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KOVA
IR AUKA

Mūsų dabarties lietuviškoj 
veiklos yra dvi sąvokos,, kurio
mis išreiškiama visa mūsų veik
la ir tautinis pasireiškimas. Šios 
dvi sąvokos yra kova ir auka. 
Jos abi ne tik kad nėra ir nega
li būti išskiriamos, bet viena ki
tų papildo. Kiekviena kova grin- 
džiama auka; kiekviena auka re
mia kovą .Kas kovoja, tas ir au
kojasi, ir kas aukoja, tas taip pat 
angažuojasi kovai.

Neapsieina joks mūsų susirin
kimas, minėjimas ar koks kitas 
parengimas be kovos linksniavi
mo: mes deklaruojame kovą me
morandumuose, darbo planuose, 
savo veiklos apyskaitose; ragi
name vieni kitus kovoti už tau
tos laisvę, už lietuvybės išlai
kymą, už kultūrinius atsiekimus. 
Iš mūsų deklaracijų, iš vienų 
kitų skatinimų kovai, iš karingų 
šūkių tūlas pašalietis galėtų susi

daryti įspūdį, kad esame karo sto 
vykloje, iš kurios kiekvienu mo
mentu patrauksim į pažadėtą 
žemę.

Bet lengva kovot salėse, sce
noje, estradoje, kur labai pigu 
kalbėti apie kovą arba vaidinti 
kovojančius. Jautresni pasižiūrė
ję ar prisiklausę net susigraudi
na žodinės kovos narsumu, bet 
gi tas graudulys lygiai kaip ir 
kovos deklamatorių narsa ten 
pat ir pasibaigia — net aidas ne- 
prasimuša toliau už sienų.

O tai yra vien dėl to, kad mes 
dažniausiai sėdime karo vežime, 
kuris neturi nei amunicijos, net 
kuro. Kitaip sakant, kad mūsų 
kova būtų reali ir neštų realių 
vaisių, reikia jai aukos, aukos 
neapskaičiuotos, besąlyginės. To 
mums reikia, bet to ir labiausiai 
trūksta. Be jos, be aukos šta
buose išbrėžti frontai lieka nepa
siekti, gyvybinės pozicijos neap
ginamos. Kaip tik dėl to mūsų 
kova už tautos laisvę pasireiš
kia vien tik pamokančių lape
lių pasiuntimu vietinėms vyriau
sybėms, ką jos turinčios mūsų 
reikalu daryti, mūsų tiesioginis 
frontas — lietuvybės išlaikymas 
— kasdien vis labiau trupa. Ko
va reikalauja besąlyginės aukos, 
o mes duodame tik trupinius, tik 
išmaldą. Tad visai nenuostabu, 
kad dažnas tokį mūsų aukojimą 
ar pasiaukojimą net ir taikliai 
pavadina ubagavimu. Išmalda 
yra atsikratymas, auka yra an- 
gažavimasis. Šitai reikia ypatin
ga įsidėmėti ir pabrėžti. Duo
dam išmaldą mes negalvojame 
palaikyti ubagystės ir neketina
me papildyti ubagų eiles, bet tik 
juos atstumiame mandagia kari- 
tatyvine forma; tuo tarpu auko
dami mes angažuojamės tam, 
kam toji auka skiriama, mes pri
tariame ir net rikiuojamės į ben
drą frontą tų kovotojų, kurių 
kava reikalinga mūsų aukos. Ki- 
taips sakant, aukotojas prilygsta 
kovotojui, tačiau duodąs išmal
dą neprilygsta elgetai!

Tačiau kovos sėmingumas pri
klauso nuo paties tikslo, už ką 
kovojama. Nėra kovos, kuri bū
tų pati sau tikslu. Todėl juo dėsnis užsimojimas pasitinka- 
aukštesniais idealais pagrįsta ko- mas su abuojumu vis dažniau 

klausiant, ar verta, ar apsimoka. 
Šitokie klausimai visai neliudi
ja nei kovos dvasios, nei jos rė
mimo auka. Praeities tautos he
rojams garbės nepavydime ir 
juos egzaltuotai nuolat pristato
me, bet kai mums patiems atei
na eilė bent kiek angažuotis, mes 
iššaukimą pasitinkame klausimu

PO DVIDEŠIMT METU
V;

atsistojusi iš karo griuvėsių Eu
ropa su Prancūzija prieky, Ry
tuose — komunistinė Kinija. 
Ketvirtas centras — arabų kraš
tai, imą abiem rankom iš rytų 
ir vakarų, bet su niekuo neno
rėdami skaitytis. Afrika su šim
tu naujų valstybių pasidarė at-

Praėjus 20-čiai metų po ka- centras paliks tik vienas — 
Jungtinių Tautų Orgnizacija. Ta
čiau šioji organizacija iki šiolei 
į ją dėtų vilčių nepateisino: ji 
greičiau pasidarė advokatų ir 
prokurorų tribūna, negu kad 
tautų sanytkiupse arbiteriu. Tai 
yra kažkas panašus į decentra
lizuotos valstybės atskirų pro- viras karo laukas taip vakarų ir
vincijų atstovų susitikimą, kur rytų ideologijų. Keista: šimtus 
kiekvienas siūlo vienybę bet tik metų Afriką valdę Vakarai ir iš

ro pasaulis pateko į tokia pai
niavą, kokioje jis buvo 19*9 m. 
Lygiai beviltiškai svarstomos ir 
tos pačios problemos, kaip ir 
anksčiau: taikos išlaikymas, nu
siginklavimas, įtakų zonų revi
davimas ir t.t. Prisidėjo tik viena 
nauja problema — dekoloniali- 
zavimas, kuris, deja, vykdomas 
tik vienašališkai: tie, kurie la- „ „ _
blausiai rėkiu prieš kolonijas, jo sąlygomis. Netrukus paaiškė- jos pasitraukę vėl stoja jos lai-
patys kuria naują kolonijaJiz- jo, kad UNO neturi nei auto- mėti arba bent apginti kovojant
mą. Tai Sov. Sąjunga ir komu- ritėto, nei galios įtapti pasaulio prieš niekad į Afriką neįkėlusį
nistinė Kinija. Stebėtinu būdu politikos svorio centru. Šios ins- kojos rytietį. Kiti pranašauja,

kad čia esą siūlų galai: kas lai
mės Afriką, to bus ir persvara.

tokioje Jungtinių Tautų Organi7 titucijos atvirai nesugriaunant 
žarijoje komunistinio kolonija- sugrįžta prie senos sistemos: 
lizmo klausimas visai nekeliamas svorio centras ten, kur ir galia, 
tokiu aštrumu, kaip kad buvo Ir taip susidarė du priešingi po- 
keliamas Anglijos, Prancūzijos liai: Vakaruose Washingtonas ir 
ir kitų vak. valstybių kolonijų Rytuose Maskva. Abu įtakingi 
klausimas. ir galingi, bet savo galioje nepa

jėgė išlaikyti ir įtakoti į jų or-.
SVORIO CENTRAI bitas dirbtinai ar nuoširdžiai pa- 

Dar tebevykstant ir tuoj pasi- tekusių kraštų. Vakaruose pir- 
baigus karui visi kažkaip tikėjo, moji savarankumo ekonomiškai 
kad pasaulio politinio svorio ir vėliau politiškai pareikalavo

Kazys Bradūnas

TUŠČIOS RANKOS

Gūdi mano tėviškės kryžkelė — 
Į kairę kartuvių kalnas, 
Dešinėje kapai.
Seneli, kurs dulke tapai, 
Kur paslėpei ginklą, 
Skiltuvą su ragu? 
Aš gėda degu — 
Sukilėlių akys rūsčios, 
O mūsų rankos tuščios, 
O mano rankos tuščios...

Klaidi mano tėviškės kryžkelė — 
Nei kelrodžio, nei ženklų.
Vien jutimu aklu, 
Senele, kur tu išėjai 
Be nuometo ir be vainiko, 
Vienplaukė ir basa? 
Kur dainos ir pasakos liko 
Mano vystančiai širdžiai rasa?... 
Ir tavo akys rūsčios.
Kad mano rankos tuščios, 
Kad mūsų rankos tuščios...

DOMISI PABALTU U
sukakties minėjimai 

nuskambėjo labai pla- 
Elta informuoja, Lon-

Birželio 
Europoje 
čiai. Kaip 
done minėjime dalyvavo be pabal
tiečių diplomatų ir eilė paverg
tųjų kraštų atstovų. Kalbų pasa
kė “East-West Digest” žurnalo 
redaktorius Mr. D. G. Stewart- 
Smith. Pasiųsta rezoliucija Pabal
tiečių kraštų reikalais Britanijos 
min, p-kui ir opozicijos lyderiui. 
Vokietijoje minėjimai buvo su
rengti Luebecke, Stuttgarte ir 
Vasario 16 gimnazijoje.

Pabaltijo okupacijos ir ištrėmi
mų sukaktis plačiai paminėta Vo
kietijos ir Šveicarijos spaudoje. 
Apie tai rašė Berlyno dienraštis 
“Tagesspiegel”, “Muensterische

va, juo tai kovai ir auka niekad 
nėra perdidelė.

Mūsų kovos tikslas yra už tau
tą ir jos laisvę. Tai kiekvienam 
sąmoningam lietuviui yra toks 
aukštas idealas, kuris pašventi
na kovą ir įprasmina auką. Jis 
ir neturėtų klausti, ar verta, ar 
apsimoka, jeigu kas nors daroma ______ r.
šitų idealų vardan. Deja, juo to- — ar verta? 
lyn, juo labiau kiekvienas di- (v.k.)

Tag-Zeitung”, “Darmstaedter 
blatt”. Pastarasis birželio trėmi
mus palygino su Baltramiejaus 
naktimi 1572 m. Paryžiuje.

Šveicarijos spaudoje: “Neue 
Zuericher Zeitung* dienraštis pa
skelbė Dr. A. Geručio straipsnį 
vietinėje ir tarptautinėje laidoje, 
“Bemer Tagblatt” tuo reikalu 
išėjo su vedamuoju. O “Neuer 
Zuericher Zeiung” įsidėjo platų 
rašytojo Edzard Schaper rašinį 
“Pabaltijo kraštai Europos dvasi
niame spektre”. Šis rašinys per
spausdintas angliškai ir žurnale 
“The Baltic Review Nr. 28.

Pabaltijo klausimais buvo pla
čiai informuojama ir per Vokie
tijos bei Šveicarijos radijus.

Birželio mėn. Rytų Vokietijoje 
koncertavo 85 vyrų Vilniaus "Var
po” choras. Koncertai vyko Rytų 
Berlyne, Weimare, Erfurte, Mag
deburge ir kituose miestuose.

Eltos Informacijos paskelbė iš
tisai Australijos pabaltiečių ben
drų atsišaukimų birželio minėji
mu ir Pabaltijos okupacijos 25 
metų sukakties proga, šis atsi
šaukimas buvo paskelbtas Mūsų 
Pastogės Nr. 23.

PACmO OCEAN
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Neramumų židinys Vietname, kuris tiesiog liečia žemėlapy 
pažymėtus kraštus įskaitant ir Australiją.
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KARO ŽIDINIAI
Visi optimistiškai buvo įsitiki

nę, kad tai esąs paskutinis karas 
ir kad žmonija nenusileis iki to
kios beprotybės, kad leistų tre
čiajam pasauliniam karui. Ta
čiau karo grandinė pasaulyje nie
kad nebuvo nė valandėlei nutrū
kusi. Skirtumas tik tas, kad va
dinamojo taikos laikotarpio me
tu karai vyksta mažesniu mastu 
ir didieji jais tol nesidomi, kol 
jie nepažeidžia didžiųjų interesų 
ar prestižo. Taip niekas nesido
mėjo beveik dešimtmetį truku
siu Indokinijos (dabartinio Viet
namo) karu su Prancūzija, kol 
pastarieji kapituliavo. Bet šian
die Vietnamas vėl karo liepsno
se, tačiau kitokio pobūdžio. 
Anksčiau tasai karas buvo laiko
mas loaliniu lauželiu, o dabar 
jis išsivystė į gaisrą, kurio gesin
ti suvažiavo ir didžiųjų valsty
bių ugniagesiai ir jis gesinamas mis, tuo tarpu rytuose paimtas 
ne vandeniu, bet ugnimi ir krau- naujas, ideologinis kursas, ku- 
ju. Vietnamo karas nėra tikra riam priešginklio vakarai dar ne- 
prasme naikinamasis karas, o išvystė. Jeigu kriščionybė būtų 
greičiau alinamasis karas, nes drauge ir socialinė, ir politinė 
Kinija čia kariauja svetimomis doktrina, galimas daiktas, kad ji 

atsvertų ir efektyviai pasipriešin
tų rytų raudonajai ideologijai, 
tačiau politikos ir socialinio gy
venimo ji seniai nekontroliuoja, 
tad paskubomis ką nors suorga
nizuoti šia kryptimi šiandie neį-

PHILIPPINES

S I A

ryčių Azijoje. Ir indonezai geriau TRĖMIMU 
moka susikalbėti su kiniečiais, 
negu su rusais.

Praėjus dvidešimčiai metų po 
karo vakariečiai nepasimbkino 
ir vis tebeoperuoja tomis pačio
mis politinėmis, nacionalinėmis 
ir tautinių ambicijų kategorijo-

rankomis alindama amerikiečius 
ir sąjungininkus ekonomiškai. 
Niekas netiki, kad šičia pasidarys 

trečiojo pasaulinio karo užuomaz
ga. Tokių židinių netruks susi 
daryti ir daugiau. Pasaulinio ka
ro galimybė atvira pasidarys tik manoma. Belieka pasikliauti tik 
tada, kai vakariečiai bus galu- ginklu ir senais kultūriniais šu
tinai susiskaldę ir negalės tar
pusavy susikalbėti, o rytuose Ki
nija ir Rusija susivienys suda
rydamos vieningą frontą. Kas ži
no, ar Rusijos ir Kinijos ideolo
ginis kivirčias nėra tik dirbti-

kiais.
Pavergtosios tautos per tą dvi

dešimtį metų vakarais apsivylė: 
jeigu' jos vis dar tebesitikėjo iš 
vakarų kokios nors paramos ar 
užtarimo, tai Vengrijos ir Tiber 

nis, įtik vaidyba, kuri skatina va- to pavyzdžiai paskutines viltis 
kariečius nebijoti raudonojo ko- pakirto. Priešingai elgiasi komu- 
loso ir saugiai jaustis pasidali
nus. Atrodo, kad Pekinas su 
Maskva veikia gana planingai: į 
spalvuotuosius kraštus, kaip Af
riką ir Aziją rusai nesikiša, nes 
ilgus šimtmečius spalvuotuosius

nistinis blokas: net ir tolimiau
siuose užkampiuose, kur kiek 
nors prispaudžiamas agresyvus 
kqmunistas arba pastojamas ke
lias komunistiniam sąmokslui, 
tuoj savo riksmu ir protestais 

valdę baltieji šiandie jų kraštuo- išbudina visą pasaulį. Todėl ko
še prestižo neturi, nesvarbu, ar munistai ir vakaruose yra tokie 
ateis amerikietis, ar anglas, ar agresyvūs ir drąsūs, nes žino, 
rusas. Štai dėl ko rusai savo įta- kad jie. turi nedvejojantį užnuga- 
ka nekonkuruoja kiniečiams nei rį. 
Afrikoje, nei atvirai kišasi Piet- P-čius

PAPUA

MINEJIMAS
CENTRINĖJE AUSTRALIJOJE
Mūsų Pastogės skaitytojai visi 

atsimena pernai išsamų adelaidiš- 
kio australo žurnalisto Peter B. 
English straipsnį, parašytų bir
želio trėmimų paminėjimo proga, 
kuris buvo spausdintas ištisai 
Mūsų Pastogėje ir kurio santrau
ka buvo paskelbta ir Adelaidės 
dienraštyje. Tas pats žurnalistas 
ir šiemet pats vienas paminėjo 
balt ųtragiškųsias dienas centri
nėje Australijoje. Gyvendamas 
dabar Alice Springs ir ten reda
guodamas laikraštį “Centralian 
Advocate”, Mr. Peter B. English 
šio laikraščio birželio 17 dienos 
laidoje paskelbė vedamųjį lietu
viška antrate “To neturėtų įvykti 
čia”. Jame išdėstydamas Pabalti
jo autų tragedijų perspėja savo 
laikraščio skaitytojus, kad lygiai 
toks pats realus komunistinis pa
vojus gresia ir Australijai. Savo 
mintis ir faktais pagrįstus išve
džiojimus autorius užbaigia: “In 
short, it could happen, but

IT MUST NOT HAPPEN 
HERE!!”

čiai šalia bombardavimų šiaurės 
Vietname išmėto ir milijonus at
sišaukimų — proklamacijų vietos 
gyventojams, kad pasipriešintų 
vedamam karui pietuose.

Vengrijos ministeris pirminin
kas Jan Kadar, kuris užėmė šį 
postų po 1956 metų sukilimo, pe
reitų savaitę pasitraukė, bet ir 
toliau pasilieka komunistų parti
jos pirmuoju sekretorium.

Graikijos kariuomenėje pasiro
dė paskutiniu metu eilė sabotažo 
darbų. Išaiškinta, kad tai komu
nistų darbas. Eilė žvalgybos vir
šininkų ir karininkų suimti ir ati
duoti teismui.

— * —
Amerka parinko du profesorius, 

gydytojų, raketų specialis- 
geologų astronautais kelio- 
mėnulį. Šie šeši buvo at- 
iš 1700 savanorių jaunų

šioje ekspedicjojei. Spėjama, kad 
tokia ekspedicinė kelionė į mėnu
lį tegalės 
metų.

įvykti tik po penkerių

Indijoje 
epidemija 
mirusių

ir 
apie 800.

pasireiškė choleros 
jau užregistruota

Vietnamo kare jau yra skau
džių aukų ir Australijos kovojan- 
čiame batalijone: iš pereitos sa
vaitės pranešimų yra keletas žu
vusių ir eilė sužeistų. Patirta, 
kad Viet Kongo komunistai, te
rorizuodami gyventojus Saigone 
bombomis, taikosi nužudyti Ame
rikos pasiuntinį gen. Maxwell 
Taylor.

Vietname Šiaurės Viet- 
komunistai koncentruoja

porų
tų ir
nei į
rinkti
mokslininkų, norinčių dalyvauti

Pietų 
namo 
stambias karines pajėgas norėda
mi išvystyti ofensyvų, Amerikie-

Kuboje, kuri anksčiau cukrumi 
aprūpino pasaulio rinkas, dabar 
pati stokoja cukraus ir krašte įve
dė cukraus normavime.
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MŪSŲ PASTOM 1965 m. liepos 5 d.

DEMOKRATAI SU ATEIVIAIS NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!

Demokratų Darbiečių Partijos 
Viktorijos valstijos vadovybė ir 
Demokratų Darbiečių Partijos 
Viktorijos valstijos Naujųjų Aus
tralų Taryba 1965 m. birželio 23 
d. Melbourne suorganizavo nau
jųjų australų laikraščių atstovų 
spaudos konferenciją. Buvo pa
siųsta 42 naujųjų australų laik
raščių redaktoriams pakvietimai, 
bet konferencijoje dalyvių tebu
vo tik pusė to skaičiaus.

Konferenciją pravedė iš Vik
torijos į Federalinį Senatą išrink
tas F.P. McManus. Savo praneši
me jis akcentavo, kad norį* būti 
su ateivių spauda betarpiškame 
kontakte — nuolat ateivių spaudą 
informuoti ir iš jų gauti infor
macijų ir pageidavimų. Atsieit, 
sutinka būti Senate ateivių-nau- 
jųjų australų senatorium. Jo įs
taiga nuo liepos 1 d. (tada išrink
tieji pradeda eiti pareigas) bus 
Commonwealth Parliament Offi
ces, 318 Little Bourke St., Mel
bourne (trečias aukštas) telefo
nas 32 2211. Jis pats ten bus to
mis darbo dienomis, kada parla
mentas neposėdžiauja; kitomis 
darbo dienomis bus galima rasti 
jo. sekretorių, pasiruošusį 
kams patarnauti.

Federalinis Parlamentas 
naują sesiją rugpjūčio 17
je svarbiausios diskusijos bus 
šiems finansiniams metams 
džeto priėmimas ir užsienio poli
tikos reikalai, liečią Aziją ir karą 
Vietname. Ateivių naudai senato
rius pasiryžęs kelti šiuos reikalus: 
1) praplėsti imigraciją šeimoms 
įsileidžiant ir nedarbingų asme- 
nų-invalidų 2) sudaryti sąlygas 
imigruoti pavienėms moterims, 
kad nebūtų moterų trūkumo; 3) 
pilietybės priėmimą suprastinti — 
nereikalaujant lyg ir atsižadėti 
savos tautybės; 4) pagerinti so
cialinį aprūpinimą.

Diskusijose pasisakyta, kad vi
sų norima, jog pilietybė nuo tau
tybės būtų skiriama ir kad gyven
tojų surašymuose būtų žymima ir 
pilietybė ir tautybė atskirai. Taip 
pat į dokumentus nerašyti prieš 
asmenų 
gimimo 
gimimo 
vengrui 
panašiai.

Demokratinės 
šauktoje naujųjų australų spau
dos konferencijoje “Mūsų Pasto
gę” atstovavo jos įgaliotas p. Nor
mantas. Čia skelbiame jo reporta
žą iš minėtos

SEN. F. P. MCMANUS

Darbo Partijos

konferencijose
Red.

rinki-

pradės
d. Jo-

biu-

norą pav. kroatui, kad 
jugoslavas, slovakui — 
čekoslovakas, Rumunijos 
— gimimo rumunas ir

PLB VOKIETIJOS KR. 
VALDYBA

PLB Vokietijos Tarybos suva
žiavime, gegužės 2 d., išrinkta 
nauja Vokietijos Kr. Valdyba bir
želio 16 d. pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — J. Valiūnas, vice
pirmininkas — kun. Br. Liubinas, 
sekretorius — J. Kriščiūnas, iždi
ninkas — J. Barasas ir narys — 
E. Simonaitis. Valdyba užregis
truota Weinheimo apygardos teis
me. (E)

Dėl tinkamų butų stokos Aus
tralijoje ir Europoje pagerėjus 
gyvenimo sąlygoms sunkiau su
rasti norinčių imigruoti, o DDP 
manymu reikėtų imigraciją padvi
gubinti, nes menkai apgyvendintą 
kraštą karo atveju būtų sunku 
apginti. Tad DDP senatoriai (ant
ras yra iš Queensland© senatorius 
V.C. Gair) skatins vyriausybę im- 
igarntams palengvinti butų reika
lus. J. Normantas atkreipė dėme
sį į reikalingumą panaikinti spe
kuliaciją statybos sklypais ir in
vestavimą santaupų į statybos 
sklypus. Šios rūšies spekuliaciją 
ir investaciją panaikinus visiems 
reikalai žymiai pagerėtų ir ypatin
gai naujausiems ateiviams. Tuo 
reikalu po konferencijos J. Nor
mantas senatoriui Frank McMa- 
nui įteikė savo paruoštą projektą.

Dar diskutuojant imigracijos 
reikalais vengrų spaudos atstovas 
kalbėjo, jog norint padvigubinti 
imigraciją ir gauti gerų imigran
tų reikėtų jų ieškoti Lotynų Ame
rikoje. Dėl komunizmo grėsmės 
ar žemo gyvenimo standarto iš 
ten daug jo tautiečių norėtų at
sikraustyti į Ausraliją, jei jų ke
lionės išlaidos būtų apmokamos. 
Kas 
rus,

J. 
tinti 
tų vasario 14 d. būtų dešimtainė 
sistema įvesta ne tik pinigams, 
bet matams ir saikams, senato
rius ir dalyviai pritarė.

Birželio 17 d. Melbourne bal
tai, prisikvietę žymių australų, 
minėjo savų valstybių okupacijos 
25 m. sukaktį ir savo tautų prieš 
25 m. pradėtą naikinimą. Neatsi
žvelgiant net į tai, kad minėjime 
žymūs australai svarbių kalbų pa
sakė, australų nei laikraščiuose 
nei per radio minėjimas nepami
nėtas. Birželio 15 d. melbourniš- 
kiame Herald buvo straipsnelis ir 
tai tik todėl, kad DDP tame laik
raštyje sau išsiderėjusi vietą laiks 
nuo laiko apie save duoti skaity
tojams žinių. Tai tas straipsnelis 
buvo tik DDP dėka. Todėl “Tė
viškės Aidų” redaktorius kun. P. 
Vaseris 
dalyvių 
spauda 
berašo.

pasakyta vengro apie veng- 
taikintina ir lietuviams.
Normanto pageidavimui ska- 
vyrausybę, kad nuo kitų me-

atkreipė konferencijos 
dėmesį, kad australų 

apie tautines grupes ne- 
Senatorius paaiškino, kad

TALKA RAŠYTOJAMS
ALB Krašto Kultūros Taryba, savo š.m. birželio mėn. 6 d. 

posėdyje apsvarsčiusi galimybes įgyvendinti 1964 m. ALB Kraš
to Tarybos atstovų suvažiavime, pasiūlytus būdus lietuvių rašy
tojų kūrybiniam darbui remti ir skatinti, nutarė pradėti leisti Aus
tralijoje gyvenančių lietuvių rašytojų knygas.

ALB Krašto Kultūros Taryba numato, pradedant 1966 me
tais, kasmet išleisti po vieną knygą. Bus leidžiama tiktai gro
žinė literatūra: romanai, novelės, scenos veikalai ir poezija.

Suinteresuoti autoriai kviečiami iki 1965 m. gruodžio m|ėn. 
31 d. savo veikalų rankraščius prisiųsti ALB Krašto Kultūros 
Tarybos pirmininkui šiuo adresu: Mr. K. Kavaliauskas, 196 
Gibson Ave., Padstow, NSW. Rankraščiai turi būti parašyti 
mašinėle ir pasirašyti tikra pavarde.

ALB Krašto Kultūros Taryba sudarys knygų leidimo komisi
ją, kuri iš prisiųstų rankraščių spausdinimui pasirinks literatūri
niai vertingiausią kūrinį, arba, jeigu atsirastų keli vienodos lite
ratūrinės vertės kūriniai, nustatys jų spausdinimo eilę. Komisijos 
sprendimas bus laikomas galutinu ir neapeliuojamu.

Techniniais knygos išleidimo reikalais ALB Krašto Kultū
ros Taryba susitars su parinkto spausdinimui kūrinio autoriumi 
atskirai.

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

LIETUVIAI PASAULYJE
MIRĖ RAŠYT. ST. LAUCIUS
Birželio 15 d. Čikagoje staiga 

mirė rašytojas, dramaturgas ir 
poetas Stasys Laucius. Jis reiškė
si ir žurnalistikoje, eiliuotomis sa
tyromis, kurias pasirašydavo Ste- 
llos slapyvardžiu. St. Laucius bu
vo gimęs 1897 m. spalio 11 d. Kel
mėje, Raseinių apskr. Pirmojo 
pas. karo metu buvo mobilizuotas, 
išsiųstas į frontą, grįžęs Lietuvon, 
kaip savanoris, dalyvavo nepri
klausomybės kovose. Vėliau moky
tojavo ir bendradarbiavo spaudoje. 
Eilėraščių rinkinys “Pirmoji ban
ga” pasirodė 1927 m. Lietuvoje 
įvairiuose konkursuose buvo pre
mijuoti St. Lauciaus dramos kūri
niai: “Kelias iš pelkių” (1936), 
“Žydinti žemė” (1937), drama iš 
laisvės kovų “Signalas” (1938) ir 
kt. St. Laucius Vakaruose pra
džioje buvo įsikūręs Anglijoje ir 
vėliau persikėlė į JAV, Čikagą.

GELEŽINĖ UŽDANGA IR 
KOMUNISTAMS

Iškilus kultūrinio bendradarbia
vimo klausimui pripažinta, kad 
komunistai šiai minčiai pritaria ir 
pirmieji ją kelia, bet su tam tik
romis sąlygomis. Jie nori, kad jų 
spauda būtų be kliūčių platinama 
laisvajame pasaulyje ,tuo tarpu 
iš šitos pusės jie laisvo žodžio 
neįsileidžia ir jį cenzūruoja. Pasi
rodo, kad į Lietuvą ne tik kad 
neįleidžiama patriotinė lietuvių 
spauda, bet neįsileidžia net ir už
sienyje leidžiamos lietuvių komu
nistinės spaudos.

V. SIDZIKAUSKO LAIŠKAS
Įtakingiausias JAV dienraštis 

“New York Times” birželio 16 d. 
laidoje įdėjo V. Sidzikausko, Pa
baltijo valstybių Laisvės Tarybos 
pirmininko, laišką. Savo laiške 
VLIKo ir Lietuvos Laisvės Komi-

(E) teto pirmininkas priminė okupaci-

Mielam bendradarbiui
ANTANUI BUTAVCIUI

Kb. \

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną Ireną ir sūnų Algį 
ir drauge liūdžiu.

Ieva Olšauskienė

ribose, 
baigia- 
atmeta 
baigti-

ją ir atmetė teorijas, kuriomis siū
loma priimti dabartinę padėtį 
(Kennan), taip pat atmetė libera- 
lizacijos teoriją, pagal kurią ir 
Lietuvos laisvė didėsianti, plečian
tis laisvėms Sovietų S-gos 
Straipsnis “N. Y. Times” 
mas žodžiais: “Istorija 
žmogaus sukurtos padėties
numą (finality). Toji tiesa ypa
tingai tinka dirbtinai sukurtai so
vietų imperijai. Naujieji sovietų 
vadai, Brežnevas ir Kosyginas, pa
reiškė visiškai remią apsisprendi
mo principą visoms tautoms. Pats 
laikas, kad jie savo žodį vykdytų”.

DIENRAŠČIO “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSAS!

“Draugas” jau vėl paskelbė pen
kioliktąjį dailiosios prozos (ro
mano, apysakos) konkursą. Rank
raščiams įteikti paskutinė data — 
š.m. lapkričio 1 d. Iš prisiųstų 
rankračių geriausiajam skiriama 
1000 dolerių premija.

★
Aktorė, rašytoja ir režisorė Bi

rutė Pūkelevičiūtė iš Kanados

karininkas, 
Australijoje, 

Australijos 
ne moderniš-

tai priklauso tik nuo redaktorių. 
Atsisakydami spausdinti jie aiš- ’* 
kinasi, kad tai liečia mažas gru- ■ ■ 
peš; bet jis atkreipė konferenci- ' 
jos dalyvių dėmesį, jog tie patys ; ’ 
laikraščiai apie australų mažesnes * * 
grupes daug rašo. Senatorius pa
tarė ne pavieniui eiti ir prašyti 
redaktorių, bet visoms ateivių 
grupėms susijungus ir visų atei
vių- vardu.

J. Normantas, būdamas apsivy
lęs ir “The Australian” dienraš
čiu, siūlė visiems australų laikraš
čių skriaudžiamiems susitarus or
ganizuoti naują laikraštį. Senato
rius McManus mano, kad dėl lė
šų stokos DDP laikraščio steigti 
dabar negalinti, bet sumanymą 
svarstysianti.

Graikas atsargos 
dar neseniai esąs 
reiškė baimės, kad 
maža kariuomenė ir
kais ginklais ginkluota. Pagal jį 
graikų Australijoje esą 200,000, 
jie turi daug laikraščių ir jų tar
pe vieną stiprų komunistišką. Da
lis graikų Australijoj komunizmą 
remia ir tai ne dėlto, kad jie būtų 
patys komunistai, bet kad esą ne
turtingi ir tamsūs — aklai tiki ko
munistų propagandiniams paža
dams. Senatorius jo iškeltoms 
mintims pritarė. DDP-os senato
riai kiek galėdami veiks, kad dvi
gubai didesnis skaičius jaunimo 
būtų apmokomas ir geriau apgin
kluotas. Australia krašto apsau
gai teišleidžianti 3% biudžetinių 
išlaidų, o panašiose sąlygose esan
ti Kanada 8%. Senatorius kvietė 
ateivius su DDP-os nariais, gimu
siais australais kovoti prieš ko
munistų įsigalėjimą unijose ir per 
laikraščius informuoti ateivius 
DDP-os vedamą kovą prieš komu
nizmą ir jos pastangas ne komu
nistiniu keliu gerinti darbininkų 
būklę. DDP todėl ir atskilo nuo 
Australų Darbo Partijos, kad ši 
pasiduoda komunistų įtakai, 
DDP mano, jog komunistiniu 
liu gerinant darbininkų būklę 
galima tik pabloginti.

Jonas Normantas

o 
ke- 
te-

Nepaisant to, kad eilei dovanų sovietiniai muitai, pake
liami nuo liepos 1 d., 

visuomet stengdamiesi 
1-mos rugsėjo siunčiame į 
reles, medžiagas, avalinę ir

Naudokitės šia išimtina

savo tautiečiams patarnauti, iki 
Lietuvą vilnonius nertinius, ska- 
t.t. senomis kainomis.

proga ir paskubėkite, kol dar ga
lima pasiųsti savo giminėms r pažįstamiems mūsų didelio 
sisekimo turėjusius siuntnius:

V-3: lOi jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos 
džiagos — trims eilutėms tik už £16.15.0 (anglų valiuta)

N-4: 16 jardų sunkaus nepermatomo labai gražaus 
lėto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

pa

mė

gę-

V-3 ir N-4 jungtinį tik už £28.15.0 (susitaupo pasiun
timo išlaidos).

. S M: 3 labai gražius šiltus storus grynos škotiškos vilnos 
susegamus nertinius, 6 kašmirines vilnos skareles ir 6 itališ
ko šilko skareles tik už £21.10.0,

ir ypatingas: ZP-3: 9 jardai super velour šiltos švelnios 
vilnonės medžiagos trims paltams, žieminiams arba rudeni
niams, juodos, mėlynos

Siųskite užsakymus
rašykite:

arba rudos spalvos tik už £20.0.0. 
nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
GREAT BRITAIN

Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje. Ga
rantuotas ir greitas pristatymas!'

TAIKU REPLIKA
Kai Vakarų Vokietijoje buvo 

svarstomas klausimas, ar čia pri
taikyti buvusiems naciams nusi
kaltėliams įsisenėjimo įstatymą, 
kai jau sueina 20 metų po karo, 
tai šokosi rėkti ir britų komunistų 
laikraštis “Daily Worker”. Jis nu
rodinėjo, kad tap reikalas yra 
tarptautinės reikšmės ir kad čia 
turi būti pritaikyta tarptautinė 
teisė.

Atsakydamas jam į tą riksmą, 
britų profesinių sąjungų laikraštis

Adelaidės Lietuvių Žinių redaktorių
JURGĮ ARMINĄ 

ir
NINĄ DUBRAUSKIENĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname, ir linkime 
laimingo gyvenimo.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdyba

Kolegą “Adelaidės Lietuvių Žinių” Redaktorių 
JURGĮ ARMINĄ 

ir
p. NINĄ DUBRAUSKIENĘ, 

sutuoktuvių proga sveikiname ir linkime šviesaus ir 
kūrybingo gyvenimo.

“Mūsų Pastogės” Redakcija

ABEJOJAMA KONGRESU

Tautos turėtų parei
tas reikalas būtų iš- 

sužinotos pavardės tų 
kurie yra atsakingi 

civilizuotos valstybės

ATSISAKO DALYVAUTI 
JAUNIMO FESTIVALYJE

Ryšium su perversmu Alžyre, 
Ben Bellą nuvertus, pastaruoju 
metu jau keliamas klausimas, ar 
nebus atšauktas š.m. liepos mėn. 
pabaigoje Alžyre numatytas 9-sis 
jaunimo ir studentų festivalis. 
Verta prisiminti Pasaulio Jauni
mo Seimo (WAY) paskelbtą “at
virą laišką” Alžyro jaunimui. 57 
kraštų jaunimo organizacijas at
stovaująs Seimas (ansamblėja) 
pabrėžė vienašališką komunistų 
organizuojamo festivalio pobūdį. 
WAY gen. sekretorius Carl-Axel 
Valen festivalio organizatoriams 
rašė: “Patyrimas liudija, kad bu
vusieji Vienos ir Helsinkio festi
valiai surengti, nepaisant Austri
jos bei Suomijos jaunimo organi
zacijų ir pačių gyventojų opozi
cijos. Bandyta sutelkti įvairių

nistų agitatorių vadovaujamas 
paruošiamasis komitetas neatsisa
ko nuo įprastinės ir Maskvai pri
imtinos taktikos, “Pasaulio Jau
nimo Seimas” 
duotą sutikimą 
lyje.

atšauskė anksčiau 
dalyvauti festiva-

(E)

POLITINIAI

A. 
d.

KALINIAI
ČEKOSLOVAKIJOJE

Čekoslolvakijos prezidentas 
Novotny šių metų gegužės 9
buvo paskelbęs amnestiją politi
niams kaliniams. Pagal “Labour” 
in exile” (1965 m. gegužės mėn.) 
toji amnestija reiškė, kad čekai 
pripažįsta laiką kalėjimuose visą 
eilę demokratinių pažiūrų prof, 
sąjungų bei darbo judėjimo veikė
jų. Pagal amnestiją, 10 m. baus
me nuteistiems leidžiama, pusę 
bausmės atkalėjus, išeiti į laisvę. 
Pagal iš Prahos gautus praneši-

TEISINGI ŽODŽIAI RĖKSNIAMS
“IRIS News” nurodė:

“Tačiau “Daily Worker” nepa
kankamai toli siekia. Turi būti 
pratęstas laikas bausti ne tik na
ciams karo nusikaltėliams, bet ir 
visiems karo nusikaltėliams.

Vienas toks pasibaisėjimą pa
saulyje sukėlusių karo nusikalti
mų buvo šaltakraujiškas išskerdi
mas 14.000 lenkų karininkų Katy- 
no miške ir kitur sovietų teritori
joje 1941 metais. Tie žmonės juk 
buvo rusų karo belaisviai.

Už tą nusikaltimą niekas nebu
vo nubaustas. O kas tik šį reikalą 
aiškinosi, tam niekad nekilo jokią 
abejonių, kas kaltas už tas žudy
nes.

Jungtinės 
kalauti, kad 
aiškintas ir 
nusikaltėlių, 
už tariamai
įvykdytas vienas pačių žiauriau
sių kada nors žinomų žudynių”.

“Daily Worker” taip užsipuolė 
J. A. Valstybių vyriausybę, kad ji 
persekiojanti savo komunistus: 
reikalaujanti, kad jie registruotą- 
si, traukianti teisman neklausan
čius. Atsakydamas “IRIS News" 
rašo:

Gerai, tegu ir taip ir dar net 
daugiau. Tačiau mes, prieš pradė
dami reikšti užuojautą J. A. Vals
tybių komunistų partijai dėl per
sekiojimų, norėtume iškelti pap
rastutį klausimą: ar gali kas nors 
įsivaizduoti sau tokią laisvę, kad 
bet kuriame komunistiniame kraš
te antikomunistinė partija galėtą 
pulti vyriausybę?

Net ir visiški neišmanėliai “Dai
ly Worker” skaitytojai turi žinoti, 
kad antikomunistai ten su pirmai
siais protesto žodžiais atsidurtą 
kalėjime ir užrakinti būtų laikomi 
tol, kol valdžiai patiks juos ten 
laikyti.

Tačiau, aišku, “kapitalistai” ne
turi leisti elgtis su komunistais 
savo kraštuose taip, kaip jie elgia
si su visais, kurie priešinasi jiems, 
kai jie pasiekia valdžios”.

Pridėkime dar ir trečią “IRIS 
News” akibrokštą britų komunis
tų laikraščiui.

“Daily Worker” dabar nuolat 
primena savo skaitytojams, kad 
amerikiečiai įvykdė nusikaltimą,

(Montrealio) persikėlė ir pašto- kraštų jaunimą ir visiškai nepai- 
viai apsigyveno Čikagoje. syta, kad tas jaunimas daugiau-

★ šia atstovavęs pažiūras, kurios
Poeto Mykolo Vaitkaus romaną priimtinos tik paskirų kraštų ma- 

“Tvaną” išvertė į anglų kalbą ir žumoms. Įvairiuose kraštuose bu- 
dar šiais metais išleis St. Zobar- vo demonstracijų prieš žmogaus 
sko suorganizuotoji leidykla “Ma- teisių pažeidimus, tuo tarpu vi- 
nylands Books”. Vertėjai — Al- siškai nutylėta, kad su tomis tei- 
binas Baranauskas ir Clark Mills, sėmis nesiskaito kiti kraštai”. Al- 
Toji pati leidykla neseniai išlei- žyro rengėjai pradžioje buvo mi- 
do angliškai Vinco Krėvės veikalą nėję, kad šios vasaros festivalis 
“Pagunda” (The Temptation), būsiąs skirtingas nuo anksčiau 
Vertė Raphael Sealey. rengtųjų. Paaiškėjus, kad komu-

mus, tokių kalinių skaičius galįs numesdami atominę bombą ant 
siekti 200-300. Be to, pagal am- Hircšimos. O “IRIS News” rašo: 
nestiją, 15 metų atkalėję taip pat ...“mes pasinaudosime šia proga 
paleidžiami. Turimomis žiniomis, dar kartą priminti savo skaityto- 
tie kaliniai, tai buvę socialdemo- jams, kad “Daily Worker” žinią 
kratų pareigūnai ir demokratinių apie Hirošimos bombardavimą su- 
profesinių sąjungų veikėjai, 1949 tiko plodamas ir reikalaudamas 
ir 1951 metais nubausti kalėti 20 numesti dar daugiau tų bombų, 
ar daugiau metų. Dar neaišku, ko- Britanijoje “Daily Worker” to
dėl minėtoje amnestijoje nieko da buvo vienintelis laikraštis, ku- 
nekalbama apie Čekoslovakijoje ris reikalavo panaudoti tą naująjį 
nuteistuosius kalėti ik gyvos gal- ginklą “pakankamai dideliu mas- 
vos. (E) tu”. > ■ ■ < (E)
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Australijos liet, dailininkai Amerikoje
Kaip jau buvo rašyta, penkių 

Australijos lietuvių grafikų kūry
bos paroda buvo suorganizuota ir 
įvyko Čikagoje M. K. Čiurlionio 
galerijoje nuo gegužės 1 iki 9 d. 
Parodoje savo kūrinius išstatė 
Henrikas Šalkauskas, Eva Kub
bos, Algirdas Šimkūnas, Adolfas 
Vaičaitis ir Vaclovas Ratas. Kaip 
iš spaudos pranešimų girdime, pa
roda praėjo su dideliu pasisekimu, 
visi beveik darbai buvo išparduo
ti ir eilė dailininkų dar susilaukė 
iš anapus vandenyno daug užsa
kymų.

Parodą 
Santaros 
Ramojus
proga pakalbėjo Pasaulio Liet. 
B-nės p-kas p. J.J. Bačiūnas. Jo 
žodžiais Australijos lietuviai dai-

suorganizavo šviesos — 
Federacija ir jų atidarė 
Valtys. Kiek ilgiau ta

NUOLATINIU PASTANGŲ 
ĮTAMPOJ

Meno darbai kuriami žmogui. 
Žmogiška juos priimti ar atmes
ti. Priklauso nuo individo, kiek 
meno kūrinys jam svarbus ir 
reikšmingas. Jokia kritika, jokis 
dailės kūrinio aprašymas jo ver
tės ir esmės nepakeičia. Menas 
veikia daugiau pasąmonę, 
racionalųjį mąstymą, todėl 
vidualus kūrinys retai kada 
būti svarstomas moksliškuoju 
numu. Galima metodiškai 
velgti į meno veikalą iš atskirų 
žmonijos kultūros aspektų, tačiau 
toks žvilgsnis ar svarstymas an
aiptol neveda meno kūrybos į to
bulumą ar pažangą, privalomu
mus, randamus mokslo srityje.

Dailė ir menas aplamai tik tiek 
reikšmingi ir universalūs kiek jie 
pajėgūs atliepti ir išreikšti žmo
gaus nuolatines pastangas bei į- 
tampą, besivaduojant iš chaoso. 
Dailės kūryba, būdama žmonijos 
istorijos kitimo ir virpėjimo veid
rodžiu, tik tiek racionaliai gali 
būti svarstoma, kiek ji išsitenka 
vienoje ar kitoje civilizacijoje bei 
kultūroje. Ar meno kūrinys bus 
matuojamas skaičiais, ar interpre
tuojamas metaforomis, ar juo bus 
žavimasi, ar piktinamasi, ar jis 
bus priimtas, ar atmestas — vi
sada priklausys nuo individo dva
sinio nusiteikimo, kolektyvinės 
laiko dvasios, vidinių psichologi
nių poreikių ir bendro intelektua
linio klimato. Todėl ir sakoma, 
kad be abipusės — kūrėjo ir jo 
kūrybą priimančiojo komunikaci
jos meno veikalas nustoja savo 
prasmės, ir tokia kūryba tėra 
vienpusė, uždara, neatbaigta. Be 
tų dviejų polių — kūrėjo ir pri- Visi lietuviai australiečiai yra 
ėmėjo pusiausvyros nėra ir reikš
mingo meno.

čia ir sustosime tikėdamiesi, 
jog tokia įžanga bus pakankamai 
provokatyvi susirasti sau 
mams bei atsakymams, 
siems su meno parodomis 
dividualiais dailės darbais.

negu 
indi
gai! 
gry- 
paž- 

klausi
ausi ju- 
ar in-

Slavo 
tikruoju tikslu laikome įspūdžių yra lygūs, nei vienas jų stilistiniai
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lininkai savo veržlumu gali būti 
pavyzdžiu.

Įdomu dar ir tai, kad parodos 
uždarymo proga toje pačioje ga
lerijoje buvo suorganizuotas sty
ginio kvarteto koncertas, kas bu
vo niekad iki šiol nepraktikuota. 
Tai lyg gražus kūrybinis švyste
lėjimas, sulaužęs dailės parodų 
atidarymų ir uždarymų formas.

Apie pačių parodų plačiai rašė 
ir Amerikos lietuvių didieji laik
raščiai gausiai iliustruodami dai
lininkų darbais. Pačių parodų la
bai išsamiai ir kultūringai Ame
rikos lietuviams skaitytojams pri
statė plačiai žinomas dailininkas 
grafikas A. Kuratukas. Dienraš
čio “Draugo” gegužės 8 d. kul
tūriniame priede. Susipažinkime, 
ką jis sako apie mūsų reprezen
tantus: 

aprašymą, apžvelgus Čiurlionio 
galerijoje dabar ten .vykstančia 
penkių Australijos lietuvių paro
dų, kurių surengė Santaros — 
Šviesos Chicagos skyrius.

Vengiant įprastų mūsų spaudo
je superlatyvų, vis dėlto tenka 
pasakyti, kad šioji australiečių lie
tuvių paroda dar kartą įrodė, jog 
ir tikrai vertingos prekės dar ne
mokame iškišti reikšmingesnės ap
imties vartotojui, Nuo to nėra 
laisva jokia mūsų organizacija, 
joks veiksnys. Ir tik individualios 
iniciatyvos dėka pavyksta išsiverž
ti iš uždaros celės. Ryškiau kal
bant, galima tarti, jog australie
čių lietuvių grafika (su nedide
lėm išimtim) gali būti reikšminga 
ne tik nuolatiniams Čiurlionio ga
lerijos lankytojams, bet ir tiems 
— lietuviams ir amerikiečiams — 
kurie joje dar nėra buvę.

Aplamai, penkių lietuvių grafi
ka, išstatyta Čiurlionio galerijo
je, yra ryški mūsų išeivių daili
ninkų grupinė manifestacija, liu
dijanti, jog gyvenama laiko, lais
vės nepiktnaudojant, bet ja pil
nai naudojantis, ieškant indivi
dualaus ir tautinio identiteto nau
joje, kad ir svetimoje visuomenė
je. Naujoje visuomenėje 
tirpstama, bet kūrybiškai 
jama ir akcentuojami ne 
lieji” momentai, bet tie, 
vertė yra ilgalaikė ir universales
nio pobūdžio. Tačiau pavieniai 
žvelgiant j atskirus australiečių 
kūrinius, pirmasis bendrasis įspū
dis kiek pabyra, ir todėl anksty
vesniąsias mintis tenka kiek mo
difikuoti ir papildyti.

nesn- 
išryškė- 
“aktua-

kurių

daugiau ar mažiau abstraktiniai 
ekspresonistai, iš kurių Henrikai 
Šalkauskas "natūraliausiai” jų 
yra įsisavinęs, persiėmęs, laisviau
siai joje jaučiasi ir savo pasi
rinktoje išraiškos formoje, išlai
kąs balansų tarp emocijos ir in
telekto. Visi Šalkausko darbai 

neatitolęs nuo dailininko užma
nymo ir visi jie dvelkia apsispren
dimu, jėga, žinojimu, bekompro- 
misine judesio ekspresija ir pasi
rinkto mediumo subtilumu. Pla
tesne prasme, Henrikas Šalkaus
kas nėra novatorius ar "l’enfant 
terrible”, net toli nuo sensacingų 
amerikinės mokyklos šūvių, bet 
sunku būtų paneigti faktą jog 
lietuvių grafikų avangarde Hen
riko Šalkausko vaidmuo yra ne
abejotinas ir reikšmingas. Aštuo- 
ni Henriko Šalkausko seriografai 
ir vienas medžio raižinys atsto
vauja pačiai geriausiai abstrakti
nio ekspresionizmo mokyklos tra 
dciijai.

Eva Kubbos ieško sau atsparos 
vokiečių ekspresionistuose, ir ne
sunku jos darbuose išskaityti pas
tangas pabėgti visiškai nuo vaizdo 
ar objekto, kas jai geroka dali
mi ir pavyksta. Dramatiniai ir ly
riniai elementai jos darbuose ko
voja tarpusavyje, nepajėgdami iš
ryškėti visa savo jėga dėl geroko 
elementų perkrovimo. Trijų spal
vų raižinys “Išdėstytos formos” 
savo organizacija, piūvio laisvu
mu, faktūros turtingumu ir ele
gantišku visumos subalansavimu, 
liudija Eva Kubbos turinčių ką 
ir žinančių kaip pasakyti, kai 
emocija apraminama saiku ir ap
sisprendimu. Eva Kubbos “Ilga 
kelionė”, “Procesija” ir tokie 
darbai, kaip dvispalvis raižinys 
“Skaldyklų tyla” neabejotinai ją 
pastato pačių įspūdingiausių ir 
jautriausių grafikų — poetų tar- 
pan. Jausmas ir intelektas viena
me asmenyje yra ne kasdien su
tinkamos ir dar rečiau suderina
mos savybės. Tačiau Eva Kubbos 
atveju šita sanderme mums la- 
bai akivaizdi. i

Kaip ir dauguma šios parodos 
dailininkų, Algirdas Šimkūnas sa
vo darbams negaili didumo. Tik 
kur didelis formatas gelbsti ki
tiems jo kolegoms, Šimkūno atve
ju, tartum per padidinamąjį stik-

Kairėje H. ŠALKAUSKO 
“Lietinga zona”, 

viršuje A. VAIČAIČIO 
“Vyras ir moteris”

lą, išryškėja ir jo silpnybės. Pa
veikslo dydis maža tepadeda mo- 
mumentalumui, jei darbas silpnai 
suorganizuotas, kompoziciniai ne
išspręstas ir nuobodžiai atliktas. 
Būtų neteisinga taip apibūdinti 
visus 9 Algirdo Šimkūno darbus. 
Visuma kalba už Algirdo Šimkū
no energijų ir ištvermingų milži
niškų plokštumų grafikoje apval
dymą, tačiau pavieniuose darbuo
se stokojama išeities taško, dėme
sio centro, kompozicinių elemen
tų užakcentavimo ir faktūrinio 
išradingumo. Paieškojus tų savy
bių, Algirdo Šimkūno individua
lybė žymiai ryškiau suspindėtų ir 
išvengtų nervingos monotonijos. 
Jo didžiulė spalvota “Kompozici
ja” (katalog nr. 34) efektingas 
ir akiai patrauklus raižinys. Pla
katiškas, stiprių spalvų ir gerai 
išbalansuotas, bet pjovime ir fak
tūroje kiek banalokas, nepajėgiąs 
ilgiau reiklesnio žiūrovo prie dar
bo išlaikyti.

Adolfas Vaičaitis išstatė 7 ne
didukus grafikos darbus. Nesunku 
suprasti, kad tai naujas “senos 
gvardijos” atstovo veidas. Adol
fas Vaičaitis pusiau abstraktine 
forma visuose savo darbuose vaiz
duoja vyrų ir moterį. Tema, gal 
būtų gili ir prasminga, bet be ele- 
mantarinių grafikos elementų su
organizavimo, be galingo išneši
mo išorėn ji nustoja būti ne tik 
tema, bet paveikslu bendrai, o 
grafikos kūriniu atskirai. Nauji 
Adolfo Vaičaičio forminiai spren
dimai dabar kelia kai kurių klau
simų Pvz., kodėl nužudomi visi 
ne tik grafiniai kontrastai, bet 
net subtilumai ant pigaus raudo
nos spalvos fono? Abejojame, ar 
lengva būtų čia atsakyti ir pačiam 
raižinių autoriui. Bet dažnam 
žiūrovui peršasi, sakyčiau, ne
skani mintis, jog bene vieninte-

KNYGOS LIETUVOJE
KONKURSE PRIPAŽINTOS 

VERTINGIAUSIOS KNYGOS
Lietuvoje paskelbti “Vagos” lei

dyklos kasmet organizuojamo kon
kurso duomenys. Skaitytojai turė
jo pasisakyti apie 1964 m. geriau
sias ir gražiausiai išleistas 
gas. Dabar paskelbta, kad pagal 
atsiliepimų daugumų vertingiau
siomis 1964 metų “Vagos” (groži
nės literatūros leidyklos) išleisto
mis originaliosios prozos knygomis 
pripažinti lietuvių rašytojų roma
nai: J. Avyžiaus "Kaimas kryžke
lėje”, J. Mikelinsko apysaka “Van
dens nešėja”, J. Dovydaičio “Žyd
rieji ežerai”. Vertingiausiais po
ezijos leidiniais pripažinti: Ed. 
Mieželaičio “Lyriniai etiudai”, K.

PADĖKA
Palikę Australijos krantus norėtume padėkoti visiems 

kurie suruošė mums išleistuves ir įteikė dovanų, ypač p.p. 
Šidlauskams, Virgeninkams, Ripphausen, Griniauskams, St. 
Ramanauskienei ir kitiems.

Ta proga tariame Sudiev ir tiems prieteliams, su ku
riais asmeniškai negalėjome atsisveikinti. Iki pasimatymo 
laisvoj tėvynėj!

Jakubėrmi

V. RATAS 

lis šios spalvos popierius bus pa
simaišęs dailininkui, bedarant sa
vo darbų nuospaudas. Vienintelis 
iš 7 darbų Adolfo Vaičaičio rai
žinys (?), atspaudas ant pilko 
fono, leidžia spręsti, jog naujie
ji jo darbai atlikti daugiau sofis- 
tikuota technika ir mažiau preten
zinga poza, gali išblaškyti žiūro
vo piktus įtarimus, jog vieninte
lis būdas persiorientuoti naujon 
srovėn yra pamiršti senos mokyk
los sveika logikų, aiškumų ir tech
nikos grynumų.

Žvelgiant j ‘senojo” Rataiskio 
— Rato naujuosius darbus, sun- 
xu iš tikrųjų nuspėti kur yra jo 
tikrosios kūrybos aukštumos. 
Vaclovo Rato išstatytieji darbai 
skyla j dvi ryškias dalis: jo “Did
vyris”, "Klajonė” ir “Mimi” yra 
dar Lietuvoje suformuoto stiliaus

kny- Lacio “Po darganos’

Kubilinsko poezijos rinktinė “Ly
gumos dainuoja” ir J. Marcinkevi
čiaus poema “Donelaitis”.

Rusų ir sovietų tautų rašytojų 
kūrinių vertimų tarpe vertingiau
siais laikomi latvių rašytojo V.

D. Granino
“Skrendu į audrų”, J. Germano 
“Brangus mano žmogau”. Iš užsie
nio rašytojų vertimų išskirti: J. 
Steinbecko “Mūsų nerimo žiema”, 
V. Hugo “Paryžiaus katedra”, J. 
Londono “Martin Eden”. Gražiau
siais 1964 m. leidiniais pripažinti: 
A. Vienuolio “Užkeiktieji vienuo
liai” (dail. S. Valiuvienė), J. Ja
nonio "Ave, vita” (dail. V. Žilius), 
E. Mieželaičio “Lyriniai etiudai” 
(dail. R. Gibavičius). (E)

Jūratės sielvartas

ataidžiai, kurio šaknų tektų ieš
koti vokiečių ekspresionistuose, 
fauvistuose ir Ecole de Paris pas
tangose. Gi naujieji Vaclovo Rato 
darbai dvelkia ryškiais užmoji- 
mais atsisakyti senųjų dviejų, at
sisakant ir visų tų kvalitetų, ku
rie buvo anksčiau taip rūpestingai 
ir sėkmingai kultyvuojami. Vaclo
vas Ratas persiorientuoja į “lite
ratūrines” abstrakcijas, žaibišku 
posūkiu ir dar žaibiškesniu im
provizaciniu būdu paneigdamas 
tradicinį kelių. Kur yra jo tikro
sios pergalės kalvos, kur yra po
ilsio slėniai, į tai, žinoma, atsa
kymų tegalės duoti pats Vaclo
vas Ratas. “Jūratės ir Kastyčio" 
ciklas mums dar ilgai liks identiš
ko kūrybos veikalu.

Keturiasdešimt septyni Austra
lijos lietuvių išstatyi darbai kal
ba už tvirtos grafikos pozicijas mū
sų mene. Šioji paroda gyvai ska
tina pritarti minčiai, jog repre
zentacinės lietuvių grafikų paro
dos suruošimas ir jos pristaty
mas ne vien lietuvių visuomenei 
jau sulaukė brandaus laiko. To
kia mintis, kiek patyrėme, ir yra 
puoselėjama Santaros — Šviesos 
federacijosv užplanuotų darbų ei
goje.

NAUJI LEIDINIAI
Newcaitelio Apylinkė. Lietuvių 

Biuletenis. Nr. 16-21. Birželis 
1965. Neperiodinis rotatorinis 
apylinkės informacinis biuletenis. 
Leidžia apylinkės valdyba ir baž
nytinis komitetas. Šiame numėry 
be informacinės medžiagos yra 
dar įdomių straipsnių, kaip “Ko
munizmas ir alkoholizmas — są
jungininkai”, Newcastle miesto 
istorija, feljetonas “Loterija ir 
lietuvybė” (M. šeškus), B. Žalio 
poezijos ir kiti aktualūs pasiskai
tymai.

The Baltic Review. Nr. 28 1964 
m. gruodis. Žurnalas Pabaltijo 
klausimais angliškai, leidžiamas 
du kartus per metus. Šiame nu
mery: M. Brakas — “paskutinė 
pakopa”, Edzard Schaper “Pa
baltijo tautos Europos dvasiniame 
spektre”, A. Gerutis “Lietuvių 
kovos už savo raidynų”, A. Ran- 
nit “Pabaltiečių literatūra sovie
tinėje okupacijoje” ir kiti gilūs 
ir svarūs straipsniai.

Lituanu*. 1964 m. 3-4 Nr. Lie
tuvių jaunųjų intelektualų žurna
las lietuvių kultūriniais klausi
mais anglų kalba. Šiame numery 
rašo Pranas Zundė (Gyventojų 
kaita Lietuvoje), L. Dambriūnas 
(bendrieji lietuvių kalbos bruo
žai), A. Plateris (liet, pabėgėlių 
profesinis prisitaikymas) ir eilė 
ktų. Plati knygų apžvalga. Nume
ris iliustruotas Vytauto Virkau 
darbais.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIU
LETENIS. Nr. 2 (18). 1965 m. 
balandis. Pasaulio liet, gydytojų 
s-gos organas. Šiame numery be 
profesinių straipsnių yra plati gy
dytojų veiklos apžvalga. Paminė
tas ir vasario 14 d. įvykęs Sydney 
liet, gydytojų ir dantų gydytojų 
susirinkimas Dr. T. Nakutienės 
vasarnamyje, pailiustruotas tame 
susirinkime dalyvavusių draugijos 
narių nuotrauka.
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Viktoras MartišiusLAIŠKAS SKAITYTOJĄMS

LIETUVIS SINGAPŪREESI SAVO BROLIO SARGAS !

MŪSŲ PASTOGĖ

Brangūs Mūsų Pastogės skai- Šių dienų socialiniame ir mūsų lenkybei, už tat išaugo milžinu 
' ' sąlygomis tautiniame gyvenime lietuvybei. Jeigu “Mūsų Pasto-

mes visi esame įpareigoti būti gė’ ’ir neprilygsta “Aušrai”, bet 
savo brolių sargais. Mūsų at- ji vistiek ta pačia “Aušros” dva- 
sakomybė yra ne tik už 
už savo šeimą, bet lygiai 
tuos, kurie yra silpnesni, 
reikalingi mūsų pagalbos, 
kių yra ir yra labai daug.

Jeigu mes negalime jų susi
grąžinti į lietuvišką šeimą, į ben
druomenę veiksmu ar gyvu nuo
latiniu žodžiu, pakalbinkime ar
ba net patys užsakykime jiems 
“Mūsų Pastogę”. Per ją jie at
gaus ir net sustiprins nutrukusį 
lietuvišką ryšį ir jis pasijus lie
tuvis, stiprus ir galingas kaip toj 
dainoj “Kaip ąžuols drūts prie 
Nemunėlio”. Savo brolio sargo 
pareigą atliksite įduodami į ran
kas “Mūsų Pastogę”, o toliau 
pasitikėkite ja — ji tikrai atliks 
savo pareigas. Ir Vincas Kudir
ka savu laiku šaipėsi iš lietuvių 
sąjūdžio važiuodamas į Varšuvą 
studijuoti, bet kai pateko į jo 
rankas “Aušra”, jis kapituliavo

tytojai,
Jau septynioliktus metus “Mū

sų Pastogė” kaip neišsenkama 
versmė tekėdama stiprina ir gai
vina savo skaitytojus žadinda
ma jų tautinį sąmoningumą, ne
leisdama palūžti arba pasiduoti 
viską nešiančiai aplinkos gyveni
mo srovei. Šiame fronte ji ištvė
rė jau šešiolika metų ir tikisi 
ištverti tol, kol Australijoje gy
vuos Lietuvių Bendruomenė.

Lietuviai, kurie patys nepasi
duoda ir nori savo šeimą išlaiky
ti lietuviškoje dvasioje, žino, kad 
toks lietuvio kelias šičia yra sun
kus ir aštrus. Kaip lengva pasi
duoti aplinkai ir duotis gyveni
mo srovei nuplauti savo lietu
višką vardą ir atleisti varžtus, 
kurie, mus rišia su lietuvių tau
ta ir bendrai su lietuvybe. Yra to
kių, kurie šiai masinančiai pa
gundai pasidavė. Tačiau tuo jie 
nieko nelaimėjo, o labai daug 
prarado. Nusivilkę arba išbluki
nę lietuvišką rūbą, jie paliko pa
tys vieni ir pilki, nes naujas tau
tinis rūbas lengvai neįgyjamas, 
tik per kartų kartas jis laimi
mas.

O kodėl eilė mūsų brolių pa
sidavė viliojančiai pagundai ir 
atleido saitus su lietuvybe, su 
bendruomene? Atsakymų galė
tų būti daug, bet iš jų vienas 
yra pats tikriausias — greičiau
sia jie neskaitė “Mūsų Pasto
gės”!

Esame plačiai pasklidę po šį 
milžinišką kontinentą. Ne visi 
galime, dažniau susitikti su sa
vaisiais, pabendrauti, sustiprėti. 
Net ir norintiems sunku vie
niems atsispirti prieš srovę. Bet 
yra dar vienas būdas, kuris nu
gali nuotolius ir visas bendravi
mo kliūtis — tai “Mūsų Pasto
gė”. Ji visados ateis ir pasieks 
laiku net ir tolimiausią vietą ir 
ją skaitydamas lietuvis pasijus 
esąs stiprus ir atsparus, nes ne- 
sijus vienas.

Gyvename tokį laikotarpį ir 
tokiose aplinkybėse, kad nesa
me. atsakingi vien tik patys už 
save. Būdami stiprūs turėtume 
pasirūpinti ir tais, kurie, tokios 
ištvermės savyje neturėjo ir ati
tolę nuo lietuviško kranto ima 
skęsti aplinkos verpetuose. Tik 
Adomo piktasis sūnus Kainas 
piktai drėbė Dievui į akis — 
“Aš nesu savo brolio sargas”!

savę, 
ir už 
kurie 

O te

šia rašo ir Kudirkos varpais 
skambina.

Drauge kreipiamės ir į jus vi
sus, mieli skaitytojai: kad laik
raštis tinkamai ir netrukdomas 
laiku pasirodytų, reikia ir laiku 
savo prenumeratą apsimokėti. 
Administracijos sąrašuose yra ei
lė tų pačių skaitytojų, kurių sko
los “Mūsų Pastogei” siekia ben
droj sumoj kelis tūkstančius sva
rų. Tai yra didelis laikraščio 
apsunkinimas, nes tuos pinigus 
padengiant būtiniausias išlaidas 
reikia kitokiais būdais sugraiby
ti. Kovoje už lietuvybę ypač 
svarbu išlaikyti ir lietuviškas 
institucijas. Svarbiausia ir efek
tyviausia iš jų yra mūsų spauda. 
Tad ir mes visi, “Mūsų Pasto
gės” šeimos nariai, nepastokime 
kelio jai tinkamai funkcionuoti.

"Mūsų Pastogės” 
Redakcija ir Administracija

Pajudėjau iš Sydney italų lai
vu “Galileo”. Laivas tikrai pui
kus ir patarnavimu niekas nega
lėjo skųstis. Plaukė juo maždaug 
apie 1700 keleivių, iš kurių su ei
le teko susipažinti ir net arčiau 
susigyventi.

Buvau dalinai laimingas, kai 
laivas apleido Australijos kran
tus, nes tuo pasibaigė visos iš
leistuvės, nors ir labai malonios. 
Visiems lieku labai dėkingas, ku
rie man skyrė daug dėmesio. Da
bar plaukiant 
niai atsigauti 
vų įtempimo, 
erzina nuolat
kas rytoj... Tikrai tinginio rojus.

Pirmasis uostas, kuriame susto
jom išplaukę iš Australijos, bu
vo Singapūras. laivas įplaukė apie 
5 vai. ryto, ir beveik visi kelei
viai jau buvo ant kojų. Uostas

savo didu- Yra, žinoma ir pramonės, 
labai daug

tikrai
į pastatus, bet ir
kalbas ir tradici-

spalvingas

KNYGŲ PLATINTOJAS
Ivan Ivanovic Ivanov, Raudonų

jų Vyžų kooperatyvo maisto pro
duktų skyriaus vedėjas, komparti
jos vykdomojo komiteto posėdyje 
buvo pasiūlytas apdovanoti Rau
donosios žvaigždės ordenu už ne
prastus nuopelnus — komunizmo 
vadų raštų platinimą.

— Draugas Ivan Ivanovič Iva
nov yra atlikęs didelį socializmo 
idėjų platinimo srityje darbą, — 
kalbėjo partijos sekretorius, — jis 
per vienerius jnetus yra nupirkęs 
ir išplatinęs: draugo Lenino raštų 
300 egzempliorių, drg. Stalino — 
500, VKP (b) istorijos 1000 ir ga
lybes kitų knygų. Jis vertas aukš
čiausio pagyrimo ir atžymėjimo.

— Taip, taip, — pritarė kiti 
partijos komiteto nariai, — Ivan 
Ivanovič Ivanov yra pavyzdys vi
siems tarybiniams piliečiams. Jei 
visi būtų toki liaudies švietėjai, ko
munizmo pergalė visame pasauly
je būtų užtikrinta.

Draugas Ivan Ivanovič Ivanov 
klausėsi susijaudinęs, o kai prie 
jo prakaituotos rubaškės 
prisegtas Raud. žvaigždės 
nas, jis net apsiverkė.

— Drauge Ivan Ivanovič,
sveikinęs partijos sekretorius krei
pėsi į naują didvyrį, — paaiškink

partijos nariams, kaip tu taip sėk
mingai dirbai?

Ivan Ivanovic Ivanov, vis dar 
virpančiu iš susijaudinimo balsu 
tarė;

buvo 
orde-

— pa

buvo galima malo- 
pailsėti: jokių ner- 
jokių rūpesčių, ne- 
telefonas, nesvarbu,

— Draugai, aš sujaudintas, kad 
toks menkas žmogelis už kuklius 
nuopelnus buvau išaukštintas. Aš, 
matot, pastebėjau, kad į Pravdą ar 
Izviestijas galima {vynioti nedau
giau kaip 20 silkių, o drg. Lenino 
raštų pirmame tome yra apie 800 
puslapių, taigi galima drąsiai ir 
tiek silkių įvynioti. Tai aš ir per
ėjau prie tų knygų. Dar aš ir taip 
galvojau: pilietis, išvyniojęs silkę, 
tikriausia perskaitys ir 
kuriame ji buvo įvyniota, 
šelių labai geri kepurėms

popierių, 
O iš vir- 
matikai.

tikrai gražus ir antras 
mu pasaulyje. Matėsi 
kariškų laivų.

Pats miestas 
žiūrint ne tiek 
į žmonių rases,
jas. Labai daug moderniškų kvar
talų, kur gyvena daugiausia ang
lai ir turtingi kiniečiai, šiaip 
daugumas gyventojų susimetę 
taip vadinamam “Chinatown’e” 
ir apylinkėse. Rajonas tikrai la
bai įdomus, nors turistai jo ven
gia, nes pribijo. Namai siauri, iš
dažyti daugybe spalvų, iš kiekvie
no lango kabo baltiniai. Atrodo, 
kad gyvena labai suglaustai.

Singapūro gyventojų skaičius 
apie vienas su puse milijono, iš 
jų trys ketvirčiai kiniečių, visi 
kiti maišyti. Malajiečių vos apie 
12 proc. Tad vsai suprantama, 
kad Singapūro min. pirm-kas nė
ra visai vienos nuomonės su Ma- 
lezijos vadais. Įsijungus į Malezi- 
ją čia gana dažnai pasitaiko ir 
neramumų.

Pradžioje buvau manęs, kad 
Singapūras bus neturtingas, ap
šepęs miestas, bet pasirodo prie
šingai. Auto mašinų judėjimas 
mieste yra daug didesnis, negu 
Sydnejuje ir visi važiuoja, atrodo, 
nesilaikydami jokių taisyklių. 
Kažkas tai žiauraus. Viskas grin
džiama prekyba. Čia nėra jokių 
importų mokesčių. Žmonės dau
giausia užsiima mažais bizneliais, 
kur paprastai dirba viena šeima.

Vargo kaip tokio nepastebėjau. 
Suprantama, žmonės nėra taip ap
sirengę ir negyvena namuose, 
kaip Australijoje, bet čia nėra 
jau taip aktualu. Ištisus metus čia 
temperatūra 70-90 laipsnių. Žmo
nės visi linksmi ir pilni energijos. 
Svarbiausia — jie nėra alkani.

Nors pats Singapūro kvapas ir 
nėra iš maloniausių, bet visvien 
miestas labai švarus. Nėra visai 
musių! Vienas studentas man aiš
kino, kad žmonės čia beveik ne
serga. Pavojingiausia liga yra 
džiova, bet prieš ją stipriai atsi
laikoma. Nors ligoninių vis tik 
esąs trūkumas, kurios daugumoje 
reikalingos gimdymams. Per me
tus čia gimsta apie 70.000 kūdi
kių.

Prieš antrą pasaulinį karą be
veik pusė gyventojų buvo neraš
tingi. Buvo daug sunkumų vien 

to, kad čia susikerta daugy- 
rasių ir kalbų. Kiekviena iš 
norėjo išlaikyti savo 
lobį. Dabar veik visi

kultūri- 
vaikai 

apie 10 
Malazi-

ATMINK,

kad rugpiūčio 28 d.
Auburn salėje (F. O’Reilly Auditorium) 

įvyksta

Musų Pastogės

SPAUDOS BALIUS

dėl 
bė 
jų 
nį
lanko mokyklas, bet tik 
proc. eina į valdines — 
jos mokyklas, šiaip daugiausia 
lanko angliškas ar kinietiškas. 
Yra du universitetai.

Norint Singapūre gyventi pana
šiai kaip Australijoje, reikia ir 
apie tiek uždirbti. Viena anglų 
karininko žmona nusiskundė, kad 
jai čia pragyvenimas kainuoja 
brangiau, negu Anglijoje. Tuo ir 
pats įsitikinau, nes tiek restora
nuose, tiek krautuvėse kainos 
maždaug tokios, kaip ir Austra
lijoje. Tas pats ir su butais, ži
noma, galima pragyventi ir daug 
pigiau, bet abejoju, ar europietis 
sutiktų valgyti vadinamuose gat
vių restoranuose ir gyventi kinie
čių kvartaluose.

Prekybininkai yra baisiai ap
sukrūs :derybas veda be sustoji
mo. Man pačiam teko už transis- 
torių nusiderėti nuo £14 iki £8. 
Paskutinis nuleidimas įvyko ma
ne pagavus maždaug jau apie 
300 metrų nuo krautuvės. Reikia 
čia derėtis su visais, nes kitaip 
turistą gerokai apluptų. Pamatę 
turistą gatvėj biznieriai seka jį 
siūlydami įvairiausias prekes, 
pradedant foto aparatais ir bai
giant moterimis.

Šiaip miestas yra nepaprastai 
įdomus ir verta juo susidomėti 
vykstantiems atostogų, ypač jei
gu norima jas išnaudoti apsiper- 
kant.

ANTANAS GIEDRIUS

RACHELE
(Tęsinys)

Kai vakare sugrįžau į getą, mane pašaukė į 
raštinę. Ten radau tą pačią moterį. “Aš tave pa
imu į savo namus”, tarė ji. Aš dar nesupratau ir 
žiūrėjau į ją didelėmis akimis. Tuo tarpu rudis 
davė mudviem pasirašyti tokį raštą ir mudvi iš- 
ėjova.

"Kur jūs mane dėsite?” paklausiau tos moters. 
“Nebijok, mergaite”, atsakė ji. “Tu būsi pas mane 
ir padėsi man namų apyvokoje. Matai, aš sena, o 
mano namai dideli 7— pagelbėsi man. Aš manau, 
tau geriau bus nekaip getoje”.

Aš dar netikėjau ir nežinojau, ar man džiaug
tis, ar liūdėti.

Kai parėjova į jos namus, ji padavė man šva
rius baltinius, gražią suknelę, kojines, batus ir pa
rodė vonią nusimaudyti. Aš nusišypsojau jai, bet 
tuo pat sykiu graudumas suspaudė man širdį, ir 
aš apsiverkiau. Moteris paglostė mane ir pasakė: 
“Aš suprantu tavo ašaras, mergaite. Bet dabar 
tikėkimės — tavo vargai bus pasibaigę”.

Mano mielasis, aš matau, kad ir tu sujaudin
tas. Bet atleisk man: aš nieko nenoriu išimti iš to, 
kas yra buvę...

Kam dar turėčiau daugiau apsakinėti! Pas ją 
buvau kaip duktė. Ir skaudama širdžia prisimin
davau savo tautiečius getoje. Mano globėja kasdien 
eidavo jų pasitikti ir niekdėle įduodavo maisto. Man 
patarta buvo nesiartinti prie jų. Tik iš tolo galėjau 
matyti. Tada norėdavau sušukti jiems patį geriau
sią žodį, koks galėjo būti žmogaus kalboje. Deja, 
aš nebuvau visai laisva, ir mano burna turėjo būti 
užčiaupta...

Po trejų metų raudonieji vėl pradėjo stumti at
gal ruduosius. Rudeniop artinos ir į mūsų miestą. 
Jau vieną kartą subombardavo tiltą per upę. Vi
sas miestas išsigando, šimtai, o gal ir tūkstančiai 

ėmė ruoštis bėgti.
Pradėjo ruoštis ir mano globėja. O neturėjo 

nei mašinos, nei arklių, tik šiaipjau gražaus turto. 
Visą dieną ruošėvos ir dėjova, o vakare pasišaukė- 
va automašiną, ir nuvežė mudvi su daiktais į gele
žinkelio stotį.

Stotyje stovėjo keli traukiniai keleiviams. Pil
ni ėjo tolyn į šalį, tušti laukė. Sumišimas, santū
rus triukšmas. Viskas vyksta patamsyje, vos nu
manai kur eiti ir ką veikti, ir kaktomuša susitinki 
kitą žmogų, lyg šešėlį vaiduoklių karalystėje...

Laimingai įsėdova į vieną traukinį drauge su 
kitais. Dešimta valanda. O mums pranešė, kad 
mūsų traukinys teišeis tiktai pirmą valandą naktį, 
nes pirmiau veža kariuomenę, o tos daug užplūdo. 
Mums buvo neramu. Įmanę patys būtume stūmę 
traukinį į vakarus.

Po valandos nuvedė mus į šalį ir pastatė į at
sarginius bėgius už stoties. Gretimai pastatė ir dar 
du tokius traukinius. Mes nevieni ir raminamės 
nors tuo mažu pajudėjimu.

Naktis graži, žvaigždėta. Pasižiūriu pro lan
gą — taip gyvai mirksi žvaigždelės, tiek daug jų, 
lyg norėtų pašviesti tam skurdžiam žemės plotui, 
kur mes visi atsidūrę patamsyje, kur nevalia nė 
mažiausio žiburėlio užsižiebti nepridengto...

Mano globėja sėdi kampelyje ir snūduriuoja. 
Jaučiu ir girdžiu, kad snūduriuoja. Ji pavargus. 
Bet atsigulti nėra vietos. Daug žmonių stovi vago
ne. Kiti pasikaitydami sėdi — taip prikimštas visas 
traukinys žmonių ir daiktų.

Staiga — aliarmas. Šiurpiai banguodama kau
kia kaukynė, lyg milžinas žvėris, pamatęs medžio
tojus. Visas vagonas sujuda subruzda. Visi bėga 
į slėptuvę, retas tepasilieka. “Bėk ir tu, vaikeli”, 
ragina mane geroji mano globėja. “Bėk. Aš čia 
viena pasiliksiu. Man per sunku. Gal Dievas bus 
gailestingas...” — “Ne”, sakau. “Ir aš pasiliksiu’. 
O ji man sako: “Tu jauna, vaikeli, tau visas gyve
nimas dar...”

Bet aš neišėjau su visais. Atsisėdau šalia jos 
ir apsikabinau ją. Ir išgirdau — jau ūžia... Jau 
sprogsta pirmosios bombos... Artyn, artyn... “Vieš
patie, saugok mus!” su balsu meldžiasi moteris. 
Patylomis ir aš įsijungiu į jos maldą. Juk Dievas 
vienas... tas pats... O čia jau žemė dreba, siūbuote 
siūbuoja. Aš labiau glaudžiuosi prie jos ir užsi
merkiu. Bet ir užsimerkus matau raudoną grės

mingą šviesą. Bombų sprogimas nenutrūksta...
Tikriausiai netruko dviejų minučių, o atrodė, 

kad niekada nesibaigs... Ir aš nežinau, kas atsiti
ko, tik pajutau, kad neįprasta oro srovė palietė ma
no veidą, ir aštrus dūmų kvapas užėmė burną. Aš 
gulėjau ant kietų daiktų, šalia manęs dejavo mano 
globėja. Raudona šviesa švietė nuo gaisrų, ir aš 
pamačiau, kas mums atsitiko. Mūsiškis ir aplinkui 
kiti vagonai buvo sudraskyti. Mano globėjai sru- 
vėjo iš kaktos ir veido kraujas. Aš jutau kelioše 
vietose skausmus ir negalėjau pajudinti savo pri
spaustų kojų, šalia mudviejų gulėjo nebegyva kru
vina moteris, o aplinkui — daugiau nebegyvų ir de
juojančių.

Aš dar galėjau išvaduoti savo kojas. Viena 
buvo kruvina, bet aš galėjau atsiklaupti. Padėjau 
atsisėsti savo globėjai. “Dabar man gerai”, tarė 
senutė. “O kaip tau, vaikeli?” — “Ir man gerai, 
močiute. Mudvi laimingos”.

Paėmiau švarutę skarelę ir ėmiau tapnoti kru

ĮDOMŪS FAKTAI PARUOŠĖ B. WILSON

Aluminijus yra vienas įg la
biausiai pareikalaujamų metalų, 
bet jis nerandamas grynas žemė
je. Jis gaminamas iš bauxite rū
dos, kuri yra pigi, bet pati gamy
ba brangi, kuri pareikalauja daug 
elektros.

Aluminijus buvo surastas tik 

1807 m. ir jis atrodė brangesnis 
už auksą. Kiek suprastinta jo ga
myba išvystyta tik 1886 m. dir
bant nepriklausomai dviem moks
lininkams — C. Martin Hali 
Amerikoje ir P. Aeroult Prancū
zijoje. Abu panaudojo tuos pa
čius būdus.

viną jos veidą ir kaktą. Buvo keli pradrėskimai. 
Nesusivokiu, ką daugiau daryti. “Nesirūpink, vai
keli”, sako senutė. “Kai atšauks pavojų, ateis mū
sų gelbėti...”

Į tą jos žodį ir atšaukė. Man lengviau pasida
rė. Pažiūrėjau į šalį. Daug nebegyvų ir sudrasky
tų žmonių. Vienas vyras be kojų rėplioja ant ran
kų ir garsiai šaukia: “Mein Sohn, mein Sohn, wo 
bist du?” Aš glaudžiuos prie savo globėjos, o ji 
glosto mane ir sako: “Rimk, vaikeli, rimk. Tai — 
karas...” Aš girdžiu daug dejuojančių ir verkian
čių — net širdį plėšia.

Vėl pakeliu akis. Kruvinu veidu moteris kyla 
iš laužo, klaupias ant kelių ir staiga sušunka bal
siu balsu, lyg pamišysi. Ji pasigriebė iš laužo... 
mažos mergaitės galvelę, glaudžia prie savęs ir 
drebančiu balsu dejuoja: “Ooo!” Tarytum jos šir
dis plyšta... Pasijutau, kad man karšta krūtinėje, 
ir darosi tamsu...

(Bus daugiau)

Daug lengvesnis už geležį ir 
plieną aluminijus plačiai naudoja
mas aviacijoje, bet dabar jis tai
komas plačiai visur: kasdieninia
me gyvenime, statyboje ir tt 
Svarbiausia, jis nerūdyja ir duo
dasi lengvai apvaldomas.

V f,”
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/PORTALE Adelaidės liet. Sporto Klubui 15 m.
ADELAIDĖ LIETUVIŲ SPORTO KLUBO “VYTIS” 15-kos METŲ LAIKOTARPIO 

VALDYBOS IR SVARBESNI KLUBO ĮVYKIAI .

Redaguoja: Antaaa* T ■uhaitii
M CMtauhaaa Rd., Croydon, N.S.W. T«L: UJ 4898

NETEKOME SPORTININKO
MIRĖ N.

Amerikoje balandžio 22 dieną 
staiga mirė, vos prieš 10-tį die
nų atventęs savo 6O-ties metų 
gimtadienį, Lietuvos sportinio gy
venimo vienas iš žinomųjų asme
nybių — Nikodemas čerekas.

Jis 1926 m. baigė Rygiškių Jo
no gimnaziją ir vėliau studijavo 
teisę ir ekonomiką V.D. universi
tete Kaune. Tarnavo finansų mi
nisterijoje. Nuo 1922 m. LFSL na
rys, nuo 1925 m. klubo sekreto
rius ir nuo 1931 m. klubo pirmi
ninkas ir tos pačios sąjungos cen
tro valdybos gen. sekretorius. 
1934-37 m. “Lietuvos Sporto” re
daktorius, ilgametis LFLS koman- 
mandos futbolo žaidėjas — kapi
tonas, 26-šis kartus dalyvavo 
tarpvalstybinėse rungtynėse, ilgą 
laiką būdamas valstybinės koman
dos vadovas. Jis buvo taip pat 
tarptautinis futbolo ir lęrepšinio 
teisėjas. Be aktyvaus sporto jis 
dalyvavo futbolo komiteto ir ly
gos vadovaujamose pozicijose, pa
ruošdamas Lietuvos sportą tvar
kiusių taisyklių ir statutų.

Gyvendamas Vokietijoje, suor
ganizavo Rosenheime liet, ben
druomenės apylinkę, jai pirminin
kaudamas, kol 1949 m. išemigravo 
j JAV, kur apsigyveno Stamford, 
Conn.

N. Čerekas savo gyvenime, ypa
tingai sporte, buvo visuomet nuo
širdus, labai taktiškas ir savo 
gražiu ir tiesiu elgesiu bei tvirtu 
charakteriu buvo vienas iš gra
žiausių pavyzdžių jaunajai spor-

Vėlai vakare išvykęs iš Atlan
tos jau kitą dieną temstant bu
vau Čikagoje. Po Ameriką važi
nėju Greyhound autobusais, ku
riems bilietą įsigijau dar Austra
lijoje sumokėdamas 45 svarus ir 
jis galioja 99 dienas. Šių auto
busų tinklas gan tankiai apjungia 
Jungt. Amerikos Valstybes ir net 
dalį Kanados. Autobusai labai pa
togūs, sėdynės panašiai kaip lėk
tuve, viduj oras reguliuojamas. 
Retai kada jie būna perpildyti, 
ir kai vienam tenka dvi sėdynės, 
tai visai patogu. Vykstant nuo 
EI Paso iki New Orleans teko va
žiuoti 27 valandas, bet nebuvo 
taip jau baisu. Kas 3-4 vai. auto
busas sustoja pusvalandžiui, kad 
keleiviai galėtų pasivaikščioti ir 
užkąsti. Važuojant naktį papra
šęs net gali gauti pagalvėlę.

Norėdamas daugiau krašto 
matyti aš stengiuosi važinėti 
nomis, nors ne visada gali
ištaikyti. Taip tokią Tennesee 
valstiją teko pervažiuoti per nak
tį ir švintant jau buvau Kentu
cky. Arklių sporto mėgėjams gal 
šis vardas ir daug pasako, nes
kaip tik šioje valstijoje kasmet pakaita po miesto mūrų. Nuo čia 
vyksta garsiosios “Kentucky Der
by” arklių lenktynės.

Gamtovaizdžiai primena Euro
pą Daug miškų, upių. Visur ža
lia Platūs tabako ir kukuruzų 
laukai. Važiuojant per Indijaną 
vaizdai panašūs tik čia žymiai 
daugiau pramonės.

, Atvykus į Čikagą autobusų sto
ty pasitiko mane jaunystės drau-

pa- 
die- 
taip

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

BOSE
M WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdala stoti*.
SKYRIUS: Flomiag* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prahai duodamo* ir iaaimokėjimui. Me* kalbame vnĮrišimi 
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ČEREKAS

tininkų kartai tiek Lietuvoje, tiek 
ir išeivijoje, jis niekuomet neat
sisakydavo padėti pagelbos reika
lingiems ir reikale ištiesdavo 
draugiška ranka.

Balandžio 26 dieną, gausaus gi
minių ir draugų bei pažįstamų 
būrio jis buvo palydėtas į amži
nojo poilsio vietą. Ilsėkis ramy
bėje, Lietuvos sporto veterane, 
Tavo įdiegti lietuviškojo sporto 
idealai dar ilgai rusens mūsų vi
soje lietuviškoje sportinėje šei
moje.

L.

NAUJAS SPORTO 
ŽURNALAS

Neseniai Chicagoje pasirodė 
anglų kalba leidžiamas lietuvių 
sporto žurnalas “Lithuania Sports 
Review”. Pirmąjį numerį išleido 
ir atrodo ir toliau jis pasirodys 
Chicagos Lietuvių Atletų Klubo 
“Aro’ ’vardu. Savo vedamajame, 
leidėjai pastebi, kad Amerikoje ir 
Kanadoje yre per 1000 aktyvių lie
tuvių sportininkų, kurių tarpe 
yra ir nemažai tokių, kuriems 
skaityti lietuvių kalba yra per 
sunku. Atsižvelgiant į tai ir buvo 
nutarta išleisti anglų kalba lie
tuviškąjį žurnalą. Žurnalo viršelis 
yra papuoštas buv. lietuvių krep
šininkų rinktinės nuotrauka, išli
pant iš lėktuvo Adelaidėje. Be 
keletos kitų nuotraukų iš Austra
lijos, yra platus J. Šoliūno apra
šymas apie viešnagę Australijo
je. Kiti straipsniai: A. Nasvyčio,

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

SVEIKINU IS ČIKAGOS
Rašo Juozas Don ei a

bū-

Či- 
bet

gas Petras Baužys. Jų globa ir 
pastoge naudojuosi visą laiką 
damas Čikagoje.

Nors ir daug girdėjau apie 
kagos gangsterius ir nešvarą, 
man šis miestas patiko iš pirmos 
dienos. Palyginus su kitais iki šiol 
matytais miestais jis yra labai 
švarus. Labai dideli juodųjų ra
jonai ir jie labiausiai apleisti. 
Artimuose priemiesčiuose namai 
dviejų trijų aukštų ir arti vienas 
kito. Daug priemiesčių yra šiek 
tiek primenančių Melboumo ar 
Sydnejaus senamiesčius.

Visa Čikaga didesnėmis gatvė
mis suskirstyta į kvadratus maž
daug mylios dydžio. Kiek su šia 
sistema susipažinus labai lengva 
mieste susigaudyti. Traukiniai ir 
autobusai vaikšto labai dažnai ir 
ištisą parą.

Pats miesto centras didelis, bet 
kažkaip aš įsivaizdavau dar di
desnį. Daug didelių pastatų, iš jų 
aukščiausias Prudential Building 
— 42 aukštų. Šalia miesto centro 
pagal Mičigano ežerą driekiasi 
Great Grant Park. Palyginamai 
jis nėra didelis, bet labai maloni 

prasideda daug kam girdėta ar 
skaityta Lake Shore Drive. Tai 
ilga gatvė, einanti pačia ežero 
pakrante pietų link. Ji kerta par
kus, prie jos yra keletas muziejų, 
meno galerija, sporto stadijonai 
ir panašūs kultūriniai pastatai bei 
įrengimai.

Lankydamasis Čikagos Meno 
Institute — galerijoj buvau ma

Adelaidėje pirmi pasireiškė 
krepšininkai. Jie jau 1949 metais 
turėjo savo komandą nors dar 
nebuvo įsisteigęs sporto Klubas. 
Pietų Australijai įgaliotiniu iš 
Vokietijoje įkurtos Fizinio Auklė- 
jmo ir Sporto Valdybos buvo pa
skirtas J. Rauba. Iniciatyva įs
teigti Klubą davė pati įsikūrusi 
ir žaidusi krepšinio komanda. 
Visgi, visą organizacinį pradinį 
darbą atiko daugumoje J. Riau
ba, J. Kalvaitis. B. Mackiala bei 
kiti.

Klubo steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1950 m. kovo 25 d. Pirmoji 
Klubo valdyba buvo: pirmininkas 
— J. Kalvaitis, vicepirm. — J. 
Riauba, sekretorius — B. Mackia
la, iždininkas — A. Remeikis, 
reikalų vedėja — A. Taparauskie- 
nė.

Pirmasis visuotinis Klubo narių 
susirinkimas sušauktas 1950 m. 
balandžio 30 d. Per šį susirinki
mą advokatas Požėla skaitė poli
tinę paskaita ir buvo paskelbtas 
pirmuoju Klubo Garbės nariu. 
Čia taip pat buvo numatytas pir
masis Klubo stalo teniso turny
ras. Po susirinkimo fubolistai bu
vo pakviesti palikti pasitarimui.

J. Riauba 1950 m. rugpjūčio 6 
d. kreipėsi į latvius ir estus ban
dydamas surengti Pabaltiečių 
krepšinio turnyrą.

1950 m. spalio 15 d. įvykusia- 

V. Adamkavičiaus, V. Baumanio 
(latvio) M. Vyganto ir P. Žumba- 
kio. žurnalo redaktorius P. Žuip- 
bakis. šis žurnalas duodą gra
žų vaizdą ir juo bus patenkinti 
ir daugumas tų, kuriems lietuvių 
kalba sunku skaityti.

Sporto Skyriaus redaktoriaus 
vardu yra pasiųsta šio žurnalo 
siunta ir kai tik bus gauta, bus 
paskelbta Sporto Skyriuje.

loniai nustebintas patekęs į jėzui
to kunigo Algimanto Kezio foto 
parodą. Čia buvo išstatytos net 
36 didelės foto nuotraukos, iš jų 
14 iš New Yorko pasaulinės pa
rodos. Ant sienos kabančiam fo
tografo pristatyme be kita ko 
buvo pasakyta, kad A. Kezys iš 
tūkstančių profesionalų ir mėgėjų 
vienintėlis įstengęs taip stipriai 
pagauti ir perduoti tos parodos 
dvasią. Šiaip galerija labai turi- 
tinga praeities ir dabartinių meno 
garsenybių kūriniais.

Apžiūrint gamtos istorijos mu
ziejų sugriuvo mano senas įsiti
kinimas apie indėnus ir jų ark
lius. Prisiskaičius knygų ir prisi
žiūrėjus filmų apie indėnus susi
darė nuomonė, kad indėnas ir jo 
mustangas buvo nuo amžių ne
išskiriami. Galėjai pagalvoti, kad 
indėnas net ir gimsta ant arklio. 
Pasirodo, jie vaikščiojo pėsti iki 
pirmųjų ispanų pasirodymo Ame
rikoje prieš keturis šimtus metu. 
Ispanai į Ameriką įvežė arklius 
iš kurių vėliau priviso daugybė 
laukinių mustangų, kuriuos indė
nai europiečių pavyzdžiu ėmė jau
kinti ir jais naudotis.

Čikagą būtų galma laikyti lie
tuvių išeivių sostine. Sunku pa
sakyti, kiek jų čia gyvena, bet 
yra daug. Tirščiau lietuviai susi
metę Cicero ir Marquette Park. 
Einant per Cicero beveik kiekvie
nas praeivis sveikinasi lietuviškai. 
Marquette Parko lietuvių koloni
ja turbūt pati didžiausia ir gra
žiausia ir gražiam rajone. Daug 
čia lietuviškų krautuvių, karčia- 
mų. Susitikau ir senų pažįstamų 
dar iš Vokietijos. Čia savo taver
ną turi ir Australijos lietuviams 
gerai pažįstamas iš pernykščių 
krepšininkų gastrolių E. Misiū
nas, pas kurį vieną vakarą užsu
kęs susitikau ir krepšininką E. 
Modestavičių. Jie ir vėliau visi 
kiti sutikti pernykščiai mūsų sve
čiai su malonumu prisimena “aus
trališkus laikus’ ’ir siunčia linkė
jimų pažįstamiems ir visiems lie
tuviams. Marquette Parke yra lie- 

me Klubo narių susirinkime Klu
bo Valdyba dėl tarpusavio ir su 
V.F.A.S. Komiteto įgaliotiniu Pie
tų Australijai nesutarimų atsista
tydino. Klubo reikalų tvarkymas 
pavestas V.F.A.S. Komiteto įga
liotiniui Pietų Australijoje J. 
Riaubai. Susirinkime dalyvavo 
aukščiau minimo Komiteto atsto
vas Australijai L. Baltrūnas. Jisai 
pasveikino susirinkimą ir padarė 
pranešimą.

1950 m. spalio 22 d. išrinkta 
nauja Valdyba. Pirmininko parei
gas paėmė J. Pyragius, vicepirm. 
Č. Zamoiskis, sekr. J. Jonavičius, 
ižd. K. Taparauskas, reikalų ve
dėjas P. Kanas, vėliau pakeistas 
A. Fišerio. Per šį susirinkimą 
J. Pyragius pasiūlė įsteigti Klubo 
ženklelį.

1950 m. lapkričio 15 d. Valdy
ba savo pasėdyje paskyrė G. Ja- 
nulevičių šachmatų sekcijos vado
vu ir organizatoriumi. A. Remei-

VIENA IŠ “VYTIES" 
VALDYBŲ — KURI?

tuvių mokykla, ligoninė ir graži 
nauja bažnyčia. ^Bendrai Čika
goje priskaitoma apie 13 lietuvių 
parapijų,

Birželio trėmimų minėjimas
Čikagoje buvo pradėtas šeštadie
nį, birželio 12 d. pamaldomis, ku
rias atlaikė vysk. V. Brizgys. Gie
dojo jungtinis choras ir labai jaut
rų pamokslą pasakė kun. Z. Za
karauskas. Pamaldose su vėliavo
mis dalyvavo estai, latviai ir dau
gybė lietuviškų organizacijų. Vė
liavos ir jų palydovai buvo gra
žiai išrikiuoti virš altoriaus esan
čiame balkone.

Po pamaldų visos vėliavos ir 
apie 5.000 žmonių susirikiavę gat
vės viduriu nužygiavo prie Da
riaus ir Girėno paminklo, kuris 
yra netoli nuo bažnyčios puikia
me parke. Eisenai vykstant poli
cija tose gatvėse buvo sulaikiu
si visą kitą judėjimą. Giedant 
“Marija, Marija” prie paminklo 
buvo padėti vainikai žuvusiems 
už Lietuvos laisvę ir Sibire nu
kankintiems pagerbti. Iš tribū
nos, papuoštos lietuvių ir Ame
rikos vėliavomis, trumpai kalbėjo 
estų ir latvių atstovai. Pagrindi
nį žodį pasakė Lietuvos atstovas 
Vašingtone min. J. Rajeckas. Taip 
pat buvo perskaityta Illinois gu
bernatoriaus proklamacija, Čika
gos burmistro telegrama ir rezo
liucijos, kurios buvo pasiųstos 
Amerikos prezidentui. Jau temo 
kai toji didžiulė minia po Lietu
vos Himno skirstėsi į namus.

Birželio 13 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. McCormick salėje, kuri 
talpina 5.000 žiūrovų, įvyko kon
certas. Čikagos lietuvių operos 
choras, padedamas kelių mažesnių 
nių vienetų su Čikagos sinfoni- 
niu orkestru išpildė Br. Markaičio 
sinfoninę poemą “Vilniaus Var
pai” (K. Bradūno žodžiai) ir 
Verdi "Requiem”. Dirigavo Alek
sandras Kučiūnas. Dalyvavo ir so
listai — Dana Stankaitytė, Aldo
na Stempužienė, Stasys Baras ir 
Jonas Vaznelis. Salė buvo pilnu
tėlė. Labai daug paliko ir už du
rų. Abu dalykai atlikti labai įs
pūdingai. “Vilniaus Varpų” me- 
liodija ir žodžiai ne vieną prive
dė prie ašarų. Siame koncerte be 
aukštų lietuvių dvasiškių ir parei
gūnų dalyvavo, ir keliolika sveti
mų valstybių konsuliarinių atsto
vų. 

kis paprašytas sudaryti lauko te
niso sekciją. A. Taparauskiene 
kviečiama sudaryti stalo teniso 
sekciją ir surasti jai vadovą.

1950 m. gruodžio 7 d. Valdyba 
posėdyje priima dailininko Mar
čiulionio pagamintą Klubo ženk
lelio projektą.

1951 m. vasario 1 d. Klubo Val
dyba posėdyje nutarė kreiptis į 
“Australijos Lietuvio” redakciją 
prašant įvesti Sporto Skyrių.

Formalus susirinkimas įsteigti 
Krepšinio Sekciją įvyko 1951 m. 
liepos 29 d. Pirmoji krepšinio sek
cijos Valdyba: B. Mackiala, J. Sa
dauskas ir K. Taparauskas.

1951 m. liepos 15 d. išrenkama 
Valdyba iš šių asmenų: pirmi
ninko — K. Jurgaičio, vicepirm.
— iždininko — E. Dubrausko, 
sekretoriaus — E. Taparausko, 
sporto vadovo — J. Jaunučio ir 
turto golbėjo — K. Jaciunsko. 
1952 m. vasario 3 d. susirinkimo 
išrinktoji Valdyba pasiskirsto pa
reigomis: pirmininkas — J. Jau
nutis, ivcepirm. — K. Strimatis, 
sekretorius — B. Marmukonis, iž- 
dninkas — K. Pyragius ir sporto 
vadovas — J. Sadauskas.

Pirmasis Futbolo Sekcijos susi
rinkimas įvyko 1952 m. kovo 2 d. 
Atstovais prie Pietų Australijos 
Futbolo Sekcijos Sąjungos išrink
ti: J. Abromas ir E. Taparauskas.

Keliems mėnesiams praėjus vėl 
renkama nauja Klubo Valdyba. 
1952 m. liepos 6 d. į Valdyba iš
renkami : pirmininkas — R. Sidab
ras, vicepirm. — K. Jaciunskas, 
sekretorius — R. Petkūnas, iždi
ninkas — A. šliužas, sporto vado
vas — R. Gasiūnas vėliau pakeis
tas V. Gurskio. Nuo rugsėjo 8 d. 
V. Gurskis taip pat perima iš at
sistatydinusio A. šliužo iždininko 
pareigas.

Futbolo sekcija 1952 m. lapkri
čio mėn. 2 d. atsiskiria nuo Spor
to Klubo ir pereina A.L.B. Ade
laidės Apylinkės Valdybos žinion.

★
1953 m. vasario 1 d. išrinktoji 

Valdyba užėmė šias pareigas: pir
mininkas — J. Pyragius, vice
pirm. — J. Jaunutis, sekretorius
— B . Marmukonis, iždininkas — 
S. Liaksas ir sporto vadovas —
K. Strimaitis. 1953 m. rugsėjo 30 
d. iš Valdybos pasitraukia J. Jau
nutis. J Valdyba įeina E. Tapa
rauskas, paimdamas sekretoriaus 
pareigas. Ankstyvesnis sekreto
rius B. Marmukonis užima vice
pirm. pareigas.

Iš buvusių sportininkų ir vy
resniųjų Klubo narių 1953 m. lap
kričio 8 d. įsteigta Adelaidės
L. S.K. “Vyties” Seniūnų Brolija. 
Jų pareigos — visokeriopas rė
mimas ir talkininkavimas akty
viems Klubo nariams ir jų sieki
mams.

★

1954 m. kovo 14 d. Klubo va- 
dovavima perima: pirmininkas — 
V. Vilčinskas, vicepirm. — J. Ve- 
lioniškis, sekretorius — B. Luka- 
vičius, iždininkas — J. Aleksand- 
ravčius, Sporto vadovas P. Sto
nys.

1954 m. įsteigta moterų tinkli
nio komanda. Komandos pirmoji 
vadovė A. Jaciunskytė — Nava- 
kienė.

★
Buvusiai Valdybai iširus, 1955 

m. rugsėjo 4 d. A.L.B. Adelaidės 
Ap-kės Valdybos sušauktame Klu
bo susirinkime buvo išrinkta Klu
bo Valdyba tokio sąstato: pirmi
ninkas — B. Marmukonis, sekre
torius — L. Garbaliauskas, iždi
ninkas — A. Merūnas, vicepirm
— S. Reivytis, sporto vadovas — 
B. Langevičius, motetų vadovė — 
S. Kelertaitė ir kviestas krepši
nio vadovas — K. Jurgaitis.

1956 m. liepos 15 d. naujai per
rinkta valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas — B. Marmu
konis, sekretorius — L. Garba
liauskas, iždininkas — R. Ume- 
ris, vicepirm. — A. Merūnas, 
sporto vadovas — J. čižauskas.

★
1957 m. sausio 27 d. Klubo su

kviestame visuotiname metiniame 
susirinkime nepajėgta išrinkti 
naujos valdybos. Vsos Klubo by
los perduotos Apylinkės Valdybai, 
prašant ją sušaukti Klubo susi
rinkimą.

Apylnikės Valdyba susirinkimą 

sušaukė 1957 m. balandžio 28 d. 
Per šį susirinkimą priimti patai
syti Klubo įstatai, išrenkama val
dyba ir atgaivinta Klubo veikla. 
Naujai valdybai pavesta buvo už
vesti naujas Klubo knygas bei 
protokolų bylas. Į valdybą išrink
ti: pirmininkas — J. Jaunutis, 
sekretorius — B. Nemeika, iždi
ninkas — S. Visockis, sporto vado
vas — P. Snarskis, moterų vado
vė — S. Visockienė.

1957 m. birželio 17 d. valdyba 
nutarė A.L.F.A.S. Valdybai siū
lyti per Sporto šventes įvesti 
jaunių krepšinio pirmenybes.

★

1958 m. kovo 16 d. į valdyba 
išrinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas — J. Jaunutis, sek
retorius — B. Nemeika, iždinin
kas — G. Rakauskas, sporto va
dovas — E. Taparauskas, moterų 
vadovė — O. Mikalainytė, admi
nistratorius — J. Donela.

★
1959 m. balandžio 12 d. numa

tant 10-tos Sporto šventės ren
gimą į valdybą išrinkti septyni 
asmens: pirmininkas — J. Jau
nutis, sekretorius — B. Nemeika, 
iždininkas — J. Strankauskas, 
sporto vadovas — E. Taparaus
kas, moterų vadovė — O. Mika
lainytė, vicepirm. — G. Rakaus 
kas ir administratorius — J. Do
nela.

A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
Valdyba padovanojo Klubui vėlia 
vą. Vyties pasiūlymu įvedamas 
Sporto Švenčių registracijos mo
kestis aktyviems švenčių daly
viams ir jų vadovais

1959 m. gruodžio 6 d. Klubas 
minėjo savo dešimtmetį. Menėji- 
mo metu pašventinta Klubo vėlia
va. Vėliavos kūmais buvo E. Rei- 
sonienė su J. Jonavičium ir O. 
Kelertienė su J. Mikalainu. Ta 
pačia proga atidaryta sporto aikš
telė prie Lietuvių Namų.

★
1960 m. gegužės 1 d. į Valdyba 

išrinkti: pirmininkas — J. Jaunu
tis, sekretorus — B. Nemeika (vė
liau pasitraukęs iš Valdybos) 
II-sis sekretorius E. Taparauskas, 
iždininkas — J. Strankauskas, 
moterų vadovė — O. Kelertaitė, 
administratorius — P. Andrijaitis; 
Šiais metais įrengtas sporto Klu
bo kambarys Lietuvių Namuose.

★
1961 m. gegužės 14 d. į valdy

ba išrinkti: pirmininkas — J. Jau
nutis, sekretorius — E. Taparaus
kas, iždininkas — J. Strankaus
kas, turto globėjas — P. Andri
jaitis ir moterų vadovė — G. Ki- 
tienė. 1961 m. spalio 8 d. sureng
ta pirmoji Jaunimo Šventė.

★
1962 m. gegužės 27 d. valdyba 

susidarė iš pirmininko — J. Jau
nučio, sekretoriaus — V. Baltu
čio, vicepirm. — J. Milaknio, iž
dininko — J. Strankausko ir rei
kalų vedėjo — P. Andrijaičio.

1963 m. gegužės 26 d. į valdy
bą išrinkti: pirmininkas — A. 
Šliužas, sekretorius — R. Dauga- 
lis, iždininkas — A. Merūnas, 
vicepirmininkas — J. Donela, 
sporto vadovas — P. Andrijaitis. 
Svarstoma krepšinio salės staty
bos reikalas ir galimybės.

★
1964 m. gegužės 24 d. valdyba 

sudaroma: pirmininkas — A. Šliu
žas, sekretorius — B. Nemeika, 
iždininkas — A. Merūnas, vice
pirm. — A. Skiparis, sporto va
dovas — P. Andrijaitis. Atsilanko 
Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinė.

1964 m. rugsėjo 20 d. pirmi
ninko pareigas perima vicepirm. 
A. Skiparis. Buvęs pirmininkas 
— A. šliužas palieka vicepirm. 
pareigose.

★
1965 m. balandžio 4 d. į valdybą 

išrinkti: pirmininkas — A. Ski
paris, sekretorius — B. Nemeika, 
iždininkas — A. Merūnas, vice
pirm. — J. Jaunutis, sporto va
dovas — P. Andrijaitis. Šiais me
tais Klubas turi rekordinį krep
šinio komandų skaičių — 8 ko
mandas, žaidžiančias Pietų Aus
tralijos pirmenybėse. Užvesta 
Klubo sportininkų ir narių kar
toteka.

žinios surinktos B. Nemeikos 
iš Adelaidės L.S.K. “Vytis” 
bylų ir protokolų.
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MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai NEWCASTLE
MALDOS APAŠTALAVIMAS

MELBOURNE
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Skaudžiųjų birželio trėmimų 

minėjimą Melbourne suruošė Bal
tų Komitetas birželio 17 d. Assem
bly Hall, City, į kur susirinko 
apie 400 lietuvių, latvių ir estų, o 
taip nemažas būrys ir australų, 
kurių tarpe matėsi žymių pareigū
nų: Darbo ir Pramonės ministe- 
ris Mr. G. O. Reid su ponia, Vik
torijos senatorius Mr. G. C. Ha
nnan su ponia, parlamento nariai 
A. J .Fraser su ponia, A. A. Bu
chanan, Ph. M. Hudson, R. J. Gai
ney ir Raud. Kryžiaus bei Libera
lų partijos viceprezidentė ponia R. 
Austin.

Minėjimo prezidiumą sudarė: 
girmininkas parlamento narys Mr.

I. M. Fox, kalbėtojai: senatorius 
Mr. F. P. Mcmanus, parlamento 
narys Mr. W. C. Wentworth ir 
parlamento narys Mr. J. W. Man- 
son; Tautybių atstovai — lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenių pir
mininkai. Lietuvius atstovavo apy
linkės v-bos p-kas p. A. E. Liubi- 
nas.

Minėjimo pirmininkas Mr. E. M. 
Fox išsamiai supažindino susirin
kusius su kalbėtojais.

Senatorius Mr. F. P. McManus 
savo kalboje pareiškė, kad jis su 
malonumu dalyvauja šios dienos 
minėjime, kad komunistų paverg
tos tautos turi teisę į laisvą apsis
prendimą ir tiki, kad jos atgaus 
nepriklausomybę.

Pagrindinę minėjimo kalbą pa
sakė fed. parlamento narys Mr. W. 
C. Wentworth, kuris pasinaudo-

Programa
Orkestras

★

Gėrimai
Užkandžiai

Įėjimas £1
Jaunimui 10 šil. 

damas šia proga giliau pažvelgė 
į komunizmo pavojų visam pasau
liui ir išsamiau pasvarstydamas 
tą pavojų pačiai Australijai. Nu
rodydamas komunizmo gudrios ir 
klastingos propagandos žalą pers
pėjo, kad vyriausybė ir patys aust
ralai turi imtis žygių jos įtakai 
sustabdyti. Mr. Wentworth teigi
mu australai labai mažai tepažįsta 
ir supranta komunizmą: jie leidžia 
jam brautis į viešąjį gyvenimą, 
kaip mokyklas, unijas ir t. t. Ko
munistai, būdami mokytojais, skie
pija mokiniams komunistines idė
jas ir taip auklėja jauną komunis
tinę kartą. Reikšdamas pasitenki
nimą šiuo baltų suruoštu minėji
mu, kalbėtojas mano, kad tokie 
minėjimai padės australams ge
riau pažinti patį komunizmą ir jo 
grėsmę Australijai.

Parlamento narys Mr. J .W. 
Manson apibendrino pasakytas 
kalbas ir padėkojo kalbėtojams.

Ta proga minėjimo dalyviai Bal
tų Komiteto nutarimu buvo papra
šyti sudėti aukų pirkimui dovanų 
kovojantiems Vietname prieš ko
munistus Australijos kariams. Su
rinkta £67.15.9.

Meninėje minėjimo dalyje daly
vavo estų moterų choras, vad. I. 
Haldma, latvis smuikininkas E. 
Klavins akomponuojant L. Stacey 
pagrojo Bruch dalį koncerto G Mi
nor. Minėjimą užbaigė Melbourne 
Lietuvių Dainos Sambūris, vad. p. 
A. Čelnos, padainavęs keturias 
dainas. Darnus dainavimas, draus
mingas choras ir puikūs tautiniai 
rūbai pasigėrėtinai reprezentavo 
lietuvių bendruomenę.

Rimas Vėtra

Sydnejaus Tautinių Šokių Grupės

SUBATVAKARIS
Liepos 10 d. (šeštadienį) 7 vai. vak.

Dainavos Salėje Bansktowne.

Bilietus platina

J. Reisgytė tel 70 3978

R. Cibas 75 6578

V. Mikutė 709 2527

BANKSTOWN SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAI

Pranešame, Sydney Lietuvių Klu
bo nariams ir prijaučiantiems, kad 
liepos 18 d. tuoj po pamaldų šau
kiamas susirinkimas labai svar
biais informaciniais reikalais. Su
sirinkimas įvyks Klubo patalpose 
39 Church St., Lidcombe. Visi na
riai ir prijaučiantieji prašomi kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 
BANKSTOWNE

Birželio 27 d. . Dainavos salėje 
buvo vietos apylinkės valdybos 
pastangomis suruoštas gana įspū
dingas birželio trėmimų minėjimas 
specialiai lietuviams. Toks minėji
mas jau kelinti metai organizuoja
mas šioje salėje ir jis pilnai pasi
teisina.

Minėjimui labai aktualią pas
kaitą skaitė p. Br. Stašionis. To
liau sekė šių tragiškų dienų ilius- __  . . „ .
trącija, paremta liūdininkų paša- žius bokalus bei stiklines p.p. Gin- 
kojimais: A. Karpis paskaitė Čer
venės žudynėms pasmerktojo J. 
Tumo atsiminimus, A. Grinienė 
ištrauką iš Sibiro tremtinės B. Ar- 
monienės pasakojimų, A. Gasiūnas 
įspūdingai padeklamavo K. Bradū- 
no eilėraštį “Tuščios rankos”, D. 
Labutytė perdavė župsnelį H. Tau
tvaišienės išgyvenimų Sibire ir J. 
A. Jūragis paskaitė savo origina
lios kūrybos “Nebaigtoji apokalip
sė”. Pabaigai “Dainos” choras, 
vad. p. K. Kavaliausko, padainavo 
nuotaikai pritaikintas keturias 
dainas.

Šio minėjimo metu Dr. A. Mau- 
ragis perskaitė paruoštą rezoliuci
ją, apie komunistinį pavojų Aust
ralijai, apie pavergtą Pabaltijį 
prašant Australijos vyriausybę, 
kad raudonojo imperializmo aukos 
— pavergtos tautos būtų nuolat 
keliamos diplomatiniuose sluogs- 
niuose. Rezoliucija bus pasiųsta 
Australijos min. p-kui Sir R. G. 
Menzies.

PADlĖKA
Už paaukotą. Sydney Liet. Klu

bui elektrinę virtuvėlę ir už gra- 
talams nuoširdžiai dėkojame.

Sydney Liet. Klubo Valdyba

AFRIKOS BALETAS 
SYDNĖJUJE

Didžiausios spaudoje sensacijos!
Vyrai ir moterys iš Afrikos gilu

mos demonstruoja savo tautinį 
meną — šokius, originalioj, necen-

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu giedant drauge gausiai susirin
kusiems ir chorui.

Minėjime susirinkusiųjų buvo 
gana apsčiai, bet galėjo būti žy
miai daugiau. Greičiausiai dėl to. 
kad rengėjai tokio rimto ir kultū
ringo parengimo nepasirūpino la
biau išreklamuoti.

REMONTAI
NAMUOSE

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

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

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

NEGRE DIPLOMATINĖJ
TARNYBOJ

Amerikos ambasadoriumi Liuk
semburgui yra paskirta Mrs. Pat
ricia Roberts .Harris, pirmoji mo
teris negrė, atstovaujanti Ameri
ką tokiose pareigose.

Amerikoje baigiamas paruošti 
filmas iš Lietuvių Dienos New 
Yorko pasaulinėje parodoje. 

zūruotoj formoj, Sydnėjuje. Visos 
atidaromojo pasirodymo vietos bu
vo išparduotos, teatras prikimštas. 
Daugelis bilietų negavo.

Teko patirti, kad ir lietuvių jau
nimas numato pademonstruoti sa
vo tautinį meną — šokius origina
lioj ir necenzūruotoj formoj šį šeš
tadienį, Bankstowne. Sezonas 
truks tik tą vieną vakarą! Visi ati
darymo bilietai gali irgi būti iš
parduoti. Užsitikrinkite sau bilie
tus iš anksto pas Jūratę Reisgytę 
(70 3978), Romą Cibą (75 6578) 
ir Virginiją Mikutę (709 — 2527).

Kor.

AMERIKOS KREPŠNINKAI 
ADELAIDĖJE!

Ilgai laukus pagaliau Adelaidė
je gautas Kanados žurnalisto Jo
no Bulionio paruoštas filmas apie 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės vizitą Australijoje. 
Kadangi filme apimama ir rink
tinės pasiruošimai, ir varžybos, ir 
visokie iškilmingi prėmimai, tai vi
siems adelaidiškiams bus tikrai 
įdomu to filmo pasižiūrėti. Tad 
kviečiami visi — seni ir jauni. Fil
mas bus rodomas liepos 11 d. 6 
vai. vak. lietuvių parapijos nau
jojoje salėje.

MŪSŲ BUITY
— Tik pagalvokit — 16 metų ir 

jau turi boifrendą. Mes tiek am
žiaus būdamos niekur nėjom su 
vyriškiais...

— Aš pirmą kartą su vyriškiu 
nuėjau į kiną būdama 20 metų.

— Tai ar seniau vyrų nebuvo 
ar kimį?

— Sako kad buvo; bet į kinus 
eidavo ne mergaitės su vyrais, o 
vyrai su mergaitėm.

★
— Mano Jonukas labai gražiai 

deklamavo per Uošvės dieną.
— Mano ir mokosi eilėraštį — 

deklamuos švenčiant Patėvio die
ną.

— Kiek tau tėvas davė už eilė
raštį?

— 5 šilingus, nenusipigink ir tu.

Jo šventeynbė popiežius Paulius 
VI 1965 metų liepos mėnesiui sky
rė sekančias intencijas:

bendrąją — Kad mūsų laikų mo
derniškos susisiekimo priemonės 
tarnautų kartu ir tiesai, teisingu
mui ir artimo meilei puoselėti.

misijų — Kad ir misijų kraštuo
se kuosekmingiausiai įgyvendintų 
Vatikano Santarybos nutarimus.

Pastaba. Aukščiau paminėtomis 
intencijomis gali pasinaudoti ir 
Gyvojo Rožinio nariai.

Kun. S. Gaidelis S. J.

SUDARYTAS
JAUNIMO KONGRESO

CENTRINIS KOMITETAS
Krašto Valdybos iniciatyva bu

vo vedami pasitarimai ir šaukia
mi jaunimo atstovų susirinkimai 
Sydnejuje, kad būtų sudarytas 
organas, kurs specialiai rūpintųsi 
Australijos lietuvių jaunimo at
stovų pasiuntimu į ateinančiais 
metais įvykstantį Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą Čikagoje. 
Dabai- toks organas sudarytas ir 
jau stojo į darbą. Jis vadinasi

A.L.B.
JAUNIMO KONGRESO

CENTRINIS KOMITETAS
Komitetą sudaro: Romualdas 

Cibas Jr. (skautų atstovas), — 
pirmininkas, Antanas . Šimaitis 
(sportininkų atstovas) — vicepir- 
min: Sekretoriatas: Andrius Ga- 
rolis (studentų atstovas), Vytenis 
Šliogeris (filisterių atstovas) — 
finansų vadovas ir Vida Karpy
tė (ateitininkų atstovė).

Šis komitetas palaikys tiesio
ginius ryšius su Krašto Valdyba 
per jos narį jaunimo reikalams p. 
Vyt. Skrinską.

ALB Krašto Valdyba linki Ko
mitetui sėkmingo darbo, kad kuo 
daugiau Australijos lietuvių jau
nuolių patektų į Jaunimo Kon
gresą.

Komiteto pirmininko R. Cibo Jr. 
adresas: 468 Burwood Rd., Bel
more, N.S.W. Tel. 75 6578

Sekretoriato adresas: A. Gare
lis, 11 Mt Lewis Ave, Punch
bowl, N.S.W.

KIEK AS SUŽINOJAU!
su, kuris pašauktas karinės tarny
bos išvyko tarnauti į Viktoriją 
prie Melbourne. Ar tik nebus 
Aleksas pirmasis lietuvis, pašauk
tas karinei tarnybai Australijoje?

Melbourne Lietuvių Sporto Klubas “Varpas’

Birželio 18 d. iš Melbourno į 
Jungt Amerikos Valstybes emi
gravo Zigmas ir Ramunė (Barku- 
tė) Griganavičiai su šeima. Laiki
nai apsistos Čikagoje. Rašytame 
iš laivo Sydney uoste laiške ap
gailestauja, kad ne su visais męl- 
bumiškiais galėję atsisveikinti dėl 
vaikų ligos.

Linkime p. p. Griganavičiams 
gero vėjo kelionėje ir gražaus įsi
kūrimo “Dėdės Šamo” žemėje!

ir vaidino televizijos filme "Pa
miršta žmogžudystė”. Dabar pa
aiškėjo, kad šis filmas su mūsų 
Paulium bus rodomas televizijoje 
šiose vietose ir šiomis datomis: Ho- 
barte liepos 16 d., Brisbanėj liepos 
24 d., Sydnejuj liepos 31 d. ir Ade
laidėj rugsėjo 25 d. Šis filmas bus 
rodomas “Homicide” sekcijoje. Pa
sitikrinkite savo programose.

Dienraščio “Draugo” gegužės 15 
d. kultūriniame priede paskelbtas 
VI. Minelgos išsamus straipsnis 
apie Australijoje besidarbuojantį 
Antaną Krausą jo 60 metų sukak
ties proga. Straipsnis iliustruotas 
sukaktuvininko nuotrauka.

Pirmą kartą Subatvakaris Syd
nejuje! Jis ruošiamas jaunimo 
Tautinių šokių grupės, kuri savo gė savo 
originaliu parengimu ir programa 
tikrai žada nustelbti visus iki šiol 
buvusius parengimus, 
kinsite 
navoje!

Tuo įsiti- 
ateinantį šeštadienį Dai-

Iš Lietuvių Fondo Amerikoje 
gautų procentų 500 dolerių paskir
ta Liet. Rašytojų Draugijos lite
ratūrinei premijai. Dėl lėšų sto
kos porą metų Rašytojų Draugijos 
premija nebuvo paskirta.

Aną šeštadienį Plunksnos Klubo 
posėdyje numatyto Klubo leidinio 
redaktorium pakviestas klubo na
rys poetas J. A. Jūragis. Anks
čiau sudarytoji tam leidiniui re
dakcinė komisija iš keleto narių 
pasirodė nelanksti ir todėl nutarta 
šį darbą pavesti vienam asmeniui.

Anąsyk buvau paminėjęs, kad 
žinomas mūsų solistas ir aktorius 
Paulius Rūtenis buvo pakviestas

Liepos 17 d. Sydnejuje rengia- g 
mos iškilmingos Tėv. J. Borevičiui S 
išleistuvės. Dalyvavimas išleistu- g 
vėse — 10 šilingų asmeniui. Dar S 
nevėlu užsirašyti pas apylinkių n 
valdybų ar bažnytinio komiteto na- g 
rius taip pat ir Lietuvių Klube 39 ft 
Church St., Lidcombe pas budintį g 
sekmadieniais Sydney apyl. v-bos g 
narį. ft

* iŽiemos sporto lietuvių mėgėjų g 
Klubas “Neringa” Melbourne įren- h

vardinių dieną sydnejiškis
Alekna ištisai dienai buvo

. Nežinia, ar.
proga bijojo

Savo 
Povilas 
pasišalinęs iš namų, 
jis ta iškilminga i 
draugų, ar priešų.

Kas atspės, kodėl taip jau yra: 
pastebėta, kad kažkokiu keistu su
tapimu buvusieji bendruomenės 
vadovai, išėję į eilinius bendruo
menės narius, beveik nesirodo ben
druomeniniuose parengimuose, ly
giai ir buvę redaktoriai nerašo sa
vo anksčiau redaguotame laikraš
ty. Ar čia tik atsitiktinumas, ar 
jau toks etiketas?

Pereitą savaitę sydnejiškiai p.p. 
Bernotai ir artimieji atsisveikino 
dvejiems metams su sūnum Alek-

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 
švenčių proga degtine

liepos 16 d., penktadienį, 7.30 vai. vak. ruošia metinį

SPORTININKU BALIU
Brunswick miesto rotušėje (Sydney Road, Brunswick).

BALIAUS ATRAKCIJOS: geras orkestras, turtingas bufetas, linksma sportiška nuotaika.:

::

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONĮ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.
Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.
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būklą Mt Buller Kalne, g 
kuris yra apie 150 mylių nuo Mel- ft 
bourno ir jo atidarymas įvyko bir- g 
želio 13 d. Būklo projektą paruo- g 
šė archit. Žalkauskas, jį pastatė ft 
patys klubo nariai, vadovaujami g 
statybininko Mašanausko. Būklas g 
turi apie 20 lovų, apšildomas ir ap- ’į 
rūpintas visais reikmenimis.

Mažos mūsų kolonijos savo tar
pe daro ką galėdamos, bet kažko
kiu šviežiu vėju padvelkia gyveni
mas, kai kartais pasitaiko koks 
prašalaitis. Antai Albury tarny
biniais reikalais bebūdamas sydne
jiškis Antanas Gasiūnas improvi
zuotai surengė literatūros vakarą, 
kuriuo ne tik buvo nustebinti vie
tos beveik visi susirinkę lietuviai, kytinas kunigu net jeigu jis pats 
bet gali net būti pavyzdžiu ir ki
toms kolonijoms. Kibirkštėlė buvo 
pasitaikiusi po ranka A. Gasiūnui 
Santvaro ir Gustaičio poezijos 
plokštelė. Prie jos pridėjo dar sa
vos kūrybos deklamacijų, pasitelkė 
keletą vietinių jėgų ir taip buvo 
pravestas gražus ir kūrybingas 
vakaras. Ku-ka
I09MOM0OMOOO06OMOOOO4

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

KAS GALĖTŲ 
PAAIŠKINTI?

Okupoutoje Lietuvoje yra 
garsėjęs kun. J. Ragauskas, 
ris nusigręžė nuo katalikybės ir 
savo veikla bei raštais uoliai tal
kininkauja komunistų propaguo
jamam ateizmui. Paduodami ži
nias iš okupuotos Lietuvos mūsų 
laisvojo pasaulio lietuvių laikraš
čiai dažnai pamini ir kun. J. Ra
gausko darbus ir veiklą, pavadin
dami jį buvusiu kunigu. Ypač tas

pa- 
ku-

krinta į akis pavarčius lietuvių

Visą lietuvių bendruomenę maloniai kviečiame atsilankyti.

Bilietai gaunami pas S. Zvinakį tel 53 5957 A. Baltutį MX 1028 ir N. Mališauskaitę 94 2252

Melb. Liet. Sporto Klubas '‘Varpas”

laisvojo pasaulio katalikiškuosius 
laikraščius. Ir kodėl jis vadinamas 
buvusiu kunigu? Juk vyskupas 
įšventindamas kunigą, pabrėžia: 
“Tu es sacerdos in aeternum” 
(esi kunigas per amžius). Tokiu 
būdu kiekvienas, priėmęs kuni
gystės šventimus, pasilieka ir lai-

tos kunigystės išsižada arba atsi
gręžia prieš pačią religiją. Tad 
kaip suprasti, kad toks kun. J. 
Ragauskas arba kiti, pametę ku
nigystę, net pačių katalikų vadi
nami buvusiais kunigais? Kiek aš 
nusimanau teologijoje, kunigyste 
nėra kokia socialinė tarnyba, 
kaip kad prezidentas, direktorius 
ir pan., o neatšaukiamas sakra
mentas. Remiantis teologija, jeigu 
kartą esi įšventintas kunigu, tai 
juo ir palieki, nors ir kovotum 
prieš kunigystę ir religiją, kaip 
kad kun. J. Ragausko pavyzdys.

Susirūpinęs

Diplomatiniuose sluogsniuose 
aiškinama, kad Jugoslavijos pre
zidentas Tito, neseniai viešėjęs 
Rytų Vokietijoje ir Maskvoje, su
taręs sugrįžti į rytų komunisti
nių valstybių bloką. Savu laiku 
Tito, pasipriešindamas Stalinui, 
sukėlė komunistiniame bloke dide
lio skandalo ir 1948 metais buvo 
pašalintas.

KALIGULOS LAIVAI
Keturioliktaisiais mūsų eros 

metais Romos legionierių stovyk
loje prie Reino bėgiojo 2 metų 
berniukas, apsiavęs kareiviškais 
batais. Dėl to legionieriai jį pra
minė “Batuku” — “Kaligula”. 
Tai buvo Romos imperatoriaus 
giminaičio, kariuomenės vado sū
nus. Po 23 m. jaunuolis pasidarė 
imperatoriumi, tačiau pravardė, 
atsiradusi legionierių stovykloje, 
liko ir įėjo istorijon. Kaligula pa
sižymėjo žiaurumu, palaidu gyve
nimu ir nepaprastu pinigų švais
tymu. Todėl atrodė normalu, kad 
po 4 m. jis mirė įprasta tų laikų 
Romos imperatorių mirtimi — 
buvo nužudytas. Gal apie jį ne
būtų dabar ir minima, jei jo įsa
kymu nebūtų pastatyti du dide
li laivai. Netoli Romos, 
ežere, meistrai ir vergai 
labai puošnius statinius. 
Kaligula panaudojo kaip
jančiais meilės salas — čia jis su
rengdavo laukines orgijas. Neži
noma ,kodėl jis vėliau įsakė lai
vus paskandinti, tačiau per ilgus 
šimtmečius išliko atminimas apie

Albanų 
surentė 
Laivus 

plaukio-

juos. Kartais žvejai ištraukdavo 
medžio nuolaužas ir bronzinius 
meniškus dirbinius.

1928 m. ežeras buvo pradėtas 
nusausinti. Kasdien su vargu pa
vykdavo nuleiste po 5 cm vandens 
lygio. Po ilgų pastangų laivai vėl 
pasirodė saulės šviesoje, pragulė
ję ežere beveik 2000 m. Tačiau 
karšta saulė ir sausas oras pasi
rodė pragaištingi. Laivų apsaugai 
buvo pastatytos dvi halės. Italų 
mokslininkai restauravo abu lai
vus, kurių kiekvienas buvo 30 m. 
ilgio ir 10 m. pločio. Iš viso pa
saulio pradėjo plaukti turistai ir 
meno žinovai, nes laivai pasirodė 
itin vertingi kultūros istorijos 
liudininkai. Italai laikė juos na- 
cionaline šventenybe. Tačiau to
lesnis unikalių . laivų likimas bu
vo liūdnas: 1944 m. hitlerininkai 
prieš pabėgdami sudegino juos. 
Vandališką įsakymą davė vokie
čių profesorius, meno žinovas, 
SS majoras Hansas Gerhardas 
Eversas.

(E.L.)
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