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Ateitis 
svarbiau

Praėjo Velykos su dideliais 
asmeniniais perversmais: tikin
tieji perkratė sąvo sąžines, atsi
teisė Aukščiausiam už savo pra- 
sižengimus malda, pasninkais, 
atgaila pasiryždami toliau . gy
venti vadovaujantis žmogaus ga
lutinais siekimais ir idealais. Ki
tokių pažiūrų žmonėms Velykos 
irgi galėjo palikti tam tikro įspū
džio: ..laisvomis nedarbo dieno
mis jeigu nebuvo pagalvota apie 
prisikėlimą, tai bent apie nubu
dima. Paskutiniu metu mūsų ap
snūdimas yra letargiškas ir dau
geliu atvejų net fatališkas. Neži
nia, kokių reikėtų varpų — ka
žin, ar užtektų kadaise visą tau
tų prikėlusio Kudirkos varpo, — 
kas galėtų pažadinti snaudžian- 
lius arba net jau užmigusius.

Gyvename ypatingai realius 
laikus, kur gal būt tikėjimui net 
ir vietos nebelieka. Ir kaip tik
tai šitoji nuoga realybė labiau
siai ir Šaukiasi tikėjimo. Vaka
ruose žmonės ypač po paskuti
niųjų šio amžiaus sukrėtimų pa
sirodo atbukę bet kokiam tikė
jimui: aiškiai jaučiamas religinis 
nuosmūkis, žmonės ..gyvena ir 
dirba tik su šia diena visai negal
vodami nei apie savo rytojų, nei 
apie tautos bei valstybės ateitį. 
Net gi tie, kurie toliau pramato 
apie būsimus įvykius ir šios die
nos nesidomėjimo padarinius, 
jie yra minios, rinkikų boikotuo
jami, net sabotuojami. Toli ne
siekiant pasižiūrėkime, ko susi
laukia kad ir šio krašto vyriau
sybė, kuri Įdek toliau pramaty- 
dama pasiuntė į Vietnamą kot 
voti ..prieš komunistinę vergiją 
keletą savo karių.

Mūsų laikas paženklintas ne
tikrumu, kuris gali būti išreikš
tas ..žodžiais, išnaudok šiandie 
viską, nes nežinia, kas tavo dar
bo vaisiais pasinaudos rytoj. Ši
tokia gyvenimo samprata tega
lėjo susiformuoti sąmonėje tik 
tokio žmogaus, kuris gyvena šios 
dienos realybe ..ir visai netiki 
ateitimi.

Panašiomis nuotaikomis per
siėmę ir mes lietuviai. Mūsų gy
venimas ..labai ir labai priartėja 
anos bitelės mintijimui, kuri iš
lėkus iš avilio svajojo atrasti to
kius medaus šaltinius, kad viso 
avilio buitis ir gyvenimas ilgam 
bus užtikrintas. Atradusį tokį 
šaltinį mūsų pavyzdinė bitelė iš 
godumo pati įklimpo į medų ir 
apsvaigusi jo gausa užmiršo sa
vo pažadus, ryžtą, avilį ir šeimos 
ateitį — ji kaskart, norėdama 
daugiau tų saldybių prisisiurbti, 
vis labiau klimpo, klimpo, kol 
pagaliau ir pati prigėrė.

Mes ir gi kaip toji bitelė: ap
leisdami namus, gimtinę, tėvynę 
buvom pasiryžę visomis jėgomis 
tiesti laisvės kelią namo. Ir mes 
tuo visi tikėjome. Tačiau pagy
venus už tėvynės kelioliką metų 
šiandie pasijutome, kad ir be tė
vynės galime patogiai gyventi, 
gal net ir geriau. Taip mūsų ti
kėjimas niveliavosi mūsų pato
gumų sąskaiton. Kiek patogiau 
užsikabinus ar įsitaisius pradėjo
me abejoti savo svajonėmis apie 
paliktą tėvynę, kaskart vis ma
žiau atrasdami laiko lietuviškai 
veiklai, abejodami jos prasmin
gumu, ir šiandie stovime prieš 
faktą, kad mūsų vaikai, (nekal
bant apie mus pačius) įsigytų 
patikimas profesijas ir pelningas 
vietas visa be užuominų apie 
tautos ateitį, apie krašto išlaisvi
nimą ir pan. Faktas, kad gyve
namoji realybė ir vyraujančios

TRYS IS ADELAIDES
(PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI)

kiai, bet reikiami pinigai bus su
telkti.

Adelaidės jaunimo dauguma yra 
aktyviai įsijungus į lietuvišką vei
kimą. Jo daug galima rasti tau
tinių šokių grupėje, “Vyties” spor
to klube; jais remiasi skautiškas 
judėjimas; juose yra visos atei
tininkų viltys; jie mielai įsijungtų 
į vaidintojų grupes, jeigu kas nors 
juos bandytų sutelkti; kada nors 
jie pakeis senuosius Lithuania cho
ro dainorius. Jeigu kas 'nors Ade
laidėje šiandien apsnūdęs ir sa
vuose reikaliukuose paskendęs, tai 
tik ne jaunimas.

Iš Adelaidės galėtų vykti ne trys 
bet trisdešimts jaunuolių ir visi 
jie būtų verti atstovauti adelaidiš
kius Pasauliniame Jaunimo Kon
grese. Ir Adelaidė tai padarytų, 
jeigu ji būtų turtinga ir jeigu jai 
nereikėtų nuolatos laikyti atdarą 
piniginę įvairiausiems lietuviš
kiems tautiniams ir religiniams 
reikalams. Tad nenorom teko kan
didatų skaičių riboti. O jį apribo
jus, dėmesys nukrypo į tris jau 
minėtus atstovus.

Pagal nusistovėjusias tradicijas 
tenka juos pristatyti visuomenei,

Trys rinktiniai adelaidiškiai jaunuoliai, vykstą į Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongresą. Iš kairės: Vytautas Straukas, Daina Ma
želytė ir Antanas Stepanas. Plačiau jie pristatomi šiam straipsny.

Adelaidės lietuviai savo organi
zacijų atstovų susirinkime jau 
ankščiau yar nutarę pasiųsti j Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
są tris adelaidiškius jaunuolius: 
Dainą Maželytę, Vytautą V. Strau- 
ką ir Antaną Stepaną.

Kad užsimojimas pasisektų rei
kalinga iš kolonijos surinkti apie 
3000 dolerių (£1.500). Suma nei 
maža, nei didelė. Vidutinė. Ar ją 
pavyks surinkti? Čia tai ir klausi
mas, į kurį tikrai sunku atsakyti. 
Atsakymą apsunkina tas faktas, 
kad patys jaunuoliai palikti Dievo 
valiai. Jie patys turi lankyti kolo
nijos narius, patys turi rinkti au
kas. Niekas Adelaidėje nepagalvo
jo apie specialų pinigams sutelkti 
taip vadinamą finansinį komitetą. 
Nedaug kas senimo aktyviai prie 
to reikalo prisidėjo. Laikas bėga 
nesulaikomai. Jaunuolis kartais 
apsilanko pas vieną kitą adelaidiš- 
kį, gauna iš jo (vidutiniškai) du 
dolerius ir, pasikišęs aukų lapą po 
pažastimi, galvoja, kada galės se
kančią auką į jį įrašyti. O birželis 
jau ne už kalnų.

Na, bet Adelaidė ligšiol dar ne
susmuko. Tikėkim, kad nors ir sun

nuotaikos uždusino mumyse ti
kėjimą, tikėjimą darbo paskirti
mi, idealu ir ateitimi. Kaip bai
siai mes pasikeitėme!

Tik reti idealistai (ačiū Q le
vui, dar jie nėra galutinai at
stumti nuo viešų tribūnų!) šian
die rūpinasi tautos ateitimi, ben
druomenine misija, jaunimo lie
tuviškumu bei vidine bendruo
menės veikla. . Jeigu mes tikėtu
me lietuvių tautos ateitimi ir sa
vo tautine misija, iŠ Australijos 
į Jaunimo Kongresą vyktų ne 
20, o du šimtai jaunuolių! Jeigu 
mes gyventume lietuviškais rei
kalais, į bendruomeninius susi
rinkimus atvyktų ne 50, bet pen
ki šimtai karštų patriotų ir pats 
bendruomeninis bei kultūrinis 
gyvenimas virte virtų, ir nesigir
dėtų skundų, kad nėra iš ko iš
rinkti valdybos, kad chorai 
trokšta be naujų balsų, kad jau
nimas nėra šimtu procentų lietu
viškas.

Laisvė mums siūlo neribotų 
galimybių kovoti už savo tautą 
ir kraštą, bet toji pati laisvė 
mums atveria ir kitas galimy
bes — tesirūpinti tik savimi ir 
šia diena. A trodo, kad antroji pu
sė labiau atitiko mūsų egooisti- 
nius polinkius ir mes palinko
me į tą pusę nesirūpindami, kad 
tuo paraudame save pačius.

(v. k.) 

ANGLIJA PASISAKĖ 
UŽ DARBIEČIUS

Kovo 31 įvykusiuose Anglijos 
generaliniuose rinkimuose krašto 
piliečiai pasisakė už darbo par
tiją, kuri rinkimuose išėjo laimėto
ja su didele persvara. Min. pirm. 
Mr. Wilson buvo paskelbęs prieš 
laiką rinkimus, nes buv. parlamen
te nežymi darbiečių persvara la
bai paraližavo vyriausybės darbus 
ir užsimojimus. Po rinkimų buv. 
Anglijos vyriausybėj didelių paki
timų nenumatoma.

papasokojant, kas jie yra ir ką jie 
veikia. O lietuviškoj veikloj ade- 
laidiškiai kandidatai nėra naujo
kai. Jų veikla lietuviškuose dirvo
nuose buvo sprendžiančių momen
tu jų parinkime.

Daina Maželytė, pasaulio švie
są išvydusi dar Lietuvoje, į lietu
višką veiklą pasinėrusi iki pat kak
lo. Su Adelaidės lietuviais skau
tais ji dirba daugiau kaip penkio
lika metų ir šiuo metu turi vyr. 
skiltininkės laipsnį. Jau devyneri 
metai, kaip ji dainuoja Lithuania 
chore, stovėdama greta savo ma
mos ir už nugaros jausdama bud
rią tėvo akį. Ji yra ne tik Lietuvių 
Sąjungos narė (Sąjungoj dar tik
rai nedaug jaunuolių), bet ir akty
vi jos talkininkė — rajoninė aukų
rinkėja. Ji sekretoriavo, o vėliau ____________________________________________________________
ir pirmininkavo Adeleidės Lietu
vių Studentų Sąjungoje. 1965-1966 
1967 metų Adelaidės Apylinės val
dyboje jai yra uždėtos pareigos 
rūpintis kultūros reikalais.

Baigusi australišką gimnaziją 
ir studijavusi humanitarinius mo
kslus Universitete, Daina kartu Jaunimo Kongresan visuose kraš- junga paskyrė 1000 dolerių ir jie 
spėjo baigti lietuvišką savaitga- tuose, kur tik yra organizuotų finansuoja kelionę N. Zelandijos 
lio mokyklą ir lituanistinius kusus. lietuvių, vyksta visu spartumu, atstovui Vytautui Grigaliūnui. 
Būdingas Dainos bruožas — vispu- Kaip jau buvo anksčiau minė- Jis yra 27 m. amžiaus ir yra N. 
siškas išsilavininmas lituanistinėj ta, į P.L.J. Kongresą atvyks lie- Zelandijos L. Bendruomenės pir- 
srity. Ji yra su meile išstudijavusi tuvių jaunimo iš 20 laisvojo pa- mininkas. Šveicariją atstovaus ir- 
lietuvių literatūrą, giliai persiė- šaulio kraštų. Nekalbant apie ki- gi L. B-nės pirm. Algimantas Ge
nius. Lietuvos praeitimi. Ją gali- tus, iš Australijos vyks apie 20 geckas, 20 m. amžiaus jaunuo- 
ma drąsiai laikyti ir muzikinės jaunuolių. Iš kitų kraštų įvairiai, lis.
Lietuvos žinove. Tobulindama Priklauso nuo to, kaip vietoje lie- Šių metų “Dirvos” 35 nr. pla-

_________________________________  čiau kalbama apie Australijos

įvykiai
NATO NESUBYRĖS

Išstojus Prancūzijai iš NATO 
organizacijos, ji nesubyrės. Ame
rika ir kiti kraštai susitarimo lai
kysis, kad atsvertų sovietinį spau
dimą. NATO gen. sekretorius 
Manlio Brosio teigia, kad prez. 
de Gaulle klysta tvirtindamas, jog 
Rusija negrhsina Europai. Priešin
gai, Rusijos spaudimas ir grėsmė 
nė kiek neatlyžę.

KAS KALTAS UŽ SKURDĄ
RUSIJOJ

Sovietų Premjeras Kosyginas 
savo kalboje partijos kongrese pa
brėžė, kad Amerikos imperialis
tiniai siekimai verčia sovietus 
ginkluotis sovietų piliečio gerbū
vio sąskaiton. Išjuokęs ir pasmer
kęs buv. premjero Kruščiovo pen
kmečio planą Kosyginas prižadė
jęs per ateinantį penkmetį la
biau Rusiją apginkluoti, sukurti 
geresnes gyventojų buitines sąly
gas, pakelti produkciją, žodžiu, 
giesmelė ta pati, tik iš kitų lupų.

*

Per ateinančius dešimt metų

Honolulu konferencija Vietnamo reikalais. Čia bus aptariama ekonominės ir karinės pro
blemos pietryčių Azijoje, komunizmo išstūmimas ir gyvenimo sąlygų pagerinimas Vietna
me. Konferencijoje dalyvavo U.S.A. prez. Jo hnson, J.A.V. ir Vietnamo kariniai, ūkiniai ir 
švietimo ekspertai.

savo kultūrinius palinkimus, Dai
na daug dėmesio skiria pasaulinio 
masto kultūrinėms apraiškoms ir 
savo žinias sumaniai panaudoja 
diskusijose bet kuriuo klausimu.

Antanas Steponas yra tipiškas 
akademikas, visą dėmesį sukoncen
travęs savo studijose, Tačiau ir jis 
visdėlto randa pakankamai laiko 
sėkmingai dirbti lietuviškuose dir
vonuose.

Kaip ir Daina Maželytė, Anta
nas grime Lietuvoje (1943m.). Pra
džioje jis dalyvavo skautų judėji
me, bet vėliau savo veiklą sukon
centravo ateitininkuose. Jis orga
nizuoja ateitininkų parengimus, 
vadovauja jaunimo stovykloms, 
kaip jų komendantas, vadovas ir 
11.

Jaunimo kongreso reikalais
PASIRENGIMAI tuviai susiorganizavę, kokios at-
KONGRESAN vykimo sąlygos ir t.t

Pasirengimai Pasaulio Lietuvių Amerikos Lietuvių Studentų Są-

Anglija galėsianti išsiversti vien 
tik atomine energija. Dabar An
glijoje jau baigta įrengti penktoji 
atominės energijos stotis, kuri e- 
lektra aprūpins ne tik visos Angli
jos gyventojus, bet ir pramonę. 
Anglies ir dujų pramoninkai spėja, 
kad su laiku anglies ir dujų parei
kalavimas bus išstumtas atominės 
energijos, kuri palyginamai bus 
labai pigi.

«

Kanadoje parlamentas pasisakė 
prieš mirties bausmę nusikaltė
liams. Tuo būdu Kanadoje mirties 
bausmė panaikinama.

*

Paskutiniu metu Australijoje 
pasireiškė arši akcija prieš Aus
tralijos dalyvavimą Vietnamo kare 
ir prieš karinę tarnybą. Kad šią 
akciją stimuluoja komunistai, tai 
nenuostabu, bet būdinga, kad čia 
gyvai jungiasi ir įvairių bažny
čių vadai ir kunigai. Vyriausybė 
jaunuolius, kurie pašaukti ven
gia karinės tarnybos, traukia į 
teismą. Yra tokių net studentų 
tarpe, kurie gautus šaukimus į 
kariuomenę viešai degina.

Be priklausymo Adelaidės Lie
tuvių Studentų Sąjungai, kuriai 
jis savo laiku ir pirmininkavo, An
tanas priklauso “Vyties” sporto 
klubui kaip lauko tenisininkas, o 
taip pat yra energingas reprezen
tacinės tautinių šokių grupės na
rys.

Nors mokslo šaka, kurią jis yra 
pasirinkęs, neturi nieko bendro 
su menu, Antanas reiškiasi ir me
ninėj srity, kaip deklamuotojas, li
teratūros ir talentų vakarų da
lyvis. Taip pat jis yra prisistatęs 
adelaidiškiams su savo paskaitom. 
Jis atstovavo Adelaidę ir Australi
jos Lietuvių Jaunimo Kongrese 
kartu su kitu Adelaidės kandida
tu V. Strauku.

(Nukelta į psl. 2) 

lietuvių jaunimo atvykimą į Pa
saulio Liet. Jaunimo Kongresą 
ir tuo pačiu' paskelbta centrinio 
Australijos Liet J. Kongreso Ko
miteto fotografija. Ten pat pa
minėta, kad Australijos Liet fi
nes laikraštis “Mūsų Pastogė” 
skiria daug vietos jaunimo prob
lemoms ir Jaunimo Kongreso rei
kalams.

AUKOS
AUKOS JAUNIMO 

KONGRESUI
Vėliausi daviniai: Jaunimo Kon

greso Centrinis Komitetas šiuo 
metu savo kasoje turi $1273.98. 
Į šią sumą įeina:

Sydney Apyl. Valdybos įnašas, 
gautas iš bufeto Vasario 16 mi
nėjimo metu $32.

ALB Sale Seniūnija prisiuntė 
pagal aukų lapus $11.

Gautas pelnas iš Kaziuko mu
gės Bankstowne, kurią suruošė 
Katalikų Kult, draugija sykiu su 
vietos skautais:

Kat. Kult. Draugija įmokėjo 
$80.92,

Skautų Aušros Tuntas $42.47, 
bendra suma $123.39.

Jaunimo Kongreso atstovams 
surinkta kitose kolonijose:

Canberra $ 268
Adelaide $ 1450

J.K. Centr. Komitetas

— ★ —

Planuojama nauji generaliniai 
rinkimai ir Indonezijoj. Indonezijoj 
rinkimų nebuvo nuo 1955 metų. 
Dabartinė Indonezijos vyriausybė 
siekia paskubomis atstatyti krašte 
ūkinę suirutę ir nubrėžti tvirtą 
užsienio politiką. Spėjama, kad 
taika su Malazija yra iš pir
mųjų Indonezijos užsienio politikos 
punktų.

— ★ —

Sovietinė raketa Luna 10 paleis
ta mėnulio kryptimi ir spėjama, 
kad ji, patekus į mėnulio trauką 
pasidarys mėnulio satelitu. Ši ra
keta aprūpinta visais reikiamais 
mėnulio paviršiui tirti instru
mentais, kurie davinius pasiųs į 
žemę.

1
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Jei anais pokariniais laikais bū
tų paklausę: kur? — Lietuvon ar 
užjūrin, mes būtume drąsiai at-

AR MES TIE PATYS?
sakę — Lietuvon! Sėdėdami Vokie
tijos lageriuose sekėm pasaulio po
litikus ir negalėjom suprasti, kodėl 
jie, būdami tautų galvos — vadai, 
taip mažai supranta arba ir vi
sai nenori suprasti ir svarsto vals
tybių opius klausimus “užmerkto
mis akimis”. Mes laukėm su ruse
nančia viltimi sugrjžti į ten, iš kur 
mus išbloškė raudonasis tvanas. 
Ir pačiu siaurausiu taku mes bū
tume pajėgę sugrįžti, kad tik lais
vė būtų grąžinta ten, kurią smur
tu išplėšė “Sibiro vėtra”. Deja, 
mums vieton laisvo gimto krašto 
padovanota laivakortė naujon tė
vynėn. Važiuoti turėjom, stovyklas 
reikėjo užleisti vietiniams vokiečių 
gyventojams. Prasidėjo emigraci
ja. Ėjom per komisijas, daktarus, 
pereinamas stovyklas, kol paga
liau įlipom į laivą kelionei į 
“pažadėtąją žemę”.

Vykom bet tvirtai nusistatę grįž
ti pasitaikius pirmai galimybei. 
Daugumas iš mūsų naują kontiten- 
tą pasiekėm su vienu ar dviem 
lagaminais ir jaunučiu prieaugliu, 
kuris buvo mūsų gyvenimo tikslas: 
užauginti ir išauklėti juos lietuviš
koje dvasioje, Įdiegsim jiems sa
vąją kalbą, meilę papročius, kurie 
mums tokie mieli. Mes būtume be
pročiu apšaukę tą, kas būtų pasa
kęs, kad po penkiolikos metų nesu
sikalbėsime su savo vaikais lietu
viškai. Tik šiandie mūsų toji tei
sybė jau nestebina.

Išsikėlę šiame krašte jautėmės 
lyg sugauti — viskas svetima. Net 
ir oras mums buvo pertroškus. Iš
sklaidyti po šį didžiulį kontinentą 
jautėmės vieniši. Eidami gatve ar 
klajodami bušuose ausis įtempę 
gaudėme praeinančių žodžius, ar 
kartais neišgirsime savos kalbos, 
lietuviško žodžio. Iš jį išgirdęs ta
sai jautėsi laimingiausias, lyg tai 
būtų brolį — seserį sutikęs, su 
kuriuo ir atsikalbėti negalėjo.

Pagaliau pradėjome rašinėti 
ieškodami vieni kitų, o susiradę 
tarėmės nesiskirt ir namelius sta
tyt arčiau vieni kitų, kad reikalui 
esant galėtume saviesiems padėti.

Pradėjome organizuotis. Išdygo 
spaustuvės su laikraščiu sava kal
ba. Pažadėjom jas remti, kad tik 
savoje kalboje tasai gyvybės šal
tinis tekėtų. Negaila svaro kito 
joms paremti ir nejautėme kartė
lio jį duodami, nors tai buvo tik 
kūrimosi pradžia, ir daug kartų 
teko varstyt bankų duris beieškant 
paskolos. Tvėrėsi komitetai, savait
galio mokyklos ir sporto klubai, 
imtasi organizuoti bendruomeni
niai namai, kad būtų prieglauda 
savoms organizacijoms ir bręstan
čiam jaunimui. Jis bus mūsų džiau
gsmas, idealas, viltis. Išugdysime 
jį tokį, kad ateity mus galėtų pa
vaduoti ir net daugeliu atvejų pra
našesnį už mus pačius — taip mes 
save tikinom.

Bėgo metai. Pramokom vietinės 
kalbos kad ir su akcentu, bet juk 
tas ne taip svarbu, kad tik susikal
bame. Su vaikais dar mažiau var
go. Mokyklose jie taip greit pasisa
vino vietinę kalbą, kad tiesiog ste
bėjomės savo vaikų gabumais- Na
muose jie pasidarė mūsų mokyto
jai^, o ir tėvai patenkinti, galį 
lengvai angliškai iš vaikų išmok
ti. Pradėjome plaukti pasroviui. Iš 
karto dar po truputį atsispirdami, 
o vėliau pavargom ir leidžiamės 
nešami srovės. Ir jau negalvojame 
kur ji mus nuneš. Ir kai pakliuvę 
į sūkurį pradėsime prisiminti pra
eitį, ar tada nebus jau pervėlu?

Tik dėl šitos mus nešančios sro
vės šiandien vegetuoja mūsų spau
da, nes mes neblogai jau graba- 
liojamės vietiniuose laikraščiuose. 
0 jeigu dar ko nesuprantam, tai 
vaikai mums žargonu paaiškina. 
Lietuvišką laikraštį gavę iš man
dagumo ar kitokių priežasčių jo 
dar neatsakę, bet taip kartais no
rėtųsi juo atsikratyt, ir net neats- 
kleidę metame, kad nesimaišytų po 
akių. Juk jame pasenusios naujie
nos, o lietuviška veikla nepagei
daujama, ir dar čia brangų laiką 
dėl jo gaišink, kai tavęs laukia te
levizija su puikiomis reklamomis ir 
kaubojų didvyriai su šautuvais. 
Taip mes kratomės deimantų iš- 
keisdami juos į beverčius stiklus. 
Tas pats su lietuviška knyga. Jau-

Jaunimo Kongresui artėjant

nimas vergauja komikų literatūrai 
nes sveikos ir tokios naudingos 
lietuviškos knygos jis nesupranta, 
nes srovė sumaišė kamieną ir nu
sinešė jo atžalas.

Su kiekvienais metais nubyrame 
nuo visų organizacijų, chorų, sa
vaitgalio mokyklų, sporto klubų ir 
visų kitų. Matome, kad negerai, bet 
taip sunku atsispirti. Jau nepasi- 
gendam lietuviško žodžio. Jo net 
kartais vengiame, kad nebūtume 
vietinių pašiepti. Stengiamės kaip 
įmanydami jiems pataikauti ir taip 
besistengdami kartais ir persis
tengiame. Srovės nešami griebia- 
mės bent už dolerio. Doleris pasi
darė mūsų gyvenimo tikslas. Atbu
ko ir sumaterialėjo mūsų jausmai. 
Mes nesistegiam pajusti atsive
riančios bedugnės, nes mūsų akis 
apdūmė doleris ir tik jis mūsų iš
ganymas. Kaip sunku jį paaukoti 
Ir ne tik su doleriu, bet su centu 
jau nesinori skirtis. Skaudu. įtikėt, 
kad po septyniolikos gyvenimo me
tų Australijoje mes pavirtome 
dvasios elgetomis.

Šiais Jaunimo Metais, tokiais 
kilniais ir svarbiais mūsų eroje, 
mes turėtume pabusti, nes nedaug 
tėra šeimų, kurios neturėtų sūnų 
ar dukrų. Ir štai iškyla klausimas 
— argi jums nerūpi jų ateitis? 
Bandykim išbristi iš šios mus ne
šančios srovės. Laikas rimčiau pa
galvoti ir neraginami pagaliau su
praskime, kokią didelę naudą at
neš mūsų paaukotas doleris Aus
tralijos Jaunimo Komitetui. Mes 
savęs tikrai nenuskriausime, tik 
prisidėsime prie pradėto šių metų

Staiga mirus

SILVESTRUI VALIUI,
jo brolį — Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 

Tarybos Pirmininką Joną Valį skausmo va

landoje giliai užjaučiame

ALB Krašto Valdyba

Mielą JONĄ VALĮ, jo broliui

SILVESTRUI 

mirus, liūdesy draugiškai užjaučia

A. D ant a
E. Kolakauskas

L. Karvelis

V. Danta
V. Simniškis

P. Alekna \

Dėl Brolio S i 1 v o s staigios mirties liūdintį

JONĄ VALĮ 

nuoširdžiai Užjaučiame.
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B. D ALKUS didelio užsimojimo kuo daugiau 
atstovų pasiųsti į Jaunimo Kongre-

Pasaulio Liet. Jaunimo Kon- lišką elgseną ir palaiko oportuniz mo stoka visada liudija žmogaus 
gresui artėjant ir tuo reikalu se
kant spaudą tenka pasakyti, kad 
jaunimas visuose didžiuosiuose 
centruose tam rimtai ruošiasi. 
Jau parinkti atstovai ir jų kelio
nės išlaidoms dalinai padengti 
renkami pinigai. Tai liečia, sa
kyčiau, organizacinį Jaunimo 
Kongreso komitetų darbą.

Lygiagrečiai spaudoje keliama 
Jaunimo Metų prasmė — noras 
pajusti jaunimo žymesnį pasi
reiškimą lietuvybės išlaikymo 
srity. Tai vienas iš didžiasių ir 
svabiausių klausimų, su kuriuo 
mes susiduriame gyvendami to
li nuo tėvynės ir kuris visai nebū 
tų iškilęs savo laiku nepriklau
somoj Lietuvoj. Senovės vaidi
lutės kurstė ir saugojo šventą
ją ugnį, kad neužgestų, taip 
mes, būdami išeivijoj, turime 
saugoti ir žadinti tautiečių są
monę, kad jinai neužmigtų. Pa
vargus vieniems, turi stoti ki
ti, turi ateiti pagalbon jauno
ji karta.

Prezidentas Antanas Smetona 
yra pasakęs: “Tik toji tauta yra 
verta laisvės, kuri ne veltui gy
vena pasauly, kuri įstengia išau
klėti iš savo sąmonės dvasinių 
žiedų. Kol jinai nepamiršta to 
tikslo,, tol. ji tarpsta, gyvuoja 
ir įneša savo dalį tautų loby- 
nan”. Tad reikia mokėti savo 
gimtąją kalbą, reikia įsijulngti 
į lietuvių bendruomeninį gyveni
mą, reikia jaunajai kartai įsi
traukti į organizuotą darbą — 
priklausyti nors vienai lietuviš
kai organizacijai, reikia pažin
ti savo tautos istoriją ir ja 
didžiuotis. Ypatingai mūsų dė
mesys krypsta į akademikus, nes 
iš jų tikimasi daugiausia, kad 
pavaduos senąją kartą lietu
viškame darbe ir Lietuvos lais
vinimo byloj. Būdami akademi
kais ir sąmoningais lietuviais 
Įjie gali daug Įpasitamauti tė-i tus jis baigė su 
vų šaliai Lietuvai, nes turi pla
čiausią dirvą tiek universitetuo
se, tiek išėjus į viešąjį gyveni
mą politinėj, kultūrinėj bei vi
suomeninėj plotmėj. Vargas 
tam akademikui, kuris dėl kar
jeros ar kitokiais sumetimais 
vengia pasirodyti kas esąs. Daž
nas krašto šeimininkas su šyp
sena sutinka tokią ultraaustra-

mo pasireiškimu. Tatai pajutęs menkystę — dvasinį bukumą, 
akademikas ir supratęs savo bū
seną susimąsto ir to pasėkoj 
grįžta pas savuosius ir įsijjun- 
gia į visuomeninį darbą. Tad jis 
pajunta turįs sveiką užnugarį ir 
galįs kalbėti ir ginti jųjų siekius 
krašto politikų ir visuomeninin
kų tarpe.

žinoma, tarp senimo ir jauni
mo yra skirtumas galvosenoj ir 
elgsenoj. Senųjų gyvenimo pa
tirtis ir išgyventi sunkumai, o 
jaunimas brendo ir bręsta kito
kiose aplinkybėse, dėl to skirtin
gos pažiūros ir skirtingas gyve
nimo supratimas. Mums, seni
mui, brangu visa tai, kas lietu
viška, labiau vertinam lietuvišką 
tautinę kultūrą, o jaunimas, to 
nepatyręs ir nesuaugęs, daugiau 
gina vakarų pasaulio kultūrą. 
Bet susipratę jaunieji ateina

vergišką pasinėrimą malonu
muose arba kasdieniniuose rū
pesčiuose. Nutautimui kelią vi
sų pirma tiesia ne pati svetima 
aplinka, bet savo pačių šioj ap
linkoj žmogiškas sumenkėji
mas”. ,

Išvengti šio reiškinio ar bent 
sumažinti jo įtaką lietuviškaja
me darbe Pasaulio Liet. B-nės 
Valdyba parėdė didelį toli nu
matomą, žadantį gerų vaisių žy
gį — paskelbti šiuos metus 
(1966) Lietuvių Jaunimo Me
tais. — įžiebti jųjų širdis bei 
jausmus lietuvišku entuziazmu, 
sužadinti jaunatvišką lietuvišką 
idealizmą, kad mūsų jaunimas 
taptų nuoširdžiais lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvinimo 
nešėjais.

Tenka tik pasveikinti Pasau- 
mums į pagalbą, stoja į mūsų lio Liet. B-nės Valdybą ir ypač 
gretas ir pasijunta esą savųjų jos pirmininką p. J. Bačiūnų bei 
tarpe ir su džiaugsmu, pilni en- kitus darbuotojus už tokią pras- 
tuziazmo įsijungia į lietuvybės mingą iniciatyvą. Esu tikras, 
išlaikymo • bei pagal išgales ir kad šis pradėtas darbas nesustos 

- ir neapsivainikuos vien Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongresu, bet 
periodiniai kartosis panašiai, 
kaip kartojasi čia Australijoj 
kasmet lietuvių sporto šventė, 
studentų suvažiavimai ir ALB 
Meno Dienos. Linkėtina, kad 
toji įžiebta lietuviška ugnelė ne- 
užgęstų.

są. Nors maža dalimi prisidėdami 
sustiprinsime didelį šių metų už
simojimą, kuris ateity žada duoti 
naudingų vaisių.

Išmeskime visus sutrūnijusius 
kamienus, pradėkime kloti naujus 
pamatus, ant kurių išaugtų tvir
tos sienos, o su jomis ir naujas 
vieningas gyvenimas šiais istori
niais Jaunimo Metais. Tik tada 
pajėgsime pasipriešinti mus nešan
čiai srovei.

Mirus

SILVESTRUI VALIUI,

jo liūdintį brolį Joną Valį skausme giliai užjaučiu

V. August inavičius

Širšė

MENO PASAULY
Amerikietis Harold Mertz išlei

do apie 100.000 dol. sudarydamas 
Australijos meno kūrinių kolek
ciją 1964-66 m. laikotarpy. Šioje 
kolekcijoje dalyvauja lietuviai — 
H. Šalkauskas ir E. Kubbos. Ko
lekcijoje sukomplektuota 140 dar
bų iš apie 80 Australijos daili
ninkų. Ji bus išstatyta kaip pa
roda Washingtone ir bus vėliau 
rodoma visoje Amerikoje per tre
jus metus.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Lietuvos laisvinimo darbą. En
tuziazmą veikti iššaukia jaunat- 
.viškas idealizmas — variklis vi
suose lietuviškuose darbuose. 
Turįs idealą ko nors aukštesnio 
siekti ir pats vertingesnių tampa, 
o norint būti vertingu, įgauna 
noro ir entuziazmo dirbti. Dr. 
J. Girnius teigia, kad “entuziaz-

Lietiivė dailininkė Eva Kubbos 
neseniai laimėjo Hunter Hill kon
kursinėje parodoje premiją už ak- 
varelinį darbą.

TRYS IS ADELAIDES

Australijos dailininkai grafikai 
turės valstybiniu mastu organi
zuojamą savo dailės parodą Ame
rikoje — Washingtone birželio 
mėn. šioje parodoje 
dalyvauja: E. Kubbos 
V. Ratas (2 darbai) 
kauskas (3 darbai).

Clevelandietė Birutė Augusti- 
navičiūtė, gyvai pasireiškus Lie
tuvių Studentų S-gos vadovybė
je, išvyko studijoms į Strassbur- 
gą, Prancūzijoje. Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga ji bu
vo nuvykusi į Vasario 16 Gimna
ziją Vokietijoje.

Stotyje ją pasitikęs p. Suba
čius, artėjant prie gimnazijos 
rūmų, atkreipė dėmesį į bokšte 
iškeltą Lietuvos trispalvę. “To 
vaizdo aš niekad neužmiršiu”, 
rašė Birutė Augustinavičiūtė “nes 
pirmą kartą pamačiau Europoje 
plevėsuojant mūsų vėliavą.

Man ji niekad neatrodė tokia 
graži, brangi, kaip tuo mimentu.

Įvažiavus kieman, išgirdau iš 
visų pusių kalbant lietuviškai — 
pilna moksleivių, 
vokišku akcentu, 
bėjo tarp savęs

Keletą valandų
Subačiais, tik prieš 5 metus at
vykusiais iš Lietuvos. Jie man 
daug pasakojo apie tenykštį gy
venimą ir prisiminus — vėl šiur
pas nukrėtė. Pagalvojau, kaip

Kai kurie kiek 
bet vistiek kal- 
lietuviškai. 
praleidau su p.

(Atkelta iš psL 1)

Savo mintis Antanas reiškia ir 
spaudoje. Jo rašiniais yra pasinau
dojusi “Mūsų Pastogė”, “Tėviškės 
Aidai”, “Ateitis”.

Dabar jau penkti metai Anta
nas studijuoja mediciną. Pirmus, 
antrus ir trečius savo studijų me- 

distinetion”, o 
ketvirtuosius — kreditu. Vienus 
studijų metus buvo paskyręs fi
ziologijai ir įsigijo Bachelor of 
Medical Science laipsnį su “Second 
class Honours”. Būdinga, kad jis 
pirmuoju baigė lietuvišką savait
galio mokyklą, pirmuoju seserų do 
mininkonių pradžios mokyklą, pir
muoju kunigų domininkonų gim
naziją. Nereikia, manau minėti,

kad kaip pirmasis mokinys jis vi
są laiką naudojasi Commonwealth 
Scholarship mokslams tęsti.

Atrodo, kad baigęs mediciną, 
Antanas suks į mokslinę-akademi- 
nę sritį. Fiziologija jam esanti la
bai prie širdies.

iš lietuvių 
(1 darbas), 
ir H. šal-

Dail. L. Urbono individualinė 
dailės paroda vyksta Canberroje 
Gallery “A”. Lietuviai, ypač can- 
beriškiai kviečiami savo atsilan
kymu šią parodą ypatingai: res
pektuoti.

APIE MUS

mes esame toli atitrūkę nuo rea
lybės. Mus užliūliavo geras gy
venimas, dažnas nebegirdime ken
čiančios tautos šauksmo. Užsi- 
miršome balių ir parengimų ūže
syje ir nuošalyje palikome tikrąjį 
lietuviškosios veiklos tikslą. Pri
sipažinsiu, tuo žvilgsniu ir aš 
jaučiuos prisnūdus.

Gimnazijoje pajutau tą atmos
ferą, kurią Amerikoje daugelis 
esame praradę. Prieš 10 ar 15 
metų buvome kur kas stipresni 
lietuviškoje dvasioje, daugiau 
persiėmę tautos vargais. Dabar 
nebejaučiame dvasinės vienybės 
su visa tauta. Toji jos kančia at
rodo kažkur toli ir lyg mūsų tai 
visai neliečia.

žinoma, Vokietijoje tas ryšys 
labiau pajaučiamas, ypač kad ir 
gimnazistų tarpe yra beveik pu
sė neseniai atvykusių iš Lietu- z 
vos.

Kažkaip keistai veikė visi lie-* 
tuviški užrašai, skelbimai, pamo
kų dienotvarkės ir kt. čia viskas 
dėstima lietuvių kalba, išskyrus 
svetimas kalbas ir fiziką, kurią 
dėsto vokiečių mokytojai.” (Drv.)

TRYS ABITURIENTAI
1965-66 mokslo metais Lietu

vių Vasario 16 Gimnazijos Mo
kytojų Taryba spalio 15 d. posė
dyje buvo nutarusi leisti laikyti 
baigiamuosius egzaminus šiems 
trims IX klasės mokiniams: Ar
tūrui Hermanui, Evaldui Maš- 
činskui ir Elzei Morozovaitei.

Egzaminai prasidėjo 1965 gruo
džio 6 d., o buvo užbaigti 1966

neatydžiai seka dirigentą... Šiaip 
jis yra labai daug paveldėjęs 
iš tėvo, ypač kas liečia meilę ir 
atsidavimą lietuviškam darbui.

Strauką galima rasti J. Neve- 
rausko vadovaujamo! Teatro My
lėtojų Grupėj, jos pastatymuose. 
Juo pasinaudojo ir Adelaidės Lie
tuvių Studentų Sąjunga, pavesda
ma jam kartais sekretoriaus, kar
tais pirmininko pareigas. Jis ir 
krepšininkas “Vytyje”.

Nežiūrint šito apsikrovimo lie
tuvišku darbu, nežiūrint didelių 
reikalavimų, kuriuos statė Adelai
dės konservatorija, Antanas pajėgė 
baigti Mokytojų Seminariją ir šiuo 
metu mokytojauja Manfield Park 
mokykloje. Valandėlės laiko, ku
rias dar gali nuspausti, šiuo laiku 
skiriamos dalinėms humanitarinių

Vytautas V. Straukas savo šir
dį ir akį yra nukreipęs į meninį 
pasaulį. Pats būdamas muzikas 
(baigęs Adelaidės Konservatorijos 
smuiko klasę) jis jau dabar yra 
sosto įpėdinis — Lithuania choro 
dirigentas muzikas V. Šimkus iš
sirinko jį Savo pavaduotoju.

Jis yra jauniausias iš visų trijų 
kandidatų ir gimęs Vokietijoj 1944 
metais. Vos dešimtus metus pras
tūmęs, Vytautas jau maišėsi su ki
tais vilkiukais Adelaidės lietuvių 
skautų eilėse. Šiandien jis yra 
skautas akademikas, rūpestingai 
perėjęs visą skautišką mokyklą. 
Anksti jis įstojo ir į adelaidiškę 
tautinių šokių grupę, o taip pat 
ir į Lithuania chorą. Kartais, pa
siėmęs dirigento lazdelę, jis daro mokslų studijoms Adelaidės uni- čiais metais šaukti Kultūros Kon- 
pastabėles ir savo tėvui, jeigu jis versitete. V. R. gresą Kanadoje.

Vienas Amerikos lietuvis pasis
kundė net Pasaulio Liet. Bendruo
menės pirmininkui, kad jo skaito
mo lietuviško laikraščio raidės per- 
mažos ir kad būtų padaryta žygių 
laikraštį spausdinti stambesnėmis 
raidėmis. Jam atsakydamas p. J. 
Bačiūnas pastebėjo, kad jis geriau 
įsigytų akinius, nes su amžiumi
laikraščių raidės ne didės, bet ma- kovo 17 d. Juos sėkmingai išlai

kė ir gavo -brandos atestatus visi 
trys gimnazijos mokytojų reko
menduotieji kandidatai:

1. Artūras Hermanas, gimęs 
1944 m. vasario 21 d., Kaune, 
mokęsis Vasario 16 Gimnazijoje 
nuo 1959 m. balandžio 13 d.

2. Evaldas Maščinskas, gimęs 
1946 m. kovo 29 d., Frankfurt- 
Zeilsheim, mokęsis Vasario 16 
Gimnazijoje nuo 1958 m. balan
džio 19 d.

3. Elza Morozovaitė, gimusi 
1946 m. sausio 3 d., Tirschenreuth 
mokiusis Vasario 16 Gimnazijoje 
nuo 1958 m. rugsėjo 11 d.

zes... *
savait-Kanadoje leidžiamas

rastis “Nepriklausoma Lietuva” 
vasario 2 d. numery paskelbė Syd- 
nejaus Lit. Mot. Soc. Globos 
Draugijos valdybos nuotrauką, ku
ri tilpo pereitų metų pabaigoje 
Mūsų Pastogėje.

Pasalio Liet Bendruomenės pa
daliniai veikia 18-je kraštų. P.L.B. 
Kultūros Taryba numato ateinan-

i
Mylimam broliui Albertui Amerikoje mirus, 

VALIŲ BITINĄ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.
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KŪRYBOS KERTELĖ

HENRIKAS RADAUSKAS
BALSAS IŠ SOVIETINIO BEPROTNAMIO

Dr. A. Meilins

HENRIKO RADAUSKO 
“EILĖRAŠČIAI’’

Pereitai* metai* Amerikoje 
Yyt. Šauliu* išleido poeto H. Ra
dijuko poezijos rinktinę “Eilė- 
raičiua”. šioje knygoje telpa be
veik visa Henriko Radausko an
ksčiau išleista poezija ir dar 
priede visai naujas rinkinys — 
Žaibai ii* vėjai, kuri autorius bu
vo ketinęs išleisti atskirai.

Mū»ų poetinėje literatūroje 
Henrika* Radauskas yra vieniša 
figūra: ji* nėra išaugęs natūraliai 
iš prieš jį buvusios kartos ir taip 
pat nesutapo su savo bendrai al
kiais poetais. Jis tiek formaliniu, 
tiek idėjiniu požiūriu eina savo 
originaliu keliu daugiau laikyda
masis estetizmo krypties. Si kny
ga, kur surinkta jo visa skelbtoji 
poezija, yra gyvas liudininkas, 
kaip poetas nuo pat pirmojo iki 
paskutinio (t.y. iki šiolei skelbto, 
nes autorius dar gyvas ir reikia 
tikėtis, paruoš dar no vieną rinki
nį) eilėraščio pasirodė ištikimas 
savo poetiniam idealui ir sau pa
čiam, Tas kaip tik liudija poeto 
stiprybę ir originalumą.

Balandžio 23 d. H. Radauskui 
•ueis 56-ri metai, ir jau tokio am
žiau* sulaukę* poetas, ypatingai 
būdama* stipru* ir originalus, ga
lėjo susilaukti ir pasekėjų. Bet, 
kaip minėta, nei jis. pradėdamas 
iavo poetinį kelią, niekuo nesekė 
ir »u jokia poetine kryptimi ne
sutapo, nei pat* susilaukė sau 
epigonų. Jis yra vieniša* medis, 
nepaveikta* ir nepalenkta*.

Pat* leidiny* išleista* labai es
tetiškai, kietai* drobiniai* virše
liais, 238 p*l. Kaina penki dole
riai.

LIETUVIŲ OPERA ČIKAGOJE

Kovo 20 d. įvyko Čikagoje lie
tuvių pastatytos operos “Travia
ta” premjera. Pranešama, kad to
kio puikaus pastatymo, kaip šis, 
vargu ar - galima tikėtis ir profe
sionaliniuose operos teatruose, šio 
pastatymo pagrindinėse rolėse bu
vo: Violeta — L. šukytė, Alfre
do — S. Wicik, Giorgio — A. Bra
zis.

L, šukytė su šiuo pasirodymu 
prašoko visų lūkesčius. Ne vel
tui ji yra angažuota New York 
Metropolitam operos. S. Wicik 
taip pat lietuviškoj operoj pasi
rodė pirmų kartų, bet savo balsu 
ir dainavimo kultūra pralenkė 
dėtas viltis. Nors būdamas len

FURIOSO

Įniršę nušoka nuo linijų tonai
Ir sienom — kaip žvėrys — nubėga po tris.
Nuplėšo pirštus chrizantemai geltonai
Ir skersvėju išmuša namo duris.
Bet Bartokas rėkia, jų šokį pamatęs,
Kad reik su daiktais sugyventi gražiai,
Ir tonai nurimsta, ir murma kaip katės 
Ir eina miegot fortepiono dėžėj.

ATSIMINIMAI

Mes kalbėjom apie žiemą, nors žiemos seniai nebuvo, 
Mes kalbėjom apie lietų (o lietus seniai išdžiūvo), 
Mes kalbėjom apie meilę, — apie tą, kurios nėra, 
Ir žiūrėjom kaip bokaluos lūžo gęstanti aušra.

NEIŠTIKIMAS MYLIMASIS
' .. . ■ *

Aukso žiedas nuo baltų rankelių
Į lelijos žiedą nuriedėjo,
Ir naktis atsiklaupė ant kelių,
Ir žaibai šaltais kardais pradėjo
Kirsti miestą, kur jisai gyveno
(Bet jis buvo jau seniai pabėgęs).
Ir elektra rėkdama sroveno
Per įkaitusius nuo ratų bėgius.

FONTANAS

Ant cementinės urnos guli parke
Geltonas lapas. Didelis ruduo.
Fontano liūtui liejasi pro gerklę.
Pasidabruotu upeliu vanduo.

Stambiais geltonais lapais liepos verkia.
Dvi varnos kranksi nežinia kodėl.
O liūtui liejasi vanduo pro gerklę, 
Ir aukso klevas dreba kaip žvaigždė.

kas jis savo partijų išmoko dai
nuoti lietuviškai. Abiejij — L. šu
kytės ir Wicik duetai buvę nepa
prastai darnūs.

Algirdas Brazis, ilgai dainavęs 
New York Metropolitam opero
je, yra senas scenos vilkas ir savo 
baritonu žavėte žavėjęs gausius 
klausytojus.

Ypač pasigėrėtinas ir pasidi
džiavimo vertas Čikagos lietuvių 
operos choras. Pagal pranešimus 
šis Traviatos spektaklis Čikago
je yra lietuvių pastangose ir veik
loje didžiulis šuolis į priekį. Ope
ros pastatymui vadovavo ir jai 
dirigavo žinomas muzikas A. Ku- 
čiūnas.

Lietuvių operos Čikagoje ben
dradarbiai kasmet paruošia po 
vienų spektaklį. Buvo statyta 
“Tosca”, “Cavaleria Rusticana”, 
“Pajacai”, šis trečiasis pasirody
mas buvo su “Traviata”. Ateinan
tiems metams planuojama statyti 
lietuviškų operų — Karnavičiaus 
“Gražinu”.

— ★ —

Jau atiduota spaudai Mažosios 
Lietuvos veikėjo Martyno Jankaus 
monografija, kurių paruošė žur
nalistas Pranys Alšėnas. Leidinį 
finansuoja p. J. J. Račiūnas. Šia
me veikale sukaupta apie Marty
nų Jankų visa laisvajame pasau
ly prieinama apie jį medžiaga. 
Knyga bus gausiai iliustruota.

Neperdėtai pasakytume, kad vi
sa komunistinė imperija panaši į 
beprotnamį, kur prievartine apran
ga (straight-jacket) apvilktas 
kiekvienas individas, jo laisva va
lia ir jo kūrybinė dvasia, šioje im
perijoje vidaus reikalų ministerija 
“gydo” arba eliminuoja nepritam
pančius kalėjimu, kankynėm, trė
mimais ir prievartiniu darbu. To
kių aukų Sovietų Sųjungoje pris- 
kaitoma apie 60 milijonų. Toji pa
ti “prievartinė apranga” pritaiko
ma ir net ištikimiesiems partijos 
nariams — dešimtys tūkstančių, 
įskaitant 70 % Centrinio komiteto 
ir 1.108 iš 1.966 deputatų buvo pas
merkti kaip išdavikai ir skubiai su- 
likviduoti. Sovietinė propaganda, 
lygiai kaip ir vakarietiška spau
da visas tas žiaurybes priskiria 
vienam asmeniui — Stalinui. Tai 
labai klaidinga pažiūra. Masinis 
teroras kaip instrumentas klašįj 
kovoje buvo įsteigtas paties Leni
no ir baudžiamieji komitetai buvo 
sudaryti net kiekviename kaime. 
Pats Leninas apibrėžė proletariato 
diktatūrų tokiais žodžiais: “Prole
tariato diktatūra neapribojama jo
kiais įstatymais ir remiasi teroru”. 
Mes turime pabrėžti faktų, kad 
Kruščiovas, iškėlęs Stalino bruta
lumų, pats prilygsta Stalinui ir 

Knygų
DEM

rinkoje
ŠIO!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba šių Jaunimo Metų 
balandžio mėn. paskyrė spaudai.

Jaunimui ir senimui siūlome įsigyti Šias knygas:
Sruogienė, Lietuvos Istorija ...........    $ 4.50
Aleksandrynas I, II ir III t.t. po........................ i 5.00
Bielinis, Penktieji Metai ........................ .............. ............. 3.60
Kairys, Tau, Lietuva ....................................................... 5.40
Kairys, Lietuva Budo ................................................. 3.60
Matulionis, Nagevičius ..................................................... 5.40
Skipitis, Nepriklausomą Lietuvą Statant ............................ 4.50
Žukas, Žvilgsnis į praeitį .................................................. 4.50
Merkelis, Antanas Smetona ................................................. 11.25
Girnius, Žmogus be Dievo ................................................... 5.00
Gliaudą, The House Upon The Sand 3.60
Krėvė, The Linden Tree .................................................. 5.40
Ramonas, The Crosses ................................................... 3.60
Lithuanian Quartet ................................................... 4.50
Katiliškis, Šventadienis ui Miesto ....................................... Ą.50
Yla, Dievas Sutemose 2.70
Spalis, Alma Mater ....................................................... 4.50
Zabiela, Klaida .......................................................... 2.00
Skirka, Kur Bėga Šešupė .............................  1.50
Armonienė, Palik Ašaras Maskvoje ................................... 2.70
Rūta, B r o l i a i.......................................................... 0.90

ir daugelis kitų knygų bei plokštelių.
Knygos gaunamos Spaudos Centre 39 Church St. Lidcombe, 

Lietuvių Klubo patalpose kiekvieną sekmadienį.

asmeniškai atsakingas už dviejų 
milijonų ukrainiečių sunaikinimų. 
Savo garsioje kalboje dvidešimta
me Partijos kongrese Kruščiovas 
apkaltino Stalinų už žudymų par
tijos narių, bet nutylėjo milijonų 
ūkininkų ir darbininkų išskerdimų. 
Ar tam sukliudė paties nešvari sų- 
žinė, ar komunisto akyse ūkininkas 
yra niekas?

Tačiau didžiajame sovietų “ka
lėjime” sųžinė dar nėra numarin
ta. Vakarus pasiekia nauji balsai, 
liudiju rimtas kovas, ypatingai in
telektualų tarpe, už laisvę kiekvie
noje gyvenimo srity. Girdėjome 
apie darbininkų maištų Novočer- 
kaske, Krivoiroge, Omske ir ana
pus Uralo. Sovietų satelitų spauda 
paskelbė eilę straipsnių, kuriuose 
ne tik kritikoujama pati sistema, 
bet net abejojama marksizmo ne
klaidingumu ir racionalumu. Šie 
balsai ateina iš 
sovietinio beprotnamio.

Ukrainiečių emigrantų žurnalas 
Grani (leidžiamas Frakfurte, Vo
kietijoj) pereitų metų Nr. 57 pas
kelbė rašytojo Valeri j Jukavlevič 
Tarsis pasakojimų — romanų, pa
vadintų “Palata Nr. 7” sekant Če
chovo novelę “Palata Nr. 6”. Če
chovo novelė liečia caristinio me
to gydytojo išgyvenimus beprotna

myje, kur jis praktikuoja kaip gy
dytojas. Pati novelė yra kaip pro
testas prieš neteisybę ir caristinio 
valdymo brutalumų. Gi dabar, sep
tyniasdešimt metų vėliau rašyto
jas Tarsis perduoda paties savo 
išgyvenimus sovietiniame beprot
namyje. Pats romanas pasirodė an
gliškai Londone.

V. J. Tarsis gimęs 1908 m. Kle
ve, ukrainietės motinos ir graiko 
tėvo sūnus. Studijavo filosofijų 
Rostovo universitete. Savo litera
tūrinį kelių pradėjo 1929 m. išleis
damas dabarties užsienio rašytojų 
antologijų ir pats būdamas leidyk
los redaktorius. Jo novelės buvo 
spausdinamos Novoj Mir žurnale, 
o antrojo karo metu jis tarnavo 
kaip karo korespondentas kapitono 
laipsnyje ir buvo prie Stalingrado, 
čia jis ir vedė Verų Alksins 
(Alksnytę), kurios brolis buvo su
šaudytas 1937 m. valymų pasėkoje.

čia minima knyga jau yra tre
čioji, kuri buvo slapta persiųsta į 
vakarus. Pirmosios dvi buvo vaka
ruose paskelbtos slapyvardžiu, bet 
ši paskutinioji išleista autoriaus 
tikruoju vardu. Tai irgi tam tikra 
prasme autoriaus heroizmas, kuris 
nedaugelio vakaruose įvertintas. 
Kaip autoriaus asmeninių išgyve
nimų aprašymas, knyga “Palata 
Nr. 7 (angliškai Ward No. 7) tu
ri ne tik dokumentinę, bet ir lite
ratūrinę vertę patiekdamas davi
nius apie naujuosius postalinius 
metodus, taikomus Sovietų Sųjun
goje neprisitaikantiems prie reži
mo rašytojams ir intelektualams.

1962 m. Tarsis parašė laiškų 
draugui Kruščiovui atvirai jam 
pasakydamas, kad Sovietų Sųjun
goje neįmanoma gyventi ir papra
šė vizos persikelti į Italijų., Kruš- 
čiovo atsakymas buvo tikrai bol
ševikinis: jis pasiuntė slaptos po
licijos agentus jo suimti ir jį pa
talpinti beprotnamyje. Jeigu šitas 
metodas ir nėra labai žmoniškas, 
bet vakaruose daugiau “toleruo
jamas” ir iš kitos pusės jį taikant 
nesukuriama tautoje kankinių.

Būdamas beprotnamy Tarsis su- • 
sitinka su eile ten jau “priglaus
tų” rašytojų, kaip Jesenin — Vol
pin, Valentin Oveckin, daug uni
versiteto profesorių, daktarų, ge- 
ologistų, studentų ir kitų intelek
tualų. Knygoje jie visi pristatyti 
kaip personažai ir drauge atsklei
džia rusų inteligentijos problemų. 
Britų jurnalistė Gloria Stuart, ap
lankiusi rašytojų Tarsis pernai 
Maskvoje, mini, kad jis dabar iš
leistas laisvėn bet bedarbis. Tai
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NETIKĖTAS PASIŪLYMAS
IŠTRAUKA IŠ ROMANO “VIDURNAKTIS”

Aloyzas Baronas

' Dailininkas Pajuoda, vykdamas pas prekybininkų 
ir Julijų, jautė mažų nerimų. Į mašinų įpylė benzino, 
jis jautė, kaip šis dvokia, ir Pajuodų tai erzina 
kaip ir mintis, kad buvo prapilta pro šalį ir už tai 
reikėjo mokėt Pa j uodai buvo įtartinas prekybinin
ko balsas, kai šis kalbėjo telefonu, tačiau nieko 
nebuvo įtartina. Po to nuotykio, prekybininko sūnų 
vežant į mokyklų, praėjo daug laiko ir visa plau
kė kaip seniau. Jis buvo šeimos draugas, ir abiem su 
Julija buvo gera. Ir dabar šis nujautimas netik
ras, ne, nieko nėra, kas būtų buvę blogiau, negu 
anų naktį grįžtant Visa praėjo ir neatmenama. 
Pajuoda mųstė, kur jis kelsis, kai atvyks Venciaus 
žmona. Jis galėjo išsikelt ir ankščiau, nors buvo 
sunku surasti butų, kuriame būtų galima tapyti. 
Ir dabar jau atėjo laikas surast, ir atrodė, kad įma
noma. Visa tai Pajuodų nervino, tačiau šį kartų buvo 
kažkas kitas, kas drumstė jo nuotaikų, ir jis kan
kinosi, negalėdamas tos priežasties surasti. Pajuo
da galvojo: jis grįžo į rytų, kų buvo veikęs, aps
varstė visus pokalbius, bet nerado nieko, kų bū
tų padaręs blogo, pagaliau nutarė, kad tai todėl, 
jog tirpsta sniegas, kad nebelieka jame pėdų. Vėl 
pavasaris, sprogsta katiniukai, ir vėl niekas nepa
sikeis.

Pajuoda galvoja apie gyvenimų ir apie žmogų, 
kuris apnarpliojamas smulkmenom kaip voratink
liais ir kankinasi, šlykščiai zirzdamas kaip musė. 
Skuba ir bėga, ir kas gi yra prasmė? Skubi, ver
žiesi kaip mašina ir išeisi. O žmogus kas? Tik 
blykstelėjimas, tik reklamos liepsna, imituojanti 
bokšte žvaigždę, tarp žemės purvo ir beribio juos
vo dangaus.

Kai išlipa prie Julijos namų, Pajuoda užmiršta 
biaurų nerimų, jis truputį jaudinąs dėl pačio atvy

kimo ir minteis, kad sutiks jų, o visa kita nebes
varbu. Minutė susitikimo, kaip šv. Jono vabalėlis 
džiaugsmingo blykstelėjimo, ■ mintis užvaldo Pajuo
dų, jis spaudžia skambutį ir beveik nustemba, kai 
duris atidaro Julijos vyras ir taria:

— Labai malonu, kad atvykot. Drėgnokas oras.
— Tai nieko. Malonus, pavasarį žadųs, — atsa

ko Pajuoda, žengia į salonų ir džiaugiasi, pama
tęs Julijų sofoj, grakščių ir šviežiais skruostais. 
Jos akyse jis matė beatodairinę meilę, ir jos švie
tė tokiu ilgesiu ir atsidavimu, kad Pajuodę nu
krėtė švelnus siaubas. Jis pasisveikino ir, kai atsi
sėdo, truputį nurimo. Vyras atėjęs padėjo cigarų 
dėžę, ramiai atnešė škotiškos degtinės ir stiklus.

Pajuoda jautėsi blogiau negu visada. Jis net ne
suprato, kodėl visa vyksta taip ramiai dirbtinai. 
Pajuoda jaučia šaltį. Net ir Julijos toks žavumas 
jam dabar įtartinas. Po anos nakties jis jautėsi 
nesaugiai, bet visa tai jau buvo seniai, sunkiai 
hematoma, lyg už plonos mezginių sienos, tačiau 
visa puikiai tebejaučiama su visu pasikartojimo 
geismu.

— Gera degtinė, galvos neskauda, — kalba 
Pajuoda.

— Jeigu žmonėms galvas tiek teskaudėtų nuo 
kitų dalykų, kiek nuo degtinės, žemėj būtų rojus. 
Žmogus nenori — negeria,o gyvenimų vis tiek 
turi priimti su visais dūriais, — pasako krautu
vininkas, ir Pajuodai atrodo, kad šis sakinys nuo
širdus.'

— Kartais geri degtinę, ir neskauda, — sako 
Julija, šypsosi, žiba akys ir dega plonuos pirštuotos 
cigaretė.

— Narkotikų reikia visai žemei, kažkokių ben
dresnių negu alkoholis, kaip teigia ateinųs pas ma

no bendragyventojų toks Bareika.
Vyras rūko cigarus, Julija cigaretes, didelis sa

lonas pilnas dūmų, jie smilko ant sienos paveikslus 
ir ant spintelės stovintį sūnaus didelį portretų.

— Visi naudoja kokius nors narkotikus, ir cigare
tė yra jų papraščiausias, — vėl sako Pajuoda.

— Bet gyvenimas realus. Aš kaip biznierius ne
pripažįstu to, visur reikiamo realumo, neaptemdy
to proto. Taigi tam aš ir pasikviečiau dailininkų, 
kad galėčiau visa aptarti. Rimtai ir biznieriškai

Pajuoda užkaista. Jis nugeria stiprų gurkšnį 
dgtinės ir, stiklų statydamas atgal, pamato, kaip 
Julija lyg mirktelia.

— Taigi, žinai seniai, kad taip padraugaujat su 
mano žmona. Aš pats kaltas, kad taip vis leidau. 
Nenoriu jokių aiškinimų. Žinau, kaip buvo, ir tada, 
kai vežėt mokyklon sūnų. Nekaltinu, juk pagaliau 
aš pats išsiunčiau, tačiau aš noriu būti logiškas, aš 
žinau, kad praradęs boksininkas meisterystę, kar
tais jų susigrųžina, bet moters nesusigrųžino nie
kas, jeigu ji tavęs kartų pradėjo neapkęst, arba 
kitų mylėti. Taigi, aš nenoriu jokių scenų, aš ra
miai, taip kaip biznierius, patariu jus, dailininke: 
pasiimkite mano žmonų.

Pajuodai susiūbavo dangus. Jis sekundę užsimer
kė, o kitų sekundę jis matė viltingai prasišiepusį 
Julijos veidų. Ji mylėjo ir neabejojo jo pasirinkimu. 
Tačiau jeigu šis ramus, minkštais pirštais belai- 
kųs storų cigarų senyvas, aptukęs solidus ponas 
būtų išsitraukęs pistoletų ir nušovęs, Pajuoda ne
būtų išsigandęs. Per Pajuodos akis perbėgo visa, 
kas dabar jį ištiktų, jeigu jis dabar susidėtų su šia 
ponia. Jis būtų išstumtas iš kai kurios visuomenės, 
jį prislėgtų nuolatinio uždarbio rūpesčiai. Ne, tai 
yra kažkas baisaus, ir Pajuoda, lyg pagautas va
giant, lyg atsidūręs priš žmogų, kurį jis dabar auto
mašina sužeidė, lyg akivaizdoje teisėjo, smerkiančio 
visam gyvenimui kalėjiman, sako paskubomis:

— Bet gi tai visa pagaliau netiesa.
— Kas netiesa? — papsi ramiai cigarų biznie

rius, — kas netiesa? Juk kad mano žmonų mylit, 
tiesa, o kad aš jų jums taikiai be teismų perlei- 
džiu, nėra provokacija.

Pajuoda sekundę sėdėjo lyg medis ore, iš po kurio 
šaknų sprogimas išmetė žemę, ir paskui tarė:

— Bet aš nenoriu jums atimti jūsų žmonos.
— Ne, neatimti. Tik patogiai susitvarkyti. Juk 

jau jų atėmėte, — krautuvininkas buvo ramus. To
kiam žmogui galima pavesti aukso kasyklas.
—■ Ji man tik patinka, bet apie bendrų gyvenimų 
mes nekalbėjom, — Pajuoda atgauna pusiausvyrų.

— Sakei, kad myli, sakei, kad negali bemanęs gy
venti, — staiga užsiliepsnoja Julija: tokia beišsi- 
sukiojančio vagies laikysena jų užgavo, ji pasiju
to išgėdinta viešai vyro akyse.

— Tai žmogus visko pasakai, neverk, — Pajuo
da pradėjo karščiuotis, jam buvo gaila Julijos, bet 
mažiau negu savęs. Jis dabar jautė, kad reikia 
eiti, ir atsistojo.

— Taigi, tegu ji pasiima, kas jos, aš jai dar pri
dėsiu pasogų. Aš jai tai pasakiau ankščiau. Kam 
reikia triukšmo, kai vis tiek gyvenimo nebėra, ji 
tikėjo, kad tu jų pasiimsi.

— Ne, aš negaliu, — pasakė Pajuoda ir nutvė
rė durų rankenų.

— Anicetai! — šūktelėjo Julija, jos balsas buvo 
kaip šokančio į bedugnę žmogaus priešmirtinis 
šauksmas. Moteris puolė į paniekinimo ir atideng 
to išnaudojimo bedugnę.

— Mylėjau tave, bet negaliu, sudiev, — pasakė 
Pajuoda ir nušoko į gatvę.

— Anicetai, tu toks, — šūktelėjo Julija, jos pe
čiai trūkčiojo, ašaros riedėjo storu veido dažų sluoks
niu, biauriai jį darkydamas. Ji nugriuvo sofon ir. 
staugė.

— Va, niekšas išėjo. Jeigu vogtų kų iš krautuvės,
šaučiau, o kai žmonų, tai ramiai išleidžiu, — pasa
kė vyras. ' .

— Ir gerai, kad nušautum, — nuspiegė ji, ir vėl 
nukrito begaliniam raudojime .

— Nutilk, nėra ko verkti, argi tu nežinojai, kad 
visos turi pasisekimo, kai tebegyvena su vyru, o 
paskui jų nėra. Už tai, kad pasenai ir nežinojai, 
tai kauk dabar, aš tavęs nemušiu, jis tave primu
šė. Aš tau atleidžiu, nes daugiau siuvamų mašinų 
žiūrėjau negu tavęs. Gyvensim toliau, Užmiršk, nie
kam nieko nesakyk ir neminėk, — išėjo vyras į vir
tuvę, bet viso to Pajuoda nebegirdėjo, jis sėdėjo 
mašinoj, ir jo ausyse tebeaidėjo beviltiškai skam
bus jo paties vardas.
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Balsas iš sovietinio...
(Atkelta iš psl. 3)

kadais buvo vadinama Šventoji 
Rusija, autorius laiko, kad komu
nizmas esąs fašizmo benkartas, ir 
kad joje viešpatauja pastatyta 
beždžionė, kurios korupciniai ir ti-

dar viena naujosios postalininės 
žmoniškumo formos apraiška, pri
menanti jau mirusio rašytojo B. 
Pasternako likimą.

Kokia šitokių “ligonių” nuotai
ka, kurių tarpe buvo ir pats au
torius Tarsis? Priešingai dauge
lio vakarų koegzistencialistų nuo
monei, jie netiki demokratinių ar 
asmeninių laisvių išvystymu, ne
svarbu, ar jie yra komunistinės, 
caristinės ar fašistinės kilmės. 
Netgi jie nesmerkia stalinizmo 
laikotarpio socializmo progrese, 
bet patį blogį įžiūri pačiame so
cializme, kuris jų manymu yra 
nemoralus ir prievartinis reiški-

simena apie “Stalino laikų” grįži
mą). Vienas iš “bepročių, istori
jos studentas, pavadintas Tolia, 
pareiškia: "Faktas, kad partija se
kė Staliną ir sutiko su jo nusižen
gimais, patvirtina, kad ji pati ne
buvo geresnė už patį Staliną”. 
Kitas romane minimas personažas 
rašytojas Almazov, atpasakoja po
kalbį su moterimi gydytoja ryšium 
su jo pripažinimu “bepročiu”: 
...“Klausyk: tu neturi skųstis, 
kad patenki į beprotnamį. Šituo 
turėtumei net džiaugtis. Matai, ma 
no vyras buvo sušaudytas. Kitą 
dieną partijos sekretorius atvyko 
manęs paguosti tvirtindamas, kad

raniški valdovai siekia užgniaužti 
žmogiškąsias vertybes — individu
alinę laisvę”. Autorius tikisi, kad 
vakarai pagelbės laimėti šią kovą 
ir esąs tikras, kad laisvės pajėgos 
Sov. Sąjungoje nuolat stiprėja.

Būdinga, kad idealistai netiki 
kompromisu. Tarsis nepripažįsta 
taikingo sugyvenimo principo, da
bartiniu metu taip populiaraus 
Vakaruose. “Taikingas sugyveni
mas” jam primena Tolstojaus 
doktriną nesipriešinti blogiui. Ne
sąmonė kalbėti apie taikingą sugy
venimą. Klausimas yra kardinali- 
nis “ar žmogus yra individas ir 
asmuo kaip toks egzistuoja, ar

būtų kalbama tik apie vieną be- 
kompromisinę komunistinę pasau
lio imperiją, šioji koegzistencijos 
idėja nėra atsiradusi Kremliaus 
valdovų širdyse kaip moralinis im
peratyvas, bet greičiau baimės pa
diktuota. Ir dėl to ji (toji idėja) 
tuoj pat sugriūtų, jeigu pajėgų ba
lansas nukryptų Kremliaus (ar 
Kinijos) pusėn.

Būdinga, kad Tarsis pabrėžia 
sovietų — kiniečių konfliktą. Vie
nas iš likimo draugų, prof. Mario- 
ny, čia įžiūri gilesnį plyšį, negu 
vien tik partijų politiniai nesuta
rimai. Jis tiki, kad galios ištroškę 
Kinijos valdovai atominę bombą 
panaudotų lygiai prieš Rusiją, kaip 
ir prieš Amerikos J-nes Valsty
bes. (.Bus daugiau)

ALBERTUI BITINUI

Amerikoje mirus, jo brolį Valių Bitiną ir šeimą 

liūdesy giliai užjaučia

O. ir V. Arai

I. ir V. Darai

A. Giliauska*

nys. Tie “bepročiai’ nereikalauja 
socializmo ar demokratijos atgi
mimo pačiame partijos aparate 
nei sugrąžinimo “leninizmo nor
mų”, partijos gyvenime; jie tik 
reikalauja spalio revoliucijos per
vertinimo ir pastangų sukurti Ru
sijoje tikrą demokratiją. Jie at
virai kalba apie stalinizmo kilmę, 
apie suvaržytą destalinizaciją 
(paminėtina, kad laikraščiai už-

partija niekad neužmirš, ką ma
no vyras buvo padaręs... Tą jie vi
si tvirtina. Nuostabu, ką? Negi 
jie visi galvoja, iš tikrųjų, kad 
tos našlės ir našlaičiai, kurių yra 
tūkstančiai, kad mes užmiršome, 
ką partija yra mums pada
riusi?”

Kalbant apie komunistinę impe
riją, šitą šeštąją pasaulio dalį, aps
tatytą kalėjimo sienomis, tą, kuri

ne” — svarsto knygos veikėjas 
rašytojas Almazovas. Tai morali
nis ir filosofinis klausimas ir atro
do, kad vakarų koegzistencialistai 
šita kryptimi net nepagalvojo. Gi 
iš tikrųjų taikingo sugyvenimo 
pagrindas yra atominė bomba. 
Jeigu Sov. Sąjunga (arba komu
nistinė Kinija) vienintelė turėtų 
atominę bombą, tai nebūtų jokios 
taikaus sugyvenimo politikos; te-

ATOMINIAI ĮRENGIMAI GRENLANDIJOJ

AR AS DAR LIETUVIS ?
Pulgis Andriušis

Prieš, atsakydami į šitą paklaus
kime dar kitą klausimą: ar aš jau 
australas? Arčiausia tiesos bus 
atsakymas į abudu, kad aš esu nei 
velnias, nei gegutė!

Taip svarstė Kęstas Pažemec- 
kas, besivartydamas lovoj sekma
dienio rytą, išvakarėse atprakaita- 
vęs pajamingus antvalandžius.

— Kęstai, tu vis dar puti į akį?
— tarė nepikta, bet viskam pasi
rengusi, Pažemeckienė, įšokus mie- 
gamajan pilna galva spalvotų san
kabėlių bei suktukų, sakytum gė
lių iš darželio.

— Zosele, geriau paporink man,
— tarė Kęstas, — kas mes esam: 
lietuviai ar australai?

— Irgi atrado apie ką šnekėti

krikštijom ir Veronikos vardu, 
kaip jos motina turėtum tai šiek 
tiek prisiminti, — šnekėjo vis no
rėdamas laimėti daugiau laiko sa
vo sąnariams atitiesint po sunkių 
antvalandžių Pažemeckas. — Ir 
Veronika dar ne bet kokia šven
toji!

— Gana, — tarė pribaigtinai 
Zosė, — svečiai jau suprašyti, 
čiapsai šaldytuve, nėra ko čia 
mums kištis į šventųjų gyvenimus! 
Va, gausi arklinį šepetį, gerai iš- 
gramdyk barbecue kaktą, visa pri- 
skretus lyg nacių krematoriumas 
prieš pat karo pabaigą!

— O ir iš viso tas barbecue, — 
sako dar kartą Kęstas žūt-būt pa
siryžęs užgaišti nors pusę minu
tės, prieš atsikeldamas, — yra ne 
kas kita, kaip Amerikos laukinių

prisisegęs moterišką žiursteį, kū
rena pečių, ant įkaitintų akėtvir
balių traiškanotom akim čirškina 
avieną maišo mėsgalius trišake 
kačergute, sunkasi kraujas ir rie
balai, visas paišinas, apneštas 
karštų sviltų, sakytum, pats velnias 
tarnybos laiku pragare.

Bet kartu ir ne velnias. Suras- 
kit kur bent vieną padorų kipšą, 
kad jam ant gauruoto pilvo kas 
parištų moterišką pridurką! Mir
tų iš gėdos, nors ir jiem draudžia
ma mirti.

Oi užkukuotų savo žmonelei 
Kęstas Pažemeckas, jeigu ji būtų 
bandžius jam parišt žiurstą Lietu
voj ir dar svetimų žmonių akivaiz
doje!

Bet čia, Australijoje, jisai nei 
velnias nei gegutė.

JAV kariniai inžinieriai įrengė tyrimų laboratoriją Grenlan
dijoje po ledu. Viskas čia apšviečiama ir apšildoma atomine 
energija. Šioji mokslinė stovykla įrengta apie 800 mylių nuo 
šiaurės ašigalio, kur virš 100 mokslininkų ir pagelbinio perso
nalo studijuoja oro sąlygas žiauriausiame klimate.

Panašią moksliną stovyklą amerikiečiai numato įrengti ir 
Pietuose — Antarktikoj.

NAUJI LEIDINIAI
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Filatelistų Draugijos LIETUVA 
biuletenis. 1966 m. vasario mėn. 
Nr. 1(101). Šiame numery pami
nima lietuvių filatelistų draugijos 
20 metų sukaktis, įdomūs rašiniai 
apie Lietuvos ir kitus pašto žen
klus, draugijos narių pardavimo ir 
keitimosi pasiūlos ir kit. Hektogra
fuotas leidinys 24 psl. Redaktorius 
E. Petrauskas, 7742 So, Troy St., 
Chicago, Ill. U.S.A.

A SURVEY OF DEVELOP
MENTS IN CAPTIVE LITHU
ANIA in 1963-64 by Vytautas Vai
tiekūnas Išleido Komitetas už lais
vą Lietuvą. Tai yra stambus 141 
psl. didelio formato rotatorium 
spausdintas veikalas apie gyveni
mą okupuotoje Lietuvoje. Turiny 
paliečiama politinė situacija, eko
nominė situacija, darbo ir sociali
nės problemos, švietimas, kultūri
nis gyvenimas, religija ir Bažny
čia. Gaunama: The Commitee for 
a Free Lithuania 29 West 57 th 
Street, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A. Kaina nepažymėta.

Amerikiečių lietuvių spauda pra
neša, kad sydnejiškio p. V. Šlio
gerio knyga — atsiminimai apie 
prez. A .Smetoną jau atiduoti 
spausdinti. Leidinį finansuoja p. 
J. J. Bačiūnas.

tokį gražų sekmadienio rytą! — 
kiek suirzo žmonelė, — tegu tuo 
serga tie, kurie skaito lietuviškus 
laikraščius ir lanko susirinkimus. 
Va, geriau nevapaliavęs niekų, 
šoktum į šliures ir iki pusryčių ap
valytum barbecue, visas suodinas 
kaip Antikristo pečius nuo pasku
tinio baliaus. Be to, aprankiotum 
pievutėje nugraužtus čiapsų kau
lelius nuo ano barbecue, kai šven
tėm sidabrines vestuves, nenorė
jai, kad įsigytume šunį, tai dabar 
pats kuopkis. Po pietų gi ims rink
tis svečiai Aldonos gimtadieniui 
pagerbti.

— Zosyte, sakyk, kas mes esam? 
Žmonės katalikai, ar ne, lietuviai, 
ar ne? — vėl klausia Kęstas, no
rėdamas pratęsti smagų pasilepi- 
nimą lovoj. — Jeigu Lietuvoj 
švęsdavom tiktai varduves, tai ko 
gi čionai mums pasiduoti parma- 
zonams? Va, kai ateina šv. Petriko 
diena, tai ne tik Airija, bet ir visas 
angliškai kalbantis pasaulis paža
liuoja, net mačiau vieną lietuvį 
Adelaidėje su žaliu ženkleliu atla
pe, girdi, jo bosas esąs airis...

— Kęstai, — čirškulingai tarė 
Pažemeckienė, — atsimink, kad 
mūsų Aldonos sužadėtinis Mac- 
Callum nėra nei katalikas, nei 
airis, gali užsigauti, po to jo ne
prisišauksi nė su 20 galionų alaus 
statine. O gi, be to, tokios švento
sios Aldonos iš viso nėra!

— Tačiau mes ją bažnyčioj pa-

indėnų išradimas, kam jo čia dabar 
prireikė lietuviams, kurie iš seno
vės turi tokius kultūringus vaišių 
papročius?

— Čia tai jau peržengsi visas 
kantrybės ribas! — šoko Zosė lo
vos linkui, kad net plaukuose su- 
tintiliavo, sudzinguliavo suktukai 
lyg užkliudyti sietyno liktorėliai.
— Generalgubernatorius, pačios 
karalienės apdovanoti džentelmo- 
nai, aukštos lėdys, kino žvaigždės 
turi įsirengę net po tris barbecue 
už durų, o tu man čia šaukiesi 
į netašytų kaimiečių kultūrą, ar 
aš neskaitau Woman’s Weekly? 
Griebk šepetį ir negadink man die
notvarkės!

O ta dienotvarkė vyko įprastu 
būdu. Pavakariukais ėmė gūžėti 
svečiai, daugiausiai jaunimas, vie
ni turėjo lietuviškas pavardes, kiti
— australiškas, bet visi išvien kal
bėjo angliškai.

Gi Kęstas Pažemeckas, teisėtas 
vyriškos lyties namų šeimininkas,

ĮDOMŪS FAKTAI

PASAULY IR PAS MUS
Lietuvaitė Beatriče Liutkevi- 

čiūtė, geriausiai baigusi iš visų 
Buenos Aires komercinių gimna
zijų, apdovanota auksiniu garbės 
ženklu ir virš puse milijono pezų 
studijoms. Apie tai plačiai rašė 
Argentinos spauda visur paminint 
jos lietuvišką kilmę.

— ★ —

Pernai Adelaidės Technologijos 
Institutą baigė inž. V. Stačiūnas, 
kuris tos pačios mokyklos vado
vybės pakviestas dėstyti ir jau lek- 
toriauja. Nors inž. V. Stačiūnas 
ir labai užimtas savo specialybe 
ir tarnyba, kviečiamas visada su
randa laiko dalyvauti ir akty
viai pasireikšti vietos lietuviško
je veikloje.

Balandžio mėn. Adelaidės Tech
nologijos Instituto diplomas bus 
įteiktas jį baigusiam Vyt. Neve- 
rauskui, Australijos Rajono liet, 
skautų vadui. Jau dabar jis yra 
paskirtas Tubular Steel Indust
ries fabriko ir įstaigos buhalteriu. 
Vyt. Neverauskas skautauti pradė
jo dar Alytuje besimokydamas ir 
apdovanotas už skautišką veiklą 
mūsų skautų ordenais ir Pietų 
Australijos Skautų Sąjungos ati
tinkamu medaliu, kurį jam įteikė 
Pietų Australijos gubernatorius.

— ★ —

Kanados Liet. Bendruomenės 
organai svarsto galimybes, kaip 
atsikviesti lietuvius iš Pietų Ame
rikos, ypač Brazilijos, kur jie ten

skursta be vilties, prasigyventi. 
Tuo reikalu padaryta žygių ir Ka
nados imigracijos įstaigose. Tokia 
mintis jau ankščiau buvo iškelta 
“Mūsų Pastogėje”.

— ★ _
“Journal Americain” susumuo

ja, kiek kuris kraštas tebėra sko
lingas Amerikai dar iš pirmojo pa
saulinio karo. Be kitų ten pamini
ma ir Lietuva, kuri esanti Ameri
kai skolinga 9.636.135 dol., Latvija 
virš 10 mil., o Estija net 26 mil.

UŽ LAISVĘ IR 
CIVILIZACIJA

Tokia intencija šaukiamas vie
šas susirinkimas — mitingas Syd- 
nejuje balandžio 14 d., ketvirta
dienį, 7.30 vai. vak. Monash Hali,

Mirimai
Kovo 30 d. savo bute rastas ne

gyvas Silvestras Valys, žinomo 
veikėjo ir visuomenininko ir da
bartinio ALB Tarybos p-ko Jdno 
Valio brolis. Velionis buvo pačiam 
savo amžiaus pajėgume. Spėjama, 
jį pakirto širdies ataka. Tikimės 
sulaukti išsamesnio pranešimo 
apie šį nuoširdų i raktyvų lietuvį.

. ★
Amerikoje mirė gerai sydnejiš- 
kiams lietuviams pažįstamo visuo- 
meninko V. Bitino brolis Alber
tas.

PARUOŠĖ B. WILSON

Žemėje yra toks pat vandens Srityse, kur ypač sausa, vanduo Apie vidną septintąją žemės 
kiekis, kaip buvo pačioje pradžioje, surenkamas į rezervuarus, dirb- sausumos sudaro dykumos su lė

tinius ežerus. Tokiose srityse van- kiančiu smėliu. Seniai žmogus gal-

kampas New South Head Rd., ir 
Vickry Ave., Rose Bay. Šis susi
rinkimas organizuojamas ateivių 
ir australų suformuoto komiteto. 
Kalbėtojų tarpe žymūs australų

politikai ir visuomenininkai. Bus 
pasisakoma Vietnamo ir kitais 
Australijai gyvybiniais klausi
mais.

Kviečiami šiame mitinge kuo 
gausingiau ir aktyviau dalyvauti.

(j-P-k.)
— ★ —

Pašto darbuotojų streikas
Australijos pašto darbuotojų 

streikas, prasidėjęs pereitą savai- ' 
tę, dar galutinai nebaigtas. Pašti
ninkų unija reikalauja, kad būtų 
mokami vienodi atlyginimai tiek 
vyrams, tiek moterims. Daugely 
vietų pašto susisiekimas pairęs.

KAS PAGALIAU ATRADO 
AMERIKĄ? Pradžioje buvo Ko
lumbas. Praėjusiais metais paaiš
kėjo, kad tai buvo norvegas Leif 
Ericson, atplaukęs į šį žemyną 
dar 500 metų anksčiau už Kolum
bą. Dabar du antropologai tvirti
na atradę įrodymų, kad japonai 
buvo pasiekę šį žemyną 3.000 me
tų prieš Kristaus gimimą arba 
4.500 metų prieš Kolumbą. Minė
ti antropologai tvirtina atradę in
dų liekanų ,kurie buvo gaminti 
Japonijoje.

Vandens cirkuliacija (kaip pavaiz

duota paveiksle) žinoma jau la

bai seniai, ir mokslininkai bando 

surasti priemonių, kaip tą cirku

liaciją ręguliuoti, kad vanduo pa

siektų norimas vietas ar sritis.

dens daugiau prarandama jam iš
garuojant, negu jį sunaudojant. 
Amerikoje išrastas toks prepara
tas, kuris paskleistas rezervuaro 
paviršiuje sudaro plonytę plėvelę 
ir sumažina garavimo procesą, šis 
preparatas nekenksmingas žmogui 
nei kitiems gyviams bei augalams 
ir gana pigus.

vojo, kaip sutvirtinti dykumų smė
lį, kad paskui galėtų laikytis aug
menija. Amerikos Standard Oil 
Kompanija pagamino tokį naftos 
gaminį, kuris paskleistas ant kopų 
smėlį sutvirtina ir net prilaiko 
drėgmę, kad lengvai gali tarpti 
augmenija.

LINKSMAS
NUOMONIŲ SUTAPIMAS

Fabriko lentoje buvo iškabintas 
toks komunistinį solidarumą rei
škiąs pažadas:

“Kai iškils reikalas, mes žygiuo
sime ginti pasaulinio socializmo”. 
Po tuo pažadu buvo parašas: “Pro
fesinių Sąjungų Komitetas”.

Sekantį rytą šalia to pažado atsi
rado lapelis su šitokiu įrašu:

“Viso geriausio ir sėkmės jums!”
Šičia parašas buvo “Darbinin

kai”.

NETEISYBĖ — CENZŪROS 
NĖRA!

Vakarų laikraščio bendradarbis 
parašė laišką iš Sov. Sąjungos sa-

KAMPELIS
I

vo laikraščiui. O parašęs dar pri
rašė:

“Tikiuos, kad šis laiškas pa
sieks jus, nors valdžia čia baisiai 
cenzūruoja laiškus”.

Po kelių dienų tas laiškas buvo 
grąžintas jam su šitokiu prierašu:

“Nepersiųsta gavėjui, nes yra 
prirašyta melo apie šį kraštą: juk 
šiame krašte nėra jokios privačių 
laiškų cenzūros”.

BŪDAS
— Įdomu, kaip toji Pliurpalie- 

nė nuolat gauna pinigų iš savo 
vyro?

— Labai paprastai: sako jam, 
kad jį paliekanti ir grįžtanti pas 
mamą, ir jis tuojau pat jai duo
da pinigų kelionei.
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Paskutines vasaros turnyro run
gtynes visos Vyties krepšinio ko
mandos pralaimėjo.

Pirmoji vyrų komanda žaidė ne
blogai bet nepajėgė išplėšti lai
mėjimo iš C.Y. komandos. Pralai
mėta 31-37 (12-17). Taškai: K. 
Jaunutis 16, V. Levickis 8, R. Dau
gelis 5 ir E. Gudelis 2.

Nors antrame rate buvo patir
ta labai daug pralaimėjimų, vis
gi anksčiau pelnyti taškai išlaikė 
rytiečius trečioje vietoje ir da
bar duos teisę žaisti ketvirčio fi
nalus.

ketvirtis vietos. Taškai: A. Rei- 
vytis su D. Andrew po 8, T. Ford 
su G. Andrew po 4 ir A. Bernai
tis 2.

BESIRENGIANT OLIMPIADAI MEKSIKOJE

★
"D” grupės komanda labai blo

gai žaidė antrą puslaikį ir pralai
mėjo prieš Bays 25-47 (11-11). 
Taikai: J. Smit 14, E. Brazauskas 
5, A. Palaitis 3, G. Degroot 2 ir J. 
Mikužis 1." Pralaimėjimas išmetė 
mūsiškius iš ketvirtos vietos.

Merginų pirmoji komanda pas
kutinį susitikimą turėjo su antro- i 
j e vietoje stovinčia K — Jets ko
manda. Pralaimėta 31-37 (17-23) 
rezultatu. Taškai: N. Vyšniaus- i 
kaitė 15, V. Jucytė 7, G. Krivic- . 
kaitė 5 ir M. šiukšterytė 4. Ne- ; 
žiūrint pralaimėjimo komanda su
žaidė labai gerai. Pirmo puslan
kio pabaigoje buvo padaryta ke
lios klaidos, kainavusios kelis taš
kus. Antras puslankis buvo vytie- 
čių, tik gaila, kad dėl blogo bau
dų mėtymo nebuvo išnaudotos lai
mėjimui. Komanda padarė pažan- , 
gą ir žiemos sezone sukels rūpės- : 
čių pirmaujantiems vienetams.

"G” grupėje žaidžianti koman
da pralaimėjo prieš M.B.C. 26-38 
(12-14). Šis pralaimėjimas sulygi
no komandą su kita taškų santy
kyje. Vytiečiai, turėdami bloges
nį mėtymų procentą, iškrito iš

Antroji mergaičių komanda ne
susirinko į rungtynes prieš United 
Church ir užsirašė 0 — 20 pralai
mėjimą. Sezoną ši komanda baigė 
pirmoje vietoje ir žais pusfina
lius dėl teisės patekti į finalus.

B.N.

Yra puikiai žinoma, kad apkro
vus raumenis dideliu fiziniu krū
viu, organizme pasireiškia deguo
nies stoka, gana didelė normalio
mis varžybų sąlygomis, ir nepaly
ginamai išauganti startuojant ten, 
kur oras žymiai retesnis už nor
malų. Tokiu atveju disproporcija, 
kylanti tarp organizmo deguonies 
poreikių ir gaunamo jo kiekio dar 
labiau padidėja. Juk sportininkas, 
startuojantis stadione, esančiame 
2400 m virš jūros lygio, deguonies 
gauna net 29 procentais mažiau 
negu žemumų sąlygomis. Šis de
guonies įsiskolinimas sukelia įvai
rius net geriausiai pasiruošusio 
sunkiam darbui organizmo funkci
jų sutrikimus. Greičiausiai deguo
nies stoką pajunta smegenys, plau
čiai, kraujas ir raumenys. Tačiau 
jautriausiai į tai reaguoja sme
genys. Todėl, jei jos tik negauna 
reikiamo deguonies kiekio, sporti
ninkas kaip mat praranda sąmo
nę.

Savaime aišku, kad čia sunku 
išvardinti visus tuos organizmo 
funkcijų sutrikimus, kuriuos su
kelia deguonies įsiskolinimas. To
dėl pažvelkime vien į raudonųjų 
kraujo kūnelių vaidmenį, organiz
mui prisitaikant prie kalnų sąlygų. 
Kaip žinoma, šie kūneliai iš plau
čių išnešioja deguonį visam orga
nizmui. Besitreniruojančio žemose 
vietovėse sportininko kraujo sudė
tyje yra apie 25 trilijonai šių de
guonies “nešikų’’, tačiau šio skai
čiaus žymiai per maža, susidūrus 
su praretintu oru, nes pasirodo,

jog panašaus treniruotumo kalnuo
tų vietovių gyventojai turi raudo
nų kraujo kūnelių mažiausiai treč
daliu daugiau. Tai ir įgalina juos 
išlaikyti didesnį krūvį be žalos or
ganizmui.

Daugelio pasaulio šalių medikai 
šiandien ieško būdų, kaip geriau 
pritaikyti sportininko organizmą 
startams tokiose sunkiose sąlygose. 
Tačiau, kaip minėjome, ne visi 
sportininkai, atvykę į Meksiką, 
bus vienodoje padėtyje. Tyrimai 
parodė kad sprinteriams, kurie 
varžybų metu vos kelis kartus įkve
pia ir iškvepia, praretintas oras ne 
tik nespėja pakenkti, bet net tam
pa “talkininku”. Bėgikas, kalnuo
toje vietovėje (esančioje virš jū
ros lygio 2300 m) sutikęs mažesnį 
oro pasipriešinimą, gali nubėgti 
100 m net 0,2 sek. greičiau negu 
žemumoje. Tą patį galima pasa
kyti ir apie šuolininkus. Štai to
dėl sprinteriai ir šuolininkai Pana- 
merikos žaidynėse ir nustebino fan
tastiškais rezultatais.

Įdomus yra ir tas faktas, jog 
visi Meksikos sprinto rekordai yra 
pasiekti Mechike, o visi vidutinių 
ir ilgų nuotolių rekordai užfiksuoti 
toli nuo šio miesto žymiai žemes
nėse vietovėse esančiuose stadio
nuose.

Tie patys tyrimai parodė, kad 
tie olimpiečiai, kurių varžybos 
trunka ne ilgiau 90sekundžių, Me
chike gali tikėtis aukštų rezultatų 
ir net rekardų. Tačiau visi kiti 
susidurs su nemažais sunkumais. 
Todėl kai kurių šalių specialistai 
siūlo tokią išeitį: prieš startą spe
cialiose kamerose su
slėgimu prisikvėpuoti praturtinto 
deguonimi (50 proc. deguonies) o- 
ro, sudarant organizme laikinas 
deguonies “atsargas”. Tačiau pa
našias deguonies “vonias” olimpi
nė charta uždraudė, nes jos yra 
stimuliuojanti priemonė — dopin
gas. Vadinasi, reikia ieškoti kitų 
kelių, siekiant pagreitintai aklima
tizuotis. Todėl medicinos bei spor
to specialistai pastaruoju metu

lyg kartono tuščia dėžė. Ir taip vi- -taip dažnai ir kalba apie šią prob- 
sur: griuvo bažnytėlės pilioriai,

padidintu

Nenugalimi Brazilijos pavojai
Mūsų miškuose rudi ar juosvi 

vikrūs gyvastėliai — skruzdės 
nesukelia kokio nors išgąsčio nie
kam, nebent netyčiomis skruzdė
lyną užsėdusiam. Ir tada trumpas 
klyksmas, pasipurtymas, reikalas 
baigtas. Anaiptol to nėra Brazi
lijoje. Tenai sprunka kas tik gy
vas nuo skruzdžių antplūdžio la
biau, kaip nuo bolševikų...

Ten skruzdės milijonais metų už 
žmogų senesnės, ir jos pašėlusiai 
išgudrėjusios, kad jokiomis mo
dernaus mokslo “tručiznomis ’ ne
įveikiamos.. Tokios jos atsargios 
ir sugebančios laiku prieš nuodus 
imunizuotis. Brazilijoje kasdieni
nis klausimas nuo seno: arba bra- 
riliečiai sunaikins skruzdės, arba 
šios braziliečius. Ne raupsai, ma
liarija, ne skorpijonai, gyvatės, 
o skruzdės graso Brazilijai.

iš lauko. Jie patys nieko nemato, 
bet ir patys nepasirodo: niekuo
met neprasigraužia lauk.

Na, ir prasidėjo! Bibliotekoje 
vienuolis atidarė spintą — toji 
iškart sugriuvo. Valgykloje sėdo
si prie stalo — tasai susmuko,

TERMITAI
Neperseniai Brazilija pasistatė 

naują sostinę — Braziliją. Ir ma
note, kad buvo taip paprasta rasti 
sostinei vietą. Ilgai gamtininkai 
ir inžinieriai suko galvas, ieško
dami apysaugės vietos: toli nuo 
termitų ir nepakeliui skruzdėms 
plėšikėms. Ir mūriniai namai bei 
gelžbetoniniai įrengimai neatspa
rūs minėtiems vabalams... Skruz
džių antpuoliai išgąstingai pavo
jingi ir baigiasi paprastai: gyvas, 
jei spėsi pasprukti. Ir sprunka, 
kas tik pabėga ir jei spėja pabėg
ti. Termitai taip slaptai ir klas
tingai įsirausią į gyvenvietes, jog 
niekas nieko neįtaria tol, kol ant 
galvos užgriūva stogas... O, taip!

Kur ir kaip gyvena šie insek- 
tai?

Miškuose jų tėviškės. Iš lauko 
nieko įtartina nepastebėsi priėjęs 
kupstą ar kietą lyg akmenį iški
limą. Viduje gi, po žeme, knibžda 
milijonai paslaptingų pilkų ir ru
dą aklų gyvūnėlių. Termitai akli, 
keliauja tik naktimis, vilkdami 
fosforuojančias savo lervas per 
miškus. Nieko jie nebijo, nieko, 
tik saulės spindulio, švystels kait
ri saulutė, ir baigta su termitu.

Termityno viršus visai skiriasi 
nuo skruzdėlyno. Jis kietas lyg 
betonas. Iš tikro termitai savo

koloniją lipina iš silicijaus rūgš
timis suvirškintos medžio celiulio
zės. Ir toks pastatas, kai sukietė
ja, jokiam kirviui ar akmenskal
džio kūjui jau nebeįveikiamas. 
Nei potvyniai ar smarkūs tropi
niai lietūs termitynui nepakenkia: 
sumanūs gyvūnėliai sugeba už
sklęsti sandariai angas. Termity-
nai šimtmečiais išlieka, ir jų ko- subiro tvoros, sutreškėjo laiptai, 
lonijos praktiškai amžinos, nebent 
užpuls skruzdės ar žmogus dina
mitu išsprogdins. Vietiniai gy
ventojai niekuomet nesprogdins ir 
neužkabins termitų, pasitrauks 
jiems iš kelio. Paskiri gyventojai 
prie šių niekadėjų spaudimo ne
priaugę. Su jais tiktai gerai orga
nizuota valstybinė “gynyba” gali 
sėkmingai stoti akivaizdon.

Antrojo pasaulinio karo metu 
brazilai internuotus vokiečių laivo 
jūreivius pasiuntė į džiungles 
prieš termitus kovoti. Tai buvo 
lyg pasmerktųjų miriop darbas, 
lyg Romos galerininkų vergai. Vo
kiečių cisterzensai, ilgai darbavę- 
si Brazilijoj, sulaukė vyriausybės 
dėkingumo ir gavo sklypą žemės 
bei sumą naujam vienuolynui pa
statyti. Kur statyti, galėjo vienuo- 
liukai patys pasirinkti. Kur dau
giau benorės statyti misiją, jeigu 
ne prie platoko kelio, kur nemažai 
turistų ir pamaldžių sielų! Vieti
niai gyventojai vienuoliams nepa
tarė čia prasidėti. Bet kas tau 
darbštų ir sumanų vokietį perkal
bės?

Nutarta ir pastatyta. Vietiniai 
misijos plantažų darbininkai nuo
latos vienuoliams primindavo na
mie nenakvoti, arba bent nakvoti 
su būtinų dalykų lagaminėliu ir 
drabužiais prie lovos... Vienuoliai 
gi tebijojo Dievo ir nieko daugiau. 
Treji metai ramybėje slinko. Nie
ko! Termitai, atrodo, pasalūniškai 
tykojo, kol vienuoliai atbaigs mi
sijos plantažus. Jau skambino 
varpai, pamaldūs vienuoliai gie
dojo padėkos giesmes, kai klaup- 
kose, suoluose ir sienose ėmė kaž
kas krebždėti. Milijonai aštriausių 
žandikaulių pasileido griauti vie
nuolyno šviežutėlius pastatus iš 
vidaus. Mažieji bestijos tokie pa
salūniški, kad niekas jų nemato

ir visa visa, kas medinio buvo, 
liko viduje sugriaužta. Vienuoly
nas žuvo mažųjų bestijų nasruo
se.

Kai abatas nuvyko į San Paulo 
pagalbos prašyti, ten jis teišgir- 
do paprastą, bet brazilišką patir
tim paremtą atsakymą: “Palikite 
ir rinkitės kitur, nuo termitų ne
atsiginsite, sunaikinsite tūkstan
čius, užpuls milijonai”.

Tikrai. Vienur kitur nuvirsta 
traukinys todėl, kad pabėgius ter
mitai sudorojo. Tiltu riedėdamas 
vežimas neretai nugrimsta su visu 
tiltu į bangas, nes termitai spėjo 
polius sugriaužti. Senoji ir nau
joji šalies patirtis sako tiktai vie
na: termitams pasirodžius reikia 
sprukt!

lemą.
Ir ne tik kalba, bet ir imasi kon

krečių priemonių. Švedijos sporto 
vadovai jau priėmė nutarimą su
rengti dviejtj mėnesių treniruo
čių stovyklą Etiopijos sostinėje 
Adis Abeboje, esančioje 2424 m 
aukštyje virš jūros lygio.

Tačiau yra ir kitokių nuomonių. 
Hamburgo Odimatologas Horst 
Jungman kurį športbundas pas
kyrė atsakingu už Vakarų Vokie
tijos sportininkų . aklimatizaciją, 
pareiškė, jog vargu ar reikia pus
trečio mėnesio, norint prisitaikyti 
prie kalnų sąlygų. Tačiau ir jis 
įsitikinęs, jog aklimatizacija — 
rimta problema. Todėl Jungmanas 
ruošiasi šį rudenį kartu su geriau-

SKRUZDĖS PLĖŠIKĖS

Kitaip

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

ROSE
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Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir uaimokėjimui. Mo» kalbama vokiikaL
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Cistersiensų abatas, pamaldus 
kunigas, darbštus vokietis neturė
jo braziliečių dorybės: nepasitikė
jimo. Laikų laikais braziliečiai ko
voja su visokiais kenkėjais ir pik
tadariais: gyvatėmis, skorpijo- 
nais, vorais, skėriais, skruzdėmis, 
moskitais ir klastinga gamta. Ne
stebėtina tokia jų laikysena. Vi
sur jis nepasitiki, ar ką stato, ar 
ką planuoja, visur įžiūri trumpa
laikiškumą ir laikinumą.
gi vokietis, riteris prieš mirtį ir 
velnią. Jis puola pasaulį, jis ban
do gyvenimą priversti.

Už kelių šimtų kilometrų vokie
čiai cisterzienzai pasirinko naują 
sklypą naujam vienuolynui. Vėl 
vietiniai nemokyti žmoneliai per
spėjo čionai nestatyti, nes skruz
dės galinčios misiją sunaikinti. 
Jie perspėjo, bet kas gi įtikins 
vokietį, girdintį Brazilijoj viso
kiausių liūdnų pranašysčių? Jie 
nebojo nė baisiųjų “saūbo”, ar 
’ekiton“ — mėsėdžių lapus kertan
čių skruzdžių. Ką gi skruzdė gali 
pagaliau pakenkti žmogui, ypač 
jeigu sumaniai jos ginsiesi?

Saūbas pasipila plantažuose, 
nukerta žalumynus, juos sukapo
ja smulkiai ir velka taip namo, 
kur žalumynuose užveisia savo 
ūkius: grybų plantažus. . Ekiton 
skruzdės puola gyvulius ir žmo
nes. Iš nelaimingos aukos per ke
lias valandas tik ramsčiai telie
ka. Tokios baisios tos ekiton. Nuo 
jų klykdami, rėkdami mauna to
lyn džiunglių žvėrys, gyvuliai,

ropliai ir viskas. Ir jas pajutęs 
žmogus neturi laiko nė minutės 
pasigriebti sau lagaminėlio.

Ir pradėjo naujomis viltimis 
vokiečiai statytis. Statėsi, o vie
tiniai kraipė galvas. Metus statė, 
metus sodino daržoves. O kad 
kaip nors nenaudėlės neįsiveistų 
soduose, vokiečiai vienuoliukai ne
pagailėjo pusėtino griovio apsu
kui, kurį, pavojaus metu, vande
niu gali pritvindyti iš upės.

Ir tikrai, kai skruzdės pasiro
dė, vienuoliai pradėjo vandeniu 
gynybą. Bet ką gi reiškia gudriai 
ir išalkusiai miniai vanduo? Vie
nuoliams ant kranto besididžiuo
jant pergale, skruzdžių darbinin
kės atsisuko nuo kanalo ir pa
traukė link medžių ir plantažo 
augalų. Jie džiaugėsi ir nematė, 
kad specialūs žvalgų daliniai ieš
kojo persikelti sausumon. Jiems 
besidžiaugiant, staiga ėmė sting
ti kraujas gyslose: per kelias va
landas nuo medžių, krūmų krito 
lapas po lapo. Viskas staiga nu
pliko. Skruzdės vilko lapus link 
kanalo, rišo juos į plaustus, kel
tus, lyg kokius pontaninius 
ir jais skruzdės pasinešė 
krantą. Instinktyviu, tarsi 
gencijos, gudrumu plėšikės
kiai vykdė invaziją. Vienuoliai 
bandė gintis lazdomis, kuolais, 
šluotomis. Bet ką reiškia keli vy
rai prieš milijoninę armiją? Pa
čios lazdos greit aplipo skruzdė- 
mis, kurių pirmas greitasis tikslas 
pulti žmogaus akis ir burną, mat, 
tenai yra skruzdėms skanaus sū
rumo. Ir puolė jos gynėjus, pani
koj pakrikusius.

(Pabaiga psl. 6)

tiltus, 
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šių VFR sportininkų grupe nuvyk
ti į Mechiką.

—- Mes norime kartu su Meksi
kos mokslininkais padirbėti ties 
šia problema, — pareiškė Jung- 
manas. — Mums reikia išspręsti 
svarbiausius klausimus, susijusius

VYNAS GYDO
Jeigu vyną vartoti su saiku, 
ne gerti iki valios ir galios, fai 

jis gali būti nebloga gydomoji 
priemonė. Nedidelis alkoholio
procentas vyne pagyvina nervų, 
širdies ir kraujagyslių veikimą. 
Ypač sveika vynas skilviui, nes 
žadina apetitą ir padidina virški
nimą. Žmonės, kurie silpnai virš
kina, gerai daro, jei prieš valgy
mą išgeria stiklą baltojo vyno. 
Koks tas vynas turi būti, tai kiek
vienas pasirenka pagal savo sko
nį. Ne riebūs patiekalai daug 
greičiau suvirškinami, jeigu val
gant išgeri kiek vyno.

Raudonajame vyne yra dides
nis kiekis tanino rūgšties, kuri 
sustabdo viduriavimą. Jau iš se
nų laikų žinoma, kad karščio tu
rinčiam žmogui galima duoti 
lengvo vyno, o paskutiniaisiais 
laikais nustatyta, kad vyne esa
ma tam tikros medžiagos, kuri 
padidina žmogaus kūno atsparu
mą, ypač prieš apsinuodijimą. 
Karščio turintieji ligoniai gali 
gerti vyną ir nejusti jo svaigi
nančios įtakos. Dabar daktarai 
neretai rekomenduoja ligoniams 
kiek vyno, kaip natūralią gydy
mosi priemonę, ypač tada, kai li
goniai nepakelia kai kurių vaistų. 
Priprasti prie svaiginančio vyno, 
daktarų nuomone, nėra pavojaus, 
nes leidžiamieji vyno kiekiai bū
na nedideli.

Vynas, kaip stiprinanti prie
monė, buvo žinomas net senais 
laikais Egipte. Daktarai tada jau 
vartodavo tenai vyną, kaip gydo
mąją priemonę nuo širdies ir skil
vio ligų. Tačiau vynas tada bu
vo labai brangus, ir tiktai tur
tuoliai galėjo jį vartoti. O mūsų 
laikais geras vynas beveik vi
siems prieinamas.

Geriau pirkti jo mažiau ir re- 
čiau, bet už tai tikrai gerą ir tin
kamą, kad būtų ko daugiau nau
dos.

O

S

V. Čekauakienė

su kalnų klimatu. Jei to nepada
rysime, olimpinėse žaidynėse at
rodysime liūdnai.

Išsirengė į kelionę ir prancūzai. 
Jau paskelbta Prancūzijos delega
cijos į Mechiką sudėtis, kurioje yra 
57 sportininkai, biologai, patalo- 
gai, gydytojai-terapeutai, dietos 
specialistai ir net veterinorius (ar
klių aklimatizacija taip pat kelia 
nemažesni susirūpinimą ir net gal
vojama prašyti TOK’ą perkelti 
olimpines raitelių varžybas į že
mesnę vietovę).

Kupini ryžto išlaikyti savo pozi
cijas, iškovotas Tokijo olimpiado
je ir Japonijos sportininkai. Ne
seniai japonų Nacionalinio olim
pinio komiteto pirmininkas, kalbė
damas su žurnalistais, pabrėžė, jog 
Japonijos sportinės organizacijos 
sudarė specialią komisiją, kuri turi 
ištirti visas galimybes, įgalinan
čias padėti Japonijos sportinin
kams geriau pasįrodyti Meksiko
je.

— Jei Tokijo olimpiadoje, — 
pareiškė jis, — japonų sportinin
kams iš viso nereikėjo spręsti a- 
klimatizacijos problemos, tai dabar 
ji tapo didele ir sunkia klūtimi.

Štai kodėl Japonijos sporto va
dovai pareiškė, kad jie imasi žygių 
jog jų šalies sportininkai visus 
iki olimpinius metus treniruotųsi 
sąlygose, panašiose į tas, kokios 
sutinkamos maždaug 2000 m. aukš
tyje. Viena pirmųjų originalų pa
siūlymą pateikė Japonijos imtynių 
federacija. Jos prašymu buvo su
konstruotos specialios kaukės, ku
rias užsidėjus sudaromos tokios 
kvėpavimo sąlygos, kokios maž
daug bus Mechike. Japonijos imty- 
ninkai jau treniruojasi su šiomis 
kaukėmis, 
sudomino ir 
tavus, ypač 
atlečius.

Meksikos
ruožtu stengiasi visapusiškai padė
ti sportininkams, kurie atvyks į 
jų šalį iš įvairiausių pasaulio ša
lių. Meksikiečiai taip pat aktyviai 
tiria aklimatizacijos jų sostinėje 
ypatumus ir informuoja apie savo 
tyrimo rezultatus visų šalių atsto
vus. Tad Meksika svetingai kviečia 
į XIXolimpiadą viso pasaulio spor
tininkus, bet kartu ir įspėja, jog 
su klastingu kalnų klimatu juokų 
nėra. . .

Imtyninkų išradimas 
kitų sporto šakų ats- 
gimnastus ir lengva-

organizatoriai savo

Remkime savą 
spaudą

(E.L.) -------------------------------------------~

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir n>e» 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 
— 30 .dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. 
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. TeL: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

94 Elizabeth St. Tel.: 63-7895.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

FOOD STORES,

FOOD STORES,

FOOD STORES, 
Tel.: 61-5180.
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Raupsai nenugalimi
šiuo laiku Brazilijoj skaičiuo

jama virš 160.000 raupsuotųjų. 
Apie 30 metų ten jau vedami ty
rimai, kaip išvengti raupsų ir 
kaip susirgusius gydyti, tačiau 
susirgimų skaičius vis didėja. 
Sėkmingų kovų vesti prieš raup
sus nesiseka ir nesiseks, kol ne
bus rasta tinkamų vaistų. Neblo
gų rezultatų apgydymui duoda 
Faget 1943 metais atrasti sulfo- 
nai, tačiau visai išgydyti jais ne
galima.

1960 m. Romoje vykusiame 
Raupsuotiesiems Pagalbos kon-

apkrėsti visus aplinkinius. Tuo 
tarpu gydantis sulfonais, apkrė- 
timo pavojus dingsta, Brazilijoj 
todėl leidžiama sergantiems rau
psais gyventi šeimoj ir dirbti dar
bus, prie kurių kuo mažiausiai 
kontakto turėtų su pašaliniais.

Skiriamos dvi raupsų rūšys: 
piktybinis — užkrečiamas ir ge
rybinis — neužkrečiamas. Rūšis 
pas ligoni nustatima 1919 — 1924 
m. japonų mokslininko Mitsuda 
išdirbtu metodu “testu”.

Raupsais daugiausia sergama 
karštuose kraštuose. Liga paleng-

nuo gyvenamų vietų. Kaip ujami 
žvėrys gyvendavo ir nykdavo 
slapstydamiesi tarp uolų, urvuo
se, duobėse, dangstydamiesi pū
liuotais, dvokiančiais skurliais. 
Nekrikščioniškose tautose dar ir 
šiandien daug kur su jais pana
šiai elgiamasi. Afrikoj ne viena 
gentis juos išgena j džiungles, 
kur jie ar badu miršta, ar žvėrys 
juos sudrasko. Pasakojama, kad 
komunistinėj Kinijoj kai kur ban
dyta raupsuotųjų klausimų “pa

grindiniai” išspręsti: prinešė šiau
dų ligoniams, ir pastatus su už
darytais sergančiais padegė.

Raupsuotojo likimas ne tiek 
baisus žiauria liga, kiek klaikus 
dėl sveikųjų elgesio su juo. Lai
mingesni tie raupsuotieji, kurie 
randasi misijonierių ir vienuolių 
globoj. Daug vienuolių savanoriš
kai atsižadėjo pasaulio ir apsigy
veno ligi mirties tarp raupsuotų
jų. Dažnai jie patys užsikrečia 
ta liga. (Laikai) P.Mi

Pranešimai

Mielam bičiuliui

SILVAI VALIUI

mirus, jo broliui Jonui reiškiame gilių užuojautų

J. Meiliūną* ir šeima

grėsė nutarta, kad nėra reikalo 
susirgus griežtai izoliuoti nuo 
sveikųjų. Raupsų virusai veikia 
labai pamažu, taip pamažu, kad 
daug užsikrėtusių ligi mirties 
nesužino, jog serga raupsais; mir
šta ar nuo kitų ligų, ar senatve. 
Pas kurj pastebimi raupsai, tas 
jau ne mažiau 3-4 metų serga, 
tad turėjo užtektinai laiko turėjo

va ardo organizmų, mėsa gabalais 
iškrenta, atsiranda negyjančios 
žaizdos; vėliau nukrenta atskiri 
sųnariai — kol ateina gelbėtoja 
mirtis. Liga žiauri, bet dar žiau
riau elgiamasi su tos ligos auko
mis.

Jau Evangelijoj randam žinių, 
kad anais laikais raupsuotus ak
menimis išvarydavo kuo toliau

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
GRUPĖS PASIRODYMAS

Balandžio 1 d. Sydnejaus Taut, 
šokių grupė dalyvavo internacio
naliniame pasirodyme.

Vakarienės metu tautybių ats
tovai pasidalino vakaro įspūdžiais 
ir čia buvo progos iškelti Lietu
vos reikalus, kų padarė grupės

O / BALANDŽIO 16 D. (ŠEŠTADIENĮ)

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS “KOVAS” RENGIA POVELYKINĮ ATSIGAIVINIMO
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Balandėliu Vakaru
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Puikus bufetas su lietuviškais balandėliais, gera muzika ir loterija, iš kurios laimin

gasis gali išeiti ketvirčiu milijono dolerių turtingesnis.
are

Pradžia 7 vai. vakaro.
Sporto Klubas “Kovas”

į
&
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vadovė p-lė J. Reisgytė su savo 
pagelbininkais. Priminta apie Lie
tuvos okupacijų, pastangas Lietu
vos klausimų išjudinti tarptauti
nėj plotmėj, kalbėta apie Lietu
vių Jaunimo Kongresų ir jo ruo
šiamų peticijų Jungtinėms Tau
toms. Paprašyti peticijų pasira
šė visi to vakaro dalyviai.

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės 11 numery tilpo 

žinutė, kad Geelongo kapelionas 
kun. Dr. P. Bašinskas deleguo
jamas Lenkijon, kaip atstovas į 
jubiliejini kongresų lOOOmetų Len
kijos krikštui paminėti. Pats kun. 
Dr. P. Bašinskas asmeniškai re
dakcijai užtikrino, kad jis nėra 
joks delegatas ir net neketinus 
vykti į Lenkijų, o tik išnaudoda
mas atostogas kaip turistas vyks
tąs i Europų. Už šitų netikslumų 
suinteresuotuosius ir pati kun. Dr. 
P. Bašinskų atsiprašome.

Red.
NEW CASTLE

Sekanšios pamaldos Newcastelio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos atvelykyje — balandžio 17 d. 
9.30 vai., šv. Lauryno bažnyšioje, 
Brodmedove.

Išpažinšių bus klausoma nuo 
8.45 vai.
Tuoj po pamaldų Brodmedovo kle
bonijos svetainėje MAS Newcas
telio Vyt. Mašernio kuopos susirin
kimas ir pasitarimas įvairiais ak
tualiais klausimais. Visas jaunimas 
maloniai kviešiamas dalyvauti.

Kun. S. Gaidelis S.J.

SILVESTRUI VALIUI 
i

mirus, jo brolį Jonų Valį nuoširdžiai užjaučia ir

kartu liūdi
J. Kazakevičius
A. Šimkūną*
L. Balsy*
J. Grušą*
A. Armanauaka*
J. Arlauskas

A. A.

SILVESTRUI VALIUI

mirus, brolį p. J. Valį nuoširdžiai užjaučia 
\

A. Skėrys

NENUGALIMI
(Atkelta iš psl. 5)

Vakarop vienuoliai pasijuto 
vietinių apleisti ir vieni palikti li
kimui. Kų daryti? Abatui ir vie
nuoliams besitariant, nauja masi
nė invazija pasileido kanalu iš ki
tos pusės. Milijonai sausomis ko- 
jomis piratų veržėsi vienuolynan. 
Naujakuriams liko viena ir tik 
viena: skubiausiai gelbėti 'nuogų 
savo gyvastį, viskų palikus galvo
trūkčiais bandyti pasprukti.

“Skruzdės ateina” — šimtais 
kartų Brazilijoje skambėjęs iš
gąsčio riksmas. Ir nesibaigiųs jis. 
Visokiausių pasakojimų brazilie- 
čiai žino apie skruzdės. Vienas or
chidėjų specialistas priveisė pilnų 
sodų retų ir puošnių gėlių. Ir vis 
negana. Kartkartėmis vykdavo į 
miškus naujų augalų paieškoti. 
Kartų jo draugai ilgai laukė ir ne
sulaukę skubėjo pėdsakais ieškoti. 
Ir rado... lijanų viršūnėse skele
tų. Motina, išėjus galulaukėn pa- 
milžti karvės, grįžus sukniubo ant 
savo kūdikio nugraužtų kaulų.

Yra ir kita skruzdžių vizito 
pusė. Kur jos praėjo, kas gyvas 
grįžo, tas metų metus gali sau
giai nuo gyvačių, skorpijonų, pa
razitų moskitų gyventi. Tie ken
kėjai nesiartina ten, kur sklinda 
skruzdžių rūgšties kvapas.

Amazonėje tūkstančiai žuvųsrū- 
šių, miškuose paukščių, peteliškių 
ne mažiau. Kodėl tenai nėra dide
lių žvėrių bei galvijų, kaip Afri
koj ar Indijoj? Užtenka skruz
dės prisiminti, ir suprasi, kodėl 
Brazilija retai apgyventa, nors 
žmogui tenai rojaus klimatas. O 
kad daugelis senų kultūrų Pietų 
Amerikoj išnykę, daugelis moks
lininkų tai skruzdžių nuopelnu lai
ko. Ir dabar galioja: “Arba Bra
zilija sunaikins skruzdės, arba 
šios Brazilijų”. Jeigu ten žmonės 
neišnaikinti, tai todėl, kad ten gy
vena ne vien skruzdės, bet ir ter
mitai, vieni kitų mirtini priešai.

(E.L.) Paruošė K.J.D.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Paskutiniu metu aptilo Sydne- 
juje lietuvių namų reikalai, bet 
vėl gyvai iškilo apylinkių suvie
nijimo ar apjungimo klausimas. 
Optimistai dievažijasi,kad susivie
nijus apylinkėms, susivienys ir na
mai. >-

¥
Dar pernai Bankstowno apylin

kės visuotiniame susirinkime iš
keltai minčiai steigti Sydnejuje 
lietuvių kooperacinį bankelį visi 
entuziastingai pritarė ir net buvo 
sudaryta komisija ištirti reikalų 
ir tam paruošti dirvų, bet iki šio
lei apie tai nieko nesigirdi. Ar tik 
neteks prašyti Melbourne "Tal
kos”, kad ji įsteigtų savo skyrių 
Sydnejuje.

¥
Atrodo, lyg pasikeitė laikai: 

ankščiau visi kratėsi patekti į val
dybas kiti net susirinkimų vengė, 
kad tik per nelaimę nebūtų iš
rinktas), o žiūrėk Adelaidėj ir 
Melbourne apylinkių valdybos ir 
toliau sutiko dirbti. Panašiai yra 
ir su seniūnijoms. Reiškinys tik
rai sveikintinas.

¥
Balandžio 30 d. Sydney Šviesa 

rengia sydnejiškiams lietuviams 
didelę staigmenų: buvo pasiūlymų 
suruošti grandiozinį balių, bet pa
siūlymas atmestas, siūlyta sureng
ti boheminį balių, bet ir tas nepra
ėjo. Šviesa pasiryžo surengti Syd
nejuje negirdėtų s k a n d a T i n- 
g ų balių ir būtent Sydney Lie
tuvių Klubo patalpose Lidcombėj! 
Kas ten bus — sunku pramatyti, 
bet kiek nugirsta, šiame parengi
me bus šauniau už Spaudos Balių 
ir programa originalesnė už stu
dentų Initium Semestri!

¥
Balandžio 16 d. Kovo sportininkai 
Dainavoje rengia pirmų kartų Syd
nejuje balandėlių vakarą, kuriame 
laimingas dalyvis galės net laimė
ti apie . ketvirtį milijono dolerių. 
Kas yra šių tūkstančių mecenatas, 
taip ir neteko patirti, bet tai'kaž- 
kas daugiau, nei Operos Rūmų lo
terija!

Jau Australijoje pradeda takai 
užželti, kuriuos prieš porų metų 
pramynė Amerikos lietuviai krep
šininkai, bet apie žadėtų leidinį 
atžymėti jų gastrolėms po Austra
liją taip ligi šiol ir nesigirdi, nors 
buvo žadėta išleisti labai greitai. 
Greičiausia šis riekalas atidėtas 
ligi antro vizito — bus svaresnis.

★

Vykdamas su žmona aplankyti 
Velykų proga giminių Newcastle 
balandžio pradžioje buvo užsukęs 
į Sydnejų Adelaidės apylinkės 
pirm. p. Vabolis su ponia. Jis buvo 
sustojęs pas Krašto Valdybos pir
mininkų, o kitų dienų susitiko su 
sydnejiškiais lietuviais prie baž
nyčios.

★

Prancūzija numato savo atomi
nius bandymus pravesti Pacifike 
Tuamotu salyne. Bandymai pra
sidės apie liepos pradžių neatsiž
velgiant į Australijos, N. Zelandi
jos ir kitų Pacifiko kraštų protes
tus.

Kas sakė, kad Brisbanės -lietu
viai nesiunčia savo atstovo j Jau
nimo Kongresą? Gi jų atstovas 
Dalius Sagatys jau seniai sėdi 
Čikagoje ir bene bus pirmasis kon
greso dalyvis iš Australijos.

*
“Dirvos” vasario 18 d. laidoje 

paskelbtas straipsnelis apie Aus
tralijos lietuvius skautus ir ilius
truotas nuotrauka iš Aušros tunto 
stovyklos.

★
Melbourniškiai architektai p.p. 

A. Kęsminas, A. Bulokas ir P. Ke
mėšis jau parengė turimų Melbour
ne Lietuvių Namų pertvarkymo 
planus, kurie pirmų kartų viešai 
bus išstatyti publikai susipažinti 
tuose pačiuose namuose balandžio 
16 d. Margučių pobūvio metu.

Remkime savą 
spaudą

PASAULIO LIETUVIŲ

Jaunimo Kongresas
BIRŽELIO 30 D. — LIEPOS 3 D., CHICAGO, U.S.A.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

Dainų Šventė
LIEPOS 3 D. — CHICAGO, U.S.A.

v 
fi n

g

g1

V >5

a

Visi Australijos lietuviai, suinteresuoti dalyvauti Jau- »♦< 
nimo Kongrese ar Dainy Šventėje, aplankyti gimines, ar ;♦! 
pamatyti Jungtines Amerikos Valstijas, gali prisijungti prie J 
Australijos Delegacijos, vykstančios į PLJk.

Paskutinė data užsiregistruoti Centriniam Komitete yra J 
balandžio 20 d. Pinigai įmokami gegužės mėn. pirmoj sa- $ 
vaitėj.

Užsiregistravę, kurie galės vykti ir sugrįžti kartu su ;♦! 
Australijos Delegacija už grįžtamą lėktuvu bilietą iki Los J 
Angeles mokės tik $630.00 (£315). >♦<

• Išvykstama iš Sydney 1966.VI.18 d. >;
• Grįžtama į Sydney 1966.VII.30 d. £
informacijų kreiptis:
ALB JAUNIMO KONGRESO CENTRINIS g
KOMITETAS, BOX E6, ST. JAMES, N.S.W. g

Dėl

Mielų prietelių Jonų Valį, 

jo broliui SILVAI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiu
Broni* Vanagas

A. A.
SILVESTRUI VALIUI

mirus, broliui Jonui, buvusiam ilgus metus Melb. 
Lietuvių Klubo pirmininku, reiškiame nuoširdžių užuojau
tą ir kartu liūdime.

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba

Mielam bičiuliui

SILVAI VALIUI

mirus, jo brolį Jonų skausme giliai užjaučia

G. ir V. Kazokai

GROMYKO PRIEŠ U.S.A.
Gromyko nustatinėja ribas

23-me Sov. Sujungęs komunistų 
partijos kongrese Mskvoje įsidė
mėtinų kalbų kitų kraštų diplo
matams pasakė Rusijos užsienių 
reik, ministeris Gromyko. Jis pa
brėžė, kad amerikiečiai nėra euro
piečiai ir jie turį pasitraukti iš 
Europos. Jo žodžiais, europiečiai 
patys turi savo žodį ir sprendimų 
be amerikiečių pagalbos. Visa Gro
myko kalba buvo derinama su 
Prancūzijos prez. de Gaulle idėjo
mis ir buvo specialiai nukreipta 
prieš Amerikų ir Vakarų Vokieti
ją-

Gromyko teigia, kad po karo 
Europos kraštų sienos nusistovėju
sios ir negali būti jokių kalbų apie 
kokius nors revidavimus. “Euro

poje sienų klausimas yra galuti
nai ir neatšaukiamai nustatytas”, 
tvirtino Gromyko. Tas tvirtinimas 
sako, kad ir rusų užgrobimai ir 
kitų kraštų kolonizacija jau įvy
kęs ir neatšaukiamas faktas.

—
DU SVEČIAI

Atvykęs į mažą Anglijos mieste
lį, rašytojas Markas Tvenas užėjo 
į viešbutį. Tarnautojas paprašė jį 
įsirašyti į svečių knygą. Atvertęs 
reikalingą puslapį, Tvenas pama- - 
tė tokį įrašą:

“Bedfordo herzogas su savo lio
kajų”.

Paėmęs plunksną, jis parašė: 
“Markas Tvenas su savo lagami

nu”.

mūsų Pastogė
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