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KAIP JIE TAI PADARO ...
D. BRITANIJOS LIETUVIAI NAUJUOSE 

NAMUOSE
D. Britanijos lietuviai prieš ket

verius metus įsigijo namus Lon
done. Tai nebuvo labai puošnūs, 
erdvūs Ir patogūs gyventi bei lie
tuviškom įstaigom dirbti namai. 
Bet Jie buvo savi: juose tilpo “Ni
dos” spaustuvė, DBLS Centro Val
dyba, “Europos Lietuvio” redak
cija, skaitykla Ir visa eilė kitų 
lietuviškos veiklos centrų ir cent- 
relių. Čia dar turėjo kambarius ir 
butus kelios lietuvių šeimos.

Sakoma, kad žuvis neria kur gi
liau, gi žmogus jieŠko kur geriau. 
Taip Ir D. Britanijos lietuviai ap
sižiūrėjo vieną dieną, kad prieš 
ketverius metus pirktieji namai 
Jau nebepatenklna jų reikalavimų, 
kad jie lyg ir per ankšti pasida
rė lietuviškai veiklai besišako- 
Jant. Tad Ir pradėjo svarstyti, 
kaip įsigyti naujus namus. Pajieš- 
kojo ir kai surado tinkamus, nu
pirko.' Taip, nupirko. Pereitą sa
vaitgalį į naujuosius namus Jau ir 
persikraustė. Talkos būdu, žinoma. 
Nors dar remontas ir nebaigtas, 
bet didžioji namo dalis Jau paruoš
ta gyventi.

Koks gi tas naujasis namas D. 
Britanijos Lietuvių Londone? Nuot
raukoje suskaičiau keturis augš- 
tus. Mūrinis, stilingas, gražią! at
rodantis pastatas. Už senuosius 
namus, prieš ketverius metus bu
vo mokėta 8000 svarų. Dabar Juos 
pardavė už 10.000 svarų st. Nau
juosius namus pirko Leasehol 
dar Lietuvoje kaikur vadinamo, 
člnčo, teisėmis, 42 metams, su ga
na augšta nuoma *- 890 svarų per 
metus. Per trejus metus šiuos na
mus galima išpirkti visiškon nuo
savybėn. Už naujuosius namus 
įmokėta 1000 svarų. Vidaus ir lau
ko remontas kaštuos 3000 svarų.

Gautų pinigų už senuosius na
mus užteks remontui, baldams ir 
kitokiems įrengimams. Paskolos 
užtraukti nereikės. Pajamos iš 
naujųjų namų numatomos dvigu
bai didesnės , negu iš senųjų.

Ką gi veiks D. Britanijos lie
tuviai su tokiais dideliais namais?

Nuo gruodžio 6 d. naujuosiuose 
namuose Jau dirba šios įstaigos1

(apie 40 mylių), kur jaunimas ga
lės stovyklauti ir visi laisvą die
ną ar atostogas savam kampelyje 
gražiai praleisti.

D. Britanijos lietuviškų insti
tucijų ir “Europos Lietuvio” Re- 
dakcijos (nauji namai) adresas: 
1-2 Ladbroke Gardens, London, 
W. 11.

J.K.

• Spaudos atgavimo 50 metų 
sukakčiai atžymėti "Londono Va1- 
dlla” gruodžio 4 d. suruošė lite
ratūros vakarą, kuriame savo kū
rinius skaitė rašytojai: B. Dau
noras, A.J. Kaulėnas, kun. J. Kuz- 
mickis, S. Laucius, F. Neveravi- 
čius, R. Spalis, Y. švalkus.

PYKSTA IR GRASINA
v

SOVIETŲ SĄJUNGA ĮSPĖJO VAKARUS, KAD PRADĖJUS 
APGINKLUOTI VAK. VOKIETIJĄ, KOMUNISTINIO BLOKO 
VALSTYBĖS NEDELSDAMOS PRADĖS PLATAUS MASTO AP
SIGINKLAVIMO PROGRAMĄ. POLITINIAI STEBĖTOJAI MA- 
NO, KAD ŠITAS SOVIETŲ GRĄSINIMAS PAREIKŠTAS TOKIOJ 
FORMOJ, JOG Į JĮ REIKIA RIMTAI ŽIŪRĖTI.

Sovietų Sąjungos vyriausybe js- ( vūs planai tik dar sustiprina gink- 
pėjančlas notas Išsiuntinėjo gruo- lavimosi lenktyniavimo įtampų.” 
džio 9 d. JAV, D. Britanijos Ir “Todėl visa atsakomybė ir pa-
Prancūzijos vyriausybėms. Pran
cūzijos vyriausybei įteiktoje noto
je sakoma, kad ryšium su Vak. 
Vokietijos apginklavimo plakais, 
kurie buvo sutarti Paryžiaus kon
ferencijoje, ir Prancūzijos bei kitų 
Šiaurės Atlanto Sąjungos valsty
bių agresyvia politika, Sovietų Są
junga Ir kitos taiką mylinčios val
stybės privalo Imtis visų atsargu
mo priemonių ir padidinti apsigin
klavimą savo saugumui patikrinti. 
Toliau notoje sakoma, kad: “Sov. 
sąjunga ir kitos taiką mylinčios 
valstybės yra priverstos imtis rei
kalingų žygių sukurti ginkluotą 
atsvarą prieš augančias ginkluo
tas pajėgas kitose agresyviose val
stybėse. .. atsvarą nemažesnių ga
lingumo, pasiruošusią apginti ir 
apsaugoti taiką.”

“Prancūzijos ir kitų šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių agresy-

sėkmės tenka šioms valstybėms 
dėl jų vedamos politikos, kuri yra 
nesuderinama su taikos siekimais 
ir didina naujo karo pavojų Euro
poje,” rašoma notoje.

Sovietų notoje apie Paryžiaus 
konferencijos susitarimus dėl Vak. 
Vokietijos apginklavimo ir suteiki
mo jai pilnos nepriklausomybės, 
sakoma, kad Jie yra nesuderinami 
su Potsdamo susitarimais, pasira
šytais 1945 m., kur aiškiai nusa
kytos Vokietijos okupacijos ir de- 
militarizacijos sąlygos.

"Vak. Vokietijos apginklavimas, 
— toliau sakoma notoje, — pada
ro neįmanomu Vak. Vokietijos su
jungimą su talką mylinčia demok
ratine Rytų Vokietijos Respubli
ka.”

Prancūzija ir kitos Vakarų val
stybės vadinamos agresoriais. To
dėl, esą, visai suprantama, kad

P. Martišius, R. Misevičiutė,ALB Canberros Apylinkės V-ba (iš kairės): A. čeičys (pirm.), 
J. Dehen Ir N. Volkas.

P R A N
SYDNEJAUS LIETUVIŲ- 

NAMAMS ĮSIGYTI TARYBOS 
POSĖDIS

E Š I M A S

Sydnėjaus Lietuvių Namams 
Įsigyti Komitetas praneša, kad 
š- m. gruodžio 19 d. kviečiamas 

bei organizacijos: D. Britanijos Sydnėjaus Lietuvių Namų — Klu- 
Lietuvių Sąjungos Centras, “Euro- ■ bo naujai išrinktosios Tarybos po
pos Lietuvio” Redakcija ir Admi- sėdįs, kuriame dalyvauja ir Komi- 
nistracija, Lietuvių Namų Akc. teto nariai.

bą šiuo adresu:
V. Bosikis, 36 Walpole St., Kew., 

Vie.
Rašant pranešti atvykimo laiką 

ir nurodyti susisiekimo priemonę 
(traukiniu, lėktuvu, laivu). Rašy
ti iki gruodžio 22 d.

ALB Krašto Valdyba.

B-vė, "Nidos” spaustuvė, Nidos 
Knygų Klubas, DBLS centrinis 
skyrius ir skaitykla, Tautos Fon
do Atstovybė D. Britanijoje, Lie
tuvių Inžinierių S-gos skyrius, 
Lietuvių Klubas, Sporto KlubasLietuvių Klubas, 
Tauras.

Numatoma netrukus atidaryti 
barą, valgyklą, svečių kambarį, 
kavinę, šiuose namuose gyvens ir 
nemažas skaičius lietuvių, kur 
įrengiami butai Ir paskiri kamba
riai.

DBLS V-ba rašo: “Tikimės pa
jėgsią naujuosius Lietuvių Namus 
padaryti tikri šio vardo vertais 
namais, kur mūsų veikla koncen
truosis, kur kiekvienas lietuvis, at
vykęs Londonan, Jausis atvykęs į 
savo lietuviškus namus. ”

čia reikia- pridurti, kad D. Bri
tanijos lietuviai šalia to perka ir 
vasarvietę — ūkelį netoli Londono

Posėdis Įvyks Bankstowne, skau
tų salėje (Appian Rd.) , netoli 
Bankstowno gelež. stoties. (Iš sto
ties išeinant sukti dešinėn, pro 
autobusų sustojimo vietą eiti apie 
100 metrų City kryptimi ir pasukti 
pirmon gatvėn po kairei).

Posėdis pradedamas 2 vai. p.p. 
Prašomi visi Tarybos ir buv. Ko
miteto nariai dalyvauti ir nesivė- 
luoti, nes salė gauta ribotam lai
kui.

Pakvietimai nebus siuntinėjami.

MŪSŲ
— 0 —

PASTOGĖS” 
PLATINTOJAMS.

“Mūsų 
rie dar 
prenumeratai 
člų, maloniai 
grąžinti šiuo

“Mūsų

Pastogės” platintojai, ku- 
nėra grąžinę 1954 metų 

rinkti kvitų knygu- 
prašom i nedelsiant 

adresu:
Pastogė” Box 4558, 
Sydney, N.S.W.

— 0 —

VISIEMS ALB KRAŠTO TARY
BOS SUVAŽIAVIMO NARIAMS

Visi ALB Krašto Tarybos suva
žiavimo dalyviai — atstovai, vyks
tą į Tarybos suvažiavimą Melbour- 
nan gruodžio 29-31 d.d., kuriems 
reikalingos nakvynės, kreipiasi į 
ALB Melbourne Apylinkės Valdy-

Rengtoji Cabramattos Apylinkės 
valdybos š.m. gruodžio mėn. 5 d. 
iškyla į Mėlynuosius kalnus (Ja- 
nolan Caves), sutrukdžius lietui 
atidėta. Dabar ekskursija įvyks 
1955 m. sausio 3 d., pirmadienį.

Asmenys, įmokėję po 25 šil. ir 
neatsiėmę jų ligi gruodžio 31 d., 
bus laikomi norinčiais dalyvauti 
ekskursijoje.

Iki šiol užsirašė 59 asmenys ir 
pinigus įmokėjo 48. Užsirašiusių-

Sovletų Sąjunga ir kitos "taikų 
mylinčios” tautos, yra priverstos 
didinti savo ginkluotas pajėgas, 
ką Jos ir padarysiančios. Notoje 
apgailestaujama, kad dėl Vak. Vo
kietijos apginklavimo nebūsią ga
lima pasirašyti ir Austrijos tai. 
kos sutarties. ,

Tikrovė
“The Times” diplomatinis ko

respondentas, komentuodamas šią 
notą, nurodo, kad Jau prieš kelias 
savaites buvo aišku, Jog Sovietl-
nis blokas organizuos atskirą gy
nybos paktą, kaip priešpriešą Pa
ryžiaus susitarimams. Tad praktiš
kai, esą, niekas ir nepasikeičia, 
tik įdomu yra tai, jog Sovietai 
dabar tai pareiškė oficialiai Ir aš
trioj formoj. Ir šitas “raudonasis 
apsiginklavimo paktas”, skelbia
ma, organizuojamas tam, kad ats- 
vėrus šiaurės Atlanto Sąjungos 
jėgą. Betgi tiesa yra tai, Jog vien 
tik Sovietų Sąjungos karinės pa
jėgos yra daug didesnės, negu vi
sų šiaurės Atlanto Sąjungos na- 
rių-valstyblų kartu paėmus.

Sovietinis blokas visai ir nesle
pia, kad Jis nori užsitikrinti kari
nį pranašumą. Todėl pastarosios 
Sovietų notos yra tik Jų vedamos 
politikos oficialus pareiškimas ir 
jis reikia, kaipo toks, vertinti rim
tai.

Reikšmingas žingsnis 
pirmyn

Paryžiaus konferencijos susitari
mų klausimu padarytas reikšmin
gas žingsnis pirmyn. Prancūzijos 
parlamento užsienio reikalams ko
mitetas pasiūlė šiuos susitarimus 
ratifikuoti. Komitetas patvirtino 
susitarimus dėl Vak. Vokietijos 

apginklavimo 16 balsų prieš 15, su
silaikius 11. Vak. Vokietijos ne
priklausomybės atstatymui pritarė 
2*, prieš 15 ir susilaikė 3. Saaro 
sutartį tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos parėmė 24, prieš 
susilaikė 12.

NAUJA ERA

Vak
6 ir

Nauja Vyriausybė 
Japonijoje

Gruodžio 7 d. atsistatydino Ja
ponijos ministeris pirm. Shigeru 
Yoshida ir jo minlsterlų kabinetas. 
Yoshida atsistatydino po to, kai 
parlamente buvo rengiamasi iš
kelti Jo vyriausybei pasitikėjimo 
klausimas. Yoshida yra išbuvęs 
šešerius metus pokario Japonijos 
ministeriu pirmininku. Jis buvo 
šalininkas glaudžios draugystės 

su Vakarais, ypač su JAV. Nau-
Ju ministeriu pirmininku išrinktas 
Hatoyama, Demokratų partijos 
vadas, gerų santykių su Vakarais 
šalininkas, bet manąs esant reika
linga palaikyti ryšius ir su komu
nistiniu bloku. Tik Jo partija par
lamente yra labai negausi (trečia 
didumu) ir neišvengiamai turės 
sudaryti koaliciją su socialistais.

1946 m. gen Duoglas MacArthur, 
kaip sąjungininkų karinių pajėgų 
vadas Tol. Rytuose, Hatoymai, dėl 
aštrios nacionalistinės laikysenos 
sutrukdė sėstis j ministerio pirmi
ninko kėdę, kaip didžiausios par
lamente partijos vadui. Jo vieton 
tada ir buvo paskirtas Yoshida. 
Vėliau Hatoyma Išstojo iš libera
lų partijos ir įsteigė Demokratų 
partiją.

jų ir neįmokėjusių yra 11.
Norintieji dalyvauti ekskursijo

je dar gali užsirašyti pas Cabra
mattos Apylinkės valdybos pirm. 
N. Cininą, 97 Boyd St, Cabramat- 
ta, arba pas valdybos narius p.p. 
Migevičių, Bitiną, Skirką, Deikų 
iki š.m. gruodžio 28 d.

Kelionės maršrutas: iš Cabra
mattos (liet, kolonijos) išvažiuoja
ma 6.20 vai. ryte, o iš Cabr. 
stoties_ 6.30 vai., Merryland gel. 
stotis — 7 vai. Kitas 
stojimas Katoomboj. 10 vai. 
kandžiai lietuvio Valevičiaus “The 
Imeperial” vasarnamyje — vieš
butyje. Janolon Caves pasieksime 
apie 1 vai. Sydnėjun grįšime apie 
9 vai. vak.

Ekskursijos vad. N. Cininas.

Pereitą savaitę Londone, D. Bri
tanijos užsienių reikalų ministe
ris Edenas pareiškė, kad Pary
žiaus konferencijos susitarimai 
įgalina Prancūziją ir D. Britaniją 
glaudžiai bendradarbiaujant pra
dėti naują erą santykiuose su Vo
kietija.

“Bus laiminga diena Europai, 
kada nebus galvojama apie karą 
tarp Prancūzijos, Vokietijos ar D. 
Britanijos, kaip Jau šiandien nie
kas nebegalvoja apie karą tarp 
Prancūzijos ir D. Britanijos” — 
pabrėžė Edenas.

Kaip su karo pavojum?
Prezidentas Elsenhoweris pa

reiškė, kad pasaulinio karo pavo
jus šiuo metu yra mažesnis, negu 
kada nors pastarųjų dviejų metų 
laikotarpy. Toliau Jis spaudos kon
ferencijoj nurodė, Jog svarbiausia 
bazė taikai išlaikyti — tarptauti
nis pasitikėjimas — sustiprėjo.

Kada Amerikos prezidentas El
senhoweris spaudos konferencijoje 
kalbėjo apie sumažėjusį karo pavo
jų, Kom. Kinijos ministeris pirmi
ninkas savo pareiškime nurodė, 
kad dėl JAV kišimosi j Azijos 
reikalus ir ypač Jai pasirašius su
tartį su Kinijos nacionalistais dėl 
Formozos gynybos, karo pavojus 
labai padidėjęs. Jis dar kartą pa
tvirtino Kom. Kinijos nusistaty
mą išlaisvinti Formozą.
• Iš Londono pranešama, kad 

Vak. Vokietijos ginklavimosi pro. 
grama praplečiama. Vokietijos vy
riausybei prašant, Vak. Vokietijos 
karo oro pajėgos turės 600 turbi
ninių 
350).

naikintuvų (buvo numatyta

gel.

su-
Už-

pirmininkų pritarimą skel- 
lietuviškai visuomenei ir 
maloniai kviečiame tikėda- 
kad šis metinis parengimas 

Sydnėjaus salėje

yra visų rūpestis ir pareiga, kaip 
Ir šelpimas savo tautiečių.

ŠĮ palankų ir vieningą organi
zacijų 
blame 
kartu 
miesl,
gražiausioje 
pasidarys kaip tradicinis veų Syd- 

‘ nejaus lietuvių vakaras — gau
singiausias susibūrimu, mielas pa
sisvečiavimu bei pasilinksminimu.

Syd. Liet, šalpos K-tas.

TROCADERO — SUSITINKAME 
VISI.

š. m. gruodžio mėn. 12 d., Syd
nėjaus A-kės V-bos sukviestame 
visų organizacijų pirmininkų po
sėdyje Camperdowne, buvo priim
tas pasiūlymas, RvHnainna!
Lietuvių šalpos k-to ruošiamą va
karą — balių Trocadero (1954 m. 
sausio mėn. 7 d. 7,15 - 12 vai), 
paremtų bei dalyvautų visos Syd
nėjaus lietuvių organizacijos, nes 
to parengimo pelnas skiriamas vien 
šalpos reikalams, todėl r lėšų tel
kimas parengimais bei aukomis

PAMALDOS 
kartą primenama, kad šįDar 

šeštadienį (18) nuo 5 iki 8 vai. va
kare Camperdowne bus klausoma 
išpažinčių (Tėvas Gaidelis, S.J. ir 
kun. P. Butkus) sekmadienį 

kad Sydnėjaus j d.) bendra šv. Komunija per
(19 
lie-

• Jugoslavijos Tautos Dienos 
proga, Jugoslavijos ambasadoje 
Maskvoje įvyko pokylis, į kurį plr. 
mą kartą po šešerių metų neapy
kantos apsilankė visa Kremliaus 
viršūnė su Malenkovu priešakyje. 
Įdomu, kad raudonieji tūzai kėlė 
taures už maršalą Tito, jugoslavų 
liaudį ir taikingą tautų sugyve
nimą. Savotiški reiškiniai, nes ar 
seniai tas pats Tito buvo maišo
mas su purvais, vadinamas liaudies 
išdaviku, kviečiamas j Maskvą pa
siaiškinti ir, kaipo nepaklusnus, 
išmestas iš komlnformo.
• D. Britanijos min. pirm. 

Churchlllis pareiškė, kad II Pa-, 
sauliniu! karui baigiantis jis buvo 
davęs parėdymą surinkti vokiečių 
ginklus ir Juos pasaugoti tam at
vejui, jeigu Sovietų Sąjunga ne
būtų Iš “įsibėgėjimo” sustojusi 
vakaruose, ginklai būtų buvę grą
žinti nuginkluotiems vokiečiams 
ir tada prieš raudonąją armiją 
būtų vokiečiai kariavę drauge su - 
vakarykščiais priešais: 
anglais ir kitais Vakarų 
ninkais. Maskva dėl šito 
mo Churchillį dar kartą
išdaviku ir karo kurstytoju. Bet 
daug geriau būtų buvę, jeigu Jau 
tada visi ginklai būtų atsisukę į 
mūsų tėvynės “išvaduotojus”.
• JAV mirė žymiausias mūsų 

laikų fizikas italas Enrlco Fermi, 
turėdamas 53 m. amžiaus. Jis įren
gė pirmąją atominę laboratoriją

amerik., 
sąjungi- 
pareiškl- 
išvadino

tuviškas pamaldas.
Išpažinčių Camperdowne 

klausoma ir Kūčių dieną 
nuo 8 iki 10 vai. iš ryto. 10 vai. 
šv. Mišios ir komunija.

Maloniai prašomi vis tikintieji 
atlikti Kalėdinę išpažintį.

(K.P.B.)

bus 
(24

dar 
d.)

1
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P. PILKALNIS.

KOMIKAI
GRAŽI TALKA

— Ką daryti? — valkai tik ko
mikus skaito — sako tėvas.

— Komikai, komikų, komikams:
— šaukia valkai.

Nuo kmoikų vaikų neatplėši. Ir 
kuo labiau juos nuo Jų ginsi, juo Į 
stipriau _ jie i juos kibs.

Šiuo straipsniu noriu iškelti ke
letą, gal kiek ir neįprastų minčių, 
tikėdamasis, kad šiuo reikalu ir 
kiti pasisakys, plačiau padisku- 
tous. Mano galva, šis klausimas 
opus, gal net žaizda, kadangi už 
jo užkliūvamą spaudoje, susirinki
muose ir net šeimlnlniuose pobū
viuose.

Aną dieną mano kaimynas Anta
nas, žmogus protingas ir gyvens
imo matęs, ir sako: “0 kas gi 
tuose komikuose blogo?” Po to ir 
aš komikais susidomėjau, nuo vai
kų atlikusius vartyti pradėjau. Iki 
tol šito “baubo" į rankąs nebūda
vau.

Skajtau: legendarinis didvyris 
narsumo stebuklus rodo, su piktais 
žmonėmis kovoja, Juos nugali ir 
triumfuoja teisingumas. Kita kny
gelė — kriminalinė istorijėlė — 
ir čia pralaimi nenaudėliai: už
daromi kalėjiman, o vienas per sa
vo blogus darbus žūsta niekingai. 
Ir, prisiminęs kaimyno Antano 
žodžius, sakyčiau: kas gi blogo 
mūsų pasakose apie raganas, pik
tadarius, kurių pabaiga taip esti 
morali, pamokanti netgi. Sako, 
esama Ir kitokių komikų. Aš to
kių dar nemačiau. Bet jeigu tokių 
yra, tai tik apie' Juos ir reiktų 
kalbėti, kaip Ir apie kiekvieną ža
lingą, pornograftšką, kriminališką 
geltonspaudę.

Grįžkim keliolika metų atgal. Į 
savo mokyklinius suolus valandė
lei susėsklme. Ir, prisipažinkime
— kokią literatūrą mes ryte ry
davome. Net gi pamokų metu. At
simenu kelis pavadinimus knygų 
ir autorių pavardes — tai vis nuo. 
tykingos, pilnos intrigos Ir mums 
nepažįstamo pasaulio knygos. Val
kai šiandien irgi Jieško panašios 
literatūros Ir jiems atrodo kad 
komikai yra patys patraukliausi 
ir įdomiausi pasiskaitymai. Žino
ma, šitie komikai yra parašyti ne 
mūsų kalba ir piešiniai nieku ne
primena Lietuvos. Tai ir yra pats 
didžiausias minusas, pati didžiau
sia blogybė. Bet ar turime mes 
kuo šią spragą užkišti?

Kiek žinau, lietuviškai parašy
tų Ir iliustruotų keletas knygučių 
yra. Taip pat yra gramatika, ge
ografijos vadovėlis, istorija. Bet 
prie šitų knygų jau reikia rimtai 
sėdėti ir mokytis^ Pasakų? Turė

tas ir visą dieną vėl negirdi nė 
žodelio lietuviškai. 0 grįžę po ant- ' 
valandžių tėvai, suprantama, netu
ri -nei laiko, nei sveikatos, nei no- Į 
ro su savo vaikučiais į ilgesnes 
kalbas leistis, nes su jais lietuvis- 1 
kai dažniausiai Jau ir nesuslšne- 
ka...

Savaitgalio mokykla? Jų yra, bet 
ne visur ir ne visi tėvai į šias 
mokyklas savo vaikus siunčia. Be 
to, per dvi valandas (savaitėje) 
visko išmokyti neįmanoma, jeigu 
atėjęs į mokyklą vaikas jau savo 
tėvų kalbos veik nebemoka.

Todėl ir sakau: dukolme vaikams 
skaitinių, kurie Juos patrauktų, 
sudomintų ir kurių jie už iš ma
mos ar tėvo iškaulytą šilingą pa
tys Jieškotų pirkti. Duokime Bro
lių Grimų pasakų, Andersono pa
sakų, Riestaūsio sūnų. Brolių 
Juodvarniais lakstančių, Vabalų 
vestuvių ir net komikų, tik lietu
viškų ir ne nuobodulio patalan pa- 
guldančlų.

Reikia lėšų? Taip. Jų reikia bū
tinai šitam reikalui, nes Jaunimas 
yra mūsų tautos fondas. 
Todėl ir reikia organizuoti visus 
išteklius (dvasinius ir medžiagi
nius) kad šitas fondas neišsektų, 
kad Jis nevirstų trąša svetimie
siems.

Pinigų reikia lietuviškai veik
lai, pinigų reikia Lietuvos laisvi
nimo akcijai, pinigų reikia daug 
kam, kad liteuvybė galėtų pulsuoti. 
Bet jeigu mes išauginsime vaikus 
su svetima kalba ant liežuvių ir 
be Jausmo Lietuvai, tai lietuvybė 
neilgai pulsuos tremtyje, o atė
jus metui tik nedaugelis grįš, ir 
šitų skaičiuje bus daug “keršų,” 
kurie sunkiai susiderins su išliku
siais partizanų vaikais.

Aš siūlau ateinančiame ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime visu 
atsidėjimu pasvarstyti šituos klau
simus ir paprašyti VLIKo, kad 
Tautos Fondo Atstovybės sukelia
mas lėšas kuriam laikui paliktų 
Australijoje ir leistų pervesti Kul
tūros Fondui, kad pastarasis Jas 
panaudotų vaikų knygelėms ir 
"lletu^škiems komikams” leisti. 
- Sudominkime svetimos kultūros 
jūroje plūduriuojančius savo vai
kus lietuvišku spausdintu žodžiu, 
o sudominę turėkime kuo jų šio 
žodžio alkį, pasotinti — išugdysi- 
me gyvąjį Tautos Fondą.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

jome, bet dabar jų čia niekur ne
matau.

Vienas kultūrininkų anksčiau 
“Mūsų Pastogėje” reikalavo duoti 
jaunimui pasakų apie mūsų kar
žygiui, legendų iš mūsų praeities. 
O aš dar pasakyčiau: — duokim 
mūsų valkams Ir lietuviškų komi
kų.

Nedaug turime valkams litera, 
tūros, o ir tos pačios velk neįma
noma čia gauti. Leidyklos teisina
si: pasakos ir panašūs dalykai, 
esą, neapsimoka. Išvis knygų lei
dyklos naują knygą atiduodamos 
spausdinti kalkuliuoja iš 1000 eg
zempliorių. O ką bekalbėti apie 
spec, literatūrą, apie knygą vai. 
kams, kur tiražas tegali būti vos 
šimtas, antras. Ir knygos kaina 
vistiek negali būti didelė — nie
kas nepirks, pasiteisindamas bran
gumu. Bet, kita vertus, kada tė
vynėje augę tremtiniai "Iškris iš 
batų”, o Jaunimas nejpras į lie
tuvišką knygą — lietuviškų kny
gų leidyklos išviso nebus reika
lingos.

čia jokio priekaišto knygų lei
dėjams, nes negalima norėti, kad 
vienas ar keli žmonės fabrikuose 
dirbtų ir paskui savo uždarbį ke
liems šimtams, tegul ir knygų pa
vidale, išdalintų.

Sakome: jaunimas mūsų ateitis, 
jaunimas Lietuvos pagrindas. Tad 
kas daryti? |

Kuriamės. Kai kurie Jau septinti 
metai — vis kuriamės. Ir šitai j 
“kūrybai” galo nematyti: baldai i 
seka namus, baldus seka radijo-! 
gramos, radijogramas automobi
liai Ir t.t. Greit bus televizija... 
Ir taip begikurdaml tėvas su mo
tina savo skuba į fabriką, dažnai 
vos berėpliojantį mažiulėlį palikę 
“bovytis” su truputį paūgėjusiu 
broliuku ar sesute Ir ... komikais.

Toliau mūsų mažlulėlial, žino
ma, lanko vaikų darželius, mokjAc-

Šiemet sukako penkeri metai nuo 
Canberros Lietuvių bendruome
nės susiorganizavimo. Sukaktis 
buvo gražiai atžymėta rugsėjo 11- 
12 dienomis, kartu švenčiant ir 
tautos šventę — rugsėjo 8-tąją. 
Jau tada buvo nutarta sukakties 
proga Spaudos Metus atžymėti, iš
plečiant spaudos platinimo vajų 
bei išleidžiant vieną bendruomenės 
laikraščio “Mūsų Pastogė” numerį.

Spaudos platinimo akcija sustip

rinus vien “Mūsų Pastogei” nau
jų prenumetiatorių siu rasta apie 
15, o 1955 metams prie Jų prlsidč. 
jo dar penketas naujų. Ir tai tik 
vieno talkininko — P. Pilkos 
pastangų vaisius. Gražiai talkavo 
ir lietuviškos spaudos kiosko ve
dėjas V. Balsys. Jie ir ateity su
tiko patarpininkauti “Mūsų Pasto
gę” užsiprenumeruojant. Lietuviš
kas dėkui.

“Mūsų Pastogė”.

Antanas Gasilinas
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ŽELVA.

Balnas
******** (Pasaka)

Senų senovėje, kada dar ponai 
žmonėmis važinėjo, o karaliai sos
tuose sėdėjo, vienoje baudžiaunin
kų šeimoje gimė sūnus. Vargšai 
buvo baudžiauninkai. Gyveno men
kose trobelėse. Nevisada Ir duo
nos su vandeniu užtekdavo. Sun
kiai, lyg arkliai, turėjo ponui dir
bti ir kentėti, kai supykę prievaiz
dos bizūnais raižydavo jų nugaras. 
Niekam negalėjo pasiskųsti, nes 
ponas buvo jų viešpats ir su Jais 
elgės kaip norėjo. Ypač žiaurus 
ponas buvo to dvaro, kur gimusį 
baudžiauninko sūnų praminė Lai
minus vardu.

Augo Laimis nebodamas vargų 
ir nedateklių. Kas diena-žlūrėk ir 
didesnis. Tėvai džiaugėsi ir stebė
josi tokiu sūnaus bujojimu. Vos 

; dviem vasarom praslinkus Jau Lai
mis galynėdavosi su savo vyres
niais broliais ir veikiai juos pra
dėjo įveikti.

Ilgai netruko ir Laimis vyru ta
po. Stiprus, augalotas, lyg girios 
ąžuolas Išbujojo. Ponas tuoj prie 
darbo pristatė. Laimis dirba už 
du. Visi stebisi — iš kur pas jį 
tiek Jėgos. Sunkiausius darbus 
Jam krauja prievaizdos, o jis ne
boja, dirba sau ir dainuoja. Ne tik 
stiprus bet ir gudrus buvo Lai
mis. Vieną kartą pats ponas atė
jo pasižiūrėti, kaip Laimis pamiš
kėje rąstus skaldo. Žiūri jis, kad 
berniūkštis įskelia storiausią me
dį, sukiša pirštus į propleišą ir 
perplėšia.

----Daug Jėgos turi, vaikine, —

Canberros
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Tu neieškok vosilkų akyse 
ir netikėk, kad' Jos, lyg šilas tolumoj 
ramybę slepia.
Kad paslaptis, kuria Jaunystėje svajojai 
ir žaizdos, sesės mylinčios 
užgyt galės ramybėje mėlyno šilo.
Tu netikėk.
Tu neieškok pavasario gegužyje.
Basos mergaitės pamary 
tu negirdėsi šaukiant Žilviną. 
Tu neieškok. Tu pamiršai...
Tavas akis likimas pažymėjo Pietų Kryžium.

Jau gęsta žvakė.
Langų stiklus perlais nusagstę debesys 
pasislepia švelnioj ir gundančio! ramybėj. 
0 žvakė gęsta. .

Ateina ji.
Lyg šilką plėšo tylą sunkūs žingsniai.
Ir girgždančiu raktu užsklędžiamos 
Bejausmės durys palaidoja viltis. 
0 žvakė gęsta, gęsta.

Tai Ji — (bekraštė vienuma
Lyg nuodėmė ir nebūtis saldus jos kvapas), 
šešėliai pirštu Jos apgobia peteliškės numylėtą liepsną. 
Staiga gyvybę paslepia klaikios ir paskutinės tamsos siaubas.
O žvakė gęsta, gęsta, gęsta.

Jis paprastas, nušiuręs lyg bedalio laimė 
Ir apklijuotas žinomų stočių vardais 
Tačiau jis mano senas, mielas, lagaminas. 
Į Jį sudėjau visą savo turtą: 
Mažytę meilę likusią laiškuos, 
Dienorašti — vargų ir skausmo brolį, 
Žydėjimą rugių nešiotą širyje, 
Ir žemės žiupsnį sesės dovanotą, 
Ir savo sielą.
Juk taip geriau: ramu.
Kai-turtas, kai siela senam lagamine,
Kai viskas naftalino dulkėm saldžiai kvępia
— Ramu! Dėl praeities, Ir dėl sielos tarnu. 
Drąsus einu per žemę tėviškės Ieškoti.
(Per valstybes, per kalnus alpstančius snieguos) 
Ir muitininkai (visad teisūs) nepasmerkia 
Už žemės žiupsnį sesės dovanotą, 
Už meilę likusią laiškuos, 
Už sielą paprastam lagamine.

sako Jam ponas. - '
— Ne jėgos, bet proto čia reikia, 

— atšovė Jam Laimis.
— Na, vyruti, jau proto tai tu 

tiek neturi klek aš, tokius plotus 
valdydamas, — supyko ponas.

— Jei proto turėtumei tai ir 
sveikas galėtumei rąstus pirštais 
plėšyti.

Ponas visiškai supyko ir visų 
prievaizdų ir baudžiauninkų aky- 
vaizdoje sušuko:

— Gerai, aš pamėginsiu, bet Jei 
čia Jėgos reikės, tai penkiasdešimt 
rykščių gausi!

— O Jei proto, tai leisi man žir
gą Iš savo žirgyno išsirinkti?

— Gerai! — Sušuko ponas ir 
griebė kirvį. Gerokai įkirtęs su
kišo pirštus į plyšį ir plėš, o Lai
mis — cakt Ir ištraukė kirvį. Su
spaudė ponui pirštus, raitosi Iš 
skausmo, visiems rykščių žada, 
cypia lyg kačiukas ant uodegy
tės užmintas, o Laimis ir klausia:

— Jėgos ar proto, ko reikia? 
Aš manau kad proto reikia, nes į 
neperskeltą rąstą proto turint nie
kas pirštų nekiša.

Priėjęs prie kito rąsto Laimis 
rėžia kirviu kartą, antrą, trečią, 
tas veik visai perskyla, tada pirš
tais perplėšia.

— Taigi, jūsų šviesybe, reik su 
kirviu pirma perskelti ir tik tada 
su pirštais plėšti.

— Paleisk, ištrauk pirštus, aš 
tave rykštėmis užkaposiu.

— Palauk, pirma sakyk kieno 
tiesa. —

— Jei jėgos turėčiau be tavo 
malonės pirštus ištraukčiau.

— O jei proto turėtum, nebūtum 
pirštų sukišęs.

Nors degdamas pykčiu, bet ne
galėdamas daugiau kentėti, ponas 

j prisipažino pralaimėjęs.
. Išsirinko Laimis sau gražiausią 
I žirgą ir Jodinėja. Ponas pykčiu ne
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Sena Jau yra taisyklė: lengviau 
yra kalbėti apie ateitį ir daug sun
kiau apie praeitį.

Ateitis yra gyvenimo numato
mos perspektyvos, tik spėliojimai, 
gražios viltys ir svajonės. Prael- ‘ 
tis tenka bešališkai apžvelgti, įvy
kius ir Jų priežastis bei pačius fak
tu nhšviesti kiek galima tiks
liau, kad gautume pilnesnį vaiz
dą. Dažnai gi sunku išvengti sub
jektyvumo, kas žymiai sumažina 
istorinę objektyvią vertę.

Todėl rašantis šias eilutes apie 
ALB Canberros Apylinkės įsikū
rimą ir jos veiklą, iš kalno jau at
siprašo tautiečių, jei jo aprašyti 
įvykiai kitiems gal kiek Ir kitaip 
atrodys.

Pirmieji organizuoti lietuviai su
sispietė Canberroje Capitol Hill 
hostelyje, o mūsų tautietės gyve
no ir dirbo daugiausiai viešbu
čiuose kaip padavėjos arba tar
naitės.

Iš pirmojo rašyto protokolo 1949 
m. sausio 23 d. matyti, kadpirmą- 
Jį Canberros Lietuvių Komitetą 
sudarė: pirm. Juozas Žilinskas, 
kultūros reikalų vadovas Vytautas 
Genys, YMCA ir YWCA atstovai: 
Alg. Genys, A. Bulkaitytė, pirm, 
pavaduotojas ir sekr. Long. Vrub- 
llauskas.

PIRMASIS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MI
NĖJIMAS, kurį suruošė šventei 
ruošti komitetas, įvyko 1949 m. 
vasario 20 d. šventė pradėta pa
maldomis 10 vai. St. Christopher 
bažnyčioje. Pamaldų metu buvo 
giedama lietuviškos giesmės, gi 
šventei skirtą pamokslą vokiškai 
pasakė tėvas Hagemon. Beveik vi
siems per skruostus riedėjo aša

ros, prisiminus brolių ir sesių žiau
rų likimą.

Po pamaldų atsargos karių klu
be, Manukoj, įvyko šventės minėji
mas, praėjęs labai pakilia nuotai
ka.

J minėjimą buvo atvykęs vysk, į 
La Guire, kuris tartame žodyje 
drąsino lietuvius Ir liepė rtenulels- 
ti rankų ir tuo atveju, kada tik
roji tėvynė yra pavergta Ir terio- 
jama. Jis kvietė laikinąja tėvyne 
prisiimti Australiją, jleškoti čia 
draugų ir šioj naujoj šalyj nepra
rasti savo atsivežtos kultūans, gra
žių papročių.

Labai daug prie šventės suruo
šimo prisidėjo ir nuoširdžiai lietu
vius užjautė tuo metu buvęs kle
bonas A.A. kun. P.M. Haydon, ku
ris net akordeoną Iš kur tai pas.

kolino, kad tik lietuvaitės galėtų 
tautinių šokių pašokti, šventės pro
gramą paįvairinti. Tautiniai mū
sų šokiai sužavėjo australus ir 
daug kartų Jie turėjo būti pakar
toti.

R. Genienės pastangomis buvo 
suruošta ten pat ir lietuviškos 
tautodailės bei tautinių Juostų pa
roda, o VI. Blveinis buvo išstatęs 
pilną Lietuvos pašto ženklų rinki
nį su paaiškinimais anglų kalba. 
Paroda susidomėjimas buvo labai 
didelis, ši šventė buvo lyg ir Can- 
berros lietuvių bendruomenės ant
spaudas. Viešo pasirodymo data, 
virtusi tradicine mūsų viešų pasi
rodymų data.

Dabartinė ALB Canberros Apy
linkės valdyba š.m. rugsėjo mėn. 
12 d. atšventė penkerių metų ben
druomenės įsistelgimo sukaktį.

Apylinkės valdybos ilgametis 
pirmininkas A. čeičys sukakties 
minėjimo proga padarė trumpą 
bendruomenės veiklos apžvalgą: 
Canberron lietuvių kolonija per 
penkerius metus buvo vieninga lie
tuviškame darbe. Šio miesto lie
tuviai, proporcingai imant, bene 
tvarkingiausiai sumoka solidarumo 
'mokestį. Nešykščiai aukoja Tau
tos Fondui. Remia senelius bei li
gonius pasilikusius Vokietijoje. 
Teikia paramą Vasario 16 Gimna
zijai.

Visos pozityvios sjėgos: sporti
ninkai, tautinių šokių grupė, švle- 
slečiai dirba sklandžiai Ir susi
klausymo dvasioje.

Visi kolonijos lietuviai nepra
randa vilties išvysti laisvą , ne
priklausomą tėvynę Lietuvą.

J.Ž.
— o —

Truputis Statistikos 
Skaitytojui gal įdomu sužinoti, 

kiek gi lietuvių Canberroje gyve
na Ir kitokių skaičiais paremtų 
žinių apie jų gyvenimą.

Canberroj yra 29 tūkstančiai 
gyventojų. Lietuvių — 220. Šeimų 
64. Vyrų 87, moterų 68. Viengun
gių vyrų 23, netekėjusių moterų 
4 (!). Jungtuvių lietuviškų pen
kerių metų laikotarpyje turėjome 
25. Gimė 26, mite 2. Pradžios mo
kykloj mokosi 18, gimnazijoj 13 
ir universitete 3 lietuviai. Vienas 
abituriantas. Mišrių šeimų sukūrė, 
me 16. 7 asmenys išvyko į JAV. 
Privačių namų lietuviai turi 19, 
gi valdiškų — 33. Lengvų mašinų 
turime 30, sunkvežimių 8 ir 6 mo

tociklus. Paruošė P.M.

tverdamas per prievaizdą Jį kan- i 
kiną, sunkiausius darbus duoda, o 
Laimis nieko neboja, dirba, dai-' 
nuoja Ir jodinėja.

Kada Laimis buvo pačiame gra
žume ir stiprume, o žirgu lyg pau
kštis skrajojo, susivaidyjo du ka-1 
raliai. Prasidėjo karas. Atjojo vie
ną deną karaliaus šauklys iš po
no dvaro kareivių imti. Žinoma — 
ponas pirmiausiai Laimį karan Iš-; 
siuntė. Atsisveikindamas Laimis 
su senais tėvais, seserimis bro
liais ramina Juos.

— Neverk, sugrįšiu ir dar do
vanų parvešiu.

Palaimino Jį tėvas, o Jis Sėdo ant 
savo žirgo, suspaudė pentinais ir 
tik dulkių debesys paliko ties jo 
gimta bakūže.

Juokėsi net už pilvų susiėmę 
seni karia iš jauno vyro, pristo
jusio į karaliaus pulką: nei kardo 
nei jleties nemokančio j rankas 
paimti.

Kariavimo gudrybių mokytis 
Laimis daug laiko neturėjo. Augs, 
tas, tiesus rūstaus veido, Jau pra
žilęs karvedys parodė Laimiui kaip 
reikia kardu kirsti, kaip Jietim 
smogti, ar kuoku šveisti — ir Iš
jojo visi į mūšį.

— Ar negaila mamos? Grįžk 
geriau, nes priešai moka mušti, Ir 
Jėgos turi, — šaipėsi iš Laimiaus 
seni kariai ir tikėjosi turėsią daug 
Juoko, kai Laimis verks priešus 
pamatęs.

Ant vienos kalvos susitiko abie
jų karalių pulkai. Lyg pasiutę 
žvėrys puolė vieni kitus. Priešų 
pulkas buvo daug gausesnis. Jų 
žirgai eiklesni ir vyrai stipresni.

I Sužvangėjo ginklai. Lyg žaibai 
suplleskė jie saulėje. Žirgų žven
gimas, kanopų trypimas, vyrų pik
tas maurojimas susiliejo vienan 
ūžesln. Per tokį sąmyšį pamiršo 
prityrę seni kariai Ir Iš Laimiaus

Juoktis. Kirto, mušė, šaukė, bet 
priešas taip spaudė, kad Jau buvo 
bepradedą trauktis, bet karvedys 
ragino gintis. Vyrai vėl puolė, bet 
be vilties laimėti. Gi, žiūri, kad 
viename mūšio lauko krašte ap
link vieną jų karį būrys priešų 
susįspietęs ir niekaip negali įveik
ti. Tai Laimius, tas karys, kuris 
lyg žaisdamas kuoku iš balnų ver
čia priešus, lyg pėdus guldo. Visi 
mato: kai apsisuks aplink su kuo
ka — tai ir tuščia. Jau nukritu
sius, jei kuris nori keltis, tai jo 
žirgas su pasagom pribaigs. Visas 
kalnas lavonų toje vietoje suvirto, 
bet priešų daugybė su įniršimu 
Laimių vis puola, kad vėl tuoj po 
jo žirgo kojom kristų. Pamatęs 
tokį vaizdą karvedys sukomanda
vo pirmyn ir vyrai drąsą atgavę 
priešus nugalėjo. Kova buvo laimė
ta.

Nei vienas nebeišdrįso juoktis 
iš Laimiaus. Jis jojo šalia kar- 

, vedžio, o parjojus į pilį pats ka- 
' ralius Išėjo Jų pasitikti. Sužino

jęs apie tokį Laimiaus narsumą 
“r klausia Jo:

— Sakyk, ko tavo širdis trokš
tą? — viską iš manęs gausi.

— Norėčiau balną gauti, jūsų 
šviesybe, — sako Laimius kara
liui.

— Ką ten balną! Tu visą dva
rą iš manęs gali prašyti, — tik 
per tave aš karą laimėjau, — tu 
pusės karalystės esi vertas. Sakyk, 
ko nori?

— Nieko daugiau nenoriu, jūsų 
šviesybe, tik Jei jūs nepagatlėtu- 
mėt man balną dovanoti, tai būčiau 
labai dėkingas.

Patraukė karalius pečiais ir lie
pė atnešti patį geriausią ir gra
žiausią balną. Laimus paėmė bal
ną pavartė, pažiūrėjo, apsidžiau
gė ir vėl greit nusiminęs sako:

— Jūsų šviesybe, esu labai pa
tenkintas šiuo balnu ir džiaugiuos, 
bet man jojant namo susitikę ta
vo muitininkai tikrai pagalvos, 
kad aš jį pavogiau ir atims iš 
manęs. Ar negalėtumėt, Jūsų švie
sybe, man ir raštą duoti, kad bal
ną su visais Jo priedais dovanoji 
man, pilnam valdymui.

— Žinoma duosiu, — pasakė ka
ralius, Ir liepė raštininkams raš
tą tuoj surašyti.

Sučežėjo žąsies plunksnos ir 
raštas buvo parašytas, o karalius 
nusimovęs nuo piršto savo žie

dą antspaudą uždėjo ir padavė Lai
miui. Gražiai padėkojęs karaliui 
Lamis atsisveikino su visais Ir iš
jojo namo, nors visi Jį prašė ir vi
saip kalbino likti karaliaus pulke.

Kiek pajojęs Laimius įmetė ka
raliaus dovanotą balną į pelkę ir 
dainuodamas parjojo namo. Apsi
džiaugė seni tėvai, broliai ir sese
rys sveiko sulaukę. Džiūgavo ir 
visas kraštas sužinojęs, kad karas 
laimėtas ir nereikės dar didesnės 
vergovės kęsti. Ponas sužinojęs, 
kad Laimius jau grįžo, tuoj nu
siuntė prievaizdą darban jį vary
ti.

— Ne, neisiu — nenoriu, eik ir 
pasakyk ponui, kad man jis ne
trukdytų ilsėtis.

Nusigandę tėvai drebėjo iš bai
mės, o prievaizdai išėjus puolė kal
binti Laimų, kad į darbą eitų ir 
su ponu nesivaldytų.

—Nebijokit, blogo nieko nenu
tiks, — atsakė Laimius ir išsitie
sė ilsėtis. Atbėga antru kart pono 
Išbartas prievaizda ir uždusęs, vos 

žodį ištardamas, šaukė:
— Penkiasdešimt rykščių jau da

bar turi, Jei neisi dar dvigubai 
gausi. Eik greičiau bausmės atsi
imt Ir stok į darbą!

(Nukelta į 5 psl.)
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INSTINKTAI BENDRUOMENINIAM GYVENIME
žmogaus pasireiškimams pastūmė- tose kyla brolžudiški karai. Ben- 
jimas gaunamas iš giliausių žmo-Į druomeninlam gyvenimui palaimin- 
glškoslos būtybės sųrangos sluog-) giausia, kai susidaro tokia dva- 
snių, dažnai instinktais vadinamų. 
Amerikietis psichologas McDougall 
tokių instinkto reiškimosi skirty
bių žmogaus prigimtyje priskai. 
čiuoja 14 su jiems būdingais, juos 
lydinčiais atatinkamais jausminiais 
išgyvenimais. Nesileisdami į ins
tinktų teorijos kritiką, nesiginčy
dami dėl Jų skaičiaus, pasinaudosi
me McDougall instinktų termina- 
logija, žinodami tuo nusaką žmo
gaus psicho-flzinės prigimties gel
mių pasireiškimo niuansus, šia 
proga paryškinsime tik keletą ins
tinktų, kreipdami dėmesį į jų reiš
kimąsi bendruomeniniam gyveni
me.
Labai būdinga žmogui, ypatingai 
viešumos, taip vadinamas pa
sireiškimo instinktas, 
vok. Beltungstrieb, kurį lydi išdi
dumo bei domjnavlmo jausmas 
(ųmocinė patirtis), o taip pat no
ras būti pripažintam, pkceptuo- 

tam. Aktingai tas instinktas labai 
dažnai reiškiasi draugėje su k o- 
v o s Instinktu, ang. combat, vok. 
Kampftrieb, kurį lydi pykčio jaus
mas. Akcijoje šio instinkto domi
nuojamas žmogus susiranda prie
šų, stengiasi jį įveikti, sunaikinti, 
jam atkeršyti, šitiems dviem, ins
tinktams tačiau nekontroliuojamai 
reikštis teleidžia menkos dvasinės 
kultūros žmogus ar puslaukinis. 
Kultūringas žmogus tuos instink
tus patenkina kūrybingai lenkty
niaudamas, tuo išblaškydamas 
snaudulį, skatindamas pažangą.
Minėtieji abu instinktai gali reikš
tis draugėje su atatran
kos (repulsion) Ir pabėgi- 
m o (escape) instinktais, kuriuos 
lydi pasišlykštėjimo ir baimės 
Jausmai, šiuo atsitikimu pasireiš
kimo Ir kovos instinktai gali gauti

RAŠO: ZUBRAS.
sės klimato įtakoje vokiečiuose bu
vo dominuojančiai sukeltas kovos 
instinktas, gi pralaimėtas karas 
pažadino masiškai atatraukos ir 
kūrybinius instinktus. Esame liū- 
dininkai vokiečių masinio Išsiža- 
dėjmo, atsitraukimo nuo nacional- 
socializmo partijos Ir jos idealogi-, 
jos (prisiminkime net Nuernbergo 
teismą!), iš viso masėje tendenci
jos šalintis viešojo ir politinio gy- j 
venimo; iš kitos pusės individu-) 
alus ir viešasis ūkinis atsikūri
mas, karo žaizdų spartus gydi
mas, minties pasaulyje didelis ir 
lakumas ir naujumas, mokslinin
kų ir menininkų kūrybingumas. 
Vokiečių pokarinei masei neku

riam laikui būdinga buvo ir ver
žlumo instinkto pažadinimas 
(submission instinct) su Jį lydin
čiais nusižeminimo Ir pagarbos 
jausmais sttipriausiam ir turtin
giausiam priešui — amerikiečiui.

I Lietuviškoje tremties masėje ob
jektingoji lietuviškoji visumos dva
sia, veikiama labiausiai laiko Ir 
vietos siauresne prasme reiškinių, 
. . __ ____„_____ i savi
saugos, būriavimosl ir moti
niškumo - tėviškumo instinktus 

. . Kraštą palikus, koks mielas buvo
. Objektingoji sut|ktaa lietuvis, kokie brangūs

dvasia svarbiausia kyla iš aplin-|buvo aenieji sutinkaml pažjstanli, 
t™”* “^”!tUS|klek rod*ta Pagelboos kitam, kiek 

daug rizikuota savai ir savo ar
timųjų gyvybei išgelbėti, jiems 
maisto parūpinti! Sąlygoms pa
kitėjus, jaunime pabudo kūrybi
nis Instinktas: mestasi studijuoti, 
dirbti mokslinis darbas, meninin
kai ėmėsi ■ grožinės kūrybos. Lai
kui užsitęsus, neišsipildžius nai
vioms greito grįžimo viltims, emi
gravus pakito individualinis nu
siteikimas, pakilo ir objektingoji 
lietuviškosios visumos dvasia. Ati
trūkus natūraliųjų bendruomeni
niam lietuviškam gyvenimui rei
kštis sąlygų — tėviškės, sumen
kėjus sąlygoms dalyvauti tautos 
istorijos vyksme, susvyravo seno
sios vertybės, daugeliui net ir pati ■ 
tautybės bei tautinės valstybės 
vertybė; pasijausta svetimoj saloj, 
kurioj viskas nauja, svetima, net 
beaugą vaikai Ir tie darosi diena 
po dienos vis svetimesni. Naujo
sios sąlygos daugeliui reiškia ir 
milžinišką socialinį kritimą Štai 
pagrindiniai bruožai objdktingo- 
sios lietuviškos tremties visumos 
dvasios. Josios įtakoje susidarė 
ir specifiškas tremties masės kli-

šia, toks socialinis klimatas, kad 
pasireiškimo Ir kovos instinktai 
reiškiasi sąveikoje su buria-' 
v i m o s i (herd appeal) ir kū-| 
ryblniais (constructi- 

Laiminga ben-' 
aria i m ♦ 1 '

v e) instinkatls. Laiminga ben
druomenė, kurios vadai m. o t 1 -1 
n i š k u m o — tėvišku, 
m o Instinktui bent dalinį paten
kinimą (sublimaciją) suranda vie
šajam forume. Tokie vadai nejieš- i 
ko priešų, jų ir nesurastų, nes 
teturi tik draugus; jie ateina su 
meile ir grąžinimai josios patiria.1 
Apdairi bendruomenė tik tokius I 
vadus savo tarpe tepakenčia. | 
Jei paskiro žmogaus chrakteriui . 
pastovius būdinguosius pradinius 
bruožus suteikia dominuojantieji | 
instinktai, tai kiek kitaip yra su 
bendruomene. Paskutiniuoju atve
ju turime masę. Atrodytų, kadi 
masėje turėtų dominuoti tokie ins- I 
tinktai, kokie dominuoja didesnė
je dalyje Ją sudarančiuose indivi- I 
duose. Tačiau ne visad taip yra. 
Objektingoji visumos dvasia yra p^afbu™ i^jSsi
sudėtingas fenomenas, kurioje In
dividai su savo įgimtais Instink
tais tik daliniu , tačiau svarbiu 
įnašu teprisideda.

nuošalėje nebūtų katall-

bendruomenės suvažiavi- 
kelintas kartas Australi-

IŠKARPOS

pa- 
Ins- 
ins- 
ap-

— gyvenamos vietos, istorijos,1 
ekonominės, socialinės ir politinės 
struktūros, tarptautinės padėties. I 
šitos objektingosios dvasios įta- ’ 
koje susidaro specifinis masės kli
matas — kartais pasižymi jis di- i 
dele įtampa, yra audringas, kar-1 
tais ramus, kūrybingas. Pasijau-1 
tęs masės klimate kitaip 
kštis Ir Individas ir visa 
visuma. Masės klimatas 
duose gali pažadinti visai skirtin
gus Jųjų .prigimties Instinktus, pa- 

labal nesimpatingų pobūdį. Asme- grindinius laikinai prlstelbti, gi 
nlnėje plotmėje tuo atveju galime dominuojančiai išryškinti kitus, 
susitikti su išdidžia, kartais net sukelti kitas emocijas. Žinoma, 
labai gabia, besišalinančia asme-! masės instinktiniam, reiškimuisi 
nybe; tačiau bendražmogls jai rel- charakterį sutelkia Individuose do- 
kalingas, bet tik negailestingai ir, minuoją Instinktai, tačiau 
griaunačial kitų mintims, idėjoms 
bei darbams kritikuoti. Jei vlsuo-1 mase, veikiant masės klimatui in- 
meninėje plotmėje pasireiškimo ir dividus. Masės psichologija iš kl- 
kovos instinktai Ima reikštis drau- ■ tos pus 
gėje su atatrankos ir pabėgimo' lengvai 
instinktais, tai gaunasi 
giamai grupinis antagonizmas, tijai, apskritai įtakai. Masės psi- 
neapykanta, kerštas, prietaringas j chologlja panaši tad mimozos žie. 
nekritiškumas savo idėjoms ir min- dui.
tlms. Tose sąlygose skyla organl- Masės pschologijai pailustruoti 
onnHoo vtzvl i 4 s ------ -J—__ XT—.—!.. 1 — ..

ima rei- 
individų 

indivi-

I,.,,..—domi- 
nuojančiai Išryškėję sąvivelkoje su 
mase, veikiant masės klimatui in-

pusės gi vėl yra labai jautri, 
i svyruojanti, pasiduodanti 

nelšven- jai vadovaujančių individų suges-

dui.

būriavimosi instinktas tautinėse 
ribose priblėsta, jį pakeičia atauti, 
nis s o c i 1 i n i s instinktas, 
jieškoma draugų netautinėje, bet 
svetimoje aplinkoje; pabunda il
gų laikų neturėjęs sųlygų pasl- 
rekšti rinkėjo bei sa
va s t i e Is instinktas (acqui
sitive instinct), dažniausiai drau
gėje su atatrankos instinktu, ata
trankos nuo savosios tautinės 
bendruomenės, atitruksiant savo
sios objektingosios dvasios. Dėl 
tos priežasties nesutinkame lietu
vius įsikuriant kolonijomis, bet 
pavieniai); daugelio bibliotekėlių 
lentynose susirenka apsčiai sveti
mos literatūroos, bet retai teuž- 
klysta lietuviška knyga. Religinis 
reiškinys daugelyje vietų pradeda
ma pajusti tarptautlškai, vietomis 
tuo keliu, kartais net nesųmonln- 
gai, ima eiti ir kunigija, nesimato 
naujo lietuviškosios kunigijos prie
auglio, nėra ir lituanistų prieaug
lio. Iš seno dar vis atsitiktinomis 
progomis buriuojamas!, bet be ši
lumos, be meilės, vis atatranko
mis. Saujelėje visuomenininkų 
bunda pasireiškimo ir kovos 
tinktai. Neturint progos šiems 
tinklams patenkinti svetmoje
llnkoje, ypač darbovietėje, neran
dant jiems sublimacijos lenktynia
ujant darbe, viskas nukrypsta j 
bendruomeninį forumų.
Jaučiama autoriui darant priekaiš
tų, kad Jis individualiniame ir 

bendruomeniniame pasireiškime te- 
įžlūrįs instinktinį pradų, bet pa
mirštus Idėjinį. Bet ir Idėjinis pra- 

,das impulsus gauna Iš instinktų.
Jei vienas adoptuoja vienas idėjas, 
o kitas kitas, jei individai gimdo 
skirtingas idėjas, tai dėl to, kad 
skirtingi jųjų dvasios sųrangos 
giliausieji pradai, nepaneigiant, 
žinoma, auklėjimo, apskritai ap
linkos prado. Apskritai, autorius 
šio rašinio rėmuose teliečia žmo
giškojo reiškimosi būdų, bet ne 
turinį, kuris, tiesa, reikšmingiau
siai maitinamas idėjinio prado. 
Ir taip katalikų suvažiavimas Ka
lėdų proga Melbourne, iš būdo kaip 
Jis organizuojamas, iš dalyvių pa
rinkimo kelių vyksta pabėgimo, 
pasitraukimo instinkto inspiruotas. 
Kitaip būtų, jei suvažiavimas bū- 
kviečlamas nusistovėjusios katali
kų — pasauliečių akcijos rėmuose. 
Visiems gi žinoma, kad tokia or
ganizacija neegzistuoja. Galimas 
liet, katalikiškų Institucijų ir ka
talikiškų organizacijų atstovų su-

raplnės užuomazgos (tariamos pa- GYVENIMO 
rapijos) Ir organizacijos turėtų į 
siųsti rinktus atstovus. Dabartinio 
suvažiavimo rengėjai kažkokiu ne- 1 
žinomu būdu, vadovaudamiesi tik I 
jiem vieniem ‘žinomais kriterijų-1 
mais, yra padarę atrankų, jai te- 
prlskyrę kataliko vardų ir Jų te- 
pakvietę suvažiavlman. Šiaip ar 
taip Jokiu būdu netinkamas šuva- • 
žiavlmo pavadinimas katalikų su
važiavimu, lyg didžioji dalis pa
liekama 
kai.
Lietuvių 
mai jau
joje vyksta pasireiškimo instinkto 
diktuojami, dalyvaujant panašaus 
atspalvio ar nusiteikimo veikė

jams, Juos renkant į vadovaujamuo
sius organus. Visi tie keliai veda 
į mūsų jau ir taip silpnos ben
druomenės sąmonės žlugdymų, į 
faktiškų tautinės bendruomenės 
likvidavl|ną. Artėjalntls bendruo
menės atstovų suvažiavimas turi 
rasti kelius apjungti visumų, nes 
toks yra pobūdis Lietuvių Ben
druomenės, tik tokiai bendruome
nei atstovauti renkami jos orga
nai. Negalima užmerkti aklų esan. 
čiai mūsuose dlferencijacijai Ir 
tenka rinkti atstovaujamuosius or., 
ganus iš visokio atspalvio žmonių. 
Rašinio rėmuose mūsų pagrindi
nis dėmesys buvo, nukrypęs į mū
sų instinktyvinės prigimties pasi
reiškimą visuomeniniam forume, 
bet specialus dėmesys krypo į ko
vos instinktą. Nemanome, kad vie
šajam gyvenimui būtu palaimin
ga, jei kovos instinktas iš Jo būtų 
visai išguitas. Yra gerai, kai Ins- 
tlnktyvinč prigimtis ir viešajam 
pasireiškime turi progos išsilieti, to 
net neįmanoma išvengti, svarbu 
tik, kad dėl to nebūtų žalos visu
mai Ir 
virstų 
miško 
greitai
nimas be nuotykių, be rizikos yra 
trumpas gyvenimas, nes jau tos 
rūšies situacija yra merdėjimas, 
tai pirmas žingsnis j dvasinę, jei 
ne biologinę mirtį. Tvėrėjas yra 
mums davęs prigimtį ir JI nėra 
nei bloga nei gera. Tik jos rieški- 
mulsi reikalinga to paties Tvėrė
jo duota Išminties kont
rolė. Josios šveisoje ir vertybės 
išryškėja ir Joms pavojai įžvel

giami. Jos reikia besireiškląnt tau
tiškai, religiškai ir politiškai. Juk 
visose šiose apraiškose mes no
rime išlaikyti lietuviškąjį aš, nes 
tik tada neišprievartausime pag
rindinio instinkto — savęs Išlai
kymo.

Mano mokytojas vis sakydavo: 
‘"Nuoširdumas Ir atvirumas yra 
žmogaus charakterio puošmenos, 
kurių, jeigu neturi — įsigyk, o 
jeigu turi — neprarask. Neužmir
šau šitų žodžių, todėl ir šiandien 
patinka man žmonės, kurie šių 
puošmenų nėra praradę, arba at
sitiktinai staiga Jų įsigijo. Ir sa
kykite, ar gali būti nuoširdesnis 
ir atviresnis žmogus, kaip šis ma
no brolis, kuris rašo: “Pranešu, 
kad iki “Mūsų Pastogė” taps mū
sų — nuo jos prenumeratos atsi
sakau".

Na, tiesiog atvirumo ir nuošir
dumo deimančiukai: kol ne mūsų 

1— neskaitau. O kitas, žiūrėk, pen- 
keri metai skaito šitą laikraštį 
ir nė puse žodžio neprasitaria no
rįs Jį nusavinti. 0 tokių norų, 
mlelaš < broli, ne tik tu turi. Yra 
dar keletas šita “mūsų — jūsų” 
liga sergančių.

atsakymas nepatin-

pat:
Apylinkės valdyba

zacljos, politinės partijos, net tau- pavyzdys. Nacionalsocialistinio ma-Į matas. Individualinėje plotmėje! važiavimas, bet tam reikalui pa-

—t •' Bernard Shrfw

(IŠ PJESĖS “ANDROCLES AND THE LION”)
Pirmųjų krikščionių būrys ro
mėnų karių vedamas į Kolizie
jų, pavakare sustoja prie mies
to vartų. Imtinių tarpe yra 
LAVINIJA, daili, ryžtinga mo
teris, matomai augštesnio luo
mo, nei kiti imtiniai. Prie su
imtųjų prieina tarnų lydimi 
LENTULIJUS ir METELIJUS, 
kilmingi romėnai, prabangiai 
apsirengę. Lentulijus yra liek
nas, šviesiaplaukis, švelnių bruo
žų. Metelijus-krėsno sudėjimo, 
tamsesnės odos, mažakalbis. Ro
mėnai kalbina Laviniją, vėliau 
stebi CENTURIJONĄ, atlydė
jusį tris suimtuosius. Vienas iš 

. .jų yra FERROVIJUS, stiprus, 
sholeriško temperamento jau
nuolis, storu sprandu, su dide
lėm šnervėm, spoksančiom akim 
-vyras, kurio jausmingumas yra 
gaivališkas, besiribojąs su be
protybe.

...CENTURIJONAS (Lavinijai): 
Štai dar keli jūsų draugai. Šis 
mažulėlis yra Ferrovijus, apie ku
ri Jūs tiek daug kalbate. (Ferro
vijus atsigręžia į jį grąsinančia . 
Centurijonas perspėjančiai pakelia 
kairįjį smilių). Atsiminki, kad esi 
krikščionis ir kad geru turi atsi
lyginti už blogą. (Ferrovijus kon. 
vulsingai susivaldo; traukdamasis 
nuo pagundos prieina prie Lentuli- 
jaus; sudeda rankas ir tyliai mel
džiasi, vėliau klaupiasi), štai tik
rasis būdas Jiems suvaldyti, a!... 
..LENTULIJUS:.. (rodydamas klu. 
pantį Ferrov'jų) Centurijone, ar 
tai nebus vienas iš džentelmenų, 
kurie suduoti į veidų, atgręžia ant. 
rują veido pusę?
CENTURIJONAS: Taip, pone. Tu
rite puikią progą tuo įsitikinti, 
pone, Jeigu tik norite.

LENTULIJUS (Ferrovijui): Ar 
tu, kaip kalbama, atgręži antrąjį 
žandą, kai tau suduoda į veidą? 
FERROVIJUS (lėtai kreipdamas 
savo dideles akis į klausiantįjį): 
Taip. Dievo malone aš taip elgiuos, 
šiuo metu.
LENTULIJUS:. Taip elgies, žino
ma, ne dėl to, kad būtum niekšas, 
bet iš tyro gailestingumo.
FERROVIJUS: Aš Dievo bijausi 
daugiau nei žmogaus; bet taip aš 
bandau elgtis.
LENTULIJUS: Pažiūrėsime. (Jis 
suduoda jam į žandą. Androklas 
staigiu judėsiu nori atsistoti ir su
kliudyti, tačiau Lavinija jį sulai
ko ir jdėmaii stebi Ferrovijų. Fer
rovijus nė nekrustelėjęs atgrę
žia antrąją veido pusę. Lentuli
jus, kiek sumišęs, kvailai sukikena 
ir silpnai suduoda jam į žandą), 
žinai, man būtų gėda leistis taip 
mušamam ir net nekreipti į tai 
mažiausio dėmesio. Betgi aš nesu 
krikščionis: aš esu žmogus. (Fer
rovijus dabar atsistoja ir savo 
ūgiu; it bokštas, viršija Lentulijų. 
Lentulijus pabala iš didelės bai
mės, jo veide suvirpa pilkšvi še
šėliai).
FERROVIJUS (apvaldytu ramu
mu) : Aš ne visados esu buvęs iš
tikimas. Pirmasis vyras, kuris su
davė man į veidą, buvo stipresnis 
negu tu. Ir jo smūgis buvo skau
desnis negu tikėjaus. Aš buvau 
gundomas, ir aš tada pasidaviau 
pagundai. Tai buvo, kai aš pirmą 
kartą patyriau skaudžią gėdą. Ta
čiau aš niekados nebuvau laimin
gesnis kaip tuo metu, kai, atsi
klaupęs prie jo patalo ligoninėje, 
prašiau dovanojamas. (Dedamas 
savo sunkias rankas ant Lentuli- 
jaus pečių). Aš jau moku pasiprie-

Sinti pagundai jėga, kuri nėra 
manoji. Dabar gi "besu nei susigė
dęs, nei užpykęs.
LENTULIJUS (nejaukiai): Ee-la- 
banakt (nori pasišalinti).
FERROVIJUS (imdamas Lentuli
jų už pečių): 0, neapsunkinki sa
vo širdies, Jaunuoli. Eikš čia ir 
išbandyki pats, ar mūsų pasirink
tas kelias nėra geresnis už jū
siškį. Dabar aš suduosiu tau j 
veidą, o tu atgręš: antrą veido pu
sę ir patirsi, kad tu žymiai ge
riau jausies nei pasidavęs pykčio 
aistrai. (Jis laiko jį viena ranka, 
o antrąją sugniaužia į kumštį). 
LENTULIJUS: Centurijone, ap
gink mane! ....................................
CENTURIJONAS: Jūs to norėjo
te, pone. Tai nėra mūsų reikalas. 
Jū smogėte jam du kartu. Geriau 
duokite Jaml pinigų-ir visa bus 
tvarkoj.
LENTULIJUS: Taip, tikrai. (Fer
rovijui) Aš užtikrinu tave: tai te
buvo mažas pokštas. Aš nenorėjau 
tavęs įskaudinti, štai (duoda jam 
auksinę monetą).
FERROVIJUS (imdamas monetą 
ir mesdamas ją senam elgetai, ku
ris godžiai pagriebia pinigą ir 
šlubčiodamas išskuba jį išleisti). 
Atiduok ką turi beturčiams. Eikš, 
mano drauge: drąsos! Aš galiu už
gauti tavo kūną valandėlei, betgi 
tavoji siela ilgai džiūgaus, kad 
dvasia nugalėjo kūną (ruošiasi 
smogti).
ANDROKLAS: švelniau, Ferrovi- 
Jau, švelniau. Paskutiniajam vy
rui tu sutrupinai žandikaulį.
Lentulijus, dejuodamas iš baimės, 
bando pabėgti tačiau Ferrovijus 
jį tvirtai laiko.
FERROVIJUS: Taip yra buvę, ta
čiau aš Jo sielą Išgelbėjau. Ką gi 
reiškia sutrupintas žandikaulis. 
LENTULIJUS: Neliesk manęs, ar 
girdi?! įstatymas...
FERROVIJUS: Įstatymas rytoj 
atiduos mane liūtams. Ar įstaty
mas galėtų man ką blogesnio pa-

sau. Priešingu atveju žemė 
dangumi, t.y. netektų že- 
gyvenimo turinio, ramybė 
išvirstų nuoboduliu, gyve-

Jau kai pradėjau apie laikraš
čius, tai dar apie Juos pakalbė
sim. Ant stalo Melbourne “Sekma
dienis”, Melb. kapeliono inf. lape
lis, lapkričio 14 d. Nr. 43. Ten ra
šoma: “Kultūros Fondo Apyg. Val
dybos pirmininkas A. Krausas 
skundė Melbourne liet, kapelionų 
sekmadienio mokyklos reikalu J. 
E. vysk. Padolskiui. Yra gavęs 
atsakymų, bet Jo neskelbia. Matyt, 
kad vyskupo 
ka.”

Toliau čia
■‘Melbourne

tuo pačiu reikalu išsiuntė skundų 
VLIKui. VLIKas tų skundų per
siuntė J.E. Arkivysk. J. Skvirec
kui. Arkivyskupas šiuo reikalu tei
ravosi Australijos liet, kunigų Sek. 
retarijate. Nelauktam, kad arki
vyskupas užglrtų Apyl. Valdybos 
žygius prieš Parap. Sekm. Mokyk
lų”. “Sekmadienis”, lapkričio 21 d. 
rašo: Patikslinimas. 
Praeitame “Sekmadienio” numery
je (Nr. 43)... kad Kultūros Fon
do Apyg. Valdyba pirm. A. Krau
sas skundė... Ponas Krausas pa
reiškė, kad atsakymo dar negavęs 
ir apie tai prašė čia pranešti."

Šitas lapelis platinamas ant 
šventoriaus Melbourne prieš pa
maldas ir po pamaldų.

Kitas tokio pat didumo lapelis 
— ALB Melbourne Apylinkės Val
dybos PRANEŠIMAI — ŽINIOS, 
lapkričio 27 d. (Nr. 5-18), tarp 
kita ko rašo: "Klaidinga kun. P. 
Vaserio informacija. "Sekmadie-

daryti, net jeigu aš tave Ir užmuš- i ant peties).
čiau? Melskis, kad gautum jėgų, I FERROVIJUS:. Tu esi Jo draugas, 
ir Jos tau bus duotos. ( jaunuoli. Tu prižiūrėsi, kad Jis
LENTULIJUS: Paleisk mane. Ta- saugiai pasiektų namus.
vo tikėjimas tau draudžia mane METELIJUS (su nuolankiu man- 
mušti...
FERROVIJUS: Priešingai: jis 
liepia man tau smogti. Kaip gi tu 
gali atgręžti antrąjį žandą, Jei ne
buvai suduotas pirmąjį kartą? 
LENTULIJUS (beveik ašaroda
mas) : aš jau esu įtikintas, kad ką 
sakai yra visiškai teisinga. Aš at
siprašau už tai, kad tave mušiau. 
FERROVIJUS (labai patenkintas): 
Mano sūnau, ar aš suminkštinau 
tavo širdį? Ar gi geroji sėkla ne
krito į derlingą dirvą? Ar jau pa
sukai eiti geresniu keliu? 
LENTULIJUS (nužemintai): Taip, 
taip. Daug apie tai yra ko kalbėti. 
FERROVIJUS (švytėdamas): Dė
kis prie mūsų. Eime pas liūtus. 
Eikš drauge į kančią ir mirtį. 
LENTULIJUS (puldamas ant ke
lių ir pravirkdamas): O, padėkite 
man. Motin! Motin!
FERROVIJUS: šios ašaros nu
plaus tavo sielą ir atneš gerų vei- 
slų, mano sūnau. Viešpats Dievas 
gausiai palaimino mano pastan
gas atversti tave. Ar papasakoti 
tau apie stebuklą — taip, stebuk
lą, kurį patyraiu Kapadokijoje? 
Jaunuolis — lygiai toks kaip tu, 
ir aukso plaukais, tokiais, kaip 
tavo — tyčiojosi iš manęs ir dau
žė" mano veidą, kaip ir tu. Aš vi
są naktį išsėdėjau su tuo Jauni
kaičiu, grumdamasis dėl jo sielos. 
Paryčiu Jis buvo ne tik krikščio
nis, bet ir jo plaukai buvo balti, 
kaip sniegas. (Lentulijus susmun
ka apalpęs), štai, štai. Pasiimki
te Jį. Vargštas vaikinas neišlaikė: 
dvasia jį nugalėjo. Atsargiai jį 
nugabenkite, namo, o visa kita pa
likite dąngui.
CENTURIJONAS: Neškitės Jį na
mo. (Įsibauginę tarnai paskubomis 
išneša Lentulijų. Beišskubančiam 
Metelijui Ferrovijus uždeda ranką

dagumu): Žinoma, pone. Aš pada
rysiu visą ką jūs manote geriau
sia būsiant. Tikrai aš esu nepap
rastai laimingas susipažinęs su 
jumis. Jūs galite manimi pasiti
kėti. Labanakt, pone.
FERROVIJUS (iškilniai): Dan
gaus palaima telydi jį ir tave.
Metelijus , išseka Lentulijų. Cen
turijonas grįžta savo sėdėton vie
ton, kad nusnūstų. Žiūrovai pagau
ti pagarbaus susižavėjimo. Ferro
vijus, giliai atsidūsėdamas iš lai
mės, prieina prie Lavinijos ir iš
tiesia ranką.
LIVINIJA (imdama ranką): Tai 
štai kokiu būdu tu, Ferrovljau, 
atverti žmones.
FERROVIJUS: Taip. Mano darbus 
lydi palaima, nors nesu Jos ver
tas. Nevertas ir dėl mano nuslydi
mų, kurie vis atsitinka dėl mano 
bjauraus ir velniško temperamen
to. Šis vyras —
ANDROKLAS (skubiai): Nedau
žyk man nugaros. JI žino, kad tu 
kalbi apie mane.
FERROVIJUS: Kaip aš norėčiau 
būti gležnučiu, kaip šis mūsų bro
lis! Tada aš būčiau nuolankus ir 
švelnus, kaip jis. Tačiau, atrodo, 
kad esama tam tikros apvaizdos, 
kuri mano bandymų kelią padaro 
lengvesniu negu Jojo. Išgirstu mi
nią besityčiojant iš mūsų brolių, 
ar mėtančią akmenis ar keikian
čią juos, ir kai tik prie jos pri
einu, visa tai liaunasi. Mano įta
ka apvaldo minios aistras. Jie 
klausosi manęs tylėdami. Ir neiš
tikimieji dažnai atverčiami tik man 
pačiam pasikalbėjus su jais nuo
širdžiai, akis į akį. Su kiekviena 
ateinančia diena aš jaučiuos lai
mingesnis, labiau pasitikįs...

Vertė -------- S.

nio” lapelyje Nr. 43 informuoja
ma, kad Melbourne apyl. valdyba 
yra išsiuntusi skundą VLIKui, 
nukreiptą prieš kun. P. Vaserį. 
Informacijoje sakoma: "Nelaukia
ma, kad arkivyskupas užglrtų 
Apylinkės Valdybos žyggius prieš 
Parapijos Sekmadienio Mokyklą.” 

“Melbourne Apylinkės Valdyba 
laiko pareigą šią, tiesą neatitin
kančią informaciją atitaisyti: a) 
Apylinkės Valdyba nėra padariusi 
Jokių žygių, nukreiptų prieš Pa
rapijos Sekmadienio Mokyklą, b) 
Apylinkės Valdyba ne tik šiuo rei
kalu, bet ir iš viso jokių raštų ar 
skundų, nukreiptų prieš kun. P. 
Vaserį, VLIKui nėra siuntusi".

“Kun. P. Vaseris turėtų bent J. 
E. arkivyskupą nediskredituoti, iš 
Jo laukdamas papeikimo Apylinkės 
valdybai už jos nepadarytus žy
gius" — baigiamas atsakymas la
pelyje, kuris draudžiama švento
riuje platinti ir prieš pamaldas ir 
po pamaldų.

Norite komentarų? Ne, kam gi. 
čia tik taip sau, žmonių santy
kiams pavaizduoti iškarpėlė.

•
Mielus bičiulius prašau man laiš

kus rašyti šio laikraščio redakci
jos adresu — iki šiol visada są
žiningai persiųsdavo. Mano namų 
adresu nerašykite, nes šeimininkė 
nemėgsta kai laiškanešys po lan
gu kasdien švilpauja. Be to, tai 
simpatiška moteriškė ir mes gra
žiai sugyvename. Pykdyti nereikia.

JURGIS DAUBA.

“Instinktai bendruomeniniam gy
venime”, autoriaus samprotavimai 
ne būtinai reiškia šio laikraščio 
redakcijos nuomonę.

“M.P." Red.
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Skaitau “Australijos Lietuvyje’’ 
(lapkričio 29 d.) Gabrieliaus Žem- i 
kalnio "Sis ir tas”. Laki mintis,

PASTABOS l Toliau į klausimą, kodėl kai ku
rios grupėss ar net lakiraščiai 

nust°Ja savo tikrojo var- priešingi bendruomenei, Amerikos1 
griaudi mintis ištęsta beveik per, do ir lieka tautininkų, demokra-! Lietuvių Bendruomenės LOKo pir. 
visą skilti: kalbama -apie Mel- tų ar kokia kitokia partija, o ne I mininkas preI. Balkūnas taip 
bourno teatro mėgėjų grupės pa- Lietuvių Bendruomenė — rašoma1 ko. • ■
sirodymą su Krėvės “Žemaituku”, aname straipsnyje apie ALB. 1 ' ' —
Gebrielius Žemkalnis šio reikalo 
užkliuvo todėl, kad jam spaudoje

Tai žodžiai, kaip iš ugnies iššc 
J kaštanai. Ir čia galima būtų I 

netekę pastebėti nė poros eilučių ’ tik stebėtis: kodėl gi būtinai ji 
apie šitą spektaklį. Toliau jis ke
lia klausimą — KODĖL? Čia pat akinius? Tad gal ir nesutarimai 
duoda ir spėjamus atsakymus: esą, visi kyla Iš to, kad per partijos!

IwndrnHarhiai. bent kurie llnHa 1

bendruomenę žiūrėti per partinius

spaudos bendradarbiai, bent kurie iuuJ4 neis 
buvo spektaklyje, jo nuomone — druomenės 
yra nepajėgūs rašyti teatrinėmis I giau, kai kas sako:

liniją neįstengiama matyti Ben- ' 
s ir Lietuvos? Ir dar bl->- 1 

: “Jeigu ne ma
tomomis; toliau, laikraščių redak- no žmonės vadovauja — nereikia 
toriai nėra

papeikimą, o. trečią kartą — teis- 
I mas, kitą visai išvys be jokio tels- 
I mo. O paragrafų visokiems kabliu

kams, norėdami, suranda apstybę. 
Darbo knygelę turi turėti visos 

j stambesnės Išstaigos, smulkesnės 
j tenkinasi išduodamos tam tikras 
. vietos darbo knygeles arba pažy- 
I mėjlmus. “švari" knygelė — tokia, 
kur nėra įrašyta pabaudų. Su Ja 
lengviau gauti darbą kitur. Gi Jei 
ras darbo knygelėje kokių nors 
"kabliukų”, tai Jieškant darbo pa
prastai liepia ateiti poryt ar po 
savaitės. Normaliai tat reiškia 
mandagų pasakymą, kad čia darbo 
negausi. Sukarintose įstaigose 
baudžia griežčiau. Iš geležinkelio, 
laivininkystės įstaigų ir visos ei
lės kitų išeiti negalima, bet iš 
“Inkaro”, “Audinių”, odas apdir
bančio "Vilko” ir kitų pasitraukti 
nustatytomis sąlygomis įmanoma. 
Seniau prie ūkininkų dirbusių dar
bininkų padėties su koichozininkų 
padėtimi nė iš tolo negalima lygin
ti. Kad Ir maistą seniau prie ūki
ninkų gaudavo su lašiniais ir mė
sa, o dabar — tik barščiai, bul
vienė, o spirgutį tegalima pama
tyti vos retkarčiais.

Į kolchozus, tikriau jų — “gy
venvietes”, dar ne visi ūkininkai 
sukelti iš vienkiemių. Kai sukels, 
tada gyvenimas dar daugiau pa
sunkės. Daugiausia sukolchozlnti 
“dvarų centrai”.

£®KUPUOTCŪE
Vtt LIETUUQ7E_> sa-

'Manau, kad todėl, kad už jų i 
i stovi asmenys su tam tikru nu
sistatymu...” (Žiūr. “Lietuvių Die-I 

! nos”,- birželio men. )
1 Prelatas Balkūnas yra ir dau- 
' giau skaudžių- tiesos žodžių pasa- 
, kęs adresų tų, kurie kaišioja paga- 
l liūs į bendrojo darbo ratus. Ai
mes pritariame šiam senam Ame
rikos lietuvių veikėjui, dabarti
niam Bendruomenės LOKo pirmi
ninkui prel. Balkūnui? Taip, vi
siškai! Ar mes sakome, kad Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė pasi
darė Krikščionių Demokratų par
tija? Ne! Nesakome, nors ten Ben
druomenės organizacinis ir vadova
vimo darbas yra šitos grupės ar 
Jai artimų žmonių rankose. Todėl 
visi išvedžiojimai, kad Krašto Ta
rybos suvažiavimas negali spręs
ti šito ar ano klausimo, kad netu
ri pasitikėjimo, kad išrinktas ne 
51% rinkikų yra kilę tik todėl, kad 
Krašto Valdyba į Tarybos suvažia-

Sveikinimas kenčiantiems i bai didelis trūkumas butų. Dides- 
broliams n’b kambarių visai neįmanoma

Neseniai Vak. Europą laimingai | Hauti, už 2, 3 kambarius tenka mo-

toriai nėra prašę bendradarbių ‘ ir bendruomenės”. O taip sakoma! 
apie tai parašyti, be to, laikraščiai I Bet tai jau ne demokratiška. Bet- 
šiam svarbiam įvykiui, matyt, ne- gi, jei Bendruomenė, kaip ano str. 
radę vietos, nes spausdinę pasenu- autorius rašo, susidaro iš tauti- 
sius anekdotus ir t.t. “Gal tas mė- ninku, demokratų — ji neiširs ir 
gėjų pasirodymas buvo toks men- nesubyrės, nes Bendruomenę ta
kas įvykis, kad Jo net nevertėjo ( da sudaro apsoliuti lietuvių dau- 
.. ' — klausia G. Ž. Jis čia guma. Aš, pav., neabejoju, kad ir

Dainos be galo autorius yra nuo
širdus demokratas, kaip lygiai ir 
Melbourno nesutarimų dalyviai.1 
Totalitarinių, diktatūrinių režimų,1 
vienos partijos dominavimo šali
ninkų, tikiu, nėra, daug Austrą- V|mo darbotvarkę įrašė Melbourno 
lijoje. Tad jeigu jie ir boikotubs nesutarimų klausimą. Ar svarstys 
(ar jau ir balkotuoja) Bendruo- §j darbotvarkės punktą atstovai — 
menę — bendruomenė nežus, bent kitas 
taip ilgai, kol čia gyveną lietuviai 
— lietuviais šaukiami atsilieps. ! r>..

Ana, Amerikoj, Lietuvių Ben- ninkus, bet ne stengtis diskredituot 
druoinenės LOKo pirmininkas pre-!_ tuos, kurie mėgina ar mėgins į 
latas Balkūnas pasakė: “Labai gai- šiuos nesutarimus iš arčiau pažiū- 
la, bet dirbamam darbui ir Ben rgtii juos išlukštenti, protingai ir 
drui^nenės organizaciniam susit- bešališkai įvertinti ir, kaip pride- 
varkymul pagalius bando kaišioti 
kaip tik vienas kitas savanaudis, 
koks partinis demagogas, lietuvy- 1 
bes išlaikymo reikalo nepramatąs ( 
ar iš viso nepribrendęs toleran
tingai ir demokratiškai dirbti ben- 1 
drąjį darbą”. ’

paminėti, 
tuoj ir atsako:

— Ir šioje vietoje, aš trenkiu 
dramatiškai kumščiu į stalą ir 
šaukiu lietuviams — NE!

O dar toliau — dar gražiau: 
G.Ž. įtaria čia esant tylos są
mokslo ir bandymo pilti šaltą van
denį ant tikrai naudingą, gražų, 
nesavanaudišką ir lietuvišką dar
bą dirbančio mūsų mėgėjų teat
ro Melbourne. Ir pabaigoj jau tra. 
giškai sušunka:

"Ach, Jeigu negalime būti lie
tuviai, bent būkime žmonėmis.

Ilgėliau sustojau prie G.Ž. minčių 
tam, kad pasidžiaugus žmogaus 
meile lietuviškam menui ir lietu
viškam reikalui aplamai. Ir šitie 
pabarimai mūsų laikraščių redak
toriams būtų visai vietoje, Jeigu... 
abiejuose šituose laikraščiuose ne
būtų tūpusios ano spektaklio re
cenzijos, ir gana plačios, pasaky
čiau. Įvertinta buvo teigiamai ir, 
manykime, teisingai. “M.P.” re
cenziją atspaude lapkričio 10 d. 
Gal diena kita vėliau ir “A.L.” 
Tiesa, spektaklis įvyko spalio 9 
d. Bet, prileisklme, kad bendra
darbį buvo kiti darbai užgriuvę Ir 
savaite vėliau parašė. Redakcijos 
gavusios pirmam nr. nesuskubo 
atspausti — pavėlavo truputį. Bet 
G.Ž. "šis Ir tas” pasirodė po tri
jų savaičių recenzijas atspaudus. 
Ir čia į klausimą KODĖL? — bū
tų galima duoti spėjamų atsaky
mų... Ir dramatiškų. Bet... 
trankykime stalų — būkime 
tuviai ir žmonės. Kuo gi čia 
stalas pagaliau ir kaltas.

klausimas. Bet Jeigu 
ir reiktų papeikti, tai 

pirmoj eilėj tų nesutarimų kalti-

ra tvarkingoj šeimoj, atsiradusius 
dūmelius išsklaidyti, kad vėl tai
koj ir ramybėj lietuvis šalia lie
tuvio gyventų.

VIK. PETRAŠIUS.

PRANEŠIMAS
REIKALU

ne
lie
tas

Kiek rimčiau reiktų kalbėti apie 
rašinį: “Ir vėl daina be galo” 
(Australijos Lietuvis Nr. 24), kur 
kun. J. Kungys iškelia vietomis 
visai sveikų minčių, bet šalia to 
daro ir labai slidžių interpretaci
jų bei sugestijų.

Straipsnis pradedamas nuo "Lie
tuvių Draugijos” laikų, "M.P.” 

"ėmimų, atėmimų” ir pirmųjų Kraš
to” Tarybos "suvažiavimų. Toliau 
kalbama apie Melbourne nesusi
pratimus Ir Jie padaromi str. aši
mi,, apie kurią vyniojama visa 
Bendruomenė, Krašto Valdyba, 
IV.tasis Tarybos suvažiavimas ir 
t,t.

Ano straipsnio autorius mano, 
kad jeigu Melbourne nesutarimai 
bus svarstomi Krašto Tarybos ats
tovų suvažiavime, tai dėl to su
grosianti Bendruomenė. Aiškina
ma, kad Krašto Tarybos suvažia
vimas nėra kompetentingas spręs, 
ti šito klausimo ir, apskritai, Kraš
to Taryba neturinti pasitikėjimo, 
nes Jos atstovus renkant nedaly
vavęs 51% Bendruomenės narių. 
Daug dar ir kitokių dalykų prlsa- 

•korna, bet jų visų čia neliestu, kaip 
lygiai ir dėl Melbourne nesutari
mų nekalbėsiu iš esmės (Redakto
rius neleidžia), bet tik tiesiog 
prie bendruomenę liečiančių klau
simų savo trigrašį prikištu.

Kad Melbourne ar kitos koloni
jos lietuvių tarpe kilę kivlrčėliai, 
pasibarimal sugriautų ir pražudy
tų Australijos Lietuvių Bendruo
menę, ar bent supurtytų ją iki pa
matų — netikiu. Nes Jeigu Ben
druomenės pastovumas Ir gyvastis 
priklausytų kokio nesusipratimo, 
kelių ar keliasdešimt žmonių nu
siteikimo ir valios — Lietuvių 
Bendruomenė, ta mūsų tremtį ap
jungianti virvė — senai būtų su
smulkinta j gabaliukus, gi mes 
jau būtume pasklidę kas sau, kaip 
tos Samuolio bitelės. Kadangi Ben
druomenė nesibazuoja paskirais 
asmenimis bei jų nuotaikomis, tai 
tik todėl ji ir yra visuotinė lie
tuviškai tautine prasme.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ
Melbourno Lietuvių Namų Klubo Laikinasis 

akcijas ir pasižadėjimus. Jau išplatinta gana didelė dalis užsibrėžtų 
akcijų.

Pinigai trimis parašais laikomi Commonwealth Savings Bank, 
Elizabeth St., taupomoj sąskaitoj Nr. S 19343, “Lithuanian House 
Fund” vardu. •

Kadangi dalis tautiečių dar nespėjo įsigyti akcijų ir gal nežino 
kur jas galima pirkti, skelbiu platintojų sąrašą. Pas šiuos asmenis 
galima vakarais ir savaitgaliais įsigyti akcijas bei šiuo reikalu in- 
formuotis.

D. Kochanauskienė
J.
L.
D.
Z.

Komitetas platina £ 5

40 Seves St., Altona, Vic.
Kalpokas — 68 William St., Balaclava.
Barkus — 9 Earl St., Windsor.
Giedraitytė — 10 Elm Grove, Armadale.
Samuolis — 19 Hurtle St., Ascot Vale.

A. Pridotkas — 149 Yarra St., Abbotsford.
A. Krausas — 4 Grandview Ave., Maribymong.
J. Meiliūnas — 41 Raleigh Rd., Maribymong.
A. Mikaila — 317A Tmp-ak Rd., Sth. Yarra. •
B. Žiedas — 6 Neptune St., Richmond
Visi platintojai turi Komiteto išduotus įgaliavlmus , kurie pa

reikalavus parodomi.
Be to, ( Komiteto nariai telkia visokeriopas informacijas, ir ^aip

pat platina akcijas ir pasižadėjimus namuose Ir per viešus lietuviš
kus pobūvius ir parengimus:

J. Valys — 1 Moore St., South Yarra.
D. Žilinskienė — 3 Walker St., Northcote.

A. Viliūnas — 18 Carlton St., Carlton.
Banko knygutę galima matyti ir smulkiau

asmeniškai •— 3 Walker. St., Northcote (Rushall
Parodykime norą išlaikyti lietuviškumą tremtyje įsigydami Mel

bourno Lietuvių Namų — lietuviškos kultūros čentro Melbourne — 
akcijas.

informacijas teikiu 
geležinkelio stotis).

Alg. Žilinskas. Laikinojo Komiteto Pirmininkas.

Melbourno Liet. Spaudos Kioskas skelbia:
Artėjant Kalėdų Šventėms ii- Naujiesiems Metams primenu gerb. 
tautiečiams, kad kiekvienam yra proga pradžiuginti savo draugą, 
prietelių arba artimą padovanojant Jam gražią lietuvišką knygą arba 
tautiniais raštais išmargintą odinį albumą.
šiuo metu Melbourno Lietuvių Spaudos Kiosko lentynoje randasi se
kančios knygos:

1. Pasaulio Lietuvių Žinynas, A. Simučio .........
2. šventoji Inga, Antano Škėmos ...............
3. Tolimieji Kvadratai ...............

'4. Kazimieras Sapiega, Balio Sruogos ...............
5. Medinis Arklys, Eric Williams ...'.........

6. Barabas, Paer Lagerkvist i..............
7. Gyvačių Lizdas, Francois Maurlac ...............
8. Moters širdis, Guy de Maupassant ...............
9. Mėnuo Vadinamas Medaus, Nelės Mazalaitės

Lietuvių Kalbos Istorija, P. Joniko ........
Nusidėjėlė, Karolė Pažėraitė 
Kolombą, Prosper Merlmee 
Pirmoji Naktis, L. Pirandello 
Gimdytoja, Francois Mauriac 
Pabučiavimas
Po Tūkstančiais Kaukių, kun. 
Vinco Kudirkos Raštai, Spaudai

Neperseniausiai gauta:
18. Mirusios Sielos, N. Gogolio
19. Probočių šešėliai, Vydūno
Šiomis dienomis numatoma gauti:
20. Audra Žemaičiuose

Leonas Baltrūnas, 295

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P. Jatulio ..........
paruošė S. Miglinas

£.25/- 
16/- 
18/- 
16/- 
18/- 
16/- 
23/- 
23/- 
23/- 
21/- 

. 8/- 
>16/- 
13/- 
13/- 
13/- 

. 6/- 
45/-

pasiekę mūsų tautiečiai per Ame
rikos Balsą iš Europos pasakė lie
tuviškai sveikinimo kalbas į paver
gtąją Tėvynę, štai tas žodis:

VI. Mironas pareiškė: “Mieli 
broliai lietuviai! Esu Vladas Miro
nas iš Vilniaus. Prieš kelis mėne
sius dar vaikščiojau Vilniaus gat
vėmis, o šiandien jau esu laisvuo
se Vakaruose. Man su draugu My
kolu Bakanu pasisekė prasiveržti 
laisvėn ir susitikti su laisvajame 
pasaulyje gyvenančiais broliais lie
tuviais. Šiandien mes abu aplan
kėme Amerikos Balso įstaigą Eu
ropoje. Mes susitikome su eile 
bendradarbių, kurių klausydavo

mės Lietuvoje ir kuriuos pažinome 
tik iš balso. Nors dar tik trumpas 
laikas, kai pasiekėme Vakarus, 
bet jau spėjome sukaupti įvai
riausių įspūdžių, minčių ir pasta
bų. Jų visų čia ir neįmanoma per
duoti. Kalbėsiu tik apie tai, kas 
visus jus domina.

Esame lietuvių globoje. Kiekvie. 
nas laisvėn pasprukęs čia yra su
tinkamas kaip savo brolis. Mes 
tai patyrėme tiek iš įstaigų, ku
rios pasitinka ir rūpinasi iš ana
pus atvykusiais, tiek iš savo kraš
to tautiečių bei jų organizacijų. 
Kiekvienas, siekiąs laisvės ir glo
bos, čia randa saugumą ir para
mą. Mes, tik prasimušę pro gele
žinę uždangą, tuoj buvome susiti
kę su Lietuvos laisvinimo veiks
niais Europoje.

Mes ryškiais faktais, pavyzd
žiais bei savo asmeniškais išgyve
nimais pavaizdavome Lietuvos pa
dėtį okupacijoje. Jūsų balsas čia 
buvo Išklausytas su dideliu dėme
siu. Turiu pastebėti, kad laisvaja
me pasaulyje gyveną lietuviai ge
rai žino pavergtos Lietuvos padė
tį ir gyventojų nuotaikas, čia dir
bama daug, kad lietuvių kančios 
kelias būtų sutrumpintas. Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto mes buvome nuoširdžiai su
tikti — Ir, kiek galėsime, įsijung
sime į Jo vedamą Lietuvos lais
vinimo kovą. Tiesa, mes nebuvome 
pirmieji, perdavę kenčiančių lietu
vių šauksmą. Laisvėn prasiveržu
sių lietuvių buvo Ir anksčiau. Va
karams perteikta medžiaga čia 
čia daug padeda įrodyti okupanto 
nusikalitmus.

Lietuvos laisvinimo pastangas 
remia laisvųjų kraštų politikai, 
valstybininkai, visuomenės veikė
jai. Lietuvos vardas yra minimas 
plačiai, ir Jos draugų bei gynėjų 
eilės gausėja. Mūsų išvykimas Va
karų pasaulin nebuvo tik kailio 
gelbėjimas ar paslnešimas laimės 
Jieškoti. Atvykome pasauliui skel
bti tą baisią tikrovę, kurią, lietu
viai išgyvena bolševikinėje pries
paudoje. Būdami Vakaruose, mes 
esame liudininkai Ir balsas savo 
pavergtų brolių lietuvių Ir, Lie
tuvos draugų globa naudodamiesi, 
mes esame pasiryžę laisvam pa
sauliui skelbti ir kalbėti už tuos, 
kuriems okupantas yra užčiaupęs 
burną. Mūsų bendri Išgyvenimai ir 
stebėjimai vergijoje yra mums 
įsakymas. Laisvėje gyveną lietuviai 
yra organizuoti, nuolat kelia bal
są apie Lietuvos padėtį okupacijoje 
ir yra laisvojo pasaulio siekimų 
talkininkai. Todėl, kokie begrėstų 
pavojai okupacijoje, nenustokite 
vilties, kantrybės ir pasitikėjimo 
lietuvių tautos išlaisvinimu. Vi
sus okupanto propagandos užsimo
jimus, pagyras vertinkite kritiš
kai. Visomis galiomis, priemonė
mis gelbėkite vieni kitus Ir padė
kite vieni kitiems pergyventi sun
kiuosius laikus. Šį kartą tariu — 
iki susitikimo laisvoje Lietuvoje.'

— KASDIENINĖ BUITIS

26/-
16/.

22/-
Vic.

Telefonas: J.A. 3284.
Hoddle St., Abbotsford N.,

yra skurdi ir niūri, —sako M. Ba- 
kanas, kalbėdamasis su E. ben
dradarbių. — Visi atrodo susirūpi
nę ir nepatenkinti. Ir kas gali bū
ti tokia buitimi patenkintas? Ypač 
nepatenkinta darbininkija. Nors 
kolchozuose taip pat nepaprastai 
skurdu ir sunku, bet ten žmogus 
dar turi bent bulvių, o šiaip dar
bininkas, turėdamas išdirbti 8 va
landas ir gyvendamas, gali saky
ti, ant “bruko” grįžęs namo, daž
nai net nežino, ką jis ten ras. La-

keti iki 200-300 rb. Ir čia kiek 
lengviau nebent rusams aviato
riams, nes jie gauna butpinigius, 
šiaip rusai tarnautojai gyvena 
daugiausia valdiniuose butuose. 
Jiems padeda tokie pat rusai vir
šininkai, pvz. Kaune Lenino rajono 
vykdomojo komiteto pavaduotojas 
yra Donskoi, taip pat rusas Požė
los rajono vykd. komiteto pirm, 
pavaduotojas etc. Valdinės butų 

kainos yra žymiai mažesnės už pri
vačiai sutartąsias.

Viengungiui, norint “padoriai” 
pavalgyti ir kasdien gauti su mė
sa, reikia per mėnesį iš kur nors 
“susikalti” bent 900 rb., kai tuo 
tarpu paprastas sargas atlygini
mo tegauna 260 rb., o vidutiniš
kas darbininko atlyginimas sukasi 
apie 450 rb. Gi visų reikmių kai
nos yra nepaprastai augštos. To
dėl darbininkas ir Jo šeima nuo 
bado ginasi išimtinai tik bulvėmis.

KO ŠIUO METU LABIAUSIAI 
TRŪKSTA

tai krautuvėse mėsos. Miltų pras
tesnės rūšies taip pat dažnokai 
trūksta, galima gauti tik bran
gesnių geresnės rūšies. Normaliai 
duonos netrūksta, bet Jos kokybės 
negalima lyginti su Vakaruose 
gaunama duona. Duonos trūkumas 
susidaro tada, kai dėl kurių nors 
priežasčių jos negali pagaminti 
Kauno duonos kombinatas. Be to, 
trūksta puodų, samčių ir kt., už
tat netrūksta rūkalų ir degtinės. 
Apskritai, rusai stengiasi iš Lie
tuvos daugiausia išvežti ne tik 
darbo jėgų, bet ir visus gaminius. 
Jei ką į Lietuvą atveža, tai pas
kiau atsiima dešimteriopai. Atve
ža saulėgrąžos, aliejaus, arbūzų, 
Krymo vyno, bet Jį gerti gali ne
bent enkavedistai, direktoriai, avi. 
atoriai, kurių leitenantas gauna 
pagal užimamą vietą per 2.000 rb., 
Ir kiti raudonieji tūzai.

Į Lietuvą rusai dar ir dabar ne
paprastai spraudžiasi, nes dar ir 
dabar, po tiekos plėšimo metų 
Lietuvoj visko dar tebėra dau
giau, negu Rusijoj. Raudoniesiems 
turčiams kasdlenlrtis gyvenimas 
nėra liūdnas. Todėl Jie neatrodo 
tokie pikti ir susirūpinę.

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA 
SKELBIA, KOD LIETUVOJE 

NESĄ BEDARBIŲ

Elta.
*

KNYGOS BARE
Kersteno komiteto trečiajame 

leidiny duota išsami Lietuvos Ir' 
kt. Pabaltijo valstybių gyvenimo 
apžvalga ir atitinkama plati do
kumentacija. Prancūzijos vyriau
sybė kreipėsi į argentlnietį rašy
toją Lysandro Z.D. Galtier, prašy
dama parašyti mirusio O.W. Mila
šiaus biografiją. Galtier buvo ar
timas Milašiaus draugas, vertęs jo 
veikalus į ispanų k. Apie metus 
laiko praleido Paryžiuje, rinkda
mas reikalingas žinias apie Mila
šiaus gyvenimą Ir poetinę bei diplo
matinę veiklą.

L. Andriekus parengė spaudai 
eilėraščių rinkinį “Atviros marios”. 
Iliustracijos — dail. T. Valiaus. 
"Gabija” ruošiasi išl lesti Kalėdoms 
Baranausko “Anykščių šilelį”, ku
rį iliustruoja dali. Pr. Lapė. Chi- 
kagos un-tas ruošia 5 knygas apie 
bolševikų pavergtas tautas. Apie 
Lietuvą medžiagą rinkti pavesta 
to un-to pareigūnui B. Mačiukai, 
kuris ruošia doktoratą. -Veikalas 
būtų skirtas JAV visuomenei su
pažindinti su pavergta Lietuva.

— 0 —

Ten, kaip "plačiojoj tėvynėj, vi
si turi “teisę j darbą ar į poilsį” 
ir visi esą aprūpinti darbu. Ta
čiau ką kita rodo tlkrvoė. Kas 
nėra “aprūpintas darbu” Sibire, 
tas stengiasi jo kur nors susiras
ti geresnėje įmonėje mieste. Gali
ma pasižiūrėti kad ir į eilutes pen
ktadieniais prie “Kauno Audinių” 
kadrų skyriaus arba “Inkare” ir 
kitur. Statybos treste, kur darbo 1 
sąlygos yra sunkesnės, darbo ga- I 
Įima gauti visados. Ten sutartys' 
sudaromos dvejiems metams. Nors 
oficialiai darbo valandų skaičius 
nustatytas 8 valandos, bet padir
bėti tenka ilgiau. Už antvalan- 
džius nemoka, bet vietoj jų duoda 
laisvą dieną.
KIEK Iš DARBININKŲ ATSKAI

TOMA ĮVAIRIŲ MOKESČIŲ?
Pvz. viengungiui, gaunančiam 

pajamų Iki 500 rb., atskaitoma mo. 
kesčių 6 rb., nuo 1.000 —12 ir 12 
(viengungio Ir pajamų), gaunan
tieji per 1.000 jų turi mokėti dau
giau. Profsąjungoms nuo 100 rei
kia mokėti 1 rb. Į mokestines prie
voles tenka įskaityti Ir vad. “pas
kolas”. Jų vidutinė "normą” — 
mėnesinis uždarbis, bent kitiems 
pagal planą tenka “savanoriškai” 
paskolų paimti už 700, 900 ar 1.000.
Paskolos “savanoriškas išpirki
mas” yra lyg ir garantija, kad prie 
to žmogaus nejleškos priekabių, 
kurių, norėdmai, suras daugybę. 
Gi jei paskolą išperka — tada akį 
primerks ir tų “kabliukų” nema
tys.

Pažymėtina Data.
1899 metais, lapkričio 19 d. njž- 

rė Lietuvos himno autorius Vincas 
Kudirka. Jis mirė rusų žandarų 
persekiojamas, džiovos pakirstas. 
Eidamas sunkias tais laikais gydy
tojo pareigas, kartu jis buvo rašy
tojas Ir publicistas. Jis visą savo 
gyvenimą kovojo su rusų imperia
lizmu, su svetima priespauda, vyk
doma okupacinių deržimordų, ky
šininkų ir kruglodurovų. Jis tuos 
maskolių tipus smarkiai pliekė 
savo satyromis, o lietuvius šaukė 
busti, keltis, veikti ir nepalūžti. 
Visa tai gadino caro tarnų nervus. 
Jie nudaužė Lietuvos himno žod
žius nuo V. Kudirkos paminklo, 
bet nepajėgė išdildyti jų iš Lietu
vių sąimonės. Nemėgsta jo ir da
bartiniai raudonieji okukpantal, 
neleidžia Jo raštų, nekalba apie 
Jį, nes dabartiniams muravjovams 
jis nepriimtinas.

Vinco Kudirkos leistas laikraš
tis "Varpas” atliko žymų vaidme
nį mūsų tautinio brendimo raido
je.

— 0 —

RAUDONOJI BIUROKRATIJA

JEIGU PASIVĖLINSI PIRMĄ 
KARTĄ Į DARBĄ

— tai gausi viešą papeikimą, ant
rą kartą pasivėlinęs — griežtą

Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos laikraštis “Pravda”, vedama
jame rašo, Jog S. S-goj planavime 
dirba toks didelis skaičiusžmonlų, 
kad rašančių įvairius raštus, brai
žančių planus, duodančių direkty
vas ir t.t, skaičius esąs pražūtin
gai didelis, administracinė sant
varka pasidaruisi nelanksti, o ga
myba šlubuojanti. Lygiagretės ad
ministracinės įstaigos siūloma lik
viduoti, gi tarnautojus reikalauja 
Išskirstyti po fabrikus, prie staty
bų, į valstybinius ūkius ir kūlo- 
kius, žodžiu, ten, kur reikalinga 
darbo jėga. Kalbama apie darbo 
rankų reikalingą Sibiro ir Ura
lo pramonę, į kur šitie biurokratai 
esą, turį būti pasiųsti.

4
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A. GASIŪNAS.

TEATRO NAUDA GYVENIME

pat nenagrinėsiu teatro 
Ir išsivystymo. Dabar gi 
yra teatras?
modernųjį šių dienų teat-

Norint kalbėti apie teatro nau
dų, būtinai reikia kalbėti apie pa
tį teatrų. Tik kokį teatrų?

Dabar butų pats laikas nusta
tyti, ar grjžtina keletu tūkstančių 
metų atgal, pradėtina nuo istorijos 
Ir lleratūros, ar Imtinas šių die
nų teatras ir jo paliekamos žymės 
mūsų gyvenime. Esu linkęs temų 
siaurinti ir apsistoti ties aktuales
ne, daugelio mūsų išgyventa pa
dėtimi: lietuvišku teatru Ir Jo nau
da gyvenime.

Taip 
kilmės 
— kas

Apie
rų sakoma, kad jis yra visų menų 
šventovė, kad teatras apjungia ir 
suveda į vienų visumų visus me
nus ir čia, rampos šviesoje, Juos 
perduoda žiūrovui, šia prasme te
atras yra tarpininkas tarp publi
kos ir menininko — kūrėjo, kuris 
teatre pasireiškia per savo kūry- 
bų.

Teatras puoselėja, ugdo ne tik 
patį menų, bet ir menininkų. Kom
pozitorius randa vietos savo sim
fonijai ir operai, dramaturgas — 
pjesei, poetas — eilėms, dailinin
kas dekoracijoms ir t.t Dar dau
giau." Per teatrų realizuojasi di
džiausioji menininko svajonė — Jo 
veikalo, nesvarbu kokio žanro jis 
bebūtų, išpildymas. Teatras, at
kurdamas menininko kūrinį, Jį pil
nutinai, savaimingai interpretuo
ja Ir supažindina su juo pasaulį, 
šiuo artėjama į dvigubų tikslų: 
viena — teatras pateisina kūrėjo 
kančias jo kūrinį atiduodamas vi- 
suelmenel, ir antra — per teatrų 
visuomenė yra uždegama tais ide
alais, kuriais dega pats kūrėjas ir 
teatras.

Formos atžvilgiu teatras yra la
bai glaudžiai susijęs su priežastį, 
ml ir veiksmu — drama plačiausia 
šio žodžio prasme. Priežastis ir 
veiksmas yra vieni pagrindinių 
dramos elementų, kuriais naudoja
si teatras. Todėl beveijk drųsiai 
galima teigti, kad jei nebūtų dra
mos — nebūtų teatro — bent to
kio, kokį mes Jį matome šiandien. 
Suprantama, kodėl kalbant apie 
prancūziškų, vokiškų ar lietuvišką 
teatrų dažniausiai turima galvoj 
to krašto drama. Tačiau pastarai- 
siaia laikais buvo imta jieškoti 
taip vadinamo savito teatro ir dra
mos Lietuvoje. Mūsų Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir net 
stipresnieji mėgėjų teatrai to sie
kė. Tai yra siekė savos, lietuviš
kos, savai publikai artimesnės vai
dybos technikos, savų — lietuviš
kų simbolių įvedimo ir panaudoji
mo, savos interpretacijos 
itai savos, lietuviškos 
čia ir dėl to prasidėjo 
bendradarblavilmas tarp 
kūrėjo Ir veikalo išpildytojo — 
teatro. Dramaturgams, muzikams, 
dailininkams, aktoriams teko gi. 
liau pastudijuoti savo kraštų, žmo
nes, papročius, tautosaką, kalbą li
kt. Siužetų Jieškota savoje istori
joje, pasakose, padavimuose. Lie
tuviškam veikalui ar personažui 
išreikšti teatro kolektyvas dar tu
rėjo susipažinti Ir su architektū- 

, ra, daile, muzika, šokiais ir dau
gybe kitų dalykų.

Minėjome, kad šių dienų teat
ras yra gyvas, gyvena ir auga per 
dramą. Teatras norėdamas reali
zuoti dramatinį vyksmą, norėda
mas parodyti personažą atatinka
moje situacijoje ar Jų grandinėje, 
turi šauktis visų menų, kas jį Ir 
daro visų menų šventove.

Teatras nėra apribotas nei lai
ku, nei vieta, nei medžiagos ga
limybėmis. Per savo prizmę lauž
damas kūrėjo idėjų spindulius, jis 
kuria tas aplinkybes ir žmones, 
kuriose idėjos vystėsi, augo ir bu
vo išbaigtos, šiuo požiūriu teat
ras kuria epochą. Ola norima pa
sakyti, kad, pavyzdžiui, Moljero 
šykštuolis teatro meno akimis ne
bus išbaigtas, Jei teatras neat- 
kurs tos epochos žmonių, jų tar
pusavio santykių, estetikos supra
timo Ir t.t.

Teatras yra vienetas tik per 
kolektyvų. Vienas žmogus, nesvar
bu kokį vaidmenį jis teatre be- 
valdintų, yra naudingas teatrui 
tik tiek, kiek jis yra naudingas 
teatro kolektyvui, ar, kitais žod
žiais — kiek jis tų kolektyvų ku
ria. Atrodytų, kad teatre meni
ninkas yra nuasmenintas. Bet taip 
nėra, čia menininkas kuria, kuria 
visai savarankiškai ir nepriklau
somai nuo kitų, tik jo kūrybos vai.

sius yra palenkiamas — atiduo
damas teatrui — kolektyvui.

Teatras niekada neina už žmo
gaus gyvenimo ribų, bet yra žmo
gaus gyvenimo dalis — kūrinys ir 
kūrėjas — todėl čia, mano many
mu, būtų vieta pastatyti klausimų: 
kų duoda teatras a) kūrėjui, b) 
teatro lankytojui — žmogui ir c) 
tautai.

Kūrėjo akimis teatras yra viena 
iš nedaugelio arenų, kurioje jis 
vaizdžiausiai — per savo kūrinį 
vaizdžiausiai — pasireiškia ir tu
ri progos tiesiogiam sųlyčiul su 
tais, kuriems jo kūrinys yra skir
tas.

Teatre menininkas auga. Tai 
reiškia, kad būdamas palankioje 
atmosferoje, teatro 
viliojamas dar kartų eiti, 
(taip menininkas eina iki 
dienų pabalgosj^ Jis Jieško savo 
kūrybai naujų siužetų, formų, kry
pčių, turinio ir t.t. Kūrėjas 
stingdamas, bet vis kažko 
jieškodamas, kopia į meno 
tumas ir didžio menininko 
su juo Jau nebemiršta Tuo būdu 
per teatrų menininkas turtina tau
tos kultūrinių vertybių lobynų, 
prusina tautų, žmonljų.

Iš kitos gi pusės stovi teatro

skatinamas,! 
degti t 
savo

nesu- 
naujo 
augš- 
idėjos

ir būti- 
dramos. 
glaudus 
veikalo

SKO“NTO SODŲ MIESTAS
1901 m. sausio mėn. 1 d. Ang

lijos karalienė Viktorija pasirašė 
| proklamacijų, pagal kurių buvo

mylėtojas — žmogus. Gėrisi ban
guojančiomis varpomis, Jis tylų 
vakarų žiūri į tamsių beribę, į 
daugybę šviesos taškelių joje ir j XjungU^paekiroV Austroiijos”k»“ 
Izo'rlzii BilCimaoto T. —..

lonijos į vienų valstybę — fede-
I racijų.

Įkūrus federacijų buvo paskelb
ta konstitucija, kuri rėmėsi paski
rų valstijų idėjų principais, atsi
žvelgiant praktiško šalies gyven
tojų reikalų tvarkymo. Federacija 
susHaurlno paskirų valstijų parla
mentų teises, perimdama politinių, 
karinių ir ūkinių reikalų koordi
navimą. Tačiau federacija nepa
neigė šių valstijų savarankiškumo 
vidaus reikalus tvarkant, 
motina, kad į federacijų 
rešikė didelį norų visų 
gyventojai ir tai įgalino 
demokratiškus valdymosl 
dus.

Konstitucijoje vienas 
sako, kad federalinės Australijos 
sostinė privalo būti pastatyta N. 
S.W. Valstijoj ir ne toliau 100 my
lių nuo Sydnėjaus.

Vienų dienų, po ilgai trukusių 
diskusijų parlamentas nutarė sos- 

■tinei tinkamų vietų būsiant Yass 
— Canberra apylinkėje. 1908-1909 
metais buvo nustatyta ir visai 'tiks. 
Ii vieta jauniausio kontinento nau. 
jajai sostinei. 1911 m. sausio mėn. 
1 d. N.S.W valstijosl vyriausybė 

perleido dalį savo žemes

kažko susimąsto... Jį sužavi ne 
paslapčių nežinojimas, bet ta nuos
tabi harmonija. Jis gyvena Joje iri 
jų myli. Jis net bando save joje' 
išreikšti. Išreikšti taip, kad nesu- I 
darkytų anos — didžiosios harmo
nijos, bet greičiau, kaip dalis, Ją 
papildytų. Todėl negyvus prieklė
čio stulpus Jis išpjaustinėja tulpė
mis, todėl plačiame, rūku apklo
tame klonyje jis dainuoja.

Vadinasi, jam motina gamta da
vė jausmų, gal silpnesnį už tų, 
kuriuo apdovanotas kūrėjas — me
nininkas, bet neabejotinai subtilų, 
alkaną ir reikalaujantį savo teisių. 
Jis neturi ryškios dovanos kurti, 
bet Jis turi dovaną pažinti ir gro
žėtis. šitokiam žmogui yra stato
mi teatrai, komponuojamos simfo
nijos, rašomos dramos, kuria dai
lininkai. Šitas žmogus ateinu 'į 
teatrų gyventi tuo gyvenimu, ku
riuo teatras gyvena pats, ateina 
įsiurbti tų Idealų, ant kurių re
miasi visas teatras, nes Juodu abu , 
nešioja savyje kančių, tik toji kan
čia yra — kūrėjo ir žmogaus kan
čia.

(Pabaiga kitame nr.)

jų veislės geriau- 
vletovės klimatui. 
Canberroj apstu 
pušų, eglių, balt-

IS CANBERROS
LIETUVIŲ

TAUTINIAI ŠOKIAI
GYVENIMO

VIETOJ CANBERROS LIETU
VIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PĖS NUOTRAUKOS — CANBE- 
RIEČIŲ PADĖKA

Su pertraukomis, vis pakeičiant 
vadovus, Jaunų šokėjų grupė (4- 
rios poros) lieja prakaltų besimo
kydami lietuviškų liaudies šokių ir 
visokiom progom džiugina mūsų 
širdis.

Mūsų šokėjai turi būti kiekvienu 
metu pasiruošę, nes beveik kiek
vienų mėnesį Jie kviečiami pašok
ti kokiame nors savųjų parengime, 
arba dalyvauti tautybių pasirody
muose, arba paįvairinti kitataučių 
programas.

Šiuo metu tautinių šokių gru
pei vadovauja Rita Misevičiūtė. 
Grupę sudaro: G. Bivainytė, D. 
Labutytė, Z. Kučinskaitė, V. Mar
tišius, I. Jarašius, J. Kučinskas 
ir L. Gružauskas. Akordeonistas 
— Borumas.

spalvas. Ir tikrai gaila, kad 
kitais metais jau nežada kovoti 
taurės.

F. Gružo — Gružausko inicia
tyva buvo suruoštas sportininkų 
pobūvis, į kurį buvo kviesti visi 
sportininkai ir Jų bičiuliai, kurie 
nors plojimais remia savo krepši
ninkus. Pobūvis buvo šaunus ir vi
si pageidavo, kad kitais metais, 
laimėjus taurę, toks pobūvis vėl 
būtų suruoštas. P.

LIETUVIAI
PRAMONINKAI

Jie 
dėl

KREPŠININKAI 
NENUGALIMI

CANBERROS LIETUVIAI KREP
ŠININKAI LAIMĖJO KARALIE
NĖS PEREINAMĄJĄ TAURĘ.

Praėjusios žiemos turnyre lie
tuvių krepšinio penketukas visų 
laikų pirmavo. Vietos australų 
spaudos puslapiuose po kiekvienų 
rungtynių buvo skelbiama apie lie
tuvių (Lithuanian) pergales. Tik 
priešbaigminėse varžybose, ste
bint gausiam būriui lietuvių ir 
australų, mūsų penketukas, lydi
mas nesėkmės, pralaimėjo karo 
mokyklos kadetų 1 komandai. Abi 
komandos, turėdamos po vienų 
pralaimėjimų, susitiko baigminėse 
varžybose. Žiūrovų prisirinko ne
įtikėtinai daug. Bene trečdalis 
Canberros gyventojų, čia ir Vyt. 
Genio lietuviška sųžinė neišlaikė 
— įšoko į savos komandos unifor
mų ir išbėgo su kitais veteranais 
į aikštę (F. Gružas, P. Gružaus
kas, Genys, Macevičius ir Venclo
va). Šį kartų jau du Jaunieji at
sarginiai : L. Gružauskas ir I. Ja
rašius, kurie jeigu nepabėgs, irgi 
bus Canberros krepšinio žvaigždės.

Jau pirmieji metimai parodė, 
kad “lituanai” laimės. Ir laimėjo. 
Visai užtikrintai. Ir visai vertai 
gavo karalienės skirtų pereinamų
jų taurę, kurių karalienė pasky- 

. rė savo vizito metu. Kiekvienas 
laimėjusio penketuko žaidėjas ga
vo dar- po gražių dovanėlę.

• Tų pat dienų baigminėse.B. kla- 
, sės rungtynėse tarp gimnazijos Ir 

karo mokyklos, už gimnazijų žai
dęs R. Katauskas buvo geriausias 
savo komandoje.

Canberros lietuviai sportininkai 
neturi savo klubo ir tik keli krep
šininkai savo iniciatyva sudarę ko
mandų graržiai gina

Pirmieji savarankiškumo keliu 
pasuko, bene broliai Voveriai, pra
dėję skintis kelius ateitin įsgy- 
dami lentpjūvę, šiuo metu vienas 
brolių turi nuosavų lentpjūvę, o 
kitas yra išsinuomavęs Iš austra
lo. Abu verčiasi gerai.

Banys ir Ruvelis sunkvežimių 
savininkai. Banys dirba įvairioms 
firmoms prekes vežiodamas, o Ru
velis turi nuolatinę parangų pris
tato miško medžiagų.

Z. Sipavičius prieš mietus atida
rė knygryšyklų Ir didžioji dalis 
įstaigų šiandien yra Jo klijental. 
Be valstybinės spaustuvės knyg
rišyklos, Z. Sipavičius iš niekur 

daugiau konkurencijos neturi, todėl 
į ateitį žiūri drųsiai ir, reikia ti
kėtis, Jo įmonė vis augs.

Visai neseniai įsisteigė lietuviš
ka statybos bendrovė, pasivadinu
si A.C.T. Bidders Pty. Ltd., lai
mėjo varžytynes aštuoniems na
mams pastatyti . Objektas apie 
£ 30.000.
VJūsų bendradarbis Canberroje 

netrukus žada apie kiekvienaų lie
tuvį verslininkų plačiau parašyti.

slie, Duntroon Aeton ir t.t.
Kada girdėsite kalbant apie Can- 

berrų, ’kaip soduose skendintį ir 
medžių paunksmėje augantį mies
tų, neįtarkite žmogų netiesų šne
kant.

Eilę metų buvo daromi bandy
mai, norint nustatyti kurių rūšių 
medžiai, kokios 
šiai tinka šios 
Todėl šiandien 
ąžuolų, topolių,
liemenių beržų — tai vis tolimąją 
mūsų tėviškę primenanti augme
nija. Ir vyšnių žydėjimas pavasa
riais, ir verkiantys gluosniai ža
liomis skaromis besisupą, ir klevas 
karpytais lapais pasipuošęs — ir- 

, gi primena tėvšikės sodus, šalia 
Jų surasi lapuočių ir spygliuočių 
parkuose ir alėjose, atvežtų iš to
limiausių šalių.

Canberra daugiau priemna ku
rortinį miestų, ne didelės valsty
bės sostinę, kokias mes esame ma
tę kelionėse ar illustrruotuose lei
diniuose. čia gatvės turi apie 10 
metrų žalios vejos tarpus tarp 
šaligatvio ir važiuotiems kelio. Ši
tie žali tarpai rūpestįngal laisto
mi ir žolė tvarkingai pjaunama. 
Parkus, sodus, aikštes prižiūri ir 
tvarko spec. įstaiga, turinti kelis 
šimtus darbininkų.

šiandien Canberroje yra per 2 
milionus sodintų medžių. Namų 

(900 kvadratinių metrų) Austrai!- čia pamatysi įvairiausių stilių ir 
• ' ’ ” ' ’ ‘ • • visj primena daugiau vilas, bet yra

ir “biednlau” atrodančių gatvių, 
kur namus įvairios bendrovės pa
gal šabloniškų planų statė Ir pas
kui valdžia žmonėms išdalino. Bet
gi svetimų valstybių atstovybių, 
jų tarnautojų Ir šiaip turtingesnių 
žmonių namai, grakščios vilos so
duose sutūpusios, traukia akį ir 
vilioja.

Svarbesnieji sos'tinės pastatai: 
Karo muziejus, kuriame ilsis ir Ja
ponų povandeninis laivas, karo me
tu išžvejotas Sydnėjaus uoste ir, 
žinoma, daug kitokių įdomių eks
ponatų. Lankymo valandos: 10.30 
-4.30 kasdien. Parlamento rūmai 
atidaryti 1921 m. Galima apžiūrė
ti tarp 2.15 vai. Iki 4 vai. kasdien 
ir sekmadieniais nuo 1.30 vai. iki 
4 vai. Puošni gen. gubernatoriaus 
rezidencija, ministerlo pirmininko 
rūmelis ir kt.

Canberra tylus žalias miestas, 
be fabrikų kauksmo ir dūmų, be 
tarškančių tramvajų, be traukinių 
bildesio, bet sparčiai augantis ir 
žmogui darbo nepritrūkstantis, p.p.

Pažy- 
jungtis 
valstijų 
sukurti 
pagrln-

punktas

Jos federalinei vyriausybei, kuri 
dabar vadinasi Australian Com
monwealth Territory (sutr. A.C.T.) 
— Australijos Federacijos Terito
rija.

1911 m., balandžio mėn. buvo pa- 
skelbtas pasaulinis konkursas mies
to planui paruošti. Jį laimėjo ame
rikietis Walter Burley Griffin, ga
bus inžinierius Iš Čikagos. Jis Aus
tralijoje išgyveno nuo 1915 Iki 
1920 metų ir prižiūrėjo Canberros 
projektavimo darbus. Oficialiai 
Canberros vardu miestas buvo pa
krikštytas 1913 metais kovo mėn. 
12 d. Krikšto motina buvo genera
linio gubernatoriaus Denman žmo
na.

Iš kur Canberral jos vardas pa
imtas — sunku susekti. Spė- 
ma, kad Jo reiktų jieškoti aborid- 
ženų žodyne. Apylinkėse vietovės 
vadinamos, pav., Kembery, Can- 
berry, Kamberra. Canberros prie
miesčiai pavadinti daugiausia Aus
tralijos pionierių vardais: Parkes, 
Deakin, Barton, Reid ir suanglin- 
tais vietos pavadinimais, kaip Ain.

BALNAS
(Atkelta Iš 2 psl.)

Laimis nieko nesakęs atsikėlė, 
paėmė, lyg kačiukų, už sprando 
prievaizdų ir išmetė lauk iš tro
belės pridurdamas:

— Pasakyk, kad ir pats ponas 
bus išmestas jei ateis, o tu man 
daugiau nesirodyk ir netrukdyk 
ilsėtis. —

Nusigandę tėvai nežinojo kur 
dėtis Iš baimės, o Laimis Juos nu
raminęs vėl atsigulė ilsėtis.

Neužilgo atbėga pats ponas su 
keturiais vyrais virvėm nešinas.

—Surlškit jį Ir du šimtu rykš
čių įkrėskit! — suūžė vos į pir
kių įgriuvęs ponas.

— Palaukit, Jūsų šviesybe, aš 
ir nerišamas duosiuos plakti, bet 
pirma pasakyk: kaip tavo dvaras 
vadinasi?

— Balnas, — atsakė ponas.
— Tad malonėk paskaityti, — 

ir ištiesė ant aplūžusio stalo ka
raliaus raštų.

Negali būti, sušuko ponas!
— Taigi, sakiau per prievaiz

dų, kad neitum, o kad nepaklau
siai, tai dabar lauk! Kad per tris 
dienas čia tavo ir kvapo nebūtų.

Raudamas nuo galvos plaukus 
ponas ketvertu skubėjo pas kara
lių. Karalius išgirdęs tokių nau
jienų, pakraipė galvų Ir sako:

-r- Hnrni, pasirodo Jis ne tik 
narsuss, bet Ir gudrus, kaip lapė 
besųs. Man nė į galvų, kad Jis ši
to balno norėjo, bet Jau kų kara
lius kartų davė, tai atgal neims. 
Kraustykis ti iš dvaro ir atiduok 
Laimiui valdymų.

Grįžo nuliūdęs ponas namo, o 
kitų dienų Išsikraustė net devin- 
ton karalystėn. Laimius vedė kai
myno baudžiauninko dukterį ir gra
žiai gyveno. Nespaudė baudžiau
ninkų, dalijosi su jais visom gėry
bėm' ir Balno dvare niekas dau
giau nebebuvo rykštėm plakamas. 
Visi mylėjo Laimį, Ir su noru vi
sus darbus dirbdavo. Niekas netin
giniavo, nieko nevogė. Dvaras bu
vo visko pilnas, nes žmonės ne va
ru, . bet savo noru lažan ėjo ir 
dirbo kaip sau.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

LAIŠKAS MANO MOKINIŲ TĖVAMS
BRANGŪS TAUTIEČIAI

lietuviai
lietuviškiems reikalams

Solildarumo mok. ir įv. 
43 svarus.

Canberros Apylinkės 
Aukos Lietuviškiems 

Reikalams
Canberroje yra 220 lietuvių (vai

kų, suaugusių ir senelių). Per pen
kerius metus , bendruomenei susi
organizavus, Canberros 
įvairiems 
sudėjo:

1949 m. 
aukos per

1950 m. Solid, mok., Tautoos Fon
dui, ligoniams Vokietijoj, — per 
105 svarus.

1951 m. Solid, mok., Tautos Fon
dui, ligoniams ir kt. — per 159 
svarus.
1952 m. Solidarumo mok., Tautos 
Fondui, ligon. ii- kt. — per 156 
svarus.

1953 m. Solid, mok. T.F., ligon. 
ir Vasario 16 Gimn. ir kt. — per 
146 svarus.
1954 m. Solidarumo mok. T.F., li
gom, Vasario 16 Gimn. ir kt. — 
per 121 svarų

Iš šiais metais gauto pobūvi.) 
i pelno Apylinkes valdyba £ 30 pa- 

lietuviškas skyrė šiam “Mūsų Pastogės” nr.

Canberros savaitgalio mokykla, 
kaip žinote, yra įsteigta 1952 me
tų gegužes mėn. pradžioje. 1952 
m. mokytoja buvo p. Vanda Ži
linskienė, o 1953 m. mokė panelės ! 
Rita Misevičiūtė, Lilija Velioniš- 
kytė ir p. Jonas Butkus po tam 
tikrų laikotarpį, šių metų gegu
žės 25 dieną Canberros Apylinkės 
valdyba savo posėdžio metu ma
nęs paprašė perimti savaitgalio 
mokyklą. Nors Jau antri metai1 
turiu apylinkės valdyboje atsakin
gas pareigas vienok atsisakyti ne
galėjau: prisiėmiau antrąsias pa
reigas — jaunimo mokytojo. Juk 
ugdyti ir stiprinti mūsų Jaunimo 
širdyse lietuvybę, ypatingai mums 
dabar gyvenant svetur, yra mfi- 

! sų visų švenčiausia pareiga.
Pamokas pradėjau birželio 5 d- 

Riverside, kur Good Neighbour's 
Taryba mums maloniai leidžia nau
dotis Jos patalpa. Pusę metų Jau 
ten dirbu kas šeštadienį po dvi 
valandas su Jūsų sūnumis bei duk
romis. Norėčiau bent kelerius me- i 
tus juos pamokyti. Aš visa širdim | 
atsiduodu šitam mūsų 
Jaunimo mokymo bei 
darbui ii* norėčiau ne 
tiek pramokyti juos 
skaityti ir rašyti, bet Juos gerai 
išmokyti aiškios tarties, taisyk
lingos rašybos, sklandaus minčių 
reiškimo žodžiu ir raštu; norėčiau 
suteikti jiems mūsų kalbos gra
matines struktūros pažinimą,

LKF 1951 metais sudarytosios 
mokomųjų dalykų programos, pa
gal kurias ligi šiol Ir tebemokau. 
Tos programos numato dvi gru
pes mokinių: vyresniųjų Ir jaunes
niųjų. Mūsų vyresniojoj grupėj 
yra 4 berniukai ir 4 mergaitės, 
jaunesnlojoj — 3 berniukai ir 3 
mergaitės. Viso turime 14 moki
nių. Tik prieš kelias dienas aš ga
vau 1953 metais sudarytųsias pro
gramas ir savaitgalio mokyklų 
nuostatus. Tie nuostatai skirsto 
mokinius į tris grupes. Gal teks 
ir mums persitvarkyti į tris gru
pes, nes mokinių amžius ir išsila
vinimas yra labai nevienodi. Nau
jus mokinius į pirmųjų grupę pri
imsime kartų per trejus metus.

Mokykliniam darbui reikalinga

brangaus 
auklėjimo 

tiktai šiek 
lietuviškai

išleisti.
Iš viso per penkerius metus su

rinkta ir įvairiems lietuviškiems 
reikalams duota £ 732.11.5. Vien 
Tautos Fondui iš šios sumos teko 
£ 160. Gražia auka paremti lietu
viai ligoniai Vokietijoje ir Gim
nazija.

įvesti j mūsų literatūrų. Mokiniai 
turėtų ir lietuvių tautos istorijos 
bei Lietuvos geografijos šitoje mū
sų mokykloje ne tiktai pasiklau
syti, bet ir pasimokyti. Jie turėtų 
visa, kas lietuviška, pamilti ir 
branginti. Aš esu įsitiknęs, kad 
per eilę metų mums pavyks šituos 
čia užsibrėžtus tikslus įvykdyti, 
Jeigu tiktai Jūs , mielieji jaunimo 
tėvai, nuoširdžiai su manim ben
dradarbiausite. Visų pirma, siųs- mokymo priemonių. Visi pirmosios 
kite kas šeštadienį vaikus savait- grupės mokiniai turi vienodus ele

mentorius — Aušrelę. Tai mūsų 
darbų labai palengvina. Bet vyres
niųjų grupėje vadovėlių nedaug 
tėra ir jie nevienodi. Tik dabar, 
gavęs naujųsias programas iš Jų 
sužinojau, kur galima vadovėlių 

mokiniams 
teks įsigyti bent skaitymo ir gra
matikos pratimų knygas. Be Jų 
rimtas kalbos mokymo darbas ne
įmanomas. Prieš kelias savaites 
p. V. Balsys man pranešė,, kad 
Amerikoj leidžiamas Lietuvos že
mėlapis. Tuojau pat jį per p. Balsį 
mokyklai užsakiau ir pinigus su
mokėjau. Dar neturime padorios 
lentos rašymui, bet veikiai jau Jų 
įsigysimei

Baigdamas pasakysiu kelis žod
žius apie save patį. Maždaug prieš 
šimtų metų mano prosenelis, pa
varde Dehn, iš Mažosios Lietuvos 
persikėle į dabartinį Tauragės 
apskritį. Ta pavardė vėliau buvo 
kiek kitaip rašoma, stengiantis Jų 
pritaikyti rusų bei lietuvių kalbos 
dėsniams. Tačiau aš nemėgstu 
vardų ir pavadinimų kaitaliojimo. 
Todėl aš vadinuosi savo tėvo, se
nelio ir prosenio pavarde.

Esu baigęs Tauragės Mokytojų 
Seminarijų Ir šešerius metus dir
bęs mokytojo darbų Lietuvoj.

Sveikinu visus širdingai ir kvie
čiu į mūsų Jaunimo auklėjimo tai- 
klį.

MOKYTOJAS JURGIS DEHN.

I kite kas šeštadienį vaikus savait- ' 
galio mokyklon. Pamokų yra tiek 
maža, todėl praleidinėjimas labai 
trukdo valko pažangų. Nėra lai
ko nebuvusiam mokiniui sekantį 
kartų aiškinti tai, kas buvo anks
čiau patiekta. Toliau išaiškinkit^*, 
ypač vyresniesiems i 
kad dvi pilnos valandos per savai
tę yra minimalus laikas , kurio 
trumpinti negalima. Kaikurie vy
lesnieji mokiniai išeina 30-40 mi
nučių anksčiau iš pamokų aiškin- 
damies, esu, tėvai uždavę Jiems kai- 
ko nupirkti ar kitokių reikalų at
likti. To neturi būti; mes neturime 

i pro pirštus žiūrėti į savaitgalio 
mokyklos darbų. Pagaliau širdin
gai prašau vyresniųjų mokinių tė
vus leisti man bent trejus metus 
pamokyti Jų valkus, kurie dabar 
Jau į Jaunuolio amžių pereina. Kai 
būsiu su jais išėjęs programas, su 
Lietuvių Kultūros Fondo pritari
mu padarysime egzaminus ir bai
giantiesiems mokyklų išduositnei 
dailius pažymėjimus. Todėl neat- 
imkite man mokinius, kol nesu su 
Jais darbų užbaigęs. Mano nuomo
ne, kiekvienas jaunas lietuvis ir 
lietuvė turėtų lankyti savaitgalio 
mokyklų nuo 7 ligi 17 metų. Per 
tų dešimtmetį būtų galima su val
kais gerai išeiti turimas mokomų
jų dalykų programas ir pasiekti 
savatgalio mokyklai užbrėžtus lie
tuviškojo auklėjimo tikslus.

Gegužės 25 man buvo duotas

mokiniams,* gauti. Vyresniosioms

5
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MUSU PASTOGE
Š.m. gruodžio mėn. 8 d. 7 vai. 
ryto, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė mūsų mylima Motina, 
Uošvienė ir Močiute MARIJA

PA UKŠTYTĖ-RADZIULIEN®,

Canberra

80 metų amžiaus.
Kalvaič',ų šeima.

Adelaidė.

Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondo Pirmininkui

DAR APIE KARIUOMENĖS 
ŠVENTĘ

Pereitame nr. trumpai buvo pra
nešta apie kariuomenės šventės 
minėjimų su pastabomis dėl or- 
organizacinės tvarkos.
Dabar redakcija gavo Išsamių in

formacijų. Rašoma: “Lapkričio 19 
d. Ųlouster restorano patalpose 
įvyko kariuomenės šventęs minė
jimas, kurį trumpa kalba atidaręs 
pik. Labutis, pkavietė susirinku
sius susikaupimo minute pagerbti 
žuvusius ir žūstančius Lietuvos 
karius. A. Butavičius skaitė įdo
miai ir gerai paruoštų paskaita. 
Meninėje dalyje pasirodė Bivainy- 
tė, Labutytė ir Jarašius eilėraš
čių montaže, gi Pr. Dariaus vad. 
vyrų balsų kvartetas padainavo 
gražių dainų. Minėjimas praėjo 
darniai Ir rimtoj nuotaikoj.

ATVYKSTA KUN. DR. 
BAČINSKAS

I Canberrų atvyksta kun. dr. P. 
Bačinskas. Jis čia viešės tris die
nas. Gruodžio 19 d., sekmadienį, 
šv. Patriko bažnyčioje 11 vai. pa
maldos. Prieš pamaldas klausys 
išpažinčių.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
KONCERTAS

4 d. Anatomijos Insti- 
buvo suruoštas antras 
muzikos (plokštelių) 

Programoje buvo Pet-
Dvųriono, šabaniausko,

Gruodžio 
tuto salėje 
lietuviškos 
koncertas, 
rausko,
Graužinio ir kitų {dainavimai. Ir 
šj kartų lietuviškos muzikos pasi
klausyti sugūžėjo didžioji dalis 
Canberros lietuvių. Ta proga pa
rinkta aukų tradiciniam Kalėdų 
siuntinėliui likusiems lietuviams 
Vokietijoje.

•x Melbournas
VAIKŲ PADĖKOS ŠVENTĖ
Gruodžio 19 d. Parapijos Savait

galio Mokykla ruošia valkų padė
kos šventę už praleistus mokslo 
metus. Mokiniai dalyvauja orga
nizuotai. Pamaldose kviečiami da
lyvauti ir ne mokyklos vaikai.

— Soc. Globos Moterų D-Ja 1955 
m. vasario 19 d. rengia Užgavėnių 
blynų balių, kurio pelnas skiria
mas ligoniams ir seneliams 
kietljoje.

— Parųpijo^ Savaitgalio 
kyklos valkų eglutė ruošiama
lėdų II dienų, tuoj po pamaldų šv. 

Jono parapijos salėje. Kalėdų Sent*, 
lio dovanoms valkus registruoja 
'mokyklos Tėvų Komiteto pirm. 
Šalkūnas.

v<>-
Mo- 
Ka-

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MOŠŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

LIETUVIŠKA EGLUTĖ ADELAIDĖS
PARODOJE

buvo skiriami tik individualių eg- 1 
lučių savininkams, gi didžiosios 
eglutės (vokiečių, amerikiečių, ita
lų, lietuvių, Azijos ir Australijos) 
nebuvo premijuojamos, bet Lady 
Bonython, skelbdama laimėjusių 
sųrašų, didžiausių dėmesį atkrei
pė į lietuviškų eglutę:

— Mes nežiūrėkime, kaip reikia 
mums Juos nutautinti, bet moky
kimės iš jų ir, štai pavyzdys — 
lietuv'ūka eglutė, kuri savo origi
nalumu ir chrakteriu išsiskiria iš' 
kitų — pasakė Lady Bonython,' 
Susirinkusieji karštais plojimais 
pritarė jos žodžiams.

Visus tris vakarus vyko Ir kon- I denclnga, nes Red. 
certinė programa, kuri:} išpildė ir 
naujų ateivių meninės Jėgos. Pa
skutinę parodos dienų, programo
je pasirodė (mūsų visų džiaugs
mui) mūsų jaunos savaitgalio mo
kyklos šokėjos, i 
liaudies šokius. Grupei vadovauja
p. B. Lapšienė ir tenka tik pasl- dakcija apgailestauja paskelbusi 
džiaugti, kad ši. grupė yra puikiai I nepatikrintų žinių.
paruošta. Akordeonu palydėjo p. Į 
Milaknienė.

Pasibaigus parodai, Moterų Sek- 1 
cijoa pirmininkė p. Stasišklenė bu
vo pakviesta į radijo stotį ABC 
(valdinis siųstuvas) kur su ja pa
sikalbėjimų įrašė į Juostas ir se- ' 
kančių dienų jau klausėmės — 
radijų apie lietuviškų eglutę, 

tuviškus papuošimus iš šiaudelių ir 
Jų reikšmę.

Krikščioniškoji Jaunųjų Moterų 
D-Ja gruodžio 2-4 dienomis, Ade
laidės rotušės salėje suruošė tarp
tautinę eglučių parodų.

Salėje įvairiasplavės eglutės, 
daugumoje papuoštos matytais 
blizgučiais. Savo originalumu ir 
skirtingu charakteriu, žiūrovo akį 
atkreipia lietuviška didžiulė kalė
dinė eglutė. (Deja, ne eglutė, bet 
pušelė.). Ji Išpuošta lietuviško 
liaudies meno puošmenomis — iš 
šiaudelių padarytos įvairios figūrė
lės, žvaigždutės, grandinėlės, pau
kšteliai ir pan. Blizgučiai ir įvai
riaspalviai žaisliukai neturi vietos 
lietuviškoje eglutėje.

— Daug kur buvau, daug ma
čiau kalėdinių eglučių, bet štai, va, 
tokios nemačiau, — pareiškė 
nas vietinis lankytojas, kuris 
domėjosi kiekvienos figūrėlės 
kšme ir grožiu.

Kiekvienas lankytojas rado
kalo prieiti prie mūsų ponių ir pa
klausinėti apie mūsų Tėvynę. Gi 
mūsų Moterų Sekcijos ponios, dau
guma pasipuošusios tautiniais dra
bužiais (pirmininkė Staslškienė, S. 
Stasišklenė, dail. E. Marčiulionie
nė, gyd. Maželienė, Barbaliauskie- 
nė, Varnauskienė, dantų gyd. Pa- 
cevičienė, Skerlenė, Morkūnienė ir 
kitos) buvo labai užimtos beaiškin- 
kindamos kitų tautų žmonėms apie 
lietuviškų eglutę ir mūsų Tėvynę.

— Mes, lietuviai, mėgstame na
tūralų grožį,’ — buvo aiškinama 
kiekvienam, kuris tik paklausė. O 
tokių buvo daugybė.

Parodų atidarė gubernatoriaus 
žmona — Lady George. Pryzal

vie- 
itin 
rei-

rei-

Moteriškų Rūbų Siuvėja

Lelešienė
36 Hoskins Av., Banksto.wn.
Kreiptis kiekvienų dienų nuo 

vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
8

DĖMESIO! Naujas adresas.

Europietis Siuvėjas
S. SARAKULA

3 Kingsgrove Rd., Belmore, 
Sydney, N.S.W.
Tel: LF 5807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų.
Darbas

skoningai ir prieinamiauslomls kai
nomis.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

Autobusai iš Strathfield, Bur
wood, Kingsgrove sustoja prie du
rų. Kreiptis kiekvienu metu.

ANTANUI KRAUSA1, 

motinai mirus, nuoširdžių užuo
jautų reiškia

Kultūros Fondo Geelongo 
Skyriaus Valdyba.

DĖMESIO JAUNUOLIAI!

Mielų Bendradarbi

JONĄ KALVAITI IR ŠEIMĄ, 

mylimai motinai, uošvei ir močiutei

mirus, nuoširdžiai užjaučia
“Mūsų Pastogės” Redakcija.

.DĖL KARIUOMENĖS, i
Š VENTĖS 

CANBERROJE
36-
mi-

Apie Lietuvos kariuomenės 
rių metų įsisteigimo sukakties 
nėjimų Canberroje tilpusi žinutė 
' M.P.” Nr. 49, atrodo, buvo ten-, 

gavo keletu
laiškų iš Canberros lietuvių (nie
ko bendro su šios šventės ruoši
mu neturėjussių, bet šiame minė
jime dalyvavusių), kurie paneigia 

-------- ...„ anoj korespondencijoj paskelbtus
pašokusios tris teigimus ir rašo, Jog šventės orga- 
Sninei vndovsnja, nizacija buvusi be priekaištų. Re-

čia spausdinamas vienas iš tų 
laiškų reikalų plačiau paaiškina.

Lietuvi jaunuoli, Jei Tu turi no
ro "Vyties” Jaunių komandoje 
žaisti futbolų, užsiregistruok iki 
1955 m. vasario mėn. 2 d. pas Jau
nių komandos vadovų šiuo adresu: 
St. Reivytis, 28 Edvard St., Otto- 
way, S.A., arba pas komandos ka. 
pitonų: G. Kalvaitis, 33 Kent Te., 
Kent Town, S.A.

"Vytis” Futbolo Sekc. V-ba.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE
“Vytis” — “Pegasus” 1:1

Lapkričio 29 d. “Vytis” susitiko 
su III dvlzijos “Pegasus” futbo
lo vienuolike ir galėjo laimėti, bet 
čia per didelis pasitikėjimas vos 
neatnešė pralaimėjimų.

‘Vytis” — “Juventus” 1:2
Gruodžio 6 d. "Vytis” susitiko 

su Pietų Australijos meisteriu. 
Žaidimas pradėtas didele sparta. 
14-toj minutėj ‘Vyties” Ciampi ne
laimingai kamuolį įrldino į savo 
vartus. Po šio savižudžio įvarčio 
rytiečiai lyg ir pasimetė. Priešas 
staigiu prasiveržimu santykį pa
kėlė dar vienu įvarčiu. Pirmas pus- 
laikls ir 
naudai.

Antram 
šaudymų
tui pasisekė laimėti vienų įvartį 

“Vyčiai”, šis įvartis Ir buvo pasku. 
tlnis.

Geriausiai sužaidė' Langevlčius, 
Kitas, Gennarl ir Laurendl.pa-

per 
lle-

J. Kalvaiti.

d. Adelaidės Be
buvo iškilmingos

Gruodžio 8 d. “M. Pastogėje” 
tilpo korespondencija Lietuvos ka
riuomenės (sisteigimo sukakčiai 

paminėti. Tūlas Canberros tautie
tis, pasirašęs Z, iš korespondenci
jos sprendžiant atrodo visai šiame 
minėjime nebuvęs, o tik neaiškių 
sumetimų (greičiausiai asmeninių) 
turėdamas, ar priešingas minėji
mams šviesesnėse, jaukesnėse pa
talpose, šitų korespondencijų pa
rašė. Autorius anos žinutės (Z.), 
galiu tvirtinti už dvejus metus, 
laikraščiui nėra korespondencijos 
parašęs, bet dabar panoro rašyti 
ir mokyti, gražiai praėjusi minė
jimų neteisingai nušviesti.

— Gruodžio 5 
tuvių bažnyčioje 
pamaldos. Tų dienų 10 lietuvaičių 
ir lietuviukų priėjo pirmos komu
nijos. Po pamaldų mūsų mažie
siems buvo vaišės, kurias paruošė 
Adelaidės Moterų Sekcija, 
cija.

DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI

Svarbu ne tik Naujus Metus sutikti, bet ir Juos gražiai ir kul
tūringai pradėti.

O tokiai gražiai pradžiai' kviečiama visa Sydnėjaus lietuvių vi
suomenė į šalpos reikalams ruošiamų

VAKARA — BALIU,
kuris įvyks 1955 m. sausio mėn. 7 d. (penktadienį) didingoje Syd- 

nėjaus salėje, George St.,

Trocadero
Programoje nuotaikinga meninė dalis, be to, 

atliekamas rūpestingai,-l alus, loterija ir puiki šokių muzika.
Įėjimas tik 12 šilingų!

Pradžia 7,15 vai. vak. — pabaiga šokių 12 
12,30 nakties.

NEPAMIRŠKITE: TROCADERO — LIEKA

Sydnėjaus Liet, šalpos K-tas.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBO KOVAS

turtinigas bufetas,

vai., uždaroma salė

TROCADERO!

GRANDIOZINIS
TRADICINIS N.M. SUTIKIMAS — BALIUS N.M. SUTIKIMAS-BALIUS

ĮVYKS 1954 M. GRUODŽIO MĖN. 31 
gražioje State Ballroom, Market SL, City, 

PROGRAMOJ DALYVAUS SOLISTAS DOMININKAS VILDOVAS 
užsakyti pas V. šutų, Tel.: LL 4001, B. šaltmirų, sekmadieniais 
bibliotekoj Camperdowne, ir Klubo valdybos narius.

Primename: Įėjimas tik su iš anksto užsakytais pakvietimais.

D.
salėje

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

š.m. gruodžio mėn. 31 d. Brighton Town Hall patalpose (Wilson ir 
Carpenter gatvių kampas) North Brightone rengiamas

GRANDIOZINIS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS — B A L I U S

į kurį visi, nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak. Gros 
geras orkestras. Veiks Socialinės’Globos Moterų Draugijos bufetas ir 
įvairių fantų paviljonas.
Bilietus platina: p. Vladas Bosikis — 36 Walpole St, Kew.; p. Leonas 
Baltrūnas — 295 Hoddle St., Collingwood, telef. — 3284 ir p. Alfonsas 
Vlliūnas.

ŠOKIU VAKARAS — PASILINKSMINIMAS 
įvyks gruodžio 27 d., pirmadienį, 

MASONIC HALL, STATION ST., NEWTOWN.
Veiks turtingas bufetas. Gres “Pingvinų” kapela. 

, Pradžia 7 vai. vak.
Apylinkės Valdyba.

A.L.B. MELBOURNO APYL. VALDYBA.

lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllilllilllllb.“

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad.

OPTO

akinius.
9-13 vai.

PIRMOJI CONTINENTALINE BATU 
KRAUTUVĖ AUSTRALIJOJE 

SYDNEY CENTRE (CITY) PRIE TOWN HALL 
Garsūs rankų darbo batai "VICTORIA” dabar gaunami 65 skirtingų 
europietiškų ir amerikietiškų stilių visų išmlerų. Turint galvoj atpi
gintas kainas, Jūs naujų batų porų galite išsirinkti, pradedant tokio, 
mis žemomis kainomis, kaip

£ 9.10.0
Už mažų primokėjimų — batai daromi pagal spec, užsakymų. Eks- 
pertiškas chirurginis ir ortopedinis pritaikymas. Batai pataisomi 
24 valandas. Kojų patogumui batai ekspertiškal pritaikomi.

per

Optical Service
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

Priešais Melbourne Town Hall.
Centr. 1819

VICTORIA SHOES
3 Royal Arcade, Sydney.

(492 George St., — iš Pitt St, prieš Liberty Theatre)

Man pačiam (klausinėjau ir ki
tų nuomonės) reikalas visai kitaip 
atrodo.

Pirmiausiai, aš manau, kad Jau 
užtektinai esame prirengę visokių 
tautinių švenčių ir minėjimų dar
žinėse ir apšiurusiose salėse. Tad 
po šešerlų kūrimosi metų laikas 
išeiti į padoresnes patalpas. Kad 
šventė buvo suruošta restorano sa
lėje, nematau nieko blogo. Resto
ranas šiame krašte nereiktų su- 
tapdinti su tokių, pav., Pilviškų 
žydelio karčaima.

Bet sakoma: “Be kailio liksi — 
visiems neįtiksi”. Ir jeigu šitas 
minėjimas Z-tui netiko, tai dar 
nereiškia, kad jis jau buvo blogai 
suruoštas, pilnas klaidų. Nereikia, 
mielas Z-tal, smėlį j akis žerti 
žmonėms, kurie aukoja savo laikų, 
nuoširdžiai dirba, kad tik lietuvy
bės žiburėlis tremtyje skaisčiau 
spindėtų.

Kad minėjime anos žinutės aų>' žaj.
tonus (Z) nebuvo, matyti ir iš to, dč js oEnfleldo.. grižę9 sidabras.

baigtas 2:0 "Juventus”

puslaiky, po nesėkmingų 
į “Juventus” vartus, Ki-

Jog net minėjimo programos neši-1 S1U|) metu- ijs lietuvlų tik vienas
V1O A« TtOV COftnifln QtllOQ Nrlflll— *■ v ■ % vr, t • t v •Vlrba-Vlrbickas 'nėra grįžęs ir 

centru žaidžia “Juventus” klubo 
I-oj vienuolikėj.

KR EPŠINIS

no. Aš, pav., sėdėjau salės vidu
ryje ir labai gerai girdėjau A. 
Butavičiaus įdomių paskaitų, gir
dėjau ir Jaunimo deklamacijas, 
girdėjau ir kvartetų, kuris buvo 
iššauktas kartoti Ir kuriam akom- 
ponavo J. Petronis pianinu, bet ne' 
stiklais. Apklausinėti žmonės tei
gė, kad jie ir salės kampuose sėdė
dami viskų gerai girdėjo ir matė.

Neturime savų salių ' ir minėji
mus ruošiame ten, kur galime Ir 
kur sųlygos diktuoja. Praėjusį ka
riuomenės šventės minėjimų can- 
berriečiai laiko vienu iš geriausiai 
pavykusių, todėl bičiuliui Z atei
tyje siūlau ne klaidingas žinutes 
laikraščiui siuntinėti, bet ir pačiam Į ALB Pertho Apylinkės valdybos 
aktyviai bendruomenės gyvenlman Į plrm- V(ncą Kairaitj į amžinojo 
įsijungti, arba ir pačiam suruošti pt.UBio vietų Ir Jautrius atalsveikl- 
kokį minėjmų, o mes visi džiaugsi.' Imo žodžĮugi Stasiui Kuzmickui už 
mės, jeigu Jam pasiseks geriau, tart, atsisveikinimo žodį su velio- 
bet nebarsim, jeigu ir klek pras- nlu prle kapo duobės, ir visiems 
čiau išeis. Progų pasireikšti dau- bičiuliams, palydėjusjrtns velionį 
gybė. Už dviejų mėnesių Neprlk- paskutinėje šios žemės kelionėje, 
lausomybės šventė. I relškla nuoširdžių padėkų.

Petraa Pilka. Bernardas Ba'kauskas ir šeima.

i Lapkričio 25 d. "Tauras" susl- 
i tiko su “Glenelg” ir laimėjo 53:28- 
Taškus pelnė: Visockas 12, Meni
nas, Gurskis ir Jaciunskls po 9.
Alkevlčius 8, Pyragius 4, Urmo- 

i nas 2.

PADĖKA

P. Australijos lietuvių kat. ka
pelionui kun. Kemėšlul, už pasku
tinį patarnavimų palydint buv.

UŽSIPRENUMERUOJANT "MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ" BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

ADELAIDĖS LSK VYTIS FUTBOLO SEKCIJOS

KALĖDINIS ŠOKIU VAKARAS 
c

. įvyks š.m.' gruodžio mėn. 27 d., pirmadienį,
223 FLINDERS STR., FLINDERS HALL.

Veiks bufetas. Gros gera kapela. Pradžia 8 vai. vak.
Visi kaip vienas į pasilinksminimų pas futbolininkus — bus linksma 
ir Jauku.

Vytis” Futbolo Sekc. Valdyba.

LIETUVIŲ REZISTENCIJOS BUV. POLITINIŲ 
' KALINIŲ KOMITETAS

Gruodžio mėn. 26 d., Kalėdų II d., kviečia visus tautiečius

ŠOKIU VAKARAN PASILINKSMINIMAN 
kuris įvyks l/EWTOWN SHOOL OF ARTS salėje, Newtown, Eliza St. 

(Priešais Newtowno geležinkelio stotį)
Gros gera švencariečlų kapela. Bufete šalti ir karšti užkandžiai ir kt.

Pradžia 7 vai. vak.
LRBPK Komitetas.

Lietuvis siuvėjas
Lietuvis siuvėjas priima užsa

kymus savo namuose:
182 Hawthorne Prd., Haberfield, 
N.S.W.

Važiuoti iš George St. Abbots
ford ar Five Dock tramvajais ligi 
Hawthorne Canal.

Smulkesnių Informacijų skam
binti vakare telefonu UA 3126.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St, Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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