 

Pietą tą įsikišimą j jos vidaus reikalus.jos karių buvo išlaipinta 
Vietname kovoti su vietos ir in
filtruotais iš raudonosios Kinijos 
maištininkais komunistais. Juos 
nugabeno pilnoj kautynių apran
goj Australijos karo laivas Syd
ney. Nežiūrint besąlyginio Ame
rikos ir kitų kraštų užsiangaža
vimo komunistai neatlyžta ir stip
rina savo jėgas.

Ilgai trunkanti sausra Austra
lijoje, ypač N.S.W. valstijoje 
gali priversti prie maisto produk
tų kainų pakilimo. N.S.W. vals
tijoje tokios sausros nebuvo nuo 
1902 metų. Spėjama, kad ji gali 
dar užsitęsti.

★
Prancūzijoje prezidento rinki

mai įvyks šių metų gruodžio mė
nesį. Socialistai jieško koalicijos 
su dešiniaisiais prieš dabartinio 
prez. de Gaulle šalininkus. Jeigu 
partijos susitartų, tai prez. de 
Gaulle sekančiai kadencijai būtų 
pavojus, kad nebus išrinktas.

★
Raud. Kinijos premjeras ču-

En-Lai šiuo metu vizituoja Afri
ką ir pareiškė, kad Afrika jau
priberndusi revoliucijai ir kad
pats laikas išvyti Amerikos im
perialistus iš Kongo. Jis taip pat 
pabrėžė, kad Domininkonų res
publika gali tikėtis Kinijos pilnos
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SKAUTAI DĖKOJA
Ruošiant 1965 m. Kaukių Baliu 

— Karnavalų, skautus parėmė 
aukomis:

Pinigais: p.p. Adomėnai, Anta
naičiai, Radauskai, Barkai, Bau
žiai, V. čižauskas, Daukai, Gai- 
liūnai, Grybai, Grudzinskai, Ja- 
rembauskai, I. Jonaitis, J. Keler
tas, Kišonai, Martin’ai, E. Men- 
sonas, E. Migevičiai, K. Narbu- 
tas, Naručiai, Rotcai, Statkai, 
Šliogeris, Vingiliai, Zinkai ir Ža
liai.

Produktais: p. p. Apiniai, Bu- 
kiai, Butkus, Cibai, Cox’ai, Dau- 
darai, Deikai, Dudaičiai, Grybai, 
Jaselskiai, Kabailai, Kiveriai, 
Maksvyčiai, Mauragiai, Meiliūnai, 
E. Migevičiai, R. ir A. Migevičiai, 
Milašai, Naručiai, Osinienė, Pet
ronis, Rutkauskas, Statkai, šap- 
ronai, A. ir E. Šliogeriai, N. ir V. 
Šliteriai, Venclovai, Vingiliai, Zi- 
gaičiai ir Žaliai.

Daiktais loterijai: p. p. Adomė
nai, Alčiauskas, Antanaičiai, Api
niai, Belkai, Bilietai, Bogušai, 
Bukiai, Cibai, Deikai, Dryžai, 
Dudaičiai, Eirošiai, Geniai, V. 
Griškaitytė, A. ir V. Jablonskiai, 
Juragiai, Jurkūnai, Kasperaičiai, 
Kazokai, Kelertas, Kurienė, E. ir 
J. Laurinaičiai, Mardosienė, Mau
ragiai, Mickai, R, ir A, Migevičiai, 
Nakučiai, K. Narbutas. Paltanavi
čienė, Penkaičiai, Rotcai, Šankaus- 
kai, Skoruliai, Subačius, šapronai, 
Šliafertai, E. ir A. šliogeriai, N. 
ir V. šliteriai. šurkai. Virginin- 
kai, Zigaičiai, Zinkai ir Žaliai.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėkų.

Kartu dėkojame “Mūsų Pasto
gės” ir “Tėviškės Aidų” redakto
riams, Bankstowno liet, namų ad
ministratoriui ir visiems čia neiš
vardintiems talkininkams, kurie 
savo prisidėjimu gelbėjo Kaukių 
Baliaus rengėjams.

Nuoširdi padėka visiems sve
čiams, kurie savo gausiu atsilan
kymu mus moraliai ir materialiai 
sustiprino.

Sydnėjaus Skautų “Aušros” 
Tuntas,
Senųjų Skautų Židinys, 
Skautų Tėvų ir Rėmėjų K-tas.

Birželio '9 d. rusai buvo išleidę 
raketą į mėnulį, kuri turėtų nusi
leisti ant mėnulio paviršiaus nesu- 
duždama. Jeigu jiems tas bandy
mas pavyktų, tai būtų vėl naujas 
žingsnis pirmyn erdvių tyrimuose.

Anglių kasyklose Jugoslavijoje 
įvykus sprogimui, žuvo apie 180 
angliakasių.

Sovietiniam Kaukaze, Krasno- 
daro mieste nuteisti mirti šeši 
žmonės, apkaltinti karo metu 
bendradarbiavę su vokiečiais. Visi 
sušaudyti.

EUROPOS MONARCHŲ 
ALGOS

Vienas Europos laikraštis pa
skelbė atskirų europinių monar
chų algų dydį. Didžiausią kara
lišką algą gauna Anglijos kara
lienė Elzbieta, — jai parlamen
tas paskyrė 1,3 mil. dol.; antroj, 
vietoj yra Belgijos karalius Buo- 
douin —: po paskutinio algos pa
kėlimo jis dabar gauna 1 mil, dol. 
Toliau eina Olandijos karalienė 
Juliana — 700.000 dol., Švedijos 
karalius Gustavas — 510,000 dol., 
Danijos karalius Frederik — 
490,000 dol. Visi karaliai be algų 
dar turi privačių turtų bei nuo
savybių: algos jiems skiriamos jų 
išlaidoms, einant savo pareigas.
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