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VLIKO VYKDOMOSIOS TARYBOS ŽODIS KALĖDŲ IR NAUJŲ
JŲ METŲ PROGA.

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
VLIKo Vykdomoji Taryba sveiki
na visus lietuvius, išblaškytus sve
timuose kraštuose už tėvynės ribų.

Užsibaigiantieji metai vieniems 
mūsų buvo laimingesni ir lengves
ni, o kitiems sunkesni.

Bet visiems mums — apleidu- 
siems tėvynę jau šio šimtmečio 
pradžioje, jau ginusiems ne Lietu
voje, ar karo ir okupacijos prieš 
keliolikų metų atblokštiems j įvai
rius pasaulio kampelius, žodžiu ir 
tiems, kurie dabar gyvena už 
tūkstančių mylių nuo tėvynės, ir 
tiems, kuriems ji būtų pasiekiama 
į vienų dienų — visiems ji, mūsų 
brangioji Lietuva, šiandien yra 
mintyse ir akyse.

A jeigu kuris jų ir kiek primirš
tų — ateinantieji iš tėvynės baisai 
ir žmonės jų vėl primins.

Primins, kad tėvynė yra sveti
mųjų okupuota, primins, kad ir 
joje daug mūsų sesių ir brolių 
neturi vietos, yra nutremti į toli
mų Sibiru, į priverčiamųjų darbų 
stovyklas, išniekinmul ir sunaiki
nimui.

Mūsų \ū:txys šių švenčių metu 
turėtų būti su visais mūsų tau
tiečiais visame pasaulyje.

Mes, essantieji laisvajame pa-

Lietuvis brangina savo tautos 
praeitį ir tautinius papročius.

Tautinis solidarumas yra augš- 
čiausioji tautinė dorybė.

Visi lietuviai yra lygūs tos pa
čios tautos vaikai, tarp savęs bro
liai.

Tautinio susipratimo ir lietuvių 
vienybės ženklan kiekvienas lietu
vis moka nuolatinį tautinio solida
rumo įnašų.

Lietuvio tautinės spalvos: gel
tona — žalia — raudona.

Lietuvio tautinė šventė — Va
sario 16-ji diena.

Lietuvio Šūkis: “Lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais turime ir 
būt”.

Lietuvis yra lojalus savo gyve
namajam kraštui. —

Tiek šia proga iš Lietuvių Char- 
tos. Kviečiame vsus tęsti kovų už 
Nepriklausomos, Demokratinės 
Lietuvos Respublikos atstatymų!

VLIKO VYKDOMOJI TARYBA

Vak. Vokietija, 1957-58 m.

Anglijos ministeris pirmininkas 
Macmillan, prieš išvykdamas ke
lionėn į Australiją, N. Zelandiją 
ir kitus Commonwealth© kraštus,1 
padarė pareiškimą, kuriame pa-' 
brėžė Didž. Britanijos norą pa-1 
siekti susitarimo su Sov. Sąjunga,1 
sudarant nepuolimo sutartį. Anglį- . 
jos ministerio pirm, teigimu, nie
kas taip labai nenorįs tokios su-1 
tarties su Maskva, kaip anglai.

Šitas Macmillano pareiškimas 
Vakarų valstybių sostinėse sutik
tas labai nevienodai: vienur į ši
tai žiūrima kaip į naujų bandymą i 
sumažinti pasaulio įtampų, kitur, 
pav. Vašingtone, labai šaltai ir net 
nepalankiai. Amerikos politikos 
vairuotojai mano, kad toks nepuo-I 
limo paktas su Sov. Sąjunga eg-1 
zistuoja, nes jis yra sudarytas per 
Jungtinės Tautas. Tad kalbėti 
apie naujų nepu<*lim<> paktų, būtų I 
bergždžias reikalas. Vašingtone 
nurodoma, kad pastarasis Macmil
lano pareiškimas rodo Anglijos1 
nusisukimą nuo ikšiolinės jos po
litikos, kuri dar taip nesenai buvo 
deklaruota, to paties Macmillano, 
Vakarų valstybių vadų konferenci
joje.
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OKUP. LIETUVOJ
(IŠ VILNIAUS RADIJO, “TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

LENKIJOS LIETUVIAI ATVYKO 
STUDIJUOTI l VILNIŲ

— Šventikas atvyko šviesti Lie
tuvos partiečius. Maskvos dekla
racijoms ir ’’taikos manifestams-’ 
populiarinti visasąjunginės kp 
centro komitetas gruodžio 2 d. į 
Vilnių buvo atsiuntęs savo įžymų 
narį šverniką. Filharmonijos sa
lėje buvo susirinkę apie 1000 par
tijos ir kitokių aktyvistų. Po Sver- 
niko nuolankias Maskvai kalbas 
pasakė Sniečkus, Paleckis ir eilė 
kitų Lietuvos sovietinių pareigū
nų.

— Vilniaus radijas gruodžio 3 
d. papasakojo apie tokį kolūkinį 
atsitikimą: Viena melžėja nuolat 
būdavo premijuojama, kad iš savo 
karvių primelžia nuostabiai daug 
pieno. Kitos kolūkio melžėjos pa
vydu į jų žiūrėdavo. Vyresnybė jų 
gyrė ir suteikė vienų premijų po 
kitos. Kol galų gale paaiškėjo, kad 
ji savo “laimėjimus” pasiekusi — 
vandens pagalba. Prieš vežant pie
ną į pieno surinkimo punktą vis 
praskiesdavo pienų vandeniu ir jo 
susidarydavo didesnis kiekis.

— Didžiulis linų perdirbimo 
fabrikas statomas Ukmergėje. Jis 
užims 28 ha plotų. Pirmųjų pro
dukciją išleisiųs ateinančių metų 
antroje pusėje.

Tai Punsko krašto lietuviai Da
nutė Grabauskaitė ir Algimantas 
Užbila. Jie Lenkijos vyriausybės 
pasiųsti į Vilniaus universitetų 
studijuoti lietuvių kalbą ir litera
tūrų. Jie abu yra baigę Lietuvių 
Suvalkų gimnazijų, kuri dabar yra 
Punske. Algis Vilniaus radiofono 
korespondentui pareiškęs, kad iš 
pradžių buvęs numatęs studijuoti 
tiksliuosius mokslus, bet paskui 
apsisprendęs studijuoti lietuvių 
kalbų, nes jam atrodą, kad šitas 
dalykas kraštui esąs labiausiai rei
kalingas ir grįžęs į savo kraštų 
galėsiąs savo žmonėms daugiau 
padėti. Studentė Danutė jau visų 
laikų svajojusi studijuoti lietuvių 
literatūrų, galvoja būti literatė. 
Vasaros atostogų metu numato pa
rinkti medžiagos apie Antanų Ba
ranauskų, kai jis gyveno Seinuose. 
Be to, numačiusi rinkti tautosaką, 
dainas ir kt. Ir Algis atostogų me
tu nori rinkti kalbinę medžiagą.

— Prof. P. šivickio 75 metų su
kaktis buvo paminėta Lietuvos mo
kslų akademijos Biologijos Insti
tute, kurio mokslinis darbuotojas 
jis tebėra.

šaulyje, turime jungtis Į stiprių, 
patvarių lietuvišką šeimą ir rū
pintis Lietuvos laisvinimu, o taip 
pat stengtis kiek galint padėti mū
sų tautiečiams ir Lietuvoje ir Sibi
re vargą vargstantiems.

Tokiomis progomis labai pravar
tu priminti Lietuvių Cha r- 
t o s kai kuriuos dėsnius:

Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė.

Niekas negali būti prievartauja
mas savo ryšį su tautine bendruo
mene nutraukti.

Pasaulyje pasklidę lietuviai su
daro vieningų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir 
visada.

Lietuvių kalba lietuviui yra tau
tinė garbė.

Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
Tautinė kultūra yra kelias į 

tarptautinį pripažinimą ir bendra
vimą.

Kiekvieno lietuvio priedermė su
daryti sąlygas tautinei kultūrai.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiau
kojimu lietuvis kovoja, kad apgin
tų ir išlaikytų nepriklausomą Lie
tuvos valstybę.

Kiekvieno lietuvio kilniausioji 
paregia būti lietuvių mokyklos rė
mėju.

Lietuvis organizuoja ir remia 
spausdintų lietuviškų žodį.

J. ir M. Bachunai pas sidnėjiškius. Aplanko p.p. Reisgių šeimą, žemai: Rimas, Jūratė ir Gra
žina. Sėdi (iŠ kairės į dešinę): p.p. M. Bachunienė, T. Reisgienė, B. Daukus, J. Bachunas, J. 
Reisgys ir J. Kalakonis.

Ar tai tiesa — ar tik 
kalbos?

RAŠOMA, KAD SOVIETAI RA
KETOJE IŠŠOVĖ Į ERDVĘ ŽMO
GŲ, KURIS IŠ 186 MYLIŲ 

AUGŠČIO LAIMINGAI NUSILEI
DĘS SU PARAŠIUTU ATGAL 
ANT ŽEMĖS. .

Pasaulio spaudoj ir per radiją 
pereitą savaitę paskleista žinia, 
kad Sovietų Sąjunga iššovė nau
jų raketų, kurioje buvęs žmogus 
iš 186 mylių augščio Iššokęs su 
parašiutu ir laimingai pasiekęs 
žemę. Tačiau oficialiai ši žinia nė- 
ra patvirtinta, o užsienių spaudos 
agentūrų atstovybės Maskvoje pa- 
taria į tai žiūrėti labai atsargiai.

M.J. Bachunai, amerikiečiai lie
tuviai, visų mėnesį išbuvę Austra
lijoje, sausio 3 d. “Monterey” tu
ristiniu laivu išplaukė į N. Zelan
diją, kur dvi dienas praleidę tarp 
N. Zelandijos lietuvių, sausio 6 d. 
išplaukė į Fidži, Samoa Ir mėnesi, 
iki kovo 1 d., atostogaus Havajuo
se, Honolulu, o iš čia vyks į Ame
riką.

Savo viešėjimo metu p.p. Bachu
nai aplankė Sydnėjaus, Canberros, 
Melbourne, Geelongo ir Adelaidės 
lietuvius.

Melbourne susitiko su veikles
niais visuomenininkais, lankėsi lie
tuvių šeimose, dalyvavo Lituanis
tinių Kursų išleistuviniame pobū
vyje,. dalyvavo bendrose Kūčiose, 
buvo pakviesti į parapinius namus,

A.L. Kat. Federaci-susitiko su
jos vadovais ir “T.A.” redaktorium. 
Šv. Jono bažnyčios salėje buvo 
rodomas jų atsivežtas filmas ir 
J. Bachunas padarė pranešimą 
apie lietuvių gyvenimą Amerikoje.

A. Krausas ir kiti melburniškiai 
nuvežė J. Bachunų į Geelongą, 
kur jis susipažino su džylongiš- 
kiais lietuviais.

Adelaidėje p.p. Bachunų sutikti 
į aerodromų susirinko tikrai gau
sus būrys tautiečių, kur juos Ade
laidės lietuvių vardu pasveikino 
apylinkės valdybos pirm. St. Či
biras. Adelaidėje, J. Lapšio pas
tangomis, vietos dienraščiai su J. 
Bachunu padarė pasikalbėjimus. 
Adelaidiškiai lietuviai artimai su
sipažino su p.p. Bachunais viešuo-

pas įkalbėji
muose. Jie aplankė kelioliką lietu
vių šeimų jų namuose, apžiūrėjo 
Lietuvių Namus, įdomių J. Pyra- 
giaus “valdinių ženklų” kolekciją, 
aplankė teisininką Požėlų rašantį 
savo atsiminimus, šnekučiavosi su 
kultūrininkais, aktyviais bendruo
menės darbininkais. Filmo demon
stravimo proga padarė pranešimų.

(Tąsa 4 psl.)

se ir šeimyniniuose

SOEKARNO ATOSTOGAUJA

Indonezijos prezidentas dr. Soe- 
karno išvyko 6 savaičių kelionei 
užsienin. Jis lankysis Egipte, In
dijoje, Pakistane, Siame ir Japo
nijoje. Jį lydi užsienių reikalų 
ministeris dr. Subandrio.

— Rokiškio rajono kolūkyje “Už 
taiką” pernai gauta G,6 centne
riai, šiemet 9-10 centnerių. Pagal 
kitus pranešimus, Simno rajono 
“S. Neries” kolūkis pernai gavęs 
9 centnerius grūdų iš hektaro, šie
met net 18 centnerių.

— Prof. dr. Kazimieras Vasi
liauskas po sunkios ligos mirė lap
kričio 24 d., 77 metų. Buvo žymus 
technikos mokslininkas. Dideli jo 
nuopelnai ruošiant naująją inži
nierių kartą per 35 pedagoginės 
veiklos metus.

— Ima domėtis užsienio lietu
vių literatūra. Anksčiau Lietuvos 
sovietinė spauda nė žodeliu neuž
simindavo užsienyje išėjusių lietu
vių literatūros leidinių. Pastaruo
ju metu toje spaudoje jau minimas 
vienas kitas toks leidinys, žino
ma, vertinant iš “socialistinio rea
lizmo” taško.

E1SENHOWERIS
APSISPRENDĖ

Prieš prasidedant NATO (šiau
rės Atlanto Sąjungos) valstybių 
vyriausybių galvų konferencijai 
Paryžiuje, Sov. Sąjungos premje
ras Bulganinas išsiuntinėjo jiems 
laiškus, siūlydamas savo nusigin
klavimo planą ir pageidavo su 
šaukti visų didžiųjų valstybių vy
riausybių galvų konferenciją.

JAV svarstė šį laiškų ir dabar 
paruošė atsakymą, kurį preziden
tas Eisenhoweris yra pasiruošęs 
pasiųsti Bulganinui. Prezidentas 
savo laiške nurodo, kad Amerika 
nesirengia pasirašyti nepuolimo 
pakto su Sov. Sąjunga, kol nebus 
išspręstos specialios Vakarų — 
Rytų problemos. Jis taip pat savo 
atsakyme šaltai priėmė Bulganino 
sugestiją dėl sušaukimo didžiųjų 
valstybių galvų konferencijos. Pre
zidentas tačiau paliko duris atvi
ras tokiai konferencijai, kai Rusi
jos vadai, užsienių reikalų minis- 
terių ir kitose “žemesnio lygio” 
konferencijose, įrodys, kad jie yra 
pasiryžę tartis dėl spec, problemų 
ir parodys šiuose pasitarimuose 
nemeluotai gerų valių.

PREZIDENTAS IR 
KONGRESAS

Sausio 8 d. iš Niujorko pranešė, 
kad Amerikos kongrese vyrauja 
nuomonė, jog abi partijos, respub
likonų ir demokratų, yra pasiryžu- 
sios remti preidentą Eisenhowerj, 
nežiūrint kiek tai kaštuotų, sutin
kant Sov. Sąjungos iššūkį moks
linėse ir karinėse varžybose.

Kongresas ir senatas sutaria 
duoti augščiausių pirmenybę pre
zidento reikalavimui paskirti pa
pildomai 1.260 mil. dolerių pasku- 
binimui naujausių ginklų gamybos 
ir krašto gynybai

ALB Krašto Valdybos 
Pirmininkas

St. Kovalskis Kalėdų atostogų 
metu lankėsi Melbourne. Jis čia 
turėjo ilgesnius pasikalbėjimus su 
ALB Melbourno Apylinkės pirm. 
Grigaičiu, Lietuvių Kultūros Fon
do Australijos Krašto Valdybos 
pirm. Mikaila, A. Krausa, J. An
tanaičiu ir kitais kultūrininkais 
bei aktyviaisiais bendruomenės 
darbininkais. Svarstyti ir aptarti 
ateities darbų planai.

Su Liet. Kult. Fondo vadovais, 
nagrinėjant lituanistinio švietimo 
problemas, pasitarimuose dalyvavo 
ir Krašto Valy bos narys švietimo 
— kultūros reikalams J. Veteikis, 
kuris Kalėdų atostogų buvo atvy
kęs į Geelongą.

Mokslo keliu
TURIME DVI JAUNAS 

GYDYTOJAS IR 
FIZIOTERAPISTĘ

Praėjusiais metais Adelaidės 
u-to medicinos fakultetą baigė ir 
gavo daktaro laipsnius dvi jaunos 
lietuvaitės: Nemira Šurnai- 
t ė ir Elvira Petrikaitė. 
Abi pradėjo studijas prieš šešerius 
metus ir sėkmingai jas baigė.

Tai jau jaunosios kartos gydy
tojos. Kaip žinome, prieš keletą 
metų dr. J. Mikužis taip pat ga
vo daktaro teises po trijų metų 
studijų, tačiau jis jau buvo dak
taro laipsnį gavęs Lietuvoje ir 
čia tik kartojo tris metus, kaip 
vietos įstatymai reikalauja.

Abi gydytojos šiuo metu pava
duoja atostogų išvykusius gydyto
jus provincijoje bei Adelaidėje.

Praėjusiais metais taip pat bai
gė fizioterapijos studijas ir gavo 
diplomą Aldona N a v a k i e - 
n ė. Ji tai pat jau jaunosios kar
tos.

Visoms trims lietuvaitėms, bai
gusioms mokslus, linkėtina geros 
sėkmės savose profesijose. (j)

Po suvažiavimo 
Melbourne

Kalėdų atostogų metu Melbourne 
įvyko Australijos lietuvių studen
tų suvažiavimas. Jo šeimininkais 
buvo melburniškiai, kurie šį suva
žiavimą, antrąjį iš eilės, ir orga
nizavo.

Suvažiavime dalyvavo 47 jaunie
ji akademikai: 21 iš Sydnėjaus, 
17 iš Melbourno, 5 iš Adelaidės, 
3 iš Canberros ir 2 iš N. Zelan
dijos.

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Centro Valdybos parei
gos, rotacine tvarka, šemet atite
ko ALSS Adelaidės skyriaus val
dybai. Ji tad rūpinsis ir. trečiojo 
studentų suvažiavimo organizavi
mu, kuris šių metų-"gale įvyks 
Adelaidėje.

Plačiau apie suvažiavimų kitos 
savaitės numeryje.
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P. ANDRIUŠIS.

MOKYKLA ŽMONOMS
ADELAIDĖJE

Ir šiemet su prieškalėdiniais 
karščiais sutapo reikšmingas teat
rinis įvykis Adelaidės lietuvių ben
druomenėj — J. Gučiaus vadovau
jamoji studija patiekė savo pa- 
baigtuvinį spektaklį, Moljero 3 vei
ksmų, 12 sčenų vaidinimą — Mo- 1 
kykla žmonoms. Kaip ir kiti šio 
visų laikų genialiojo prancūzo vei
kalai, taip ir šisai yra amžinojo 
žmogiškumo dokumentas. Kaip 
mes besidangstytum įvairiausiais 
principais, bet jeigu senas vyras 
taikstosi prie jaunos mergaitės, ji
sai neišvengiamai turi pralaimėti' 
kautynes jaunesnijo varžovo nau
dai, pašaliniams žiūrovams pra
manant neišsemiamo juoko kaska
das. Senojo Arnolfo pastangos tur
tais ir gudrybėmis laimėti Agnės 
širdį ir ranką tik nusipelno ne 
užuojautą, bet nepaliaujamą juo
ką, nes tai geležinis žmogiškosios 
prigimties dėsnis, kurio nevalia 
apeiti. Veikalo paskutinėj scenoj 
jaunasis Horacijus veda Agnę, vis
kas baigiasi grakščiu menuetu, 
įvyksta kas buvo neišvengiama. 
Visa komedija — vienas neišsenka
mas sąmojaus šaltinis, taip ir žiū
rovas turi nuolat budėti, kad ko 
nepraleistų nepagavęs. Situacinis 
ir žodinis juokas ne saujom bet 
glėbiais, neduoda net atgaut ža
do.

Rež. J. Gučius savo pastatyme 
į Moljerą pažvelgė teatrališkai, 
nosiknisdamas, nepertempdamas 
siūlo. Daug kas nuo tų senų laikų 
nuėjo istorijon, Liudviko XIV ga
dynės žmonių pažiūros ir papro
čiai kartais atrodo keisti, muzie
jiniai ir net palaidi, bet aną šeš
tadienį matytame spektaklyje tie 
istoriškumai nebuvo specialiai pa
brėžti, o tik sutirpdyti tame teat
rališkumo skiedinyje, kuris taip 
lengvai, grakščiai pertiekė mums 
nemirštamąjį Moljerą. Vargingais 
keliais gautieji anų laikų kostiu
mai Ir iš dangaus nukritusio J. 
Matulevičiaus skoningos dekoraci
jos, geras apšvietimas Unley rotu
šės salės scenoje kelias valandas 
kaitino žiūrovų vaizduotę, dilgino 
juoko nervus.

Senis Arnolfas (Z. Kučinskas), 
gražiosios Agnės (G. Matulevičie
nės) agaudinėjamas, tarnų išjuo
kiamas, draugų atkalbamas, nar
siai įsitikinęs, kad mergaitė yra 
užtikrintas jo laimikis, nusirpęs 
vaisius jo krepšy. Nors ir žiūrovas

mato aiškiai, kur suka jo varžovas 
Horacijus (V. Ratkevičius), bet 
apkvaišęs Arnolfas nepaleidžia 
ginklo iš rankų. Z. Kučinskas, pa
grindinis veikėjas per visus tris 
veiksmus žiūrovo buvo laukiamas 
susidomėjus jo nepavydėtinu liki
mu ir bėdomis, kurias jis taip rel
jefiškai mokėjo pasipasakot. G. 
Matulevičienės Agnė buvo naiviai 
— gudri, bet taip pat meilės Ho
racijui sušildyta, mes buvom linkę 
jai dovanoti už apgavystes Arnol
fo atžvilgiu. V. Ratkevičius — Ho
racijus patikimai vaizdavo gryną 
meilužį, per daug nepraskysdamas.

Rež. Juozas Gučius

Tarnai Alenas (A. Gutis) ir žor- 
žeta (A. Uknevičiūtė) abudu mo
kėjo mažiausiom priemonėm iš
gauti juoką, nesigriebdami per di
delio vulgarumo. Amolfo draugai 
Chrisaldas (B. Rainys), Oronte 
(A. Trinka), sveiko proto atstovai 
spalvingais plėmais įsipynė spek
taklio darnon. Enrikas, staiga at
siradęs Agnės tėvas (A. Petrikas), 
atkreipia į save žiūrovų dėmesį sa
vo romantišku paslptingumu.

Iš viso tai buvo J. Gučiaus stu
dijos dvidešimtasis spektaklis ir, 
man atrodo, pats brandžiausias. 
Ne be pagrindo tad režisierius po 
šios premjeros urbi et orbi pas
kelbė, kad Z. Kučinskas, 
A. Gutis, L. Karmazi
nas, G. Matulevičie
nė, S. K a n i e n ė, A. 
Petrikas, B. Rainys, 
V. Ratkevičius, A. Uk
nevičiūtė, V. U ža
bali s, A. Trinka yra 
baigę vaidybos mokslus savaran
kiški aktoriai.

ELTOS ŽINIOS
— š.m. lapkričio 30 d. Routlin- 

gene įvyko eilė posėdžių. Be Vyk
domosios Tarybos, dar posėdžiavo 
VLIKo Kontrolės komisija dr Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus vyriau
sioji valdyba. Be to, įvyko pasita
rimas Tautos Fondo Atstovybės 
Vokietijoje sudarymo reikalu. Tą
ją proga buvo susidariusi komisija 
iš E. Simonaičio, Pr. Zundės ir J. 
Kairio pagerbti, nors kukliai, VLI
Ko Vykd. Tarybos pirmininką J. 
Gtemžą. šiemet sulaukusį 70 metų 
amžiaus, ir URT valdytoją dr. P- 
Karvvlį, kuriam suėjo 6V motų 
amžiaus ir 40 m. visuomeninio 
darbo. Be minėtų institucijų na
rių, dalyvavo dar Sielovados val
dytojas tėvas A. Bernatonis ir kt.

— Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
atgaivindamas laisvajame pasau
lyje savo veiklą, nutarė išleisti at
sišaukimą į viso laisvojo pasaulio 
lietuvius, kviesdamas juos veikliai 
remti LRK pastangas padėti tau
tiečiams šiapus ir anapus geleži
nės uždangos.

Lietuvos Raudonasis Kryžius jau 
nepriklausomybės laikais buvo j 
tarptautiniai pripažinta organiza
cija, daug gero atliko tremtinių 
masėms po karu.

— Heidelberge gruodžio mėn. 7 
d. įvyko Tautos Fondo Atstovybės 
Vokietijoje steigimaasis posėdis. 
Pirmininku išrinktas kapt. Jonas I 
K. Valūnas, iždininku kapt. Juo- Į 
zas Matulaitis. Atstovybėje daly- j 
vauja Maž. Liet. Tarybos ir PLB 
Vokieeijos Krašto V-bos pirminin
kas E. Simonaitis ir kiti.

Prancūzija
Naujai išrinktoji Pr. L.B. Kraš

to taryba savo pirmininku perrin
ko pulk. J. Lanskoronskį, o krašto 
valdybos pirmininku perrinko O. 
BaČkienę. Vicepirmininkas ir sek
retorius yra Pr. Dulevičlus, iždi
ninkas P. Klimas j r. Kandidatais 
liko kun. J. Petrošius ir R. Bač- 
kis. Revizijos komisijon išrinkti 
kun. J. Petrošius, B. Venskuvienė, 
E. Turauskas, kandidatais M. Ma
cevičiūtė ir A. Liutkus,

NEPANAIKINO DRAUDIMO 
LANKYTI PABALTIJĮ

Sovietų įstaigos pastaruoju metu 
svetimšaliams jau leido lankyti 
Rygą. Dabar amerikiečių UP pra
neša, kad Sovietai panaikinę drau
dimą lankytis Pabaltijo kraštuose, 
buv. Lenkijos srityse ir Pietų Si
bire. Tačiau paaiškėjo, kad ir atei
tyje svetimšaliai Pabaltijyje galės 
lankytis tik Rygoje.

Architektas “asistuoja“ chirurgui

METŲ SĄVARTOJE
Taip Jau iš papratimo: senųjų daiktas, šiais metais matysime ir 

metų agonijoje ir naujųjų ūžte- pasekmes jeigu ne ant mėnulio si- 
kėjime žmonės bando suvesti pra-' dabrinio veido, tai kur nors Kuli- 
ėjusiu balansą ir apmesti naujųjų kovo laukuose arba prie Poltavos, 
biudžetą, šito nereikėtų laikyti ru-; Kas išeis laimėtoju, negaišdami 
tino® dalyku, žmogus visados nori laiko su pranašystėmis, nebandysi-
žinoti savo padėtį gyvenamuoju 
momentu ir daugiau ar mažiau tu- 
rėti bent provozorinį planą netoli
mai ateičiai. Ir mes, gyvendami 
žemės pakraštyje ir besikuldami 
savo kasdieniškuose reikaluose, 
rodos, nedalyvaujame didžiųjų gy
venime ir galime, kaip be preten
zijų žiūrovai, stebėti pasaulio įvy
kius. Tačiau ne, mes nesamo vien 
tik žiūrovai, bet aktyvūs viso pa
saulinio vyksmo dalyvini — ir tai 
yra neginčijamas įrodymas, kad 
žemė iš tiesų yra apvali ir kad vi
sa žmonija pasidarė vienas gy
vas organizmas, žiūrėk, viename 
krašte susvyravo birža, ir to pasė
kos jaučiamos kitoje žemės pusė
je, kilo koks nors politinis ar ki
toks triukšmelis, ir mes, rodos, 
niekuo dėti, ne tik sužinom bet ir 
savo kailiu jaučiam. Toks jau šių 
dienų gyvenimas.

Praėjusieji metai, galima saky
ti, prabėgo daugiau ar mažiau len
ktynių nuotaikoje. Lenktyniuoja- 
ma ginklavimosi srityje, lenkty- 
nluojama nusiginklavimo blefais, 
taikingo sugyvenimo suktybėmis, 
lenktynės į pietų polių bei visatos 
erdves, pagaliau lenktyniuoja mo
terys trijų matavimų išmieromis. 
Lenktynių rezultatų pernykščiai 
metai nedavė: greičiausiai jos bus 
tęsiamos ir šiais metais tik gal su 
dar didesniu įkarščiu, ir, galimas

me klastoti faktų spėjimais.
šituo lenktynių svaiguliu gyve

no ir Australijos lietuviai. Ypač 
tas ryšku namų statyboje. Jeigu 
šių lenktynių garbė atiteko negin
čijamai džylongiškiams, tai vieso- 
kia nauda ir medaliais džiaugsis 
Sydnėjaus lietuviai, nes jie lenkty
niavo ne vien tik su kitais mies
tais, bet, svarbiausia, ir patys su 
savimi, įsigydami net dvejus. Ir 
kas drįs prasitarti, kad šio miesto 
lietuviai nėra aktyvūs? Daugiau 
lenktyniavimas lietuvių tarpe pa
sireiškė individualiai, sakysim, ark
liais, šunimis, snūduriavimu bei 
vakaruškomis, bet šitie reiškiniai 
būdami individualinio pobūdžio ir 
kaip tokie šiame kolektyvizmo am
žiuje neįskaitomi į aktyvą.

Ko netekome? Mokslas neteko 
Einšteino, mados Dioro, rusai pra
rado kalytę, amerikiečiai techniki
nį pranašumą ir pasitikėjimą savo 
galybe. Politikoje — anglai atsi
sveikino su Suesu, rusai su dviem 
satelitais, šiaip 57-ji pračiuožė ne
palikdami didesnių nuostolių, išs
kyrus Australiją, kuri pernai dau
giau dogė, negu skendo. Su savi
mi nusinešė kompozitorių Sibelijų, 
tenorą Benjaminą Gigli (muziki
niai nuostoliai).

Didesnių laimėjimų taip pat ne
buvo. Epochinės reikšmės dalyku 
būtų laikytinas žemės praturtėji-

mas dviem mėnuliais, bet dėl jų 
griaužiasl sau pirštus abu konku- 
renai: rusai, kad paleido, bet ne
gali susigrąžinti, o amerikiečiai, 
kad nepaleido, čia kaip tos pasa
kos broliams — vienam garbė, ki
tam lobis. Australijos lietuviai 
pereitais metais nei didesnių nuo
stolių turėjo, nei pralobo. Kaip ir 
anksčiau, taip ir pernai privačiai 
buvo daugiau lėbaujama, visuome
niškai elgetaujama, tačiau neteko 
girdėti, kad jie būtų buvę vieni iš 
anų liesųjų.

Daugiau vilčių teikia šie metai. 
Atrodo, šiais metais vsl Jau būsime 
savuose namuose ( bendruomeni
niuose), o ryšium su tuo ir inicia
tyva, reikia spėti, pagyvės. Seno
ji valdžia įgyvendins seną svajonę 
— suorganizuos Lietuvių Kultūros 
Festivalį, išleis metraštį, na, ir 
galiausiai sušauks Bendruomenės 
atstovų suvažiavimą, kad turėtų 
kam atiduoti savo galybės raktus. 
Pati Australija, kurioje turime 
garbės gyventi, taip pat nesnaus: 
Fadden’as atleis šiek tiek kapšiu
ko raiščius, kad pagerintų piliečių 
gerbūvį (trims mėnesiams prieš 
rinkimas), paskui prasidės rinki
minė kova, kur partijų lyderiai 
prižadės mums tai, ką mes patys 
turime (mūsų politikieriai turėtų 
daug ko iš to pasimokyti!), ir ant 
galo išsirinksim sau valdžią, kuri 
darys su mumis tą patį, ką darė 
senoji.

Nesigaudant pranašysčių, visame 
žemės rutulyje visokeriopa veikla 
šiais metais bus sustiprinta: pa
gausės konferencijų ir sputnikų, 
bus nemaža staigmenų. Gi mes iš
mintingiausiai pasielgsime, jeigu 
tikėsimės pačio geriausio, bet bū-

Melburniškis dienraštis “The Age” 
1957.XII.9 pranešė, kad Sydnėjaus 
universitete kitais metais sausio 
m. skaitys ciklą paskaitų garsusis 
smegenų chirurgas prof. HER

BERT OLIVECRONA. Profesorius, 
anot laikraščio, esą pareiškęs, kad 
jis pats jokių operacijų Sydnėjuje 
neketinąs daryti, atseit, Australi
jos chirurgams neteks matyti to 
didžiojo chirurgo darbo.
Garsaus chirurgo prof. Olivecro- 
na lankymasis Sydnėjuje primena 
man pažintį su juo gan neįprasti
nėmis aplinkybėmis.
Man, architektui, teko kartą, 1937 
metais, Stockholme, “asistuoti” 
Olivecrona prie vienos smegenų 
operacijos: sėdėjau šalia jo, iš 
kairės, turėdamas puikiausias są
lygas stebėti virtuozinį profeso
riaus darbą.

Tais metais man teko dirbti 
kurį laiką Stuckholme pas archi
tektą dr. Birch-Lindgreną. Tą syk 
aš buvau Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus architektu ir planavau did
žiulę ligoninę Kaune. Dr. Birch- 
Lindgren yra žymus ligoninių pro
jektavimo specialistas, žinovas ir 
ligoninių statybos konsultantas 
ne vien tik visoj Skandinavijoje, 
bet ir toli už jos ribų.
Dirbau aš jo paties kabinete ir to
dėl buvau su juo nuolatiniame 
projektavimo kontakte. Kartą, dis
kutuodami chirurgijos skyriaus 
planavimą, nesutikome savo pažiū
romis. Tariaus ir aš turįs kiek pa
tyrimo savo ligoninių statyboje: 
Lietuvoje projektavau ir stačiau 
ne vieną ligoninę, jų tarpe ir Kau
no Karo Ligoninės chirurgijos sky
rių. Dr. Birch-Lindgren pasiūlė 
man patikrinti jo teigimus, išana
lizavus darbo dienos eigą moder
niojoje Stockholmo Cirurgijos kli
nikoje. Aišku, aš su džiaugsmu 
tam pritariau ir jis čia pat, pa
skambino klinikos direktoriui dėl 
vizito. Sutikimas buvo gautas ir 
profesorius paskyrė pasimatymą. 
Mudu su dr. Birch-Lindgren suta- 
rėva sekančią dieną, dar prieš 9 
v.r. pasimatymą klinikos laukia
majame. Paklaustas ar aš žinau 
kur yra “Kirurgiska Kliniken”, 
atsakiau teigiamai, nes kasdien 
tekdavo pro tą kliniką eiti į darbą.

Tą rytą, dar koks ketvirtis valan
dos prieš devynias, aš jau buvau 
ligoninės kieme ir nustebau, kad 
pastatai čia buvo seni, ne moder
niški, o pati klinika nedarė jokio 
naujoviškumo įspūdžio. Tačiau bu
vo aiškiai, didžiom raidėm, viršui 
fasado parašyta: 
-KIRURGISKA KLI
NIKEN— 
įėjau į kliniką ir prisistačiau dc- 
žuruojančiai seseriai, pareikšda
mas savo atsilankymo tikslą, nuro
dydamas, kad klinikos direktorius, 
dar vakar, paskyrė dr. Birch-Lind
gren ir man vizitą šiai dienai 9 v.r. 
Sesuo, menkai tesuprasdama vokiš
kai! oš švedų kalbos nemoku), 
bet įspėdama reikalą, nurodė man 
kreiptis į vyresniąją seserį. Vyres- 

| nioji, vokiškai gana laisvai kalbė- 
I dama, išaiškino, kad tai, turbūt, 
' kaž koks nesusipratimas, nes ji 

nieko apie bet kokį sutartą vizitą 
nežinanti ir kad tai, išviso, šioje 
klinikoje tokie vizitai nėra įma
nomi. “Tačiau”, tarė sesuo, "jei 
čia ateina dr. Birch-Lindgren pra
šau sėsti ir palaukti”. Atnešusi 
du chalatus ir dvi poras guminių 
botų nuėjo teirautis pas šefą. Ne
trukus grįžo ir pasakė, kad profe
sorius su architektu nekalbėjęs ir 
nieko niekam nežadėjęs ir kad, IŠ

RAŠO 
VYTAUTAS ŽEMKALNIS

vilkęs chalatą nuėjau. Ant durų 
buvo iškabėlė:
— Prof. Herbert Olivecrona — 

Profesorius pastiiko maue šaltai 
ir su nekantrumu. Trumpai: “Ne
galima". Dar ir dabar, po dvide
šimt metų, stebiuos profesoriaus 
nepaprasta kantrybe mano atžvil
giu. Aš ėmiau aiškinti, kad esu 
Lietuvos architektas, kad netrukus 
turėsiu išvažiuoti iš Švedijos ir 
kad man yra būtina visą tai pa
matyti ir pačiam patirti.
Profesorius išplėtė akis, patylėjo, 
ir nusišypsojęs tarė:-“Gerai, su
tinku”. Sesutė skubiai paruošė ma
ne asistavimui. Įlindau į guminius 
butus, užsisegiau baltą chalatą, 
prisimieravau kaukę ir buvau nu
vestas stačiai į operacinę, kurioj 
mane pasitiko du jauni gydytojai. 
Susipažinome, ir tuoj viens jų, 
įjungęs šviesą į ekraną, parodė 
operuotino žmogaus galvos nuo
trauką, su aiškiai matoma tarp 
smegenų tamsią vietą — opą, ku
ri turėjo būti pašalinta.
Smegenų operaciją man teko jau 
kartą matyti mano paties pastaty
toje Kauno Karo Ligoninės opera
cinėje. Tai būta toje operacinėj 
pirmos operacijos Ir tai smegenų 
operacijos, kurią įvykdė garsus 
chirurgas, estas, prof. Puusepp’as. 
Netrukus susirinko visas persona
las, ir aš pamačiau paruošiama
jam besiruošiantį prof. Olivecrona. 
Tuoj įvežė ligonį, pilnai paruoštą 
ir jau su atvožta oda operacijai. 
Visas personalas bematant užėmė 
savo vietas ant laiptelių iš abiejų 
operacinio stalo pusių. Kiekvienas 
laikė, katras ką, paruoštus įvai
rius matavimo instrumentus, skys
čius, pincetus, lancetus, medika- 
menus ir kitokius dalykus. Prie 
operuojamojo galvos buvo dvi kė
dutės. Įėjęs, prof. Olivecrona nu
rodė man šalia savęs kėdutę. Mane 
jaudino nebuvimas operacinės lem
pos. Neįsivaizdavau kaip bus įma
noma prie tokios, beveik kambari
nės, šviesos opeimoti ir dar smege
nis. ..
Prasidėjo. Staigiais, užtikrintais 
judesiais profesorius, pristūmęs 
pneumatinio grąžtu stovą prie ope
racinio stalo ir paėmęs, palyginus 
didelį grąžtą, panašų į betonui ir 
akmenims skaldyti grąžtus, pris
tatė prie apnuoginto kaušo grąžto 
galvelę ir, įjungęs srovę, viena 
akimirka, išgręžė apskritą kaulo 
plokštelę ir atvožė smegenų pas
laptis. Tuoj keletas asistentų ša
kelių prilaikė smegenų iškilimą, o 
profesorius savo pincetais graibė
si gilyn tarp smegenų, kol paga
liau rado fotografijos nustatys) 
opos vietą. Mačiau viską kuopui- 
kiausiai (netoliau vienos pėdos 
atstumu).
Tik dabar supratau kaip idealiai 
techniškai buvo išspręstas apšvie
timo reikalas: pincetas — lempu
tė, Jokio, nei mažiausio šešėlio, 
visi smegenų užkampiai puikiau
siai, aiškiausiai matomi. Tą syk 
buvau nustebintas, kaip tai įmano
ma sukonstruoti tokį miniatiūrinį 
stebuklą.
(Matytos prof. Puseppo operacijos 
metu buvo naudojama, tiesa kele
tas metų anksčiau, tik didžioji 
operacinė lempa. Skalpavimas bu
vo padarytas paties prof. Puuseppo, 
pačioj operacinėje, o smegenys 
buvo atidarytos, pramušant išpra-

viso, pašalinių asme-nų asistavimas 
prie šios operacijos neįmanomas. 
Aš gi ėmiau tvirtinti, kad pats sa
vo ausimis girdėjaa tą pokalbį te
lefonu, gerai nusivokdamas jo tu-
rinį, ir prašiau sesers viską dary
ti, kad tik galėčiau pamatyti chi
rurginio darbo procesą Švedijoje. 
Sesuo dar kartą nuėjo pas profe
sorių, o grįžusi nurodė man pro
fesoriaus kabinetą ir pasakė, kad 
eičiau pats su juo kalbėtis. Užsi-

sime pasirengę pačiam blogiau
siam: svarbausia, kas beįvyktų 
šiais metais, visų pirma turime 
išgyventi, o tik po to balansuoti.

TELLA.

džios kauše skyles kaltu ir paskui 
kreivom žirklėm prapjaunant tar
pus tarp skylių.)
Opa bematant buvo surasta ir lan- 
cetu perpjauta, pūliai buvo išsiur
biami miniatiūriniais pincetais — 
siurbleliais, vėl kitokių pincetų 

žarnelių būvu perplaunama operuo
jamoji rietą, o skysčiai bematant 
išsiurbiami. Po kurio laiko profe
sorius ėmėsi ir vėl grąžto, pra- 
plėsdamas kaušo atdarą, kad pa
togiau galima būtų smegenys “ap
šviesti”. Ir vėl pasikartojo viskas 
panašiai kaip ir pirma. Vienu me
tu ligonis krustelėjo koja. Vieno 
gydytojo vos pastebimu nusišyp
sojimu supratau, kad “nepavojin
ga: ligonis nuo stalo su atdarom 
smegenim nešoka.”... (Vėliau man 
paaiškino kad tai būta, paspau
dus tam tikrą smegenų nervą, 
raumenų reflekso.
Su trumpa pertrauka, po lt vai. 
operacija buvo baigta. Smegenys 
buvo su švirkštu — pažodžiui — 
išplautus, vanduo išsiurbtas o sme
genys susiklostė į rietą; padeng
ta skylė oda ir užsiūta. Galva su-, 
bandažuota, ligonis išvežtas.
(Paprastai, po metų daroma vad. 
sustiprinimo operacija: vėl atida
roma operuota vieta ir skylė kau
še dabar užvožiava platinos plokš
tele, kuri prišriubuojama platinos 
šriubeliais prie kaušo; vėl užden
giama oda ir susiuvama).
Meistriškai... Aš buvau sužavėtas. 
Sužavėtas ne architektūra, ne bet 
kukiais moderniniais operacinės 
įrengimais, kurių ten ir nemačiau; 
aš buvau sužavėtas profesoriaus 
Olivecrona meistriškumu, jo opera- 
vimo dideliu menu.
Išeidamas iš ligoninės aš nuošir
džiai profesoriai padėkojau, o jis, 
kaip man atrodė, užtraukęs dū
mą, manęs lyg ir nepastebėjo.
Ir kai atsidūriau dr. Birch-Lind
gren kabinete, architektas, baisiai 
švelniai kalbant, nepatenkintas pa
sitiko mane karčiais preikaiŠtais, 
kad aš neatvykau į sutartą vietą, 
kad viskas buvo mums poruošta, 
laukta ir jo laikas sugaištas...
Pasirodo mano pakliūta ne į tą 
kliniką,
Ju nustebimui nebuvo ribos kai 
išgirdo visą čia nupasakotą istori
ją, suabejojęs, tuoj paskambinu į 
prof. Olivecrona kliniką ir, kai 
buvo patvirtinta mano “asista” 
laiko operacijos, šypsojosi, gal 
šiek tiek pavydėdamas, ir sveikino 
mane su nepaprastu pasisekimu 
Švedijoje, drauge apgailestauda
mas, kad aš buvau tiktai architek
tas, o ne chirurgas.
Nepamirštamas įvykis ir stebėti
nas žmogus profesorius Olive
crona.

Susirūpino moksleiviais
Lietuvos komunistų partijos 

centro komiteto plenumo posė
džiuose gruodžio 3-4 d. buvęs svar
stomas klausimas, kaip sustiprinti 
idėjinį politinį darbą moksleivių 
tarpe. Pranešimą tuo klausimu 
padaręs ck sekretorius Niunka. 
Esąs priimtas atitinkamas nutari
mas. Matyt Lietuvoje moksleiviai 
komunistų įtaigojimams yra ats
parūs, jei net Lkp centro komiteto 
plenumas svarsto, kokių priemonių 
imtis palenkti Lietuvos mokslei
vius į komunizmą.

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.
S i ančių pačių suruoštus dovanų siuntinius paprastu ir oro paštu pi
giausiu ir greičiausiu keliu per Švediją. Siuntiniams ligi 11 ir 22 sva
rų tas pats persiuntimo mokestis. Pristatymas garantuotas. Siuntė
jai gaus gavėjų parašus. Kreipkitės į mane ar skyrius informacijų. 
VAŽIUOTI: East Hills linija į NARWEE stotį. Iš stoties, eiti deši
nėn Merkury Str. į Berrille Rd. — 3 min. nuo stoties. ' .
Priėmimo vahtrečiad. ir ketvirt. nuo 8-3 p.p., šeštad. nuo 9-6 p.p.
Skyrius CABRAMATTOJ: 75A John St., Annabelle House (už paš
to) antras augštas, 7 kamb. Valan dos: darbo dienomis 10-6.30 v.
vak., šeštadieniais 8.30-1 vai. p.p«
Skyrius NEWCASTLE J: A. šernas, 115 Janet St, Merewether, 
Tel. FM 1653. Priėmimo vai. darbo dien. nuo 7-9 p.p. kitu laiku susi
tarus.
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Per visus prėjusius metus Ade
laidės lietuvių gyvenimas riedėjo 
jau seniau nutiestais keliais. Gru
pelė žmonių įprastu atkaklumu, 
surėmę pečiais, judino tiek tau
tini, tiek ir kultūrinį gyvenimų.

Kolonija, kurioje priskaitoma iki 
2000 lietuvių, kaip anksčiau, taip 
ir praėjusiais metais jautė stoką 
žmonių, norinčių nuoširdžiai kibti 
1 tautinio darbo dirvonus. Priaugo 
inžinierių ir gydytojų, verslininkų 1 
ir vaizbūnų, tačiau neatsirado nau
ju jėgų lietuviško darbo dirbti. 
Todėl ir dešimtus metus prade
dant beveik visose srityse tebedir
ba tie patys žmonės, kurie dar 
1948 metais lipdė pirmąsias lietu
viškas institucijas Adelaidėje.

Daugis iš jų tikrai pavargo, iš
sisėmė, jaučia jėgų ir iniciatyvos 
mažėjimą, tačiau norom nenorom 
turi dirbti toliau. Senesnieji mie
lai pasitrauktų nuošaliau, kad jau
nesnieji rodytų bent šiek tiek no
ro imtis tautinio darbo, tačiau... 
reikia laukti ir guostis viltim, kad 
laikui bėgant vistiek atsiras kas 
Juos pavaduoja. Bet ir dabar kai 
kurie aktyvūs tautinio gyvenimo 
bendrininkai dėl vienos ar kitos 
priežasties iš veikimo pasitraukia, 
palikdami skaudžias spragas.

XXX
Ką reiškia tokių žmonių pasi

traukimas Adelaidės lietuviai pui
kiausiai pajuto išvykus iš Adelai
dės jos ilgamečiam dvasios vado
vui kun. dr. P. Jatuliui. Ilgus me
tus Jis buvo tas centrinis asmuo, 
apie kurį spietėsi visi lietuviai. Jis 
buvo visus jungiantis, bet jokiu 
būdu ne skaldantis dvasios vado
vas. Kun. Jatulis aiškiai skyrė 
grupinius interesus nuo visą ben
druomenę liečiančių reikalų ir nie
kada jų neplakdavo krūvon. Jis 
visada žiūrėjo, kad visi lietuviai 
būtų vienodai traktuojami ir griež
tai pasipriešindavo bet kokiam 
vieningumą griaunančiam veiks
mui. Nėra mažiusios abejonės, kad 
kun. Jatuliui priklauso tas nuopel
nas, jog ilgus metus Adelaidės 
lietuvių kolonija išbuvo nesuskal
dyta, Vis? žino, kad jam tai sunku 
buvo padaryti, bet kol jis čia bu
vo, jis pajėgė.

Naujasis kapelionas kun. J. Kun- 
gys užvaldys visų Adelaidės lietu
vių širdis, jeigu jis eis tais pa
čiais keliais, kokiais ėjo kun. dr. 
P. Jatulis, šiuo atveju ne žodžiai, 
bet darbai turi lemiančios reikš
mės.

Adelaidės lietuvių apylinkės 
valdybai ir praėjusiais metais va
dovavo pačioj Adelaidėj teisės mo-

kslus baigęs teisininkas S. Čibi
ras. Apylinkės valdyba, kaip re
prezentacinis organas, rūpestingai 
parengė visus metų bėgyje išpuo- 
lančius minėjimus ir šventes. Vie
na nauja jos darbo vaga — tai 
rengimas pagerbimų nusipelnu- 
siems asmenims. Pirmąjį bandymą 
valdyba padarė surengdama Pul- 
gio Andriušio 50 metų amžiaus 
ir 25 metų literatūrinio darbo mi
nėjimą. Valdybos iniciatyva, visos 
organizacijos įteikė jubiliatui su
dėtinę dovaną. Tuo pačiu principu 
metų pabaigoje apylinkės valdyba 
sukvietė krūvon visas organizaci
jas ir surengė iškilmingą ponų 
Gučių pagerbimą, kuris įvyko jau 
savuose lietuvių namuose. Ponus 
Gučius pagerbti adelaidiškiai atvy
ko tiesiai iš “Mokykla žmonoms’* 
premjeros.

XXX

Moterų Sekcija nė vienai valan
dėlei nebuvo stabtelėjus savo pla
čiai išbujojusioje veikloje. Nebuvo 
beveik nė vienos organizacijos, ku
ri pajėgė išsiversti be Moterų Sek
cijos pagalbos. Pradėjusi veiklą 
socialinės globos srityje, Moterų 
Sekcija apėmė visas lietuviškojo 
gyvenimo sritis kaip nepamainoma 
talkininkė ir šiandien sunku įsi
vaizduoti kas būtų, jei tos sekci
jos Adelaidėss lietuvių bendruome
nė neturėtų.

Nors Moterų Sekcija visas Ade
laidės lietuves laiko savo narėmis, 
tačiau tikrųjų darbo bitelių ir čia 
nėra pakankamai. Ir ne vienas iš 
mūsų šiandien stebisi, iš kur joms 
kelioms moterims atsiranda tos 
neišsenkamos energijos visur spė
ti, visur būti, visur gražiai ir tik
rai lietuviškai pasirodyti. Už savo 
nugaros jau palikusios trečiąją 
kartą, šios judrios darbo bitelės 
globoja ir senimą ir jaunimą.

Kad būtų galima susidaryti bent 
apytikrį vaizdą, ką tos kelios mo
terys (Reisonienė, Garbaliauskie- 
nė, Vainauskienė, Janavičienė, 
Navakienė, Kalvaitienė, šerelienė, 
Jucienė, Partmanikienė ir pora 
kitų) veikia, galima pažvelgti į 
metų pabaigos parengimus: savait
galio mokyklos išleistuvės, pirmo
sios komunijos vaišės, Gučių pa
gerbimo surengimas, Bachunams 
pagerbt arbatėlės parengimas vi
sai lietuvių kolonijai, Kalėdų eg
lutė Adelaidės lietuvių vaikams 
(kiekvienam vaikui atskiras pake
tėlis su dovanomis), Naujųjų Me
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tų baliaus bufetas, jaunimo sto
vyklos lankymas ir stovyklaujan
čių apdovanojimas. Ir tas viskas 
dviejų savaičių bėgyje Pridėkit 
dar ir ligonių aplankymą per Ka
lėdas.

Galbūt niekam tiek nereikia 
naujų jėgų, kaip Moterų Sekci
jai, kuri virto tikrai nepakeičia
ma lietuviško gyvenimo instituci
ja Adelaidėje. įsigijus Lietuvių 
Namus, Moterų Sekcijos darbai, 
atrodo, dar labiau padidės. Tiems 
namams įsigyti Moterų Sekcija 
yra surinkusi per 400 svarų.

XXX

Kaip Moterų Sekcijos veiklio
sios narės, taip ir savaitgalio mo
kyklos -mokytojai atiduoda didžiau
sią pasiaukojimo ir pasišventimo 
duoklę lietuviškam reikalui. Tuo 
laiku, kai visi kiti šeštadienius su
naudoja savo malonumams, moky
tojai, pamiršdami save ir savo as
meninius reikalus, moko jaunuo
sius lietuviukus lietuviško žodžio 
ir rašto. Nelygioj kovoj jie gru
miasi su tuo slibinu, kuris kiek
vieną dieną atkakliai stumia mūsų 
jaunimą nuo viso to, kas lietuviš
ka.

Ir jeigu mūsų vaikai šiandien 
dar dainuoja lietuviškas dainas, 
jeigu jie dar kalba lietuviškai, di
delis nuopelnas priklauso mūsų 
savaitgalio mokyklos mokytojams.

Per visus praėjusius metus nuo
latos savaitgajio mokykloje moky
tojavo Blandienė, Vasiliąuskienė, 
Lapšienė, Grėbliūnienė, Statnic- 
kas, Neverauskas, Renkė. Mokyklą 
globoja parapijos kapelionas, o va
dovauja Statnickas. Jis yra visos 
savaitgalio mokyklos siela ir kiek
viena lietuvių kolonija galėtų di
džiuotis turėdama taip nuošird
žiai pasiaukojantį savaitgalio mo
kyklos vedėja. Savaigalio mokyk
la ir jos tėvų komitetas paaukojo 
lietuvių namams 100 svarų. Pamo- 

i kos šiais mokslo metais jau vyks 
lietuvių namuose.
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švietimo Taryba, kuriai vadovau
ja Juozas Lapšys, yra pati nau
jausia institucija Adelaidėje. Savo 
užsimojimų ji dar nėra pilnai ap
ėmusi, tačiau prieš jos akis dideli 
darbai, šiuo metu gražiai veikia 
Švietimo Tarybos jaunimo sekcija, 
kuriai vadovauja ponia Reisonienė. 
Visas lietuviškas jaunimas telkia
mas krūvon (ligšiol vis Reisonų 

namuose), kad drauge gražiai pa
silinksmintų, padainuotų, pažais
tų, kad atitrūktų nuo nutautėjimui 
pavojingos atmosferos, kad pagy
ventų savųjų tarpe, susipažintų, 
susidraugautų. Sekcija turi gražių 
planų jaunimo pramogų rengimą 
perleisti pačiam jaunimui, kad jis 
rodytų savo iniciatyvą, savo suge
bėjimus. Gal būt iš čia ir atsiras 
lietuviškam darbui reikalingo prie
auglio.

Pradžios mokyklos sekcija į sa
vo globą ims savaitgalio mokyklą. 
Jei sąlygos leis, planuojama steig
ti rajonines mokyklas kai kuriuo
se tolimesniuose priemiesčiuose.

Su švietimo Taryba glaudžiai 
bendradarbiauja L. Martinkaus 
vadovaujamas Kultūros Fondas.
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Adelaidės lietuvių choras, vado
vaujamas muziko V. Šimkaus, 
pereitais metais pergyveno eilę 
sunkumų ir net buvo paleistas ne
ribotų atostogų. Tačiau visiems su
krutus, iš anksčiau veikusio vyrų 
choro susiformavo mišrus choras. 

JUOZAS MIESTAS. I

>; Kur Nukeliavo? Į
!■ (L.B.V.) j

į Kur nukeliavo tie Trys Karaliai, J
ji Tie Trys Karaliai anų dienų,
č Kurių užmiršti širdis negali,
!j Kurių svajonėm dar gyvenu. !j

[■ Kiauroj landynėj linksmai lindėjom...
ji O Trys Karaliai, buvę kartu, į
•I Staiga, papūtus kelionių • vėjam, 'Į
4 Dingo, ir likom — tik aš irtu ...

/ Nors tu matei dar, akis išplėtus, !'
!• Kančią ir džiaugsmą lemties draugų, J
ji Bet aš, beprotės širdies poetas, ■!
■" Jutau, kad vien tik tavim degu. «Į
ij Ir tau išėjus ir man išklydus 5
!■ Oro ir žemės keliais plačiais, į
į Veidus pridengus ilgesio šydais, '!
’! Visur tebesam tiktai svečiais... į

ij Ir neberandam ir neberasim į
J To, ko mes jieškom, jau niekados. !'
• Tiktai, daug metų giliai užkasę, j!
■ Jausime gėlą bendros žaizdos. 1!

Į Ir nesutiksim Trijų Karalių «Į
Į Skirtinguos savo buities keliuos, !'

Kurių užmiršti širdis negali, S
■ Kuriuos aš rasti vis dar viliuos. ■'

Pagyvėjo repeticijos ir tikimasi, 
kad ateinančiais metais dirigentas 
išves chorą į viešumą su lietuviška 
daina.
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Dabartinė tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja Br. Lapšienė, iš
augo iš savaitgalio mokyklą lan
kiusių mergaičių ir dabar yra vie- 
nintėlė grupė, kuri su tautiniais 
šokiais rodosi australams. Per visą 
eilę pasirodymų įgijo gražaus po
puliarumo. Būtų labai gražu, jei 
prie grupės prisijungtų ir berniu
kai.
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Lietuviai sportininkai Adelaidė
je, atrodo, buvo palikti savo pačių 
malonei ir senimas jais mažai do
mėjosi. Iš vienos pusės, tai gera, 
kad visa iniciatyva paliekama jau
nimui, tačiau iš antros pusės blo
ga, kad sportininkai nepakankamai 
remiami moraliai ir materialiai. 
Sportuojančio jaunimo klausimas 
atitinkamose institucijose turėtų 
būti peržiūrėtas. Senimas turi 
ateiti su moraline ir materialine 

parama. Jų parengimai, jų pra
mogos, jų varžybos turėtų pri
traukti platesnius adelaidiškių 
sluoksnius. Vyties sporto klubas 
turėtų būti visomis jėgomis stip
rinamas, nes jis gali apjungti 
daug lietuviško jaunimo ir jį iš
laikyti lietuviškoj dvasioj.
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Adelaidės Lietuvių Sąjunga — 

specialios paskirties organizacija 
— pereitais metais įgyvendino jai 
bendruomenės pavestą uždavinį — 
nupirko Lietuvių Namus, kur jau 
šiais metais teiksis lietuvių kultū
rinis ir visuomeninis gyvenimas.

Sąjungos valdyba, vadvoaujama 
V. Raginio, pilnai tikisi, kad Ade
laidės lietuvių visuomenė sutelks 
visas savo jėgas paskutiniam šuo
liui — skolos likvidavimui. Jeigu 
valdybos siekimus parems visi dir
bantieji lieteuviai ir per ateinan
čius ketverius metus mokės po 5 
svarus kasmet, Lietuvių Namų 
skola bus likviduota ir patys na
mai dar labiau praplėsti padidinti 
ir patobulinti. Lietuvių architektų 
nuomone, namų padėtis sklype la
bai paranki bet kokiam jų tobuli
nimui ir praplėtimui. Inž. Reiso- 
nas yra parengęs tų praplėtimų 
ir patobulinimų projektą. Visuo
menė turės progos atitinkamu lai
ku tuos projektus apsvarstyti, iš
gvildenti ir tarti savo žodį dėl jų 
įgyvendinimo.

Jei netruks vienybės ir gero 
lietuviško pasiryžimo, Adelaidės 
lietuvių namai bus kiekvieno ade- 
laidiškio pasididžiavimas.

V. RADZEVIČIUS.

Kokie derliai?
Dar nėra suvestinių duomenų, 

kokie grūdų derliai šiemet buvo 
gauti Lietuvoje. Vilniaus radijas 
ir spauda skelbia tik atskirų kolū
kių darbuotojų pasisakymus, iš 
kurių kai kas aiškėja. Taip pavyz
džiui Vilniaus radijas gruodžio 5 
d. valandėlėje žemės ūkio darbuo
tojams skelbė, kad Šiaulių rajono 
“Pirmyn” kolūkis pernai iš kiek
vieno hektaro vidutiniškai prikū
lęs tik po 6,4 centnerius grūdų, o 
šiais metais esą manoma prikulti 
po 10-12 centnerių. Atskiros bri
gados prikalusios net iki 15 cnt.

— “Lietuvos gamtovaizdžiai”. 
Tai spalvotų atviručių serija, ku
rioje yra 16 atviručių. Ji ką tik 
išėjo iš spaudos. Atvirutės vaiz
duoja Vilniaus, Kauno, Trakų, Lie
tuvos pajūrio ir kitus gamtovaiz
džius.MARAS BERGAMO MIESTE

JENS PETER JACOBSEN

Jens Peter Jacobsen 
(1847-1885) vienas iš stipriau
sių danų rašytojų, savo kūryba 
labai įtakojęs ne vien tik skan
dinavų, bet ir visą vakarietišką 
literatūrą. Jo kūrybos pagrinde 
nugalėtasal, likimo ar jo paties 
vidinių konfliktų palaužtas 
žmogus, žinomiausi jo romanai: 
Niels Lyhne, Maria Grubbe ir 
visa eilė novelių.
Jacobsen išleido ir keletą rinki
nių poezijos, bet ji mažiau ži
noma užsienyje, čia spausdina
ma novelė yra viena iš auto
riaus būdingiausių.
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Ant kalvos viršnės stovėjo sena
sis Bergamo, pasislėpęs už šienų 
ir vartų, o žemai kalvos papėdėje, 
tiesėsi naujasis Bergamo, visiems 
vėjams. Vieną dieną žemai, nau
jajame mieste prasidėjo maras: 
mirė daugybė žmonių, o kiti išbė
go į visas keturias pasaulio puses. 
Senojo Bergamo gyventojai užde
gė apleistą naująjį miestą, kad 
išvalytų orą. Bet veltui. Ir čia įsi
suko mirtis: pradžioje mirė kas
dien po vieną, o vėliau po penkis, 
dar vėliau dešimtimis, o kai ma
ras pilnai įsigalėjo, žmonės krito 
masėmis.
Ir senojo Bergamo gyventojai ne
galėjo taip lengvai pabėgti, kaip 
anksčiau žemutinio miesto pilie
čiai.
Buvo tokių, kurie bandė, bet jie 
turėjo gyventi kaip gujami žvė

rys, j ieškoti prieglobsčio urvuose, 
patiltėse, slapstyta krūmuose ir 
laukuose, nes apylinkės ūkininkai, 
skaudžiai nukentėję nuo pirmųjų 
pabėgėlių, dabar akmenimis gin
davo šalin kiekvieną pasirodžiu
sį bei sutiktą svetimąjį arba pa
prastai, be jokio pasigailėjimo už
mušdavo kaip pasiutusi šunį, tei
sindamiesi savisaugos vardu.
Ir senojo Bergamo gyventojai tu
rėjo pasilikti ten, kur jie buvo. 
Dienos ėjo vis šiltyn, ir baisioji 
liga kasdien vis godžiau ir god
žiau puolė savo aukas. Siaubas 
siekė iki pamišimo, ir kur anks
čiau vešpatavo tvarka ir teisngu- 
mas, dabar viso šito vietoje išsi
kerojo blogis.
Gyventojai, veikdami sutartinai ir 
vieningai, rūpinosi, kad mirusių
jų kūnai būtų pagarbiai palaidoti, 
o miesto aikštėse ir turgavietėse 
degino kasdien laužus, kad dūmai 
pravalytų gatves ir orą. Kadugių 
šakelės ir actas buvo dalinama 
neturtingiesiems, bet visų pirma 
žmonės anksti ir vėlai lankydavo 
bažnyčias, pavieniai arba procesi
jomis; kiekvieną dieną jie maldo
mis šaukėsi Dievo, o vakarais 
šimtai bažnyčių varpų nešė jų 
skundą į dangų. Ir buvo pasnin
kaujama, Ir šventųjų relikvijos 
kiekvieną dieną buvo išstatomos 
altoriuose.
Pagaliau vieną dieną, kai jie ne
beišmanė, ką toliau bedaryti, jie, 
trimituodami pozaunomis ir tūbo
mis, nukėlė nuo rotušės nišos 

Švenčiausiąją Mergelę ir Ją išrin
ko visiems laikams miesto valdy
toja.
Bet ir tai nepadėjo; nieko nebuvo, 
kas pagelbėtų. Ir kai žmonės ši
tai suprato ir pamažu įsitikino, 
kad Dangus nenori arba negali 
jiems pagelbėti, jie visai nesėdėjo 
sudėję rankų ir nesakė — tegu 
įvyksta tai, kas turi įvykti, ne, 
bet atsitiko tai, tarsi nuo'dėmė iš 
pasalūnės ir slaptos ligos būtų 
pavirtusi į atvirą ir siautėjantį 
marą ir šėjusi ranka rankon su 
kūno liga žudyti sielų. Ir kokie 
neįtikimai pasibaisėtini buvo Jų 
darbai, juo baisesnis buvo jų už
kietėjimas. Oras linko nuo pikta- 
žodžiavimų Dievui, nuo skundų 
gatvėse ,ir nuo dejonių namuose, ir 
klaikiausios naktys nebuvo juodes
nės už darbus, kokius Jie vykdė 
dienomis.
“šiandien lėbaukime, nes rytoj 
mirsime!” — Ir atrodė, kad šie 
žodžiai virto muzika, kuri buvo 
grojama įvairiopais instrumentais 
pragariškame koncerte. Iš tikrų
jų, jeigu visos nuodėmės anksčiau 
nebūtų buvusios išrastos, tai jos 
būtų atsiradusios čia, nes nebuvo 
Jokio kelio, kurio dangaus ir že
mės atstumtieji nebūtų išbandę. 
Baisiausios nedorybės suklestėjo 
jų tarpe, ir net tokios retos nuo
dėmės, kaip nekromancija, kerėji
mai bei velnio iššaukimas, nebuvo 
užmirštos, nes atsrado daugybė to
kių, kurie linko dėtis su pragaro 
galybėmis bej ieškant pagalbos, ku
rios jie nesusilaukė iš dangaus. 
Viskas, kas vadinosi paslaugumu 
bei mielaširdyste, išslydo iš jų 
širdžių, ir kiekvienas rūpinosi tik
tai savimi. J ligonį buvo žiūrima 

kaip į bendrą visų prešą, ir jeigu 
koks nors nelaimingasis nusilpęs 
nuo karščio krisdavo gatvėje, ne
atsirado durų, kurios jam atsida
rytų, ir jis būdavo kartimis bei 
akmenimis šalinamas sveikiesiems 
iš kelio.
Ir diena iš dienos maras vis la
biau plito, saulė kepino, lietaus 
nė lašelio, ir vėjo nė kvapo. Lavo
nai, kurie tysojo namuose ir tie, 
kurie buvo blogai palaidoti žemė
je, skleidė dusinantį kvapą, mišo 
su gatvių troškiu oru ir viliojo 
varnus ir peslius begaliniais bū
riais taip, kad stogai ir sienos juo
davo nuo jų. O ant sienos, juosian
čios miestą, tupėjo pavieniai dide
li, keisti iš svetur atskridę paukš
čiai su plėšriais snapais ir paruoš
tais draskyti nagais, tarsi lauktų, 
kol nelaimingasai miestas pavirs 
viena didžiule atvira lavonine.
Buvo praėję vienuolika savaičių 
nuo maro pradžios, kai bokštuose 
budėtojai ir tie, kurie tūnojo iš
kilesnėse vietose, pastebėjo keistą 
eiseną, kuri iš lygumų slinko išde
gusiomis naujamiesčio gatvėmis 
pro aprūkusias sienas ir gruvė- 
sius. Didžiulė minia žmonių, apie 
šeši šimtai, o gal ir daugiau, vy
rai ir moterys, seni ir Jauni, ir 
jie nešė didžiulius juodus kryžius 
ir iškeltus plakatus, raudonus, kaip 
ugnis ir kraujas. Ir jie eidami gie
dojo, ir savotiški, kupini nevilties 
graudūs giesmės tonai sklido al
piu ir šiltu oru augštyn. Rudi, pil
ki, juodi buvo jų apsiaustai, bet 
visi turėjo raudoną ženklą ant krū
tinės. Tai buvo kryžius, kaip pa
aiškėjo priėjus Jiems arčiau. O jie 
atkakliai slinko artyn. Jie įsi
spraudė į siaurą statų kelią, kuris 

ėjo į senąjį Bergamo. Akys mir
gėjo nuo jų blyškių veidų, ranko
se jie turėjo rykštes, o ant jų pla
katų buvo išpieštas ugnies lietus. 
Juodi kryžiai spūstyje svyravo tai 
į vieną tai į kitą pusę.
Nuo susigrūdusios minios kilo pra
kaito, pelenų, kelio dulkių ir senų 
smilkalų kvapas Jie nebegiedojo 
ir jau nekalbėjo — girdėjosi tik jų 
basų kojų trypimas, tarsi genamos 
kaimenės.
Vienas po kito jie pasineria ker
tinių vartų tamsoje ir vėl kitoje 
pusėje pasirodo pavargusiom vei
do išraiškom ir pusiau primerkto
mis blakstienomis .
Ir vėl suskamba giesmė — Mise
rere, ir jie griebiasi rykščių, ir 
žengia tvirčiau kaip karo dainos 
taktu.
Jie atrodė, lyg būtų ištrūkę iš iš
badėjusio miesto — veidai sukritę, 
skruostų kaulai atsikišę, lūpose nė 
lašelio kraujo, o aplink akis tam
sūs ratilai.
Susispietę bergamiečiai žiūrėjo į 
juos su nuostaba ir nerimu: pa
raudę, išpurtę veidai priešais įdu
busius ir išblyškusius; pralėbauti 
ir ištižę žvilgsniai presais tas ašt
rias, liepsnojančias akis.
Visos jų rykštės buvo krauju ap
tekusios.
Žmonėms buvo stebėtinai graudu 
žiūrint į šiuos svetimuosius.
Bet šitoji nuostaba neilgai truko. 
Atsirado tokių, kurie tarp kryžius 
nešanciųjų atpažino pusprotį bat
siuvį iš Brescia, ir taip visą eise
na staiga išvirto j pajuoką. Bet 
vis tik šis tas buvo ir naujo, pa
įvairinimas kasdienybės, ir kai at
vykusieji žygiavo toliau link ka
tedros, paskui juos buvo sekama, 

kaip paskui kokius komedijantus 
arba cirko meškas.
Tačiau taip beeinant ir besiver
žiant greitai viskas pakyrėjo, ši
tų žmonių iškilminga laikysena 
greit nusibodo, ir buvo dasiprotė- 
ta, kad šitie kriaučiai ir šiaučiai 
į čia atvyko vien tik dėl to, kad 
ką nors į tikrą kelią atverstų, už 
ką nors melstųsi arba kalbėtų tai, 
ko niekas klausytis nenorėjo. Mi
nios tarpe buvo du išdžiūvę kaip 
giltinės žilaplaukiai filosofai, ku
rie bedievybei davė sistemą, jio 
taip kaitino minią ir taip tvindė 
jų širdis piktybe, kad su kiekvie
nu žingsniu minios laikysena buvo 
vis grėsmingesnė, jos pykčio pra
siveržimai nuožmesni, ir nedaug 
tereikėjo, kad ji būtų puolusi 
anuos atgailojančius. Bet staiga, 
vos šimtas žingsnių nuo didžiųjų 
katedros durų, atsidarė viena 
smuklė ir iš jos išgriuvo vieni ki
tiems ant nugarų visas būrys lat
rų, kurie atsistojo visos procesi
jos priešaky ir dainuodami bei 
staugdami su juokingiausiom iš
monėm, vedė į katedrą. Iš jų iš
siskyrė vienas, kuris užsilipęs ant 
žolėmis užėjusių bažnyčios laiptų 
vertėsi per galvą. Visi prapliupo 
juoktis ir taip suėjo taikingai į 
vidų.
Ir buvo stebėtinai keista vėl čia 
buvoti, eiti per šitą erdvų ir vėsų 
pastatą, alsuoti šitą orą, persunk
tą seno vaško kvapu, Justi po ko
jomis įmintas grindų plytas, ku
rias kojos taip gerai pažinojo, 
mindžioti šituos akmenis, kurių 
nutrinti ornamentai ir įrašai taip 
dažnai svaigindavo mintį. Ir kai 
žvilgsnis pusiau iš smalsumo pu-

(Tąsa 4 psl.)
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V. s. A. Krausas 
perrinktas rajono vadu.
(sks) Dabartinis LSS Australi

jos rajono vadas v.s. A. Krausas 
perrinktas Lietuvių Skautų S-gos 
korespondentinio suvažiavimo to
limesnei trijų metų kadencijai ra
jono vadu.

★ LSS Tarybon bendruoju sąra
šu išrinkti: v.s. V. Čepas, v.s. M. 
Budrienė, ps. E. Vilkas, v.s. K. 
Palčiauskas, v.s. K. Jonaitis, irv. 
s. Br. Kliorė.

★ LSS Tarybon Seserijos sąra
šu išrinktos: v.s. K. Kodaitienė, 
v.s. A. šenbergienė, s. S. Stasiš- 
kienė, ps. G. Varnelienė, v.s. E. 
Putvytė ir s. G. Meiluvienė.

★ LSS Tarybon Brolijos sąrašu 
išrinkti: v.s. A. Flateris, s. V. 
Bražėnas, s. K. Aglinskas, s. G. 
Juškėnas, s. V.' Kamantas ir v.s. 
Pr. Karalius.

★ LSS Garbės Teisman išrinkti: 
v.s. A. Aglinskas, s. O. Ščiukaitė 
ir s. A. Kliorienė.

★ LSS Kontrolės Komisijon iš
rinkti: s. L. Knopfmileris, s. M. 
Babickienė ir ps. E. Zabarskas.

★. Seserijos Vyriausia Skauti
ninke išrinkta v.s. L. Čepienė, o 
jos pavaduotoja — v.s. E. Put
vytė.

★ Brolijos Vyriausiuoju Skauti

“AUŠROS” TUNTO STOVYKLA
Sydnėjaus lietuvių skautų “Auš

ros” Tunto stovykla šiemet įvyko 
Ingleburne, ukrainiečių skautų že
mėje. Ji prasidėjo pereitų metų 
gale ir tęsėsi 10 dienų. Stovykla
vo pradžioje 45, o buvo dienų, ka
da stovyklaujančių skautų ir skau
čių skaičius prašoko 50.

Tunto štabo nutarimu, stovyk
lai vadovauti teko ps. Br. Žaliui, 
stov. v-ko adjutantas — jūrų 
skautas v. vi. A. Alčiauskas, ūkio 
viršininkas sen j. Jonas Vizbaras. 
Skaučių pastovyklės vadovė psl.
J. Kolakauskaitė ir globėja — skl. 
N. Mauragytė. Virtuvės šefas ps. 
Alg. Plūkas. 

ninku perrinktas v.s. Stp. Kairys, 
jo pavaduotoju išrinktas v.s. A. 
Matonis.

★ Seserijos, Garbės Gynėja iš
rinkta v.s. S. Gudauskienė, Broli
jos Garbės Gynėju — s. V. Tallat 
-Kelpša.

★ LSS Rajonų vadais išrinkti: 
Atlanto pakraščio — s. V. Nenor
tas, Australijos — v.s. A. Krau
sas, Kanados — v.s. J. Bulota, 
Ramiojo Vandenyno pakršč. — p. 
s. M. Naujokaitis ir JAV Vidurio 
— ps. A. Banionis.

“Džiugo” Tuntas 
stovyklauja

(sks) Nuo 1957.12.28 d. iki 1958
1.11 d. “Džiugo” Tuntas stovyk
lauja Drysdale, netoli Geelongo, 
pajūry. Drauge stovyklauja ir Gee
longo Vietininkija. Tai viena di
desnių stovyklų Viktorijoje, kurio
je išeis skautišką mokyklą apie 80 
narių. Stovyklai vadovauja ps. E. 
Pankevičius, “Džiugo” Tunto tun- 
tininkas su stovyklos štabu. Tunto 
jūros skautai stovyklon atvyko sa
vo nuosavu pastatu vandens ke
liais. Po studentų suvažiavimo 
prie stovyklautojų prisijungė ke
liolika skautų akademikų. Sve
čiams suruošti laužai sausio mėn. 
4 d. ir 10 d.

“Kibirkštys”, stovyklos laikraš
tėlis, išeidavo kasdien ir iki sausio 
5 d. jį redagavo Alg., Bučinskas, 
o šiam išvykus — R. Cibulskis.

Stovyklos didysis laužas įvyko 
sausio 5 d. vakare. Buvo įdomi 
programa, dalyvavo gausus būrys 
svečių. .

Australijos lietuvių skautų dva
sios vadas kun. P. Bukus sekma
dieniais ir Naujų metų dieną at
laikė pamaldas. Jis kelias dienas 
ir pats stovyklavo. Stovyklą ap
lankė daug sidnėjiškių ir* svečiai 
iš Amerikos — p.p. Bachunai.

Stovykla buvo gerai įrengta, be
veik ant upės kranto, pavėsingame

Bachunai atsisveikino NUOMONES

Naujuosius Metus sutikę su 
adelaidiškiais, sausio 1 d. jau buvo 
vėl Sydnėjuje; Aerodrome sutiko 
p.p. Daukai ir A. Baužė. Tą pačią 
dieną S.V. Narušiai savo namuose 
p.p. Bachunams suruošė atsisvei
kinimo pobūvį, kuriame dalyvavo 
apie 40 sidnėjiškų lietuvių. (Ma
joras S. Narušis 1937 m. lankyda
masis Amerikoje buvo užsukęs ir 
į Tabor Farmą, kur susipažino su 
p.p. Bachunais ir seną pažintį da
bar atnaujino Australijoje). Kitą 
dieną p.p. Bachunai aplankė Vaz- 
gelevičius, Zarembas, Simniškius, 
Cabramattos verslininkus, “Auš
ros” tunto skautų stovyklą ir va
kare dalyvavo Cabramattoje de
monstruojant atsivežtąjį filmą. 
čia jis padarė įdomų pranešimą, 
nes po mėnesio viešėjimo Australi
joje, galėjo padaryti palyginimus 
tarp Amerikos ir Australijos lietu
vių gyvenimo.

Tą patį vakarą, ALB Cabramat
tos Apylinkės pirm. V. Bitino pa
kviesti arbatos, p.p. Bauhunai tu
rėjo progos išgirsti kadaise garsė

BACHUNAICANBERROJ
J.M. Bachunai į Canberra ats

krido gruodžio 15 d. Aerodrome 
juos pasitiko ALB Canberros Apyl. 
valdbos pirm. A. čeičys, nemažas 
būrys tautiečių. “Canebrra Times’’ 
dienraščio foto reporteris. Viešbu
ty p.p. Bachunai tuoj buvo aplan
kyti to paties dienraščio atstovo, 
kuris J. Bachunul patiekė eilę 
klausimų. Aerodrome jų sutikimo 
nuotrauka, kur mūsų moterys tau
tiniais drabužiais apsirengusios 
įteikia Bachunams gėles, ir platus, 
mus ir Lietuvos reikalą liečiantis, 
J. Bachuno pareiškimas buvo at- 

miške ir visai arti geležinkelio sto
ties.

Stovyklą aplankė australų laik
raščių ir radijo reporteriai. Jie 
ypač domėjosi didžiuoju laužu ir 
programa.

Kaip ir ankstesniais metais, taip 
ir šiemet, skautų stovykla laikyti
na vienu reikšmingiausių įvykių 
Sydnėjaus lietuvių jaunimo gyve
nime.

Plačiau apie stovyklą skaitysi
me vėliau. (j). 

jusio (tegul dabar ir ne pilno sąs
tato) Br. Kiverio dvigubo kvarteto 
dainų.

Į uostą p.p. Bachunų išlydėti 
susirinko gausus būrys sidnėjiš
kių (Krašto Valdybos vicepirm. B. 
Daukus su ponia, “M.P. red., p.p. 
Baužės, Narušiai, B. Barkus, A. 
Statkus, Jarmalavičiai, N. Zelan
dijoj su p.p. Bachunais susipaži
nusi, dabar Sydnėjuje viešinti, p. 
p. Procutų šeima ii’ kt.)

Sydnėjuje, p.p. Bachunams grį
žus iš Adelaidės, jais daugiausiai 
rūpinosi ir globojo inž. B. Daukus, 
kuris su inž. Vazgelevičium sve
čius pavežiojo po Sydnėjų.

J. Bachunas išvykdamas apgai- 
lesavo, kad neturėjo progos aplan
kyti Pertho, Brisbanės, Newcastlio, 
Wollongongo ir kitų vietovių lie
tuvius. Jis prašė perduoti visiems 
geriausius Jo sveikinimus ir linkė
jimus.

J. Bachunas pažadėjo savo ke
lionės įspūdžiais pasidalinti su 
“Mūsų Pastogės” skaitytojais.

Įdomesnes pasikalbėjimų nuo
trupas rasite kitame numeryje.

(jk).

spaustas “Canberra Times” dien
raštyje.

Per dvi viešėjimo dienas p.p. 
Bachunai aplankė beveik pusę kan- 
beriškių lietuvių šeimų. Jis aplan
kė ir pensininko p. Narbuto šei
mą. Tai buvo tikrai maloni staig
mena, jau keleri metai dėl ligos 
velk negalinčiam iš lovos pakilti 
p. Narbutui, kada J. Bachunas 
jam parodė atsivežtąjį filmą na
muose.

Atvažiavimo vakare p.p. Bachu
nai buvo pakviesti į Šviesos Sam
būrio kavutę V.R. Genių namuo
se. čia p.p. Bachunai turėjo pro
gos susipažinti su geru būriu Can
berros lietuvių.

Bendrame susipažinimo pobūvy
je, svečius kanberiškių vardu svei
kino ALB Apyl. valdybos pirm. A. 
čeičys. J. Bachunas perdavė svei
kinimus Lietuvos ministerio Lon
done p. Balučio ir Amerikos lietu
vių bendruomenės pirm. p. Barz- 
duko. Po filmo, kurį rodė R. Jara- 
šienė, J. Bachunas padarė platų 
pranešimą ekonominiais, sociali
niais, kultūriniais ir jaunimo vei
klos klausimais. Arbatėlės metu

LAGERIŲ VAIKAI
Nesenai man teko dalyvauti vie- • 

name pobūvyje, kuriame buvo iš
reikšta ’’lagerių padarinius” smer
kianti nuomonė. Manau, kad ne
reikia aiškinti, kas tie lagerių auk
lėtiniai, .padariniai, rezultatai, ar 
kaip mes juos bevadintumėm. Ka- ’ 
dangi aš pati esu toks ’’lagerių 
vaikas” (arba bent buvau), mane 
tie žodžiai palietė gana skaudžiai, | 
ir as norėčiau pabandyti išreikšti 
keletą minčių, kurias jau senai ne
šioju savyje.

Plyšys tarp vyresniosios ir jau
nesniosios kartos Australijoje yra 
ir nemažėja. Nueikim į bet kokį 
lietuvišką parengimą (išskyrus 
šokius) ir pamatysime beveik iš
imtinai žilas galvas. Kodėl?

Pagrinde gal glūdi tai, kad jau
nimas, užaugęs Vokietijoje ir su
brendęs Čia, niekad neturėjo tė
vynės, namų, kur jis būtų lygus 
su lygiais. Pridedant su ’’verfluch- 
ter Auslander” ir baigiant gražės, 
niais epitetais Australijoje, jis 
buvo stumdomas ir varinėjamas, 
lyg vėjo nešamas lapas. Argi nuos
tabu, kad jis galų gale nori susi- 

už malonų vizitą svečiams dėkojo 
A. čeičys ir p. Labanauskienė — 
kanberiškių moterų vardu.

Prieš Išvykdami p.p. Bachunai 
aplankė lietuvius verslininkus (Si
pavičiaus knygryšiklą, statybinin
kus ir kit.)

Canberros lietuviai džiaugiasi 
p.p. Bachunų apsilankymu, nes J. 
Bachunas yra gyvas pavyzdys, kad 
tauriu lietuviu išlikti lemiamos 
reikšmės neturi nei laikas, nei ap
linka. O J. Bachunas, A. čeičio 
žodžiais tariant, yra daugiau nei 
100% lietuvis, nors iš Lietuvos tė
vų buvo išvežtas daugiau kaip prieš 
60 metų, vos ketvertų metų am
žiaus.

Canberros lietuviai turi būti dė
kingi ir tiems asmenims bei orga
nizacijoms, kurie p.p. Bachunų 
lankymąsi padarė tokiu pasiseki
mu. Padėka priklauso ypatingai 
Šviesos Sambūriui, Moterų draugi
jos valdybai, ponioms Ritai Jura
šienei, Ramai ir Ginai Genienėms,
K. Labučiui, o taip pat visiems 
kurie nuoširdžiai prisidėjo prie 
svečių sutikimo ir jų priėmimo.

V.M.

kurti gyvenimą, kuriame jis turė
tų tokias pat teises, kaip ir aplink 
jį gyvena žmonės, kad galėtų jau
stis namie, o ne amžinu svetimša
liu?

Toliau gal reiktų atsižvelgti į 
tai, kad su prieškarine Lietuva, iš 
kurios vyresnioji karta semiasi 
stiprybės, jo neriša veik jokie sai-. 
tai. Vaikiški prisiminimai neturi
nieko bendro su kraštu, nes jie ap
siriboja namu, kiemu;>upe ar eže
ru. Jeigu jis vaikystę būtų pralei
dęs Kinijoje, jo prisiminimai būtų 
beveik tokie pat.

Sakome, jaunimas nesilanko lie
tuviškuose parengimuose. Bet į šo
kius jis ateina. Gal bėda tame, 
kad per mažai tokių parengimų, 
kurie jį įdomautų? Ar galima pyk
ti, jeigu jis neateina į parengi
mus, kur valandų valandas reikia 
klausytis paskaitų ir prakalbų, 
kuriose nepasakoma nieko naujo, 
ir žiūrėti į ant scenos išrikiuotus 
prezidiumo narius, kuriems taip 
pat nuobodu? Daug kam gal ver
tėtų prisiminti savo jaunystę ir 
tada pažvelgti į “lagerių vaikus” 
tų dienų akimis.

Jaunimas nesidomauja Bendruo
menės gyvenimu? Tiesa, bet kas 
yra daroma, kad jį pritraukus? Iš
skyrus keletą žodžių, mestų gra
žiuoju ar piktuoju — nieko! Jis 
yra lietuvis, ir jam visi lietuviai 
yra tokiais. Bet pasiklausius vy
resniųjų kalbų, jam atrodo, kad 
ne visi lietuviai yra vienodai lietu
viški. Kiekvienas priklauso kitai 
partijai (o be partinės nuomonės 
turi dar savo asmenišką, kuri vėl 
skiriasi), kuri skelbia, kad tik jie 
norėję ir tebenori Lietuvai gero, 
o visi kiti esą tik jos duobkasias. 
Kai tos partijos tvėrėsi, jis gal 
dar nebuvo gimęs, tai iš kur jam 
dabar žinoti, kieno teisybė? Prie 
ko prisidėti, kai kabos eina apie 
žmones ir reikalus, apie kuriuos 
jis neturi nei menkiausio suprati
mo? Numojęs ranka jis eina sa
vais keliais. r ■

Tos partijos žus kartu su tais, 
kurie jas atvežė iš Lietuvos. Tada 
jaunimas (kuris jau nebegalės va
dintis šiuo vardu) Australijoje gal 
sukurs lietuvišką partiją, kuriai 
priklausyti reikės tik vienos kvali
fikacijos: būti lietuviu.

D. Čibirienė.

MARAS...
siau iš nepasitenkinimo skliautų 
prieblandoje davėsi nuraminamas 
arba slydo dulkėto aukso raštais 
bei smilkalų dūmų aprūkusiomis 
spalvomis ir skverbėsi altoriaus 
nišų stebėtinuose šešėliuose, tada 
atsirado savotiškas ilgesys, kurio 
nebuvo galima užgniaužti.
Tuo tarpu anie iš smuklės tęsė 
savo nežabotas išdaigas augštai'l 
prie didžiojo altoriaus. Ir vienas i 
iš jų, augalotas ir stiprus mėsi
ninkas, nusiėmė savo baltą pri
juostę ir ją užsirišo ant kaklo 
taip, kad ji kabojo ant nugaros, 
kaip kunigo rūbas, ir taip jis lai
kė mišias su beprotiškom išdai- j 
gom ir žodžiais, kupinais nedory-' 
bių ir piktažodžiavimų, o jam pa
tarnavo senstelėjęs žemo ūgio 
dručkis, tačiau nežiūrint jo apkū
numo mitrus ir lankstus, veidu 
kaip arbūzas, ir jis atsakinėjo pa
čiom begėdiškiausiom dainuškom, 
ir jis lankstėsi) ir klūpčiojo atsuk
damas į altorių užpakalį, ir skam
bino varpeliu kaip koks beprotis, 
ir suko smilkytuvą aplink ratu. 
Gi kiti nusilakėliai gulėjo kaip 
ilgi ant altoriaus laiptų, bliovė iš 
juoko ir raičiojosi iš girtumo.
Ir visa bažnyčia drauge juokėsi, 
šūkavo ir tyčiojosi iš atėjūnų ir 
šaukė jiems gerai įsikalti sau į 
galvą, kad suvoktų, kuo laiką se
nieji bergamiečiai jų Viešpatį. Ak, 
ne tai buvo, kad Dievui priekaiš
taujama arba juokiamasi iš kvailų 
pokštų, visai ne, bet kad visu tuo 
jie džiaugėsi — kaip skaudžiai žei
dė šitų šventųjų širdis kiekvienas 
toks Dievui piktažodžiavimas.
Navos viduryje stovėjo susispietę 
šventieji, ir jie dejavo iš skausmo, 
jų širdys virė pykčio ir keršto 
troškuliu, ir jie rankomis ir akimis

šaukėsi Dievo, kad jis už tas vi
sas jam rodomas jo paties namuo
se patyčias atsikeršytų; jie patys 
troško drauge su šitais puikybe 
apsvaigusiais žūti, kad tik jis pa
rodytų savo galybę; su džiaugs
mu jie norėtų būti jo paties kojo
mis sutrypti, kad tik jis pats 
triumfuotų ir kad iš šitų visų be
dieviškų burnų prasiveržtų bai
mė, neviltis ir gailestis.
Ir jie užtraukė Miserere, ir kiek
vienas tonas skambėjo šauksmu 
ugninio lietaus, kuris ant Sodo
mos krito, šauksmu anos jėgos, ku
rią Samsonas juto, apkabindamas 
f Ristinų pastato kolonas. Jie mal
davo giesme ir žodžiais, jie apnuo
gino savo pečius ir plakėsi rykš
tėmis. Jie buvo eilėmis suklupę 
ir apsinuoginę ligi strėnų ii* sma
gino virš savo nugarų su spyg
liais mazguose virves. Įnirtę ir 
apduję jie plakė sau nugaras taip, 
kad kraujas tiško nuo švilpiančių 
rykščių. Kiekvienas kirtis buvo 
Dievui auka. Jo akivaizdoje jie 
troško save į tūkstančius kruvinų 
gabalėlių susikapoti. šisai kūnas, 
per kurį jie Sulaužė jo įstatymus, 
turėjo būti nubaustas, nukankin
tas, sunaikintas, kad jis pamaty
tų, kaip jie to kūno nekenčia, kad 
jis pamatytų, kaip jie patys tam
pa šunimis, norėdami jam patik
ti — ak, dar žemesni už šunis jo 
akyse, menkiausiais kirminais, ku
rie ėda dulkes iš po jo kojų. Ir 
taip kirtis po kirčio, kol pačios 
rankos nusviro arba traukulys su
rietė juos į kamuolius. Ir taip jie 
eilėmis gulėjo beprotiškai žvilgan
čiomis akimis, putotomis burno
mis, krauju pasruvusiais kūnais.
O tie, kurie juos stebėjo, staiga 
pajuto, kad jų širdys virpa, pas
tebėjo, kaip šiluma muša jų skruo
stus ir kažkas ėmė gniaužti jų 
kvapą. Atrodė, lyg kažkas šaltas

ėmė traukti Jų galvos odą, ir jiems 
keliuose pasidarė silpna. Ir tas 
juos paveikė; jų smegenyse atsi
rado mažytis beprotybės taškas, 
per kurį jie suprato savo beproty
bę.
Jaustis vergu galingos ir kietos 
dievybės, pulti po jos kojomis ir 
atsiduoti jai ne tyliam šventuriie, 
ne jautrių maldų neveiklume*, bet 
ugningai, nusižeminimo svaiguly, 
kraujuojant ir šaukiant po žyb
čiojančiais atgailos rykščių liežu
viais — šitai jiems reikėjo supras, 
ti; net mėsininkas nurimo, ir be
dančiai filosofai suko savo žilas 
galvas į šalis nuo akių, kurios į 
juos buvo nukreiptos.
Ir bažnyčioje pasidarė visiškai ty
lu, vien tik lengvas bangavimas 
ėjo per minią.
Tada atsistojo vienas iš svetimų
jų, jaunas vienuolis ir prakalbė
jo. Jis buvo išbalęs kaip marška, 
į kurią vynioja mirusiųjų kūnus, 
jo juodos akys žėrėjo kaip įkai
tintos anglys, kiekvienu momentu 
gręsiančios užgęsti, aplink burną 
niūrūs, skausme grūdinti bruožai, 
kurie atrodė ne kaip raukšlės žmo
gaus veide, peiliu medyje išpjauti. 
Jis pakėlė maldai'į dangų savo 
plonas, išsekusias rankas, ir, ap
nuogindamos jų baltumą, jo vie
nuoliško rūbo juodos rankovės at
sismaukė žemyn.
Ir tada jis kalbėjo.
Ir jis. kalbėjo apie pragarą, apie 
tai, koks jis yra begalinis, kaip 
kad begalinis dangus, apie kan
čios pasaulį, kurį turįs kiekvienas 
iš pasmerktųjų iškentėti ir savo 
sopulio šauksmu užpildyti. Ten esą 
degančios sieros ežerai, laukai 
skorpionų ir liepsnų, kurios ap
siaučia pasmerktąjį, kaip kad dra
bužis apdengia mus, esą ir ramios, 
sustingusios liepsnos, kurios jį 
perskrodžia, tarytum jieties ašme

nys, sukamos žaizdoje.
Bažnyčioje stojosi mirties tyla; 
sulaikę kvapą jie klausėsi jo žo
džių, nes jis kalbėjo taip, lyg jis 
pats būtų savo paties akimis visa 
tai matęs, ir jie patys savęs klau
sė, ar tik jis nesąs patsai vienas 
iš pasmerktųjų, pasiųstas iš pra
garo nasrų čia, kad mums liudy
tų?
Toliau jis ilgai kalbėjo apie Įsta
tymą ir Įstatymo kietumą, apie 
tai, kad net mažiausioji Įstatymo 
jota turės būti įvykdyta, ir kad 
kiekvienas jo peržengimas, kokį jie 
kaltieji būtų bepadarę, turės būti 
išpirktas iki paskutinės uncijos ir 
gramo. “Betgi Kristus mirė už 
mūsų nuodėmes”, sakysite Jūs, 
“Ir mes nebesame Įstatymo sais
tomi”. Bet aš jums sakau, kad 
pragaras nė vieno iš jūsų neap
lenks ir geležiniai jo dantračiai 
tik jūsų kūnus traiškins. Jūs gi 
beldžiatės į Golgotos kryžių šauk
dami: ateikite, ateikite, ateikite 
pasižiūrėti! štai aš nuvesiu jus li
gi jo papėdės. Tai atsitiko vieną 
penkadienį, kaip jūs žinote, kada 
jie išstūmė jį pro savo vartus ir 
sunkiausią kryžiaus galą jam ant 
pečių užkrovė ir privertė jį nešti 
ant pat plikos molėtos kalno vir
šūnės užmiestyje. O jie bėgo bū
riais drauge, savo kojomis šukei-, 
darni dulkes, kurios kaip raudonas 
debesys pakilo virš miesto. Ir ta. 
da jie nuplėšė jo drabužius ir ap
nuogino Jo kūną, taip kaip įsta
tymo vykdytojai apnuogina nusi
kaltėlį visų .akivaizdoje, kad visi 
matytų kūną, atiduodamą kankini
mams; ir jie trenkė jį ant kry
žiaus, kad jis išsitiesė, ir ištempė 
jį ant kryžiaus, prikalė geležies 
vinimis kiekvieną jo vis dar tebe- 
sipriešinančią ranką, o kojas per
kalė viena ant kitos viena vini
mi, kuokomis jie varė vinis, kad 

jos sulystų ligi galvučių. Ir jie 
įstatė kryžiii į duobę žemėje, bet 
jis nenorėjo tiesiai ir tvirtai sto
vėti, ir jie taikė jį ir šiaip ir taip 
tvirtindami pleištais ir vagiais. Ir 
tie, kurie taip darbavosi, turėjo 
ant veidų užmaukti kepures, kad 
nelašėtų jo rankų kraujas jiems 
į akis. O jis iš viršaus žiūrėjo į 
kareivius, kurie nepasidalindami 
lošė kauliukais dėl jo besiūlio dra
bužio, žiūrėjo į visą tą kaukian
čią minią, už kurią jis kentėjo, 
kad ji būtų išganyta, ir visoje mi
nioje neatsirado nė vieno gailes
tingo žvilgsnio. Gi tie iš apačios 
žvelgė į jį, kybantį, silpną ir ken
čiantį, matė virš jo galvos lentą 
su įrašu “Žydų Karalius” ir ty
čiojosi iš jo šaukdami: “Tu, kuris 
norėjai šventyklą sugriauti ir ją 
per tris dienas vėl atstatyti, gel
bėk pats save! Jeigu tu esi Dievo 
Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!” 
Tada pykčiu užsidegė Dievo Sū
nus, pamatęs, kad jie neverti iš
ganymo, tos visos minios, pripil- 
džiusios žemę, ir jis išplėšė savo 
kojas pro vinių galvutes sugniau
žė savo rankas apimdamas saujo
mis .vinis ir jas ištraukė, kad net 
kryžiaus skersinis kaip lankas su
linko, nušoko ant žemės ir pagrie
bė savo drabužį taip, kad kauliu
kai Golgotos šlaitu nuriedėjo, už
simetė jį su karaliaus pykčiu ir 
pakilo į dangų. O kryžius paliko 
tuščias, ir didysis dangaus ir že
mės sutaikinimo darbas niekados 
nebuvo įvykdytas. Ir nėra jokio 
tarpininko tarp Dievo ir mūsų; 
Jėzus nenumirė už mus ant kry
žiaus, Jėzus nenumirė už mus ant 
kryžiaus, Jėzus nenumi
rė už mus ant k r y- 
ž i a u s!” 
Jis nutilo.
Tardamass paskutinius žodžius jis 
palinko į minią ir tiek lūpomis 

tiek rankomis sviedė savo ištarmę 
virš jų visų galvų. Ir perbėgo per 
bažnyčią siaubingas šauksmas, o 
kertėse kaikurie pradėjo kukčioti 
Tada prasiveržė į priekį mėsinin
kas, išbalęs kaip lavonas, gesi
nančiai iškeltomis rankomis ir su
šuko: “Vienuoli, vienuoli, ar tu 
nenori jo vėl ant kryžiaus prikal
ti, sakyk, ar nenori?” O už jo pa
sigirdo kimus murmbėjimas: 
“Taip, taip, nukryžiuok jį, nukry
žiuok!” Ir iš visų burnų prasiver
žė grėsminga, skardi ir maldau
janti šauksmų audra: ligi bažny
čios skliautų: “Nukryžiuok, nu
kryžiuok jį!”
Ir tada aiškus, tyras, vienintėlis 

gyvas balsas: “Nukryžiuok jį”. Vie
nuolis pasižiūrėjo į iškeltų rankų 
mirgesį, į tuos perkreiptus veidus 
su šaukiančių burnų juodomis sky
lėmis kur dantų eilės baltavo kaip 
dantys įerzintų plėšrių žvėrių, ir 
ekstazės akimirkoj jis ištiesė ran
kas į dangų ir nusikvatojo. Tada 
jis nusileido žemyn, ir jo žmonės 
pakėlė savo ugninio lietaus plaka, 
tus ir tuščius juodus kryžius ir ver
žėsi iš bažnyčios Ir vėl jie traukė 
giedodami per turgaus aikštę ir 
pro tamsią kertinių vartų ryklę. 
Gi senojo Bergamo gyventojai ly
dėjo juos akimis, kai jie leidosi į 
pakalnę. Staigiai besileidžiąs sie
nomis sustiprintas kelias buvo pa
dūmavęs saulės šviesoje, ir tie, 
kurie leidosi žemyn į lygumą buvo 
tik pusiau įžiūrimi, o ant raudo
nos miesto sienos atsimušė didžiu
lių kryžių juodi šešėliai, kurie 
spūstyje svyravo, tai į vieną, tai 
į kitą pusę.
Giesmė vis tolo ii* tolo; raudonai 
sušvisdavo vienas arba du plakatai 
suodinoje naujojo miesto gaisra
vietėje, ir tada jie visi ištirpo sau
lės nupliekstoje lygumoje.

Vertė V.K.
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Vin-JI SPORTO ŠVENTĖ
1957-jų metų Australijos lietu

vių sporto šventė įvyko Geelonge 
gruodžio 27-31 dienomis, šios šven
tės rengėjai buvo Geelongo “Vy
ties” sporto klubas, šventėje daly
vavo per 100 sportininkų iš Mel
bourne, Adelaidės, Sydnėjaus, Ho- 
barto ir Geelongo.

Gruodžio 28 dieną įvyko Lietu
vos krepšinio XX-čio nuo Europos 
pirmenybių laimėjimo minėjimas, 
kurio metu, anų dienų Lietuvos 
krepšinio rinktinės dalyvis L. Bal
trūnas sportininkams ir svečiams 
papasakojo savo įspūdingus atsi

minimus. Australijos lietuviai spor
tininkai įteikė L. Baltrūnui ir dr. 
L. Petrauskui (šiam bus pasiųs
ta paštu j N. Gvinėją) po gražų 
albumą. Po oficialiosios dalies se
kė Melbourno Jaunių choro kon
certas.

Paskiras varžybas Geelonge lai
mėjo: Vyrų krepšinį: 1. Adelaidės 
Vytis, 2. Geelongo Vytis, 3. Mel
bourno Varpas, 4. Adelaidės Tau
ras, 5. Sydnėjaus Kovas, 6. Ho- 
barto Perkūnas. Moterų krepšinį: 
1. Adelaidės Vytis, 2. Geelongo t 
Vytis, 3. Melbourno Varpas, 4. 
Sydnėjaus Kovas. Vyrų tinklinį:
1. Melbourno Varpas, 2. Adelai
dės Vytis, 3. Geelongo Vytis. Mo
terų tinklinį: 1. Adelaidės Vytis,
2. Melbourno Varpas, 3. Geelongo 
Vytis. Vyrų stalo tenisą: 1. Ho
bart" Perkūnas, 2. Adelaidės Vy
tis, 3. Sydnėjaus Kovas. Moterų 
stalo tenisą: Adelaidės Vytis. In- 
div. stalo teniso vyrų varžybas: 
Andrikonis — Hobarto Perkūno, 
2. Balnionis — Melbourno Varpo. 
Moterų: A. Snarskytė — Adei. 
Vytis, šachmatus: Geelongo Vytis.

Platesnis šventės aprašymas 
tilps vėliau.

Adelaidėje
VYTIS — STURT 73:43 (38:26)

Per šias rungtynes vytiečiai la
bai sėkmingai naudojo zoninį den- 
girną ir priešą demoralizavo daž
nai mainydami savo gynimo pozi
cijas. Taškai: Ignatavičus 30, KH-

maitis 18, Visockis 9, Urmonas R. 
8, Pyragius 4, Urmonas L. ir Ra
kauskas po 2.

VYTIS — TORRENS

65:58 (33:33)
Paskutinės 1957 metų vasaros 

turnyro rungtynės pasižymėjo 
abiejų pusių gera gynyba ir didele 
sparta. Pirmą puslaikį vytiečiai 
pradėjo labai sėkmingai ,bet, Kli- 
maičiui išsinarinus koją, priešas 
taškų santykį išlygino. Antrajam 
geresnis vytiečių žaidimas atnešė 
jiems laimėjimą. Reikia pažymėti, 
kad Ignatavičius šiuo metu yra pa
siekęs patį geriausią savo žaidimo 
lygį: Ignatavičius 33, Visockis 12, 
L. Urmonas 10, Klimaitis 6, Py
ragius su R. Urmonu po 2.

STALO TENISAS

1957-jų metų suruoštame Ade
laidės lietuvių vyrų stalo teniso 
turnyre pirmąją vietą be pralai
mėjimo užėmė S. Urnevičius. Ant
roji vieta teko A. Petraškai ir 
ir trečioji A. Ignatavičiui.

GRAŽI PARAMA

Išvykstantiems sportininkams 
paremti, Adelaidės Apylinkės v-bn 
“Vyties” Opoxto klubui paaukojo 
30 svarų. Taip pat savo auka pri
sidėjo ir Moterų Sekcija, paauko
dama 5 svaras, šioms organizaci
joms ir visiems paskiriems asme
nims, aukojusiems per aukų lapus, 
Adelaidės “Vyties” sporto klubo 
valdyba ir visi sportininkai reiškia 
nuoširdžią padėką.

B.N.
“LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS”

Krepšinio laimėjimų paminėji
mui, Amerikoje yra išleistas šiuo 
pavadinimu specialus leidinys, ku
riame telpa ir Australijos lietuvių 
krepšinio aprašymas, paįvairintas 
nuotraukomis. Leidinio siunta yra 
pakeliui į Australiją ir norintieji 
jį gauti užsisako pas šio skyriaus 
redaktorių. Kaina 10 šilingų.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIM
NAZIJOS EVANGELIKŲ JAU
NIMO RATELIO 1957 METŲ 

KALĖDŲ EGLUTĖ

Gimnazijos salėje Evangelikų 
Jaunimo Ratelis gruodžio 14 d. 
suruošė savo nariams ir svečiams 
tradicinę Kalėdų eglutę, kuri šie
met buvo ypač turininga savo pro
grama, turtinga dovanomis ir gau
si dalyviais.

Šia proga pirmą kartą gimnazi
ją aplankė vokiečių menininkai. 
Mannheimo National teatro (vieno 
iš žymiausių Vokietijos teatrų) ar
tistai. Jau ruošiant eglutę, buvo 
džiaugtasi dviejų solistų, kapel
meisterio ir dramos artisto paža
du atsilankyti, bet parengimo va
karą rengėjams ir dalyviams buvo 

i maloni staigmena, kai su solistais 
I atvyko ir Mannheimo teatro or
kestro stygų kvartetas.

Ratelio vadovas, mokyt. Skėrys, 
. pasveikino atvykusius svečius, 
Krašto Valdybos ir Maž. Lietuvos 
Tarybos pirmininką E. Simonaitį, 
gimnazijos direktorių T. Gailių, 
Krašto Valdybos iždininką J. Stan
kaitį, gimnazijos kapelioną ir ka
talikų tikybos mokytoją kun. dr. 
Petraitį, “Ateitininkų” jaunimo ir 
’’Aušros” Tunto atstovus, gimna
zijos tautinių šokių grupę, lietu
vių dalinių atstovą kpt. Matulai
tį, buvusį gimnazijos evangelikų 
Jaunimo ratelio vadovą ir gimna
zijos mokytoją Jurkaitį ir evang. 
kun. šimukėną.

Vokiečių kalba mkt. Skėrys pa
sveikino svečius: Hessen-Nassau 
evangelikų bažnyčios prezidento 
atstovą Probst Rau, Odenwaldo 
evangelikų dekaną Trautmannę, 
Mannheimo teatro menininkus ir 
vokiečių spaudos atstovus.

Toliau savo kalboje p. Skėrys 
priminė Kalėdų švenčių prasmę, 
prisiminė Kalėdas Tėvynėje, kai 
su tėvais, broliais ir sesėmis šven
tąjį Vakarą važiuodami į bažny
čią, kai iš toli ir arti susirinkda
vom savo bažnytėlėje.

Palinkėjęs dalyviams geros nuo
taikos ir džiaugsmo šiam vakarui,

prisiminė organizacijas ir tautie
čius, kurių aukomis ši eglutė su
ruošta. Vokiečių kalba p. Skėrys 
plačiau nušvietė pačios gimnazi
jos steigimą, jos tikslus, išlaiky
mą, vargus ir viltis. Po to paskai
tė gausius sveikinimus.

Sukalbėjus kun. šimukėnui lie
tuviškai ir dekanui Trautmanui vo
kiškai maldą, per 130 vakaro daly
vių su kavute užkandžiavo prie su
muštiniais ir tortais nukrautų sta
lų, paruoštų ratelio mergaičių ir 
viruvės personalo daugelio valan
dų darbu.

šioms vaišėms ir Kalėdų sene
lio dovanoms aukų sudėjo: bažny* 
čios prezidentas D. Niemoller, jo 
įtakoje Hilfswerk der Evangeli- 
schen Kirchem Vokietijoje, taip 
pat ir Šveicarijos evangelikų baž
nyčios, ponas Knopfmileris, Zlono 
lietuvių liuteronų parapijos mote
rų “Rūtos” D-ja, dr. K. Gudaitis, 
Čikagos surinkimininkai per p. 
Burbulį, Maž. Lietuvos Bičiulių 
D-jos Čikagos skyrius per M. Na
gi, kun. Dagys ir Gešvento šeimos 
bei jo sutelktų aukų, kurios ypač 
pažymėtinos, nes jos sudėtos bu
vusių Vasario 16 Gimnazijos mo
kinių: R. Valdukaičio, J. Kelerto, 
E. Simonenkaitės, J. Simokaičio, 
R. Eiduko, E. Polkio, H. Blyskio, 
Valterio ir Martyno Kiaupų, Zinos, 
Eriko ir Alfredo Bazėnų bei Mar
tyno čerkaus, be to, V. Lungo ir 
M. Arlauskienės. Tuo būdu buvu
sieji mokiniai, dar taip nesenai sė
dėję suoluose su savo čia šiandien 
švenčiančiais Kalėdų eglutę drau
gais ir draugėmis, jau prisidėjo 
mokiniai deklamatoriai.

Po vakarienės antrąją progra
mos dalį atliko gimnazijos evange
likų ratelio choras, paruoštas ir 
diriguojamas mkt. K. Motgabio ir 
mokiniai.

Po kelių bendravimo valandų 
dalyviai skirstėsi, o šios šventės 
garsai, užrašyti kaspine, gal pa
sieks ne tik užjūrio tautiečius, bet 
ir Lietuvoje esančius. Jau kitą die
ną vokiečių dienraščiuose pasirodė 
gražūs šventės aprašymai ir nuot
raukos. A.M.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENUMERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠTAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

BROWNE JONES LTD.
? 1, NORFOLK PLACE, |

| LONDON W 2. ENGLAND.

$ Lietuviškas Skyrius
S; Tai ženklas firmos, kuri nekelia Jokių abejonių. į
į RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI

Prašykite mūsų kainoraščių ir smulkių Informacijų. *
S — SIUNTINIAI Į LIETUVA IR KITUS KRAŠTUS — ‘ J
•?
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LUCAS «& CO.
(SAV. MEČYS LUKAUSKAS)

BUILDERS & CONTRACTORS (REG.).

56 Yarrarra Rd., Pennant Hills, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namą, kreipkitės tik į L U C A S 
& CO.. Statome ant savo ir jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir 
tik geras darbas ir geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname pas
kolas. Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2272 iki 9 
vai. ryto arba po 6 vai. vak. (Pėsčiam dvi minutės nuo 
stoties).
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COSMOS TRADING CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

SIUNČIAME I LIETUVĄ IR RUSIJĄ JOSŲ PAČIŲ 
SUDARYTUS SIUNTINIUS

PO 20-TIES METU ČIKAGOJE :•
(IŠKILMINGAS KREPŠINIO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS)

“Mūsų Jėgos, Ir Pro
tas, Ir Darbas Tau 
Tėvyne, šalie N u- 
mylėt a!"

Tokiu šūkiu puošėsi didelė šv. 
Ritos augšt. mokyklos salė, ku
rioje vyko Amerikos lietuvių spor
tininkų Lietuvos garbingas krep
šinio XX-čio laimėjimo Europoje 
minėjimas, šis šūkis 1939 metais 
buvo didžiojoje krepšinio halėje 
Kaune ir jis lydėjo mūsų krepši
ninkus antrąjį kartą į Europos 
krepšinio laimėtojus,

Čikagoje minėjimas praėjo su 
didžiausiu pasisekimu ir krepšinio 
žaidynių bei minėjimo metu kelis 
tūksstančius žiūrovų talpinanti sa
lė negalėjo sutalpinti visų žiūro
vų. Minėjimą atidarė Vid. Vaka
rų sporto apygardos pirmininkas, 
P. Petruitis. Visus sportininkus i 
sveikino minėjimo rengimo komi
teto pirmininkas dr. St Biežis, 
plačiai nušviesdamas Amerikos ir 
Lietuvos sportinį gyvenimą anks
čiau.

Krepšinio varžybose dalyvavo 
pačios geriausius š. Amerikos vy
rų komandos: New Worko Liet 
Atletų Klubas, Detroito Kovas, 
Toronto (Kanados) krepšinio rink
tinė, Čikagos Neris ir Akademikų 
Sporto Klubas Lituanica. Po gana 
gražios ir permainingos kovos į 
baigmę pateko Toronto liet, rink
tinė ir ĄSK Lituanica. šios rung
tynės buvo ypatingai kietos ir pir
masis puslaikis baigiamas po 32. 
Anrajame, ypatingai pabaigoje, 
studentai parodo gražesnį suslžai- 
dimą ir laimi 58:55.

Pati įdomiausia minėjimo pro

gramos dalis įvyko antrąją žaidy
nių dieną, kada aikštėje pasirodė 
Lietuvos krepšinio veteranai, žiū
rovams Juos pristatė buv. Europos 
krepšinio pirmenybių radijo pra
nešėjas A. Visockis. J išsirikiavu
sius veteranus prabilo Lietuvos 
konsulas Čikagoje dr. P. Daudž- 
vardls ir savo žodyje šiems buv. 
krepšininkams pareiškė padėką ir 
pagarbą, pareikšdamas, jog Jie 
Lietuvą išgarsino ir padėjo ją ant 
žemėlapio. Jis paskatino dabarties 
jaunimą sekti šių sporto veteranų 
pavyzdžiu, o veteranams priminė 
pareigą ateiti jaunimui į pagalbą. 
Veteranus sveikino Amerikos Fiz. 
Auklėjimo ir Sporto Komiteto pir
mininkas dr. A. Nasvytis ir buv. 
Užsienio Lietuviams Remti D-jos 
p-kas adv. R. Skipitis, kuris jiems 
įteikė Lietuvos vaizdų albumus. 
Prieš tai specialius pagerbimo ak
tus įteikė dr. A. Nasvytis. Krep
šinio veteranų vardu padėkos žodį 
tarė buv. Lietuvos rinktinės kapi
tonas Feliksas Kriaučiūnas. Krep
šinio veteranų rungtynės buvo žai
džiamos sutrumpintu laiku ir jas 
laimėjo “baltųjų” komanda 18:16, 
sudaryta iš Savicko Budriūno 
4, Budrio 4, Petraičio 9, Ruzgio l 
ir Giedraičio 0. “žaliųjų” koman
dai taškus pelnė: Talzūnas 4, 
Kriaučiūnas 1,’ Andriulis I 4, Puzi- 
nauskas 7, Mažeika 0, Norkus I 0. 
Be šių veteranų minėjime dalyva
vo dar: Jurgėla, Ralkevičius ir 
Martinaitis.

Minėjimass buvo baigtas iškil
mingu pobūviu.

E. šulaitis, U.SA.

— Kauniečių krepšininkų “Žal
girio” komanda buvo nuvykusi į 
Čekoslovakiją ir iš 10 susitikimų 
8 laimėjo.

j:

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road., Kings Cross, 

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195
Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siusti siunti
nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SŲPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JOSŲ 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE.
Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 

galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
Į U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDUS 
TIK £ 1.0.7.
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2š mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 SIL. UŽ š LBS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS l U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 
LAIVAIS.

Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!!
Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vaL

MŪSŲ SKYRIUS: M. & N. Pekic, Grocery Store, 143 Cabra
matta Rd. (sekančios durys už Royal kino teatro), Cabramatta.

Tel.: MM 2532

OVERSEAS PARCEL SERVICE,
131 HAMPSHIRE RD., SUNSHINE, VIC, 

(50 yardų nuo geležinkelio stoties)

PO DARBO VALANDŲ, šeštadieniais ir sekmadieniais, 50 Sta
tion Place, Sunshine, Vic., TEL.: MM 1176

Siunčiame įvairių rūšių siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus, 
sudarytus iš savo prekių pagal Jūsų užsakymą. Turim dideli 
pasirinkimą medžiagų, laikrodžių papuošalų, maisto produktų, 
sporto reikmenų, įrankių, vaistų ir Lt. Priimam užsakymus ir 
siuntiniams iš Londono. Taip pat persiunčiam Jūsų pačių su
pirktus siuntinius.
Jei Jūs neturit laiko ar susiseikimo premonių pas mūs atvažiuo
ti, paskambinkit mums, mes atvažiuosim pas Jus.
Mes garantuojam, kad būsite patenkinti mūsų sąžiningu patar
navimu.

s
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Dėmesio!
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO!

Naujas oro pašto tarifas: už kiekvienų svarų svorio 20/-.
Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti 

siunčiami kartu su kitais daiktais tame pačiame siuntinyje.
Prekių pirkimo kvitų nereikia, mes įkainuojame patys žemomis 

urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA SAUSIO 11 D. PASKUTI
NĖ SIUNTINIŲ PRIĖMIMO DATA SAUSIO 7 D. ŠIUO LAI
VU IŠSIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS BA
LANDŽIO MĖN. VIDURY. 1958 M.

DĖMESIO!
MOŠŲ FIRMOS METINĖMS ATŽYMĖTI NUTARĖME:

1. Sumokėti pusę muito išlaidų 22 ibs svorio siuntiniui mūsų 
klijentams siuntusiems 6 ar duagiau siuntinių 1957 metais.
2. Sumokėti visą muitą 5000-jam siuntiniui. Dabartinis siuntinio 
eilės numeris yra 4203. Laimingajam siuntėjui leidžiant, jo pa
vardė būtų paskelbta spaudoje.
3. Prašyti Liet Kat. Moterų Draugijos ir Socialinės Globos Mo
terų Draugijos rekomenduoti mums po veną asmenį, kurie dėl 
sunkios materialinės būklės negali sušelpti savo giminių. To
kiems asmenims mes persiusime po vieną siuntinį veltui.

DĖMESIO!
Po ilgesnių derybų su švedų firma, gavome sekančias teises:

1. Siųsti Jūsų siuntinius betarpiškai iš Australijos į Lietuvą ir 
Rusiją.
2. įvertinti Jūsų prekes visai žemomis kainomis, tuo būdu su
taupant muito išlaidas.

Prašome atsilankyti į mūsų firmą ir patiems įsitikinti.
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet 
kuriuo laiku:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. 
BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., 

MELBOURNE C. 1., TEL. MF 2370.
Biuras mieste uždaromas nuo gruodžio 22 d. iki sausio 2 d. im
tinai. Essendono įstaiga uždaroma gruodžio 24, 25, 26 ir sausio 
1 dienomis.

SKYRIAI :
SYDNĖJUJE: 1. A. Mauragis, 18 Crinan St, Hurlstone Park., 

N.S.W.
2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broom

field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 3498.
ADELAIDĖJE: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
CANBERROJE: A. Ceičys, 11 Davenport St., Ainslie, Canberra, 

A.C.T. N
GEELONGE: S. Karpalavičiiu, 5 Yaraan St, North Geelong, Vic.
BRISBANE! E: K. Kriučiūnaa, 82 Bywong St, Toowong, Bris

bane, Qld. Tel. U 5827.
PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.

JIESKOME AGENTŲ TASMANIJOJE IR NEWCASTLE.
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MARIBYRNONGO 
MOKYKLOS ŠVENTĖ

EGLUTĖ MŪSŲ MAŽIESIEMS

Gruodžio 15 d. ALB Newcastlio 
Apylinkės valdyba suruošė Kalė
dų eglutę lietuviams vaikams, 
šventę pradedant žodį tarė apy
linkės valdybos pirm. inž. J. Dir- 
ginčlus, B. Liūgą ir J. Viskaus- 
kas.

Meninė programa pradėta B. 
Liūgaitės deklamacija. Tautinių 
šokių grupė pašoko “Mikitą” ir 
’’Žiogelį”, o po to įscenizavo dai
ną “Ant kalno karklai siūbavo”, 
kuri itin visiems labai patiko.

Pertraukos metu V. Liorencas 
akordeonu pagrojo “Lietuva mano 
brangi tėvynė” ii- ’’Siuntė mane 
motinėlė”. Ponia Rimgaudienė, — 
meno grupės vadove, — pranešė, 
kad šis grupės pasirodymas yra

Pr. metų gruodžio mėn. 1 d. Ma- 
ribyrnongo savaitgalio mokykla 
baigė mokslo metus švente, kuri 
buvo pradėta mokyklos vedėjo A. 
Krauso žodžiu.

Mokykla veikia aštuntuosius me
tus. Turi savų knygynėlį su 165 
įdomiomis knygutėmis bei gausiu 
skyrium mokinių tėvams. Mokyk
la yra išleidusi visų eilę baigusių 
mokinu, šiais mokslo metais mo
kyklų baigė ir pažymėjimus gavo: 
Nijolė Adomavičiūtė, Audronė An-1 
driukonytė ir Nijolė Grybaitė. Po 
mokyklos vedėjo žodžio bagusius 
mokinius pasveikino LKF Melbour- į 
no Skyriaus valdybos vardu Iz.’ 
Geštartas ir įteikė po gražią kny-1 
gą baigusiems. Visi mokiniai pa- paskutinis 1957 metais. Ji dėkojo 
deklamavo eilėraščių ir buvo mo- visiems padėjusiems jos darbe, o 
kytojų apdovanoti knygelėmis. Tė- jos darbas tampriai rišosi su jau- 
vų komiteto pirm. J. Adomavičius nimu, kuris programos pabaigai 
baigdamas oficialių dalių gražiu 
žodžiu padėkojo mokytojams už 
įdėtų darbų, ragino tėvus leisti 
savo vaikus skautų organizacijon Į 
ir tuo sustiprinti lietuviškumo iš
laikymą jaunoje kartoje. Mokyk-. lino dovanėles.
los vedėjas A. Krausas ir moky-I Tautinės grupės šokėjai su ma- 
tojai M. Bulakienė, A. Krausienė žaislais dar pašoko keletą “ratu- 
ir V. Motuzą buvo apdovanoti gė- kų” ir vadovavo šiam kultūringam 
lių puokštėmis bei įteiktas storo
kas vokas padėkos ženklan moki
nių tėvų vardu.

Po to sekė scenos vaizdelio “Ka
triutės sapnas” pastatymas. Jis 
su meškomis, vilkais, zuikučiais 
bei egzotiškais karaliais bei tar
nais, su skautukėmis, dainomis vi
sai gerai pasisekė. Tai ponių 
Anastazijos Palavinskienės ir Anl- 
tos Matukevičienės darbas. Jos 
ilgesnį laikų rengė jaunuosius vai
dilas ir režisavo tą pastatymų. 
Gražu, kad tėvai talkina mokyk
lai.

Po “Katriutės sapno” atėjo iš 
kalnų Kalėdų senelis, kuris visus 
vaikučius apdovanojo dovanėlėmis. 
Buvęs mokyklos “abiturientas”, 
Viktoras Adomavičius visai tinka
mai atliko Senelio pareigas.

Mokyklos šventėn buvo atsilan
kęs kun. J. Petrauskas, kuris ir 
pažymėjimus pasirašė už buvusį 
mokyklos kapelionų kun. J. Kungi, 
išvykusį Adelaidėn. šventėje daly
vavo apie 60 vaikų ir jų tėvų. Prie 
vaišių stalų skambėjo gražios lie
tuviškos dainos, nuotaika buvo la
bai pakili. Ištikrųjų mokyklos bei 
Tėvų komiteto bendradarbiavimas 
buvo nuoširdus ir glaudus. Praėju
sių metų komitetas, susidedąs iš 
pirm. J. Adomavičiaus, narių p. 
V. Andriukonio ir p. Kryžienės, 
atsistatydino, išrinkti nauji: pirm. 
A. Milvydas, nariais p. Dagys ir 
p. Grikepelienė.

Mokyklos šventė užbaigta p. N. 
Butkūno filmų demonstravimu.

(*)

Mieliems “Mūsų Pastogės” bi
čiuliams, prisiuntusiems Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga daug malo
nių sveikinimų ir linkėjimų Redak
cijai, neįveikdamas kiekvienam 
padėkoti 
nuoširdų

asmeniškai, tariu viešą 
ačiū.

“M.P. REDAKTORIUS.

SYDNĖJUS GEELONGAS

DĖKOJAME

ir Naujųjų Metų progaKalėdų
mus sveikinusiems, nuoširdžiai vi
siems dėkojame, linkėdami kiek
vienam daug laimės ii- asmeniškos 
gerovės.

Stepas ir Gražina 
KOVALSKIAI.

Mielam bičiuliui

lietuviškų 
Sydnėjaus, 
Geelongo, 

Zelandijos

PAMALDOS
Sausio 19 d. pamaldos Banks- 

towne, St. Brendans bažnyčioje 
11 vai.

KAI DU STOS...
Kalėdų trečių dienų Cabramat- 

toje įvyko Bankstowno ir Cabra
mattos apylinkių valdybų ruoštas 
balius, į kurį atsilankė apie 270 
žmonių. Baleto artistė Tamara 
Pagodinaitė — Skrlnskienė, piani
nu palydint Br. Kiveriui, išpildė 
programą. Baliaus rengėjai jai 
įteikė gražių atminų dovanėlę.

70% šio baliaus pelno buvo 
žadėta Bankstowno lietuvių 
mams — šių namų kasa po 
liaus pasipildė apie £ 112.

Turtingų bufetų paruošė banks- 
tauniškės moterys.

VIEŠNIA IŠ KANADOS
Sausio 7 d. iš Kanados (Vanku

verio) į Australiją 3 sav. atostogų 
atvyko Aldona Lapšytė — Baro
nienė. Apsistojo pas savo seserį 
p. Radzevičienę, 345 Belmont St., 
Alexandrijoj — Sydnėjuje.

pa- 
na- 
ba-

LITERATŪROS IR DAINOS 
VAKARAS

pilnam sąstate pasirodė scenoje, 
jscenizuojan dainas “Išėjo tėvelis 
į mškų” ir ”Oi grybai, grybai... ”

Kalėdų senelis (P. Leonavičius) 
vakučiams pasakė pasakų ir išda-

pasilinksminimui. Arbatėlę paruo
šė ponios Barštienė ir Levickie
nė. i

Kalėdų eglutę labai įdomiai pa
puošė p.p. Rimgaudai.,

Aplamai, visas vakaras tiek ma
žiesiems tiek ir suaugusiems, pali
ko malonų įspūdį. Skirstydamiesi 
į namus vieni kitiems linkėjo lin
ksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų.

PAŠOKOM IR SVETIMIESIEMS

. Gruodžio 14 d. tautinių šokių 
grupė dalyvavo Commonwealth, 

s j Steel Co’s tarnautoji! šeimoms su- 
( ruoštoje Kalėdų eglutėje. Mūsų 

' šokėjai pašoko “Mikitą”, ’’Rugu
čius”, ’’Kalvelį” ir ’’žiogelį”. Akor
deonistas V. Liorencas pagrojo 
“Šventąją Nakį”. Eglutėje daly
vavo apie 1200 žmonių. Mūsų gru. 
pė buvo sutikta labai šiltai. Mer
gaitės tautiniuose drabužiuose nu
fotografuotos ir jų nuotrauka til
po “Newcastle Morning Herald” 

dienraštyje. — gh —

Nuoširdus Ačiū

POVILUI PROTUI,

brangiai motinai mirus,jo 
giliai užjaučia

J. Kalakonis.

Atsisveikiname 
ir dėkojame

Po malonios viešnagės pas Jus, 
Brangūs Australijos lietuviai, at
sisveikiname su Jumis, tardami 
iki pasimatymo, nes ti
kimės, jeigu likimas bus palankus, 
susitikti su Jumis Laisvoje Tėvy
nėje Lietuvoje.

Jūsų tarpe praleistas mėnesis 
praėjo kaip viena diena. Mes iš- 
sivežame gražiausius įspūdžius ir 
prisiminimus apie Jūsų puikiai su
sitvarkiusią Bendruomenę, linkė
dami ir ateityje darniai bendra
darbiauti, siekiant didžiojo tikslo

Išvykdami tariame 
ačiū visiems, visiems 
Canberros, Melbourno, 
Adelaidės ir Naujosios
lietuviams, mus taip šiltai sutiku
siems, taip gražiai bičiuliškai pri- 
ėmusiems bei globojusiems, mus, 
Jums daugeliui nežinomus ir nepa
žįstamus keleivius, kas rodo, kad 
lietuviškas nuoširdus vaišingumas 
ir tarpusavio bendravimas tebėra 
gyvas lietuviuose.

Mes labai apgailestaujame, kad 
negalėjome aplankyti Pertho, Bris, 
banės, Newcastlio ir kitų vietovių 
lietuvių.

Norėtume Jums kiekvienam pa
spausti ranką, padėkoti asmeniš
kai, bet negalėdami šito padaryti, 
per Jūsų Bendruomenės laikraštį 
siunčiame Jums visiems padė
kų ir mūsų geriausius linkėjimus 
ateites gyvenime.

MARIJONA IR JUOZAS
BACHUNAI

GERAI PAVYKĘS N.METŲ 
SUTIKIMAS BANKSTOWNE 
Bankstowno Lietuvių Namų Val

dybos ruoštas Naujų Metų suti
kimas praėjo jaukioje nuotaikoje. 
Į vakarų atvyko svečiai rėmėjai 
ir iš tolimesnių vietų Ypatingai 
skaitlingai ir organizuotai daly
vavo St. Marys ir Cabramattos 
lietuviai.

Gautas pelnas (apie £ 70) bus 
greitai panaudotas namų statybos 
darbams.

ALB Krašto Kontrolės Komisijos nariui

POVILUI PROTUI,

patyrusiam apie savo brangios motinos mirtį Lietuvoje, 
gilių užuojautų reiškia

ALB Krašto Valdyba.

Mielam mūsų choro nariui

POVILUI PROTUI,

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžių užuojautų reiškia

“Dainos” Choro Dirigentas 
ir Choristai.

DANĄ NAUSĖDAITĘ 

ir
JONĄ JANČIAUSKĄ

jungtuvių proga sveikiname ir daug laimės 
šeimyniniame gyvenime linkime

V. ir V. Saudargai.

PŪKINĖS KALDROS

MELBOURNO SPORTININKAMS 
IR JŲ BIČIULIAMS

1958 m. sausio mėn. 26 d., sek
madienį, 1,45 vai. po pietų šv. Jo
no parapijos mažojoje salėje šau
kiamas Melbourne Lietuvių Sporto 
Klubo “VARPO” visuotinis meti
nis susirinkimas šia darbotvarke.

1. Susirinkimo pirmininko rin
kimas, 2. Valdybos pirmininko ir 
iždininko apyskaitiniai pranešimai,
3. Kontrolės Komis jos pranešimas,
4. Diskusijos ir apyskaitų tvirti
nimas, 5. Naujos valdybos h’ kon
trolės komisijos rinkimai, 6. Ei
namieji reikalai: 1958 m. sporto 
šventė; klubo įnašų klausimas 
Melb. Lietuvių klube ..ir kita. 7. 
Klausimai ir sumanymai.

Kvorumui nesusirinkus, po pu
sės valandos bus šaukiamas ant
ras susirinkimas, kuris bus laiko
mas teisėtu, nežiūrint dalyvių skai
čiaus.

Visi klubo nariai ir prijaučian
tieji kviečiami susirikime daly 
vauti.

Melbourne Liet. Sp. Kl. 
“VARPO” Valdyba.

už malonius sveikinimus ir vertin
gas dovanas ALB Adelaidės Apyl. 
V-bai, L. Teatrui — Studijai, Adei. 
L. Teatro Mylėtojų Grupei, Austr. 
L. Studentų S-gos Adei, skyriui, 
L.K.F. Adelaidės skyriui, “Lithu
ania” chorui, Moterų Sekcijai prie 
ALB, Pasaulio L. Teisininkų D-jos 
Australijos skyriui ir Adei. Skau
tams Akademikams.

Buvome sujaudinti kalbomis ir 
sveikinimas mums pagerbti su
ruoštame pobūvyje. Tad Ačiū ALB 
Adei. Apyl. V-bos pirm. St. Čibi
rui, rašytojui — laureatui P. And- 
riušiui, Adei. Liet. S-gos pirm. Ra- 
giniui, L. Teatro Mylėtojų Grupės 
rež. J. Venslovavičiui, pirmajam 
L.T. Studijos adm. vadovui P. Ka- 
nui, L. T-Studijos aktoriams Z. 
Kučinskui ir V. Ratkevičiui.

Mūsų gili padėka Gerb. ponioms 
ir ponams skaitlingai į pobūvį at
silankiusiems.

Dėkojame A. Krausui už sveiki
nimus ir linkėjimus telegrama L. 
K. F. Austr. Apyg. V-bos vardu.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė
J. Gučius.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

Esu tikrai begalo dėkingas už 
vertingas dovanas Moliėre “Mokyk
la žmonoms” spektaklio metu: p.p. 
Dičiūnams, Binkevičiams, E. ir P. 
Kanams, p. Mainelienei, p.p. Vens- 
lovavičiams; ir už gražias gėlių 
puokštes Adelaidės Ateitininkams 
Sendraugiams, Moterų Sekcijai 
prie ALB, p.p. Maziliauskams r 
Reisonams. J. Gučius.

THE GLOBĖ”
PIGIAUSIAS KELIAS JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS 

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ.

1i ?

OVERSEAS PARCEL SERVICE,
10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.

Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak. 
šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak.

(bg).

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Sydnėjaus skyriaus val
dyba praneša, jog jos šaukiamas 
visuotinis Sydnėjaus lietuvių stu
dentų susirinkimas įvyks 26.1.58, 
sekmadienį, tuoj po pamaldų lie
tuviams, Camperdowno parapijos 
salėje. Pageidaujamas visų dalyva
vimas. Revizijos komisija yra pra
šoma susirišti su atsakingais val
dybos nariais.

N, METAI “ŠVIESOJE”
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 

skyriaus valdyba N. Metų sutiki
mų, Sambūrio nariams ir bičiu
liams, suruošė Milsons Point sa
lėje.

Šia proga, pavaduodamas Kalė
dų senelį, šiam nesuspėjus, J. 
Dambrauskas beveik visus esan
čius salėje apdalino pakietėliais, 
kuriuos atidarius kilo juoko aud
ra. R. Ratas pašoko Strauso val
są.

N. Metus sutinkant, susirinku
sius pasveikino “šviesos” v-bos 
pirm. H. Šalkauskas.

Nuotaika buvo puiki, nes tai bu
vo plataus masto, gerai organi
zuotas šeimyniškas pobūvis.

N. METAI PAS SPORTININKUS
Tradicinį N. Metų sutikimo ba

lių suruošė “Kovo” sporto klubas. 
Buvo susirinkę apie 200 sportinin
kų ir svečių.

Sutinkant N. Metus, sveikinimo 
žodį tarė Australijos lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto valdybos 
pirm. VI. Daudaras.

Pas sportininkus ir šiame baliu
je buvo linksma ir jauku.

Gruodžio 14 d. šv, Petro ir Po
vilo parapijos salėje įvyko .Liet. 
Kultūros Fondo Geelongo sky
riaus surengtas literaūros ir dai
nos vakaras.

Didesnę šio vakaro programos 
dalį išpildė melburniškiai meninin
kai. Poetas K. Kunca — Kuncevi
čius skaitė savo, rašytojo V. Kazo
ko ir J. Mikšto poezijų; poetė Ju
lija Švabaitė — Gylienė paskaitė 
savo eilėraščius; Lieratūros pre- 
mininkas Br. Zumeris paskaitė 
savo kūrybos ištraukas; gražiai 
pasirodė su savo skambiomis dai
nomis P. Morkūno vadovaujamas 
vyrų oktetas.

Iš džylongiškių programoje da
lyvavo M. Kymantas, paskaitęs 
Ant. Gustaičio humoristinių eilė
raščių.

Kviestas rašytojas V. Žemkal
nis, smuikininkas p. Badauskas ir 
p.p. Valiai, dėl susidėjusių aplin
kybių ir laiko stokos, negalėjo at
vykti. Neteko matyti ir Geelongo 
tautinių šokių grupės. Grakščios 
mergužėlės ir šaunūs bernužėliai, 
atrodo, ruputį lyg prisnūdo...

Po programos ALB Geelongo 
Apylinkės valdybos pirm. P. Šile
ris menininkams gražiai padėko
jo, o savaitgalio mokyklos moki
niai juos apdovanojo gėlėmis.

Pasibaigus meno vakarui, p.p. 
Zenkevičių namuose, įvyko mel- 
burniškių ir džylongiškių bendras 
pobūvis, kur vaišingų šeimininkų 
globojami jo dalyviai padainavo 
(P. Morkūnui vadovaujant), o p. 
Vaičaitis padeklamavo humoristi
nių eilėraščių.

Vakaras praėjo gerai. Jame da
lyvavo apie 120 žmonių. •

Už šį gražų vakarų padėka pri
klauso Liet. Kultūros Fondo Gee
longo skyriaus valdybai, o ypač 
jos pirm. Pr. Zenkevičiui. Tenka 
palinkėti LKF valdybai geriausios 
sėkmės ateities darbe.

P.M.

visiems.
lietuviams Aust-

prašau priimti ir 
— teaplanko Jus

Vilniečiai!
Perduodu Jums VKLS-gos To

ronto skyriaus pirmininko K. Ba
rono iš Kanados prisiųstus šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga nuo
širdžiausius sveikinimus 
Vilniaus krašto 
ralijoje.

Ta pat proga 
mano linkėjimų
Naujuose Metuose laimė ir gerovė 
mūsų tautos sostinės garbei

Nepamirškite mūsų solidarumo, 
kuriuo džiaugėmės Vilniaus oku
pacijos metais. Remkime kiekvienų 
darbų mūsų sostinės naudai. Cen
tro valdybos nutarimas leisti Vil
niaus metraštį, pradedant 1958- 
aisiais metais, turėtų rasti realų 
pritarimų ir Australijos lietuvių 
vilniečių tarpe.

Su pagarba,
A. Munčelis.

Skyriai:
NEWCASTLE: M. Seikiu, 49 Fitzroy R.d, LAMBTON, N.S.W. ?

B. Liūgą, 21 Henson Av., East MAYFIELD, N.S.W. X 
,, GEELONG: A. Skėrys, 50 Osborne Av., N. GEELONG, VIC. Jį 
£ HOBART; V. Augustauskas, 179 Easton Av. W. MOONAH, TAS. Jį

PADĖKA
Prąvedus pinigų rinkimo vajų 

yra surinkta: a) Vokietijoje pasi
lakusiems £ 53.7.0 ir b) Vasario 
16 Gimnazijai £ 36.9.0, viso £ 
89.16.0. Pinigai jau yra persiųsti 
per ALB Krašto Valdybą.

Pinigų rinkimo talkininkams: p. 
Ramanauskienei, p. šimborienei ir 
p. Mardosui reiškiame padėkų. —

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdya.

Cosmos Trading Co.
KLIENTŲ DĖMESIUI!

Skelbime atspausta sena laivo 
išplaukimo data. Turi būti: Sekan
tis laivas išplaukia iš Melbourne 
vasario 1 d. šiuo laivu išsiųsti 
siuntiniai pasieks adresatus balan
džio mėn. pabaigoje. Paskutinė 
diena siuntiniams priimti yra sau
sio 27 d.

Parduodama
MEDŽIO APDIRBIMO ĮMONĖ

PADĖKA
Australijos Lietuvių VIII Sporto 

Šventės dalyviai nuoširdžiausiai 
dėkoja visiems Geelonge gyvenan
tiems tautiečiams, kurie su tokiu 
maloniu vaišingumu priėmė į sa
vo namus nakvynei ar bet kuriuo 
kitu būdu praturtino mūsų išvykų 
gražiais prisiminimais.

Sporto klubų atstovų 
įgaliotas J. Motiejūnas.

Pradėdamas naujų gyvenimų, labai 
geromis sąlygomis parduodu pel
ningą, augščiausioj tvarkoj, med
žio apdirbimo įmonę.
Adresas: Jonas ŽILINSKAS, G.P. 
O. GRAFTON, N.S.W., Australia.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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