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NESUPRANTAMAS

Naujojo Popiežiaus 
Žingsnis

Pasaulio lietuvių bendruomenę 
sujaudino, o vakariečių spaudų 
ir viešųjų nuomonę nustebino, kai 
pasklido žinia, kad naujasis Ro
mos popiežius atšaukė diplomati
nius kredencialus Lietuvos įgalio
tam min. Stanislovui Girdvainiui 
ir Lenkijos ambasadoriui Kazimie
rui Papee. Girdvainis buvo akre
dituotas prie Vatikano teisėtosios 
Lietuvos vyriausybės 1938 metais 
spalio 18 d., o Lenkijos ambasa
dorius — 1939 m. liepos 20 d.

Vakarų pasaulio spauda, paly
ginti, platokai pamini šį Vatikano 
pasielgimų, įvairiai jį komentuo
dama. Vatikano sluogsniai sten
giasi šį savo žingsnį aiškinti ta 
prasme, kad, girdi, naujasis po
piežius iki š.m. pradžios pareika
lavęs visų Vatikanan akredituo
tųjų atstovų kredencialų atnauji
nimo, kurio negalėję pristatyti 
paminėtieji.

Paskutinėmis žiniomis Vatikano 
oficiozas “L’ossservatore Roma
no” aiškina, kad šis pasielgimas 
neturįs jokių politinių priežasčių, 
o tesųs tik techninis žygis, nes 
šiedu įgaliotiniai, kurių kraštai 
esu ne jų vyriausybių valdomi, 
negali kredencialų atnaujinti. Es
mėje šiuo tarpu pasiuntinybės 
dar nesančios galutinai uždary
tos, nors ir negalinčios atlikinėti 
formalių funkcijų.

Toks pasiteisinimas, supranta
ma, tėra tik diplomatinis išsisu
kinėjimas, nes net ir Australijos 
kaikuriuose laikraščiuose, kurie 
panašiais klausimais neperdaug 
rūpinasi, prasprunka užkulisinių 
žinių, rodančių į naujus Vatika
no politinius vėjus.

Jau pr. metų gruodžio 27 d. 
Melbourne rytinis dienraštis "The 
Sun” rašė, kad šitokiam Vatika
no pasielgimui įtakų padaręs po
piežiaus rinkimų metu ir po to Va
tikane viešėjęs Lenkijos kardino
las Vyšinskis. Šis ir kiti laikraš
čiai, aiškina, kad Vyšinskis prašęs 
popiežių atšaukti Lenkijos amba
sadoriaus Kazimiero Papee kre
dencialus, kurio ten buvimas ir 
atstovavimas egzilinės lenkų vy
riausybės esąs labai neparankus 
Katalikų Bažnyčios santykiams su 
komunistine Lenkijos vyriausybe, 
vadovaujama Gomulkos.

ši žinia, atrodo, yra gana pa
tikima, nes naujasis popiežius sa
vo elgesiu, lankant už Vatikano 
ribų kalėjimus ir ligonius, tolsta 
nuo buv. popiežių įsigyvenusių 
tradicijų. Atrodytų, kad naujasis 
Bažnyčios Galva bando naujus

NAUJOJI ZELANDIJA
STUDENTŲ PROTESTAS 

VATIKANUI
Reuterio ir BBC žiniomis, pasie

kusiomis Zelandiją 27 gruodžio, 
pranešta kad Vatikano išleistame 
sąraše, kuriuo yra pakviečiami 
diplomatiniai atstovai pristatyti 
savo įgaliojimus naujai išrinktam 
šv. Tėvui, nėra Lietuvos ministe- 
rio ir Lenkijos ambasadofriaus.: 
Diplomatiniuose sluogsniuose tai 
reiškia esamų atstovybių nepripa
žinimą, kuris rodo, kad Vatika
nas nutraukia buvusius ryšius su 
Lietuvos ir Lenkijos respubliko
mis.

Šiam pasielgimui Vatikanas ne

kėlius, kuriais būtų galima su
švelninti komunistinio rėžimo 
priemones, vartojamas prieš reli
giją. Suprantama, tuo žingsniu 
norima pasiekti tūlų palengvini
mų už Geležinės Uždangos atsi- 
dūrusiems tikintiesiems.

šitos iliuzijos mums, kurie ko
munistus pažįsta dėl savo kančhj 
ir išgyvenimų, kurie negali tikėti 
nei vienam raudonojo žodžiui, yra 
skaudžios ir nepateisinamos.

Spėliojama, kad kard. Vyšinskis 
kalbėjęs ne tik Lenkijos, bet ir 
Lietuvos katalikų reikalais. Esąs 
padarytas suokalbis, kur Lenki
jos bažnytinė herarchija preten
duojanti į Lietuvos katalikų val
dymo reikalus, atseit, Lenkijos 
dvasiškija norinti įgyvendinti se
nai svajotą planą, kad Lietuvos 
tikintieji atsidurtų jų bažnytinės 
provincijos ribose.

Tatai, suprantama, tėra tik 
prielaidos ir galimi spėliojimai, 
tačiau faktas lieka faktu, kad 
mūsų nepriklausomybės idėjai yra 
suduotas skaudus smūgis, kuriam 
atitaisyti reikalingos kietos ir vie
ningos visų išeivių pastangos, 
žiniomis iš užsienių Vakaruose 
gyvenanti lenkų visuomenė dėl 
šio įvykio griebiasi kietų protesto 
priemonių. Lenkai tremtiniai ne
dalyvauja, protesto ženkian, pa
maldose ir Liurde vykstančioj baž
nyčios manifestacijoj.

"Mūsų Pastogės” redakcija gau
na eiles laiškų, kuriuose prašoma 
reaguoti į šią neteisybę. Austra
lijos Liet. Bendruomenės Krašto 
Tarybos suvažiavimas į tai jau 
reagavo, pasiųsdamas iš Melburno 
protesto telegramą Vatikanui, čia 
primintina, kad kiekvieno lietu
viško sambūrio, kiekvienos orga
nizacijos ir pavienio tautiečio 
švenčiausia pareiga juo skubiau 
paruošti rezoliucijas ir jas siųsti 
ar tiesiai Vatikanan, ar popie
žiaus nuncijui Australijoj ar pa
galiau mūsų tiesioginiam ganyto
jui kard. Gilroy Sydnėjuje. Jose 
reikia įsakmiai prašyti, kad ši ne
teisybė būtų atitaisyta.

J. Tautvydas

PASTABA: Siunčiant protesto 
rezoliucijas, adresuoti:

1) His Excellency, The Most 
Reverend Apostolic Delegate Ar
chbishop R. Carboni, 40 Edward 
Str., North Sydney, arba

2) His Eminence N.T. Cardinal 
Gilroy, Archbishof of Sydney, St. 
Mary’s Cathedral, City — Sydney.

duoda jokių priežasčių.
Lietuviai studentai Naujoje 

Zelandijoje, reaguodami į šitokį 
visai nesuprantamą Vatikano pa
sielgimą, gruodžio 29 d. pasiuntė 
sekančio turinio telegramą šv. 
Tėvui:

"Jūsų Šventenybė! Vatikano po
sūkis — likviduoti Lietuvos Ats
tovybę — gali būti didžiausias 
Lietuvių tautos moralinis išdavi
mas. Jei tai būtų įvykdyta, mūsų 
tikėjimas į Vatikaną bus sunai
kintas. Mes prašome Jūsų šven
tenybę sulaikyti šį žygį ir leisti 
Lietuvos Atstovybei atstovauti 
nepriklausomą Lietuvą.

Yra vilčių, jei viso pasaulio lie
tuviai: pavieniai, organizuotai ir
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1958 METŲ
, SPUTNIKŲ GADYNĖS 

PRADŽIA
1958 metais pasaulio tautos kon

centravosi, norėdamos galimai ge
riau pažinti planetą, kurioje gy
vename, ir todėl praėjusius metus 
pavadino Geofiziniais Metais.

Pirmoje 1958 m. pusėje Sovie
tų Sąjunga iškrėtė pasauliui ne
paprastą staigmeną, paleisdama į 
erdves pirmąjį žmogaus pagamin
tą žemės palydovą, pavadintą 
“sputniku”. Po to sekė visa eilė 
sputnikų, kuriuos leido čia Ame
rika, čia vėl Sovietų Sąjunga pa
kaitomis. Dėja, Amerikos leidžia
mi žemės palydovai buvo vis žy
miai mažesni, nei rusiškieji. Ir 
tik metų pabaigoje amerikonai, 
atrodo, rusus netik pasivijo, bet 
kaikuriais atvejais ir pralenkė, iš
mesdami sunkesnį satelitą aplink 
žemę, nei sovietiniai ir iššaudami 
keletą raketų į mėnulį, kurios, dė
ja, savo tikslo visu 100% nepa
siekė.

Nors visi tie satelitai, šaudomi 
į erdves vardan mokslo ir geofi
zinių metų, tačiau visiems yra 
aišku, kad drauge čia yra sprend
žiamas ir mūsų planetos politinis 
priklausomumas bei karinis vyra
vimas tarpe besivaržančių pasau
lio galybių.

Jau rašant šias eilutes, sovietai 
pranešė, kad jie sėkmingai iššovė 
mėnulin naują satelitą, kuris pa
saulio spaudos žiniomis pralėkęs 
mėnulio erdves ir skriejąs saulės 
linkui. Dėl jo likimo yra įvairiau
sių spėliojimų, tačiau būdinga, 
kad sovietai jau giriasi, jog jie 
ruošiasi siųsti net žmonių desan
tus į mėnulį. Tatai dar labiau pa
ryškina faktą, kad ir toliau vyks
ta kietos varžybos dėl vyravimo 
erdvėje.

ARABAI TAUTŲ DĖMESIO 
CENTRE

Pasaulio istorijos eigoje arabai 
dažnai vaidindavo tam tikrą vaid
menį, tačiau pereitais metais jie 

mūsų įvairios institucijos skubiai 
ir griežtai reaguos j nesupranta
mą Vatikano pasielgimą, kad Va
tikanas pakeis savo laikyseną. 
Tad nedelsiant siųskime telegra
mas, protestus ir memorandumus.

G.P.

J.P. KEDYS

POLITIKA
buvo bemaž visą laiką ant didžių
jų galybių šautuvo taikiklio.

Alžyro karas su Prancūzija, 
Tuniso konfliktas su ja, pervers
mas Irake, amerikiečių ir anglų 
desantiniai išsikėlimai Libane ir 
Jordane, nuolatinės arabų bedui
nų kovos su anglais Adeno uosto 
rajone — visus 1958 metus kėlė 
diplomatinius ginčus UNO salėse 
ir nedavė ramybės didžiųjų vals
tybių galvoms ir jų generaliniams 
štabams.

Visos šitos kovos ir neramumai 
vyko ne dėl to, kad vad. “šventą
ją žemę” valdo neteisėtas valdo
vas, kaip kad buvo viduramžiais, 
bet tik dėl to, kad arabiškųjų 
tautų apgyventose teritorijose yra 
didelė dalis naftos atsargų, kuri 
šiuo metu dar vaidina svarbų ūki
nį ir karinį faktorių.

FORMOZOS REGIJONE PR. 
METAIS VYKO KAUTYNĖS
Tiesa, karas vyko ne pačioj 

Formozoj, bet tik nedidelėse sa
lelėse prie jos, kurias valdė kinie
čiai nacionalistai. Jos tėra tik už 
kelių mylių nuo Kom. Kinijos. 
Buvo aikmirkų, kada atrodė, kad 
platesnio masto karas yra neiš
vengiamas, kai sovietai aiškiai pa
laikė Mao, o amerikiečiai viešai 
ginklais ir žmonėmis rėmė čiang 
kaišeką. Dėja, šitas lokalinis ap
sišaudymas pamažėle užgęso be 
jokio rimto motyvo. 1958 m. pa
baigoje šis motyvas lyg ir paaiš
kėjo, kai Mao buvo priverstas at
sisakyti iš Kom. Kinijos vyr. vado 
pareigų dėl savo nepavykusio žy
gio 600 mil. kiniečių suvaryti į 
milžiniškus militarinio pobūdžio 
lagerius — komunas, atskiriant 
vyrus, moteris ir vaikus. Atrodo, 
kad šis nevykęs komunų kūrimas 
atėmė komunistams galimybę “iš- 
laisvinti" ne tik pačią Formozą, 
bet ir nedideles pakraščių saleles. 
Pats Mao dėl tos priežasties buvo 
iš tikrųjų “išvaduotas” iš vyriau
sybės vado posto.

PRANCŪZAI ŠAUKĖSI 
NAPOLEONO SANTVARKOS
Dėl pernelyg liberalios politinės 

santvarkos Prancūzija per kelio- 
liką pokario metų taip ūkiškai ir 
politiniai suiro, kad pagaliau, Al
žyro civiliams ir kariuomenei at
sisakius klausyti centro valdžios, 

kraštas atsidūrė revoliucijos pa
vojum Didelė tautos dalis šią ne
gerovę pilnai įvertino ir priėmė 
alžyriečių reikalavimą perduoti 
visą valdžią gen. de Gaulle. Pasta
rasis, gavęs Napoleono laikų tei
ses, pusės metų laikotarpyje pa
ruošė naują konstituciją, sutei
kiančią didelių galių prezidentui 
ir vykdomajai valdžiai, kuri ple
biscito keliu buvo priimta. Naujo 
parlamento rinkimuose komunistai 
nepaprastai pralaimėjo ir dar prieš 
pačias Kalėdas gen. de Gaulle bu
vo išrinktas jo pačio sukurtos 
Penktosios Respublikos pirmuoju 
prezidentu.

Šiais žygiais gen. de Gaulle at
liko visą paruošiamąjį darbą 
prancūzų tautai žygiuoti į vado
vaujančią pasaulio tautų pozici
ją, kurią po II-jo Pasaulinio Ka
ro ji buvo praradusi. Kuriuo bū
du jai praktiškai tatai pavyks at
likti, šiandieną dar labai sunku 
pasakyti, nes dar daug kliūčių pa
stoja kelią.

AUSTRALIJOJ DIDŽIAUSIU 
METŲ ĮVYKIU TENKA LAIKY
TI MENZIO VADOVAUJAMŲ 
LIBERALŲ IR KRAŠTO PARTI
JŲ KOALICIJOS TRIUŠKININ- 
TĮ RINKIMŲ LAIMĖJIMĄ 
prieš dr. Ewatto laboristus. Libe
ralų laimėjimas užtikrina kraštui 
3-jų metų laikotarpiui stabilumą 
ir krašto ūkio plėtimo galimybes.

NELAUKTA NAUJOJO
POPIEŽIAUS VEIKLA

Po Pijaus XII-jo mirties popie
žium buvo išrinktas Jonas XXIII. 
Išrinkimo proga pasaulio spauda 
žinią sutiko labai palankiai. Ta
čiau mums, lietuviams, jau pir
mosios naujojo popiežiaus valdy
mo savaitės suteikė nemalonią 
staigmeną. Reuteris ir vakariečių 
laikraščiai prieš pat Kalėdas pra
nešė, kad neatnaujinti Lietuvos ir 
Lenkų atstovų prie Vatikano kre
dencialai. ši žinia nustebino visą 
politinį pasaulį, ypač dar po to, 
kai vakariečių laikraščiai rašo, 
kad tas Liet. Pasiuntinybės užda
rymas įvyko po Lenkijos kardi
nolo Vyšinskio trijų savaičių vieš
nagės Vatikane. Jei tiesa, kad 
Lietuvos atstovybės uždarymas 
įvyko dėl kard. Vyšinskio įtaigos, 
tai labai galimas dalykas, kad jis 
įsiprašė sau teisę katalikų admi
nistracinius reikalus ir Lietuvoje 
tvarkyti. Didelis politinis pralai
mėjimas jau pačios atstovybės už
darymas, tačiau juo blogiau, jei

A.L.B-NĖS KRAŠTO 
TARYBOS 6-TOSIOS 

PAPRASTOSIOS SESIJOS 
SUVAŽIAVIMO DALYVIAI 
1958 M. GRUODŽIO 28 D. 
PRIE ŠV. JONO BAŽNY
ČIOS MELBURNE.

(Aprašymas 3 psl.)

Savaitės Žinios
MIKOJANAS ĮIEŠKO SĄLYČIO 

AMERIKOJ
Sovietų Sąjungos min. pirm. 

I-sis pavaduotojas Mikojanas šiuo 
metu vieši Amerikoj. Jis vyko lyg 
ir privataus vizito reikalu, ta
čiau atrodo, kad jo buvimas ne 
tik kelia pasaulinę sensaciją, bet 
yra oficialaus pobūdžio. Jau tar
tasi su Amerikos užs. reikalų 
min. F. Dulles ir zonduojama 
dirva pasimatymui su prez. Eisen- 
hoveriu. Jo garbei iškeltame ban
kete Mikojanas pareiškė, kad jis 
jieškąs kontakto su Amerikos vy
riausybe ir vėl užgiedojo taikios 
koegzistencijos giesmelę. Politi
niuose sluogsniuose manoma, kad 
jo tikslas — paruošti dirvą 
Chruščiovo — Eisenhoverio su
sitikimui. šia proga jis net pa
reiškė, kad dėl Berlyno, esą, 
taip pat galima geruoju susitarti. 
Apskritai, visi jo pareiškimai ir 
pasikalbėjimai kvepia bolševikine 
propoganda.

♦ Sovietų akademijos profeso
riai Ivan Igorski ir Anatolij Bla
gonravov pareiškė, kad sovietai 
ruošiasi Marso ir Veneros kolo
nizacijai. Jau šiais metais sateli
tinių raketų pagalba būsią iškelti 
pirmieji žmonės į minėtąsias pla
netas. Šios desantinės įgulos jau 
dabar esančios atrinktos ir treni
ruojamos.

♦Kuboje, nuvertus diktatorių 
Batistą, vyksta dideli neramumai. 
Minios plėšia krautuves ir atsi- 
skaitinėja su savo priešais. Nau
josios vyriausybės teismai bau
džia buvusios valdžios šalininkus, 
vienus jų kardami, kitus kišdami 
į kalėjimus. Daugelis vakariečių 
naująją Kūbos vyriausybę jau pri
pažino.

♦ Rytų Vokietijos vyriausybė, 
nežiūrint to, kad Amerikoj Miko
janas gieda taikos giesmelę, vėl 
paskelbė eilę grąsinimų, reikalau
jančių vakariečių įgulas pasi
traukti iš Berlyno. Priešingu at
veju, primena, galįs prasidėti ato
minis karas.

pasitvirtintų, kad Lietuvos kata
likų reikalai bus tvarkomi lenkų 
dvasinės herarchijos. Juk lietuviai 
labai puikiai atsimena lenkų vys
kupą Jalbrzykovskj Vilniuje ir jo 
darbus...
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A. ZUBRAS

PASAULĖŽIŪRA IR IDEOLOGIJA
Kasdieninėje kalboje pasaulė

žiūros sąvoka dažnai sutapdinama 
su religijos, su filosofijos ir su 
idealogijos sąvokomis.

Pasaulėžiū ro s žodis 
(vok. Weltanschauung, ang. out
look on life) gana vaizdžiai nu
sako sąvokos turinį. Tai pats ben
driausias visatos suvokimas, tai 
prieš visatos reiškinį nustebusio 
žmogaus atsakymas savaime ky
lančiam klausimui: kas gi yra vi
sas universumas, kas gi esu aš, 
kokia mano visata tarp žmonių 
ir gyvių iš viso 1 Bet ir kosmologi
ja dalinai siekia to paties, bent 
medžiaginės visatos supratimo, 
kosmologijos kūrėjais reikia lai
kyti Ptolomėjų, Koperniką, Kep- 
lerį, Newtoną ir naujaisiais laikais 
Einšteiną. Visi jie yra bandę uni
versumą — visatą suvokti moks
lui įprastais keliais, todėl jų 
žvilgsnis sustoja ties medžiaginio 
pasaulio riba. Tai nėra pasaulė
žiūrinis žvilgsnis. Bet jei kas yra 
linkęs šiuo būdu suvokiamą visu
mą laikyti pačia Visata, tai jau' 
bus pasaulėžiūrinis momentas. To
kią pasaulėžiūrą teks vadinti po
jūtine (sensualistine) ar moksli
ne (scientistine), ji būtinai bus 
drauge ir materialistinė. Visoks 
pasaulėžiūrinis žvilgsnis, nežiū
rint ar jis būtų idealistinis, kon
fesinis ar nekonfesinis, pagaliau 
materialistinis, sustos ties klau
simais: visatos suvo
kimo, visatos reiš
kinių vertinimo, 
žmogaus vietos 
daiktų ir gyvių pa
saulyje, vertybių 
laipsniavimo — pir
mumo eilės prisky
rimo, istorinio vy
ksmo suvokimo. Pa
saulėžiūra siekia nuraminti mūsų 
klaidžiojantį žvilgsnį, suteikti dva
siai nusiraminimo. Nėra todėl 
abejonės, kad kiekvienas žmogus 
turi kiek skirtingą pasaulėžiūrą, 
kurios jis prieina dėl savo vidinės 
-dvasinės sąrangos, kuri vėl yra 
rezultatas auklėjimo, mokslinimo- 
si, gyvenimo patirties, apskritai 
aplinkos. Daugelis tačiau žmonių 
bendriausiais bruožais prisišlieja 
kitų minčiai ar kuriai nors popu
liariai filosofinei srovei.

Pasaulėžiūra skirtina nuo 
ideologijos. I d e 1 u 
suprantame ką nors 
paveikslingo, tobu
lo, morališkai di
džiai vertingo. Tad 
idealas gali būti sutapdinamas su 
augščiausiu tikslu, o toks žemiš
koje tikrovėje niekad pilnai ne
realizuojamas ir neatsiekiamas. 
Idealas tegali būti tik išminties 
suvokiamas ar tiesiog priimamas 
ir toks jis darosi norma žmogiš
kajam reiškimuisi, o taip pat tik
rovei vertinti norma. Idealai nie

kad nesusikerta su etika, tad ne
gali būti kalbos apie doroviniais 
pagrindais nepagrįstą pasaulėžiū
rą. Iš karto atrodo, kad šis mūsų 
tvirtinimas yra dabartinės kultū
ros įtakoje susiformavusios min
ties rezultatas. Jei, pavyzdžiui, re
liginiai, tautiniai ar kitos rūšies 
socialiniai junginiai priimtų “žmo
gus žmogui yra vilkas” kaip žmo
giškosios laikysenos gyvenimišką 
dėsnį, tai tada teoretiškai būtų 
galimi iš to dėsnio išplaukiu idea
lai, kurie būtų visai priešingi mū
sų šių dienų suprantamiems do
rovės reikalavimams. Bet kiek lik 
mūsų žvilgsnis siekia žmonijos 
praeitį, tokio pavyzdžio mes nesu
tinkame; nerandame tokių pavyz
džių ir iki šių dienų išlikusiose 
primityviose gentyse. Galime tvir
tinti, kad žmonėse visad yra vy
ravusi ne tik asmeninė savisau
gos, bet ir giminės išlaikymo ten
dencija. Toji tendencija sutinka
ma ir gyvių pasaulyje. Tas tiesa, 
kad giminės išlaikymo reiškinys 
neturi visuotinumo požymio, netu
ri jis dėsnio be išimčių žymės — 
mes jį ir vadiname todėl tik gi
minės išlaikymo tendencija. Vi
suose tačiau antisocialiniuose reiš
kiniuose mes lengvai įžiūrime iš
imties požymi, nukrypimą, išmin
ties aptemimą.

Jei pirminio žmogaus bendruo
menėje sutinkame idealus tik gi
minės ar kilties ribose, tai šian
dien mes juos jau sutinkame pra
augančius milioninių tautų bei 
valstybių sienas, mes sutinkame 
tarptautinius idealus, humanišku
mo idealus. Visi didžiųjų religinių 
judėjimų pradininkai yra išėję su 
idealais, bendrais visai žmonijai.

Idealas kaip tikslų ir siekimų 
kelrodis turi didelės reikšmės 
žmogiškajam pasireiškimui, nes jis 
duoda pagrindinę pasireiškimui 
kryptį, suprasmina patį žmogišką
jį buvimą. Labai dažnai idealas 
įstengia spinduoliuoti gyva, pa
trauklia šviesa ir toks jis turi di
delės reikšmės įvairiems judėji
mams. Jis yra tas švyturys, apie 
kurį susiburia vienminčiai ir tol 
neišklysta, kol idealai jiems atro
do reikšmingi, žavūs bei patrauk
lūs. Netenka kalbėti, kad vieni ir 
tie patys idealai neįstengia visų 
pagauti, būti kelrodžiais visai 
žmonijai, žmoniškėjimb idealas, 
suprantamas tobulėjimo prasme — 
asmenines tendencijas subordinuo
jant visumos reikalui, siekiant iš
vystyti žmogiškąsias galias — di
džiumai žmonijos yra siektinas 
tikslas, teikiąs tikro pagrindo 
žmonijos koegzistencijai, žmogus 
tačiau, būdamas sąlygota būtybė, 
yra būtinas artimesnių veikliajai 
prigimčiai pasireiškimo tikslų, tai
gi ir idealų. Tokius žmogus for- 
muluojasi tautos ribose bei įvai
riuose sambūriuose. Tautiniai 

idealai, ypač sąmyšio ir suspaudi
mo laikais, turi didžiai sugestio
nuojančios reikšmės. Galima todėl 
kalbėti apie bendruosius visos 
žmonijos idealus, apie bendruo
sius tautinius idealus, apie paski
rus sambūdių idealus tautos bei 
žmonijos ribose. Tautiniai idealai 
bu sspecifiniai turint galvoje žmo
nijos visumą. Bet ir idealai, bū
dami žmogaus ar žmonių sambū
rio veiklos kelrodžiai, yra, kaip 
ir pats žmogus, laikinumo šešėly
je. Ypač laikinumui jautrūs yra 
specifiniai idealai. Bet ir visuo- 
tiniausieji žmonijos idealai isto
rinėje raidoje įvairuoja savo tu
riniu, nes įvairuoja ir pačių do
rinių normų turinys, nors kaip 
jau iš ankstesnio paryškinimo 
matėme, visuotinieji doroviniai 
dėsniai išlaiko bent tendencijos 
tapatumą, todėl tas pats yra ir su 
visuotinaisiais žmonijos idealais.

I d e a 1 o g i j a laiky
sime tat idealų 
(tikslų bei sieki
mų) sumą, formula
vimą, su jųjų gra- 
dacine eile, suvo
kiant jų visuotiną, 
otaip pat laiko ir 
vietos sąlygotą rei
kšmę ir svarbą.

Iš viso paryškinimo aiškėja ide
alogijos ir pasaulėžiūros sąvokų 
skirtingumas. Pasaulėžiūra yra 
žymiai platesnio turinio sąvoka 
už idealogijos. Vienos ir tos pa
čios pasaulėžiūros žmonės gali 
susiburti į įvairius idealoginius 
sambūrius. Toji jų ideaiogija vi
sad turės tos pačios pasaulėžiū
ros atspalvį, bet kviekvienas sam
būris savo idealogijoje galės būti 
įrašęs skirtingus siekimus, niekad 
tačiau nepriešingns savo pasaulė 
žiūrai. Tarptautinis katalikų są
jūdis galėtų siekti visų katalikų 
solidarumo ir krikščioniškųjų 
principų taikymo tarptautiniame 
bendravime ir tarptautinėje poli
tikoje. Tų pačių katalikų atskiro 
krašto tautinė katalikų veikimo 
akcija, be kitų grynai lokalinių 
tikslų, siekia įtakos to krašto vie
šajam gyvenime ir, būtent, viešo
jo gyvenimo katalikinimo, taigi 
idealoginio tikslo.

Iš pirmo žvilgsnio atrodys esąs 
nepasaulėžiūrinis akademikų susi
būrimas, savo tikslu formulavęs 
mokslinio galvojimo metodo puose
lėjimą, jo pritaikymą visuomeni
niame ir politiniame gyvenime, iš 
viso, viešajame gyvenime. Giliau 
pažvelgę pamatysime, kad nėra 
taip lengva ir šiuo atveju nuneig
ti pasaulėžiūrinis momentas. Tos 
rūšies sambūris deklaruos tiesą 
esant augščiausią vartybę visose 
žmogiškojo pasireiškimo srityse. 
Bet tuo jie dar nesiskirs nuo dog
matinio ar autoritetinio sąvoka- 
vimo. Būdingą šiam akademiniam 

sambūriui atspalvį suteiks toli
mesnis samprotavimas: tikrai tei
singų sprendimų, ty. moksliškai 
tvirtų, privalomai tikėtinų, deja, 
yra maža ir, iš viso, tokie sprenr 
dimai tegalimi tik mokslo srityje. 
Dar giliau žvelgdami, matome, 
kad tos rūšies sprendimai tegali
mi tik griežtųjų mokslų pasauly
je, nes ii- moksliškai atrodantieji 
pagrįsti dėsniai bei tvirtinimai 
sociologijoje, ekonomikoje, litera
tūros istorijoje h- teorijoje, isto
rijoje, pagaliau ir teisėje, įsigili
nus netenka visuotinumo bei ne
kintamumo požymių, o tuo pačiu 
nebegalima jiems skirti mokslinio 
tikėtinumo. Geriausiu atveju tu
rime išminties suvoktą formulavi
mą, reiškinių eigos sugretinimą 
bei aiškinimą. Einant į viešojo gy
venimo veiklos sritį, vaizdas dar 
liūdnesnis, nes dar labiau išryškė
ja tiesos sąlygotumas, kur susi
duriame su nuomonėmis, pažiūro
mis bei įsitikinimais.

Dėl jų tik galima kalbėti, kiek 
jie yra tinkami laiko dvasiai, kiek 
jie priimtini tose ar kitose gyve
nimo sąlygose. Iki šiai vietai ta
čiau mokslinio galvojimo puoselė
tojai nebus priėję pasaulėžiūrinio 
momento, bet aiškiai pasaulėžiū
rinis bus tolimesnis sprendimas, 
kai bus imta teigti, kad pojūtinė 
tikrovė ir tėra vienintelė tikro
vė, kad mokslinis pažinimas tėra 
vienintelis pažinimas, kad tik tuo 
keliu žmogus tesusivokia visatoje. 
Tokį pasaulėžiūrinį mintijimą va
dinsime moksliniu bei scientisti
niu pažinimu.

Pasaulėžiūra yra glaudžiame 
santykyje su filosofija, 
o ypač su viena jos dalimi — su 
metafizika. Kai samprotaujame 
apie pasaulio esmę, apie jo prie
žastį bei tikslą, apie buitį bei 
buvimą, apie Dievo buvimą ar ne
buvimą, apie žmogaus egzistenci
ją, tai vis filosofuojame. Pasau
lėžiūra yra labai artimai susijusi 
ir su r e 1 i g i j a, kuri duo
da žmogui deistinį visatos supra
timą, nurodo žmogaus vietą jame 
ir jojo santykį su Dievu. Moralę 
pagrindžia Dievo valia, Dievo au
toritetu. Pasaulėžiūra tačiau, net 
ir konfesinė, atsiskiria nuo reli
gijos, nes, nors pagrinde ir pri
imdama religinį visatos suvokimą, 
bando tačiau pasiremti filosofine 
mintimi ir mokslo duomenimis.
Religija, ypač apreikštoji, yra 
užbaigtas statinys, gi pasaulėžiū
ra yra nuolat atsijauninanti, pro
gresuojanti, kaip progresuojantis 
yra žmogaus sąmonėjimas.

Heidelbergo profesorius W. 
H e 1 1 p a c h pasaulėžiūrą ta
čiau supranta religijos pakaitalu. 
Ir taip pasaulėžiūra pasišaunanti 
tarpininku tarp religijos ir filoso
fijos, kurios jiešką žmonės (žino
ma, jau formuluotos), kurie nei 
giliai tikėti nori, nei tikrai filoso
fiškai samprotauti (filosofuoti) 
sugeba.

MENO PARODA
PRADĖTOS LIET,. KULTŪRINĖS DIENOS 

MELBOURNE
Australijos Lietuvių Kultūros 

Fondo rūpesčiu ir pastangomis 
suruošta lietuvių kultūrinės die
nos Melburne. Jos pradėtos lietu
vių menininkų, gyvenančių Aust
ralijoje darbų paroda Victorian 
Artists' Society patalpose. Paro
da tapo atidaryta pr. m. gruodžio 
21 d. ir tęsėsi ligi gruodžio 31 
d., sukėlusi ne tiktai savųjų tau
tiečių susidomėjimą, bet taip pat 
ir australų meno kritikų, pateiku
sių palankių vertinimų Melburno 
didžiuosiuose laikraščiuose.

Lietuvių kultūrinių dienų pras
mė buvo išryškinta meno parodą 
atidarant ALKF valdybos pirmi
ninko A. Mikailos ir arch. V. 
Žemkalnio kalbose.

A. Mikaila, kreipdamasis į skait
lingą tautiečių būrį, suėjusį pa
rodos atidaryman, kalbėjo:

“Tol, kol tautoje neužgęso lai
svės troškimas ir kol tauta yra 
pajėgi kurti, visos okupanto pas
tangos išlaikyti tautą pavergta 
nueis vėjais. Laisvės trokštanti, 
kūrybinga lietuvių tauta sutrau
kys nelaisvės pančius. Dalis lietu
vių, žinodami negalėsią pakelti 
nelaisvės išvyko pasaulin liudyti 
mūsų tautos kruviną skriaudą — 
išvykome pasaulin mūsų tautai 
ieškoti teisybės. Kad pasaulis mū
sų skriaudos skundą išgirstų, tu
rime prabilti į jį kalba, kurią pa
saulis ir išgirstų, ir suprastų, ir 
įvertintų. Si kalba tėra viena — 
laisvo žmogaus žodis, virtęs kū
rybingu veiksmu.

Kūrybingumas, išreikštas plun
ksna, teptuku, skulptoriaus kal
tu, kūrybingumas mintytojo tie
sose, mokslininko darbe, yra ta
sai žodis, kuriam pasaulis neliks 
kurčias. Laisvės troškimas ir kū
rybingumas yra du raktai į lais
vę.

šių minčių vedina Australijos 
Lietuvių Kultūros Fondo Valdy
ba pirmąsias lietuvių kultūros die
nas Australijoje pradeda lietuvių 
menininkų darbų paroda.”

ALKF garbės narys architektas 
V. Žemkalnis, ALKF pirmininko 
pakviestas, pasakė šiuos žodžius:

"Tautinis instinktas ar, saky
čiau, tautinis savisaugos jausmas 
iššaukė Lietuvių Kultūros Fondą 
gyveniman: išlikti lietuviais per 
savą lietuvišką kultūrą. Prisime
nu: 1950 m. Melburne jaunieji 
kultūrininkai pasitiko pirmąjį 
LKFondo suvažiavimą labai sva
riais žodžiais: “tenudžiųsta mūsų 
dešinės, jei išsižadėsime Tavęs”. 
Tie, tarti prie aštuonerius metus 
žodžiai neliko vien žodžiais: ran
kos — kaip netrukus įsitikinsite 
— nenudžiūvo, ir Lietuvos sveti
mame krašte dar neišsižadėta. 
Tauta, kuri neugdo ir neauklėja 
savojo mokslo bei meno, yra be
vardė ir bekalbė, sakė dr. Grinius, 
šiandieną mes su didžiausiu džiau- i

gsmu konstatuosime, kad esame, 
gyvi Lietuvos žiedai.

Daugelio eksponatų siužetai pa
imti iš vidaus vaidinių ir jausmų. 
Sapnas darosi tikrove. Nereika
laukime, kad proto kontrolė mai- 
šytųsi į minties poveikius. Me
nas, perdaug pabrėžius proto do
minavimą, sugriauna žmogaus vie
nybę.”

LKF valdybos pirmininkas vie
šai padėkojo prisidėjusiems prie 
meno parodos rengimo. Pirmutinį 
LKF padėkos žodį skyrė lietu
viams menininkams, kurie, teisin
gai įvertindami tautinį interesą, 
jautriai atsiliepė į LKF kvietimą, 
prisiųsdami parodon savo darbus. 
Jiems priklausanti garbė ir lietu
viškas ačiū. Dėkojo dailininkui V. 
Simankevičiui, skulptoriui T. Zi
karui, architektui V. Žemkalniui 
ir p. V. Jakučiui už jųjų triūsą 
parodą ruošiant, dėkojo taip pat 
poniai E. Čypienei ir p. A. Vin
giui, savo darbu prisidėjusiems 
prie parodos rengimo, p. L. Balt
rūnui, parodos atidarymui dova
nojusiam savo vyno, ponioms, su
tikusioms dežuruoti parodos me
tu.

Parodoje su savais darbais da
lyvavo: J. Bistrickas, P. Cleve
land (Cetkauskas), V. Jomantas, 
V. Kabailienė, E. Kubbos, J. Mik- 
ševičius, V. Ratas, V. Rydlinskas, 
H. Šalkauskas, A. Vaičaitis, T. 
Zikaras, ir L. Žygas. Parodos — 
antrosios lietuvių menininkų Aus
tralijoje' — katalogą apipavidali
no ir paruošė dail. V. Simankevi- 
čius.

Parodos lankytojai dalinosi įs
pūdžiais dėl skulptūros, grafikos, 
tapybos darbų, čia sutardami, čia 
išsiskirdami nuomonėmis. Dažnas 
iš jų vaizdavosi kokį kūrinį be
turįs savuose namuose, tačiau, pa
lyginti, retas savo norus realiza
vo, nors ir žino, kad originalus 
meno kūrinys yra vertingesnis už 
kokią populiarią reprodukciją, 
nors ir jaučia, kad savą pastogę 
reiktų puošti lietuvio menininko 
darbu.

Šioji meno paroda pasitikta 
šventiškai: tinkama pradžia lie
tuvių kultūrinėms dienoms. To
kių švenčių reiktų daugiau.

J-..

• Didelis Argentinos žurnalas 
“Dinamica Social”, ispanų ir italų 
kalbose, paskelbęs keliasdešimt 
savo bendradarbio Veraxi straips
nių, įsidėjo to paties autoriaus 
kultūrinį straipsnį apie Lietuvą. 
Straipsnis gražiai iliustruotas mū
sų tėvynės vaizdais, jos gyvento
jų tipais, Vytauto Didžiojo ir Bar
boros Radvilaitės portretais. Re
dakcija pastebi, kad šiuo straips
niu ji nori pagerbti Lietuvą, ko
munistinio imperializmo kankinę.

Vilniaus Ministerijose Šiandien
VALDININKŲ IR GYVENTOJŲ NUOTAIKOS

Neseniai iš Lietuvos j Vokietiją 
su šeima persikėlė buv. Lietuvos 
gyventojas, aukštas valdininkas. 
Dėl savo neeilinės padėties jis tu
rėjo progos susipažinti su dabarti
nės okupacinės Lietuvos vyriausy
bės ministerijų ir kitų įstaigų vei
kimu. čia kai ką apie tai ir pa
duodame.

Lietuvių ir rusų kalbos ministe
rijose! Lietuvos ministerijose ir 
kitose centrinėse įstaigose susira
šinėjamą lietuvių ir rusų kalbomis. 
Kur nėra didesnis skaičius parei
gūnų rusų, ten vyrauja lietuvių 
kalba. Buvo jau anksčiau parėdy
mas, kad visi atkelti į Lietuvą pa
reigūnai rusai per tam tikrą lai
ką išmoktų lietuvių kalbą. Tačiau 
gyvenime tai sunkiai vyko. Ru
sai ne labai uoliai lietuvių kalbos 
mokėsi — juo aukštesnio laipsnio 
pareigūnas, juo mažiau. Lietuviai 
valdininkai tad ir priversti dėl tar
nybinio labo taip pat naudotis ru
sų kalba. Vis dėlto, atvykėlio 
tvirtinimu, rusų kalbos vartoji
mas ministerijose ir šiaip įstaigose 
neplintąs, o galbūt kiek siaurėjąs. 
Net jau ir į ministerių kabinetą 
esą “pradedama rašyti lietuviš
kai” (matyti iki šiol būta kitaip), 
tad esą vilčių, kad ir į komparti

jos centro komitetą ateityje būsią 
galima “pradėti lietuviškai rašyti”.

Lietuvių valdininkų laikysena.
Lietuvių tautybės pareigūnai 

ministerijose ir kitose centrinėse 
įstaigose, ir komunistai būdami, 
skaitosi save lietuviais ir stengia
si ir savo pareigas eiti kaip lietu
viai, nors ir žino, kad jie negali 
spręsti reikalų savystoviai, kad jie 
daugeliu atvejų yra priklausomi 
nuo Maskvos.

Lietuviai ir įstaigose ir šiaip 
krašte gerai tarp savęs sugyvena, 
vienas kito padėtį ir bendrąją 
krašto situaciją supranta. Visai 
normalu, kad pasireiškia tam tik
ras žvairavimas, tam tikro laips
nio šaltesnis atsinešimas prieš at- 
sikėlusiuosius ir atkeltuosius iš So
vietų Sąjungos asmenis. Lietu
viai stengiasi būti korektiški.

Skaitoma, kad Vilniuje dabar 
arti 50 proc. gyventojų kalba lie
tuviškai, kiti rusiškai ir lenkiškai. 
Lenkų inteligentų sluoksniams 
emigravus į Lenkiją, likę Vilniuje 
lenkai ypatingos visuomeninės 
reikšmės neturi.

Algos.
Algos ministerijose ir šiaip cen

trinėse įstaigose labai įvairios. Mi- 
nisterio rango pareigūnai gauna 

3.000 rublių ir daugiau į mėnesį, 
jų pavaduotojai 2.500 ir daugiau. 
Bet čia prisideda dar įvairaus pa
vidalo priedai, nekalbant apie tai, 
kad žymesni valdininkai partiečiai 
iš viso gyvena privilegijuotą gyve
nimą ir naudojasi visokiomis leng
vatomis.

Ministerijinio laipsnio skyrių 
viršininkai gauna mėnesiui pag
rindinės algos 1.150 — 1.200 rub
lių, bet įvairūs specialistai (o jų 
būna visose įstaigose) dar gauna 
priedų 500 — 600 rublių. Vyr. in
žinierių pagrindinė alga 1.000 rub
lių, buhalterių 700 — 750 rublių, 
panašiai ir “ekonomistų.” Mažai 
teuždirba eilinės mašininkės 350 
iki 425 rbl. Vertėjos gauna apie 
500 rublių. Žymesni valdininkai 
prisiduria tam tikras pajamas dar 
iš dažnų komandiruočių, dienpini
gių ir pan.

Nedaug teuždirba gydytojai. Jų 
mėnesinė alga apie 600 rubl. Tik 
ligoninių skyrių viršininkai gauna 
1.000 — 1.200 rublių. Duodami 
leidimai privačiai praktikai. Ta
da reikia mokėti aukštus pajamų 
mokesčius.

Patalpų tvarkytoja gauna 300 
rublių. Mokesčių — apie 20 proc. 
gaunamos algos.

Skaitoma, kad rublio perkamoji 
galia (žiūrint kuri prekė lygina
ma) yra maždaug 10 rublių prieš 
buvusį Lietuvos litą.

Kol versdavo pirkti valstybinės 

paskolos lakštus, darbininkai ir 
tarnautojai jų prisipirko tiek, kad 
atskiram asmeniui sudarė maž
daug vienų metų uždarbį.

Tačiau, palyginus gyvenimą da
bartinėje Lietuvoje su ūkine pa
dėtimi Rusijoje ar net ir Lenki
joje, žmonės Lietuvoje vis dar kaž 
kaip truputį geriau pragyvena, 
ypač maisto atžvilgiu, sako at
vykėlis. Juodoji rinka visur te
beklesti.

Vilniuje, Kaune neįmanoma nei 
buto, nei kambario gauti.

Nepaprastai sunki padėtis su 
butais ir apskritai su “gyvena
muoju plotu” Vilniuje ir Kaune. 
Net įstaigų pareigūnas, atkeltas į 
tuos miestus tarnybiniais tikslais, 
gali atsidurti, tokioje padėtyje, 
kad neras nei mažiausios kertelės 
apsigyventi, nebent pas kokius pa
žįstamus. Atvykusių (kad ir grį
žusių iš Sibiro ar kitur) Vilniuje 
ir Kaune butų skyrius visai nere
gistruoja butų dalinimo sąrašuo
se, jei tas asmuo nėra tuose mies
tuose gimęs. Bet ir įregistruotas 
nežinia kada gali tikėtis gauti bu
tą, nes eilės labai didelės. Gau
ti pakenčiamą butą didelė rete
nybė. Žmonės paprastai gyvena 
labai susispaudę.

Oficialinės butų nuomos nėra 
didelės: 1.50 rbl. už kvadratinį 
metrą. Asmenini norma — 9 kv. 
metrai, tačiau retas ir tiek turi. 
Dar rečiau, jei kam tenka šiek 

tiek didesnis plotas, tuomet už kv. 
metrą reikia mokėti 4.50 rbl. Bū
na, kad kuri nors šeima laisva va
lia susispaudžia ir išnuomoja kam
barį ar šiek tiek ploto privačiai 
sutariamomis, žinoma aukštomis 
kainomis. Dažnas reiškinys, kad 
viename bute kelios šeimos gyve
na. Senesniuose namuose su kelių 
kambarių butais gyvena paprastai 
kelios šeimos.

Atostogos Palangoje, bet ne vi
siems.

Geresnės padėties tarnautojai 
susidaro sau galimybę vasarą ir i 
Palangą ar kitą kurią vasarvietę 
išvykti. Jei yra laimė gauti pro
fesinės sąjungos dalinamus vasar
viečių kuponus, kurie duodami 24 
dienom, tai ir tuomet prof, sąjun
ga tik 2/3 pagrindinių išlaidų ap
moka, o 1/3 reikia pačiam apmo
kėti. Kas savo lėšomis nori Pa
langoje vasaroti, turi išleisti ne
mažiau 25 — 30 rublių į dieną. 
Vietos išnuomojamos lovomis, ne 
kambariais. Viena lova mažiau
siai 7 rubliai parai. Kambariuo
se būna 2, 3 ar 4 lovos. Pietūs 
8 — 10 rublių, bet tai jau labai 
kuklūs, geresni 12 — 14 rublių. 
Vis tai kainos, kurių eilinis uždar
biautojas negali sudaryti. Pa
kliūti į vasarvietes esą ne labai 
sunku — kas turi pinigo.

Dar kelios būdingos smulkme
nos.

šeimyniškų subuvimų yra ir da

bar, gyvenimas eina savo keliu. 
Yra vardadienių ir kitokių šven
čių, kada geriau pavalgoma, iš
geriama, dainelė padainuojama.

Gyvenimas tačiau, apskritai 
ėmus, yra pilkas. Tai atsispindi 
net ir aprėdė. Sakysim, mėlynos 
spalvos kostiumai nebe madoje.

Pamaldos bažnyčiose vyksta. 
Tačiau pareigūnui, ypač aukštes
niam, eiti į bažnyčią “nedera.”

Tokie įvykiai, kaip Vengrijoje, 
net Lietuvos komunistuose iššaukę 
simpatijų sukilėliams. Eiliniai 
Lietuvos komunistai norėtų lik
ti lietuviais, norėtų kaip nors 
atsispirti prieš Maskvos rusų do
minuojančią padėtį.

Kiek dabar Lietuvoje rusų, len
kų tikrų žinių nėra. Žydų Lietu
voje nebedaug. Visoje Lietuvoje 
tik viena sinagoga. Žydai ir Ru
sijoje dabar esą gerokai beteisiai, 
neturi nei vieno laikraščio, nei vie
nos draugijos.

Mokyklose svetimomis kalbomis, 
ypač rusų, lietuvių kalba labai pa
viršutiniškai išeinama.

Laisvojo pasaulio radijo trans
liacijų klausomasi tiek Lietuvos 
miestuose, tiek kaimuose. Klau
sytis reikia kantrybės, nes truk
dymai dideli.

Lietuvos gyventojuose tebėra 
gyvas bendras jausmas ir suprati
mas, kad kraštas yra okupuotas.

E.

2
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LIETUVIŠKUJU ŠVIESULIU DEMONSTRACIJA
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AUSTRALIJOS LIETUVIU SUVAŽIAVIMO 
MELBURNE REIKŠMĖ

Praeitų metų gruodžio . 28-30 
dienomis Melburne vyko nepa
prastos svarbos įvykiai, kurie Aus
tralijos lietuvių istorijoj paliks 
neišdildomų žymių, [spausdami 
mūsų tautinio gyvenimo veidan 
gilių kultūrinių bruožų, galinčių 
pasukti visų šio krašto lietuvių 
gyvenimų aktyvumo, nuoširdumo 
ir broliško bendravimo kryptimi.

Gausus ir didingas A.L. B-nės 
Krašto Tarybos suvažiavimas sa
vo 6-tosios sesijos proga trijų die
nų posėdžiuose priėmė eilę pa
grindinių savitarpio tvarkymosi 
nuostatų, kuriais, nuoširdžiai juos 
bendruomenės nariams vykdant, 
lietuvybės išlaikymo problemos 
galėtų būti lengviau ir našiau 
įgyvendintos.

KRAŠTO TARYBOS SESIJA BUVO 
VEIKLI IR DARNI

Iš 86 rinktų Tarybos atstovų 
sesijos darbuose, svarstant opius 
šio krašto lietuvių reikalus, daly 
vavo 69. Neatvyko tik tie, ku
riuos sutrukdė liga ar kitos rim
tos aplinkybės.

ATSTOVAVO:’ Krašto Valdybų
— 6 nariai, Kontrolės Komisijų
— 1, Garbės Teismų — 1, PLB- 
nės Seimų — 3, Sydnėjaus apylin
kę 10, Bankstownu — 5, Cabra- 
mattų — 3, Newcastelj — 1, Wol- 
longongų — 1, Melburnu i— 14, 
Geelongų — 4, Adelaidę — 13, 
Brisbanę — 1, Canberrų — 2, 
Hobartų — 2, Launcestonų (Tas- 
manijoj) 1.

Tuo būdu buvo gausiai atsto
vauta visos Australijos lietuvių 
gyvenamos vietovės pagal jose 
esančių lietuvių skaičių. Taigi 
Tarybos suvažiavimo darbai buvo 
svarstomi ir sprendžiami, daly
vaujant visų tautiečių išrinktiems 
reprezentantams. Opūs reikalai 
buvo gvildenami su pilnu atsidėji
mu ir nuosprendžiai priimami, 
klausimų pagrindinai apsvarsčius 
ir išnagrinėjus..

PIRMĄJĄ DIENĄ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS PRADĖJO ŠV. 
JONO PARAPIJOS SALĖJE 
MELBURNO PRIEMIESTYJE N. 
RICIIMONDE, kur pagal patiek
tus apylinkių įgaliojimus susire- 
gistravo atvykę atstwai. Po to, 
tos pačios parapijos bažnyčioje 
buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos, kurių metu gilų pamoks
lų pasakė kun. Vaseris. šv. Mišių 
iškilmingumų didino ir suvažiavi
mo dalyviams ypač malonų įspūdį 
paliko Melburno lietuvių choro

Šimtai sportininkų, suskridę iš 
visų kontinento kampų, ir Tauti
nė Skautų Stovykla pagilino mū
sų jaunųjų lietuviškojo sųmonė- 
jimo procesų ir sujungė jų gre
tas tolesniam ir aktyvesniam fi
zinės, moralinės ir lietuviškos kul
tūros tobulinimui.

Visos Australijos dailininkų pa
roda, V. Kudirkos gimimo šimt
mečiui paminėti koncertas — aka
demija ir Adelaidės Liet Teatro 
spektaklis “Mokykla žmonoms'* 
šių tautinės kultūros ir meno de
monstracijų Melburne apvainika
vo augščiausiu pasigerėjimo ir 
ateities vilčių žymeniu, dalyva
vusiems palikusiu širdyje džiau
gsmų ir pasididžiavimų.

giesmės.
Po pamaldų vėl susirinkus į sa

lę, trumpu žodžiu ALB- 
nės Melburno apylinkės pir
mininkas p. Grigaitis pasveikino 
suvažiavimo dalyvius. Tuoj po to, 
suvažiavimų atidarydamas, Krašto 
Valdybos pirm. S. Kovalskis pa
prašė atstovus šios sesijos darbus 
svarstyti su visu rimtumu, nes bū
siu svarbių, opių ir būtinų reika
lų.

I suvažiavimo prezidiumų, 
Krašto Valdybai pasiūlius, buvo 
išrinkti: Valys Jonas (Melburnas) 
— pirmininku, VI. Ivaškevičius 
(Geelongas) ir Al. Kantvilas (Ho- 
bartas) — vicepirmininkais.

Krašto Valdybos sudarytai ko
misijai atstovų registracijai pra
vesti, kurion įėjo A. Morkūnas iš 
Adelaidės, S. Pačėsa iš Bankstow- 
no ir P. Baltutis iš Melburno, su
važiavimas pavedė eiti ir mandatų 
komisijos pareigas.

Į Statuto pakeitimo komisijų 
buvo išrinkti: L. Karvelis (Syd- 
nėjus), VI. Jakutis (Melburnas) 
ir St. Čibiras (Adelaidė).

Sveikinimų ir rezoliucijų komi- 
sijon išrinkta: T. Reisgienė (Ban- 
kstownas), A. Mikeliūnas (Ade
laidė) ir J. Vėteikis (Cabramat- 
ta).

Suvažiavimui sekretoriavo: V. 
Bartuška (suvažiavimo atstovas) 
ir kooptuoti — Iz. Geštartas ir 
St. Stankūnavičius — visi mel- 
burniškiai.

Prezidiumo pirm. J. Valiui pa- 
aiūliua tylos minute buvo pagerb
ta buv. “M.P.” redaktoriaus Jur
gio Kalakausko atmintis.

KRAŠTO VALDYBOS ATAS
KAITINIAME PRANEŠIME PIR- 
MIN. S. KOVALSKIS NUOSEK
LIAI IR IŠSAMIAI PAINFOR
MAVO TARYBOS NARIUS apie 
nuveiktus praėjusios kadencijos 
darbus. Valdyba dirbusi nuošird
žiai ir atsidėjusi, čia vykęs rutu- 
ninis bendradarbiavimas su apy
linkėmis ir seniūnijomis, jas ins
truktuojant ir derinant darbą. 
Buvę taip pat palaikomi ir derina
mi ryšiai su kitų tautybių bend
ruomenėmis ir australų valdžios 
įstaigomis, stengiantis nepraleisti 
progų garsinti Lietuvos bylą, sie
kiant pavergtosios Tėvynės išlais
vinimo ir valstybės nepriklauso
mybės atstatymo.

Krašto Valdyba ypatingą dėme
sį kreipusi į lituanistinio švieti
mo ir lietuviškosios kultūros plė
timo paraiškas šiame krašte .Tam 
tikslui prie Krašto Valdybos esan
ti sudaryta Kultūros ir švietimo 
Taryba, kuri savo bendraraščiais 
ir instrukcijomis dariusi pastangų 
tokias tarybas įsteigti ir prie apy
linkių. Tačiau ne visos apylinkės 
parėmusios šį .darbų. Kaip pavyz
dingą apylinkę, sudariusių švieti
mo tarybą, pirm. S. Kovalskis pa
minėjo Adelaidę, šis klausimas, 
pirmininko nuomone, būsiąs pla
čiau nagrinėjamas, svarstant 
ALB-nės statutų, kurio paruoši
mui Valdyba dirbusi atsidėjus.

Krašto Valdyba prisidėjusi ir 
Meno Dienas ruošiant Melburne, 
nes ji šiuo reikalu tampriai ben
dradarbiavusi su Austr. Lietuvių 
Kultūros Fondu. Buvę dar visa 
eilė opių reikalų, lietusių “Mūsų 
Pastogės” finansinius reikalus. 
Čia Krašto Valdyba talkavusi 
Krašto Kontrolės Komisijai, aiški
nant praeitųjų (ne jos kadencijos) 
metų piniginius netikslumus, daž
nai apsunkinant save techniniu 
darbu, apie ką pranešianti Kontr. 
Komisija.

Vienas iš svarbiausių buv. Kraš
to Valdybos nutarimų bu
vęs Australijos Lietuvių 
Metraščio leidimas. Medžia
ga jau baigianti suplaukti, Vyr. 
Redakcinė Kolegija sudaryta pla
ti, kuri, tikimasi, savo darbų at
liks rimtai. Greitu laiku metraštis 
būsiąs pradėtas spausdinti. Lie
tuviškoji Australijos visuomenė šį 
žingsnį remianti vieningai, met
raščio prenumerata plaukianti pa
tenkinamai.

Pirm. S. Kovalskis, baigdamas 
savo pranešimą, pastebėjo, kad 
diskusijų metu, jei bus paklausi
mų, jis detaliau išryškins Krašto 
Valdybos veiklą.

KRAŠTO VALDYBOS, “MOŠŲ 
PASTOGĖS” IR TAUTOS FON
DO PINIGINES APYSKAITAS 
PATIEKĖ SUVAŽIAVIMUI KRA
ŠTO VALDYBOS IŽDININKAS 
VYT. SIMNIŠKIS. Apyskaitos 
buvo jau iš anksto paruoštos, ats
paustos ir išdalintos Tarybos ats
tovams susipažinti. Iš jų matėsi, 
kad Krašto Valdybos iždas turėjo 
1958 metais įvairiose pozicijose 
(čia įeina gautos metraščio ir a.a. 
buv. “Mūsų Pastogės” redakto
riaus paminklui statyti sumos) 
pajamų £ 1240.1.1., išlaidų — £ 
360.15.6, liko kasoje 1958 m. gruo
džio mėp. 13 dienai — £ 879.5.7. 
“Mūsų Pastogės” administracijos 
kasa 1958 m. gruodžio mėn. 20 d. 
turėjo tokį balansų: pajamų — £ 
5140.11.5, išlaidų — £ 4815.3.7, 
likutis — £ 325.7.10.

Tačiau į šių sumų neįeina M.P. 
skolos ir skolininkai jai. Skolų 
M.P. tai dienai turėjo — £ 491. 
8.9, o jai skolingi buvo (už pre
numeratas ir skelbimus) — £ 
1469.4.4.

Iždininko Vyt. Simniškio nuo
mone šitoks “Mūsų Pastogės” fi
nansinis stovis yra patenkinamas 
ir teikia vilčių, kad ateityje busi
moji Krašto Valdyba neturės tiek 
daug rūpesčių, kiek jų turėjo pra
ėjusioji. Čia reikią būti dėkin
giems skaitytojams — prenume
ratoriams, kurie reguliariai atsily
gina ir firmoms už skelbimus.

KRAŠTO KONTROLĖS KOMI
SIJOS AKTUS PERSKAITĖ JOS 
PIRMININKAS LEONARDAS 
KARVELIS. Praėjusios kadenci
jos Krašto Valdybos ir “Mūsų 
Pastogės” kasos knyga ir pinigi
nė atskaitomybė buvusi vedama 
tvarkingai, pagal visus buhalteri
nius reikalavimus. Jis prašė su
važiavusius atstovus apyskaitas 
tvirtinti.

Tačiau šia proga Krašto Kont
rolės Komisija savo atskiru akto 
punktu padarė bendruomenei ne
malonų pranešimą už 1953 >— 1956 
metus, kada Valdybos iždininku 
buvo S. i Grina. Tame 4 metų lai
kotarpy šios kadencijos Kontrolės 
Komisija drauge su buv. kaden
cijos Krašto Valdyba padarė nuo
dugnią ir pagrindinę ižd. S. Gri
nos darbų revizijų ir rado neatsi
skaitytų pinigų, čia duodama ak
to ištrauka šiuo reikalu:

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Jau pats laikas pratęsti “Mūsų 

Pastogės” prenumeratų 1959 me
tams ir atsilyginti už praeitų laikų.

“IV. "M.P.” 1953-1956 METAIS PADARYTŲ NUOSTOLIŲ 
AIŠKINIMAS IR JŲ IŠIEŠKOJIMAS

Jau nuo seniau būta įtarimų, kad “M.P.” atskaitomybėje ne visi 
įrašai yra teisingi ir dalis pinigų neužpajamuojama. įtarimams padi
dėjus, 1957 ir 1958 metų bėgyje buvo patikrinta “M.P." ir dalimi 
Krašto Valdybos atskaitomybė už visų pereitų laikų. Patikrinimo iš
davoje rasta:

1. Buv. ALB Krašto Valdybos narys — iždininkas 
Simas Grina padarė 99 suklastojimus 1954 metais ir 124 
suklastojimus 1955 m., įrašydamas į “M.P.” pajamų kvi
tų šakneles ir kasos knygoje mažesnes prenumeratos su
mas, negu buvo gautos, skirtumų pasilaikydamas savo 
naudai (Krašto K-lės K-jos aktas 11.5.1958 m.). Tais sa
vo veiksmais S. Grina padarė Krašto V-bai nuostolių £ 366. 9. 7

2. 1954-1956 metais ne visi už skelbimus gauti pini
gai buvo užpajamuoti (K.K.K-jos aktas 15.10.1958).
Buv. ižd. Simas Grina neužpajamavo £ ’ 453. 8. 1

3. 1955 m. buv. ižd. S. Grina įrašė į išlaidas £
203.6.6, kaipo pasiųstus į Vokietijų 16 Vasario gimnazijai 
ir kt. reikalams paremti. J atitinkamų užklausimų, Vo
kietijos Liet. Krašto V-ba savo raštu 7.11.1958 pranešė, 
kad toji suma niekad nėra buvusi gauta. Padaryta 
nuostolių £■ .203. 6. 6

4. 1957 m. pradžioje perduodamas pareigas naujam 
iždininkui, S. Grina pasilaikė ir neperdavė, nieko apie 
tai nepareiškęs, surinktus prenumeratos pinigus už 1956
metus sumoje £ 35. 0. 0

Vizo išaiškinta padarytų nuotolių £ 1058. 4. 2
Krašto V-ba rado reikalingu iš “2” punkte pažy

mėtos sumos atskaityti skelbimams taikomas nuolaidas 
(Kr. V-bos protokolas No. 18, 20.12.1958) > £ 119.15. 1

Ieškomų nuoitolių tuma — £ 938. 9. 1
Šių nuostolių padengimo sųskaiton S. Grina iki 

5.12.1958 buvo įmokėjęs Krašto V-bai £ 90. 0. 0

Lieka ieškoti — £ 848. 9. 1
Sydnėjaus teisinė firma CUTHBERT W. ROBSON & CO. Soli

citors, veikianti A.L.B. Krašto Valdybos įgaliojimais, surašė visam 
tam reikalui dokumentų DEED OF ACKNOWLEDGEMENT, kurį 
Simas Grina 1958 m. gruodžio m. 15 d. pasirašė, pripažinęs paėmęs 
savo naudai Krašto V-bai priklausančių pinigų ir pasižadėjęs pa
reikštų sumą £ 848.9.1 mokėti kas dvi savaites po £ 12.0.0, prade
dant pirmų mokėjimą 9.1.1959 metais. Jei suėjus eiliniam mokėji
mui, jis nebūtų įmokėtas per septynias dienas, Krašto Valdyba gali 
ieškoti visą priklausančią sumų iš S. Grinos iš karto, nieko apie tai 
jį neįspėjusi.”

ANTRĄJĄ SUVAŽIAVIMO 
DIENĄ BUVO TĘSIAMOS DIS
KUSIJOS DĖL VALDYBOS IR 
KONTROLĖS KOMISIJOS PRA
NEŠIMŲ. Tarybos atstovai pa
geidavo, kad ateityje, darant 
Krašto Valdybos ataskaitinius 
pranešimus, būtų santraukine for
ma įtraukta ir apylinkių veiklos 
apžvalga. Prašyta taip pat, kad 
ateityje būtų pabrėžtinai dirba
ma ir politinėje plotmėje, išryški
nančiai visomis progomis judinti 
Lietuvos laisvės bylą. Kitais atas
kaitiniais Valdybos ir Kontrolės 
Komisijos punktais suvažiavimas 
reiškė pritarimą, tuo būdu dide
le balsų dauguma buvusių ALB- 
nės vyriausiųjų institucijų veikla 
buvo Tarybos atstovų užgirta ir 
patvirtinta, reiškiant padėkų už 
atliktų darbų.

GYVESNIŲ DISKUSIJŲ SU
KĖLĖ IR DAUGIAU LAIKO PA
REIKALAVO AUSTRALIJOS 
LIET. BENDRUOMENĖS STA
TUTO PROJEKTO SVARSTY. 
MAS IR JO PRIĖMIMAS.

Čia atstovai ypatingų dėmesį 
kreipė į kaikuriuos nuostatus, nes 
juk statutas savo esme yra Aus
tralijos Liet. B-nės tvarkymosi 
konstitucija, kurio vienokis ar ki- 
tokis priėmimas daugiau ar ma
žiau palies mūsų kultūrinį gyve
nimų šiame krašte. Statutas buvo 
svarstomas, koreguojamas ir pri
iminėjamas skyriais. (M.P. Re
dakcija, kai gaus jį Iš suvažiavi
mo prezidiumo, savo skaitytojams 
išspausdins ištisai). Statute buvo 
priimtas svarbus ir būdingas 9-tas 
skyrius, kur kalbama apie Kraš
to ir Apylinkių Kultūros

(Perkelta į 4 psl.)

MELBURNO DIENOMIS
(ĮSPŪDŽIAI IŠ SUVAŽIAVIMO IR KULTŪROS DIENŲ)

Prieš išvykstant j Melburną, 
tūlas gąsdino — “važiuojate į 
“tamsų” miestų”. Girdi, ten visa
da apsiniaukę, šalta, lyja arba 
rūkas, o ir žmonės tokie pat ap
rūkę. Koks ten gyvenimas, jei 
pačiam vidurvasary, pačiam gra
žumėly, kai Sydnėjuj ir “bikinio” 
per daug — Melburne nenustebsi 
išvydęs kailiniukais užsimetusius. 
O jau žiemos metu — net guldami 
mauna ant galvų vilnones “balak- 
lavas”, avi kojinėmis ir net pirš
tines užneria iki alkūnių. Bet jei 
kurią dieną saulė išlenda iš švino 
audeklų ir gausiai žersteli į “tam
sųjį” Melburną šviesos ir šilumos 
— brolyti, kas tada vyksta. Esą, 
tuoj šaukiama nepaprasta Vikto
rijos parlamento sesija, toji die
na skelbiama “public holiday”, 
visi neria į paplūdimius, orkestrai 
groja visuose parkuose, žmonės 
šoka gatvėse, — visi šėlsta nors 
trumpą valandėlę. O po to, gyve
na prisiminimais. Kaimynės, ko- 
mentuodamos savo gatvės svar
besniuosius įvykius, pažymi, kad 
Mrs. Smith tų nevykusių gėlėtą 
suknelę pirkusi dvi dienas “prieš 
saulės pasirodymų”, Mrs. Brown 
pagimdė dvynukus savaitę. “po 
saulės pasirodymo” ir pan.

XXX

Neteko būti liudytoju to šėlimo, 
kuris vyksta Melburne saulei pa

sirodžius, nes išbuvus ten 7 dienas 
nė sykio neteko matyti saulės. 
Bet už tai teko matyti, kaip po- 
kalėdinėmis dienomis, sugužėję į 
Melburną iš visų Australijos pa
kampių lietuviai, demonstravo vi
sų savo pajėgumų būti lietuviais.

Tomis dienomis į Melburną su
važiavo ALB atstovai į Krašto 
Tarybos VI paprastąją sesiją — 
susirinko mūsų seimas; čia pat 
suskrido iš visos Australijos apie 
200 mūsų skautų-čių ir įkurdino 
tautinę stovyklą gražiam miškely 
Melburno pašonėj; tuo pat metu 
devintąjį kartų Australijos lietu
viai sportininkai susirinko į me
tinę Australijos lietuvių sporto 
šventę sporto varžyboms; ketu
riolika mūsų dailininkų surengė 
gražiai visų įvertintų savo kūrinių 
parodą; iš Adelaidės atvyko te- 
atro-studijos buvę auklėtiniai su 
savo režisorium, J. Gučium ir da
vė pasigėrėtinų specialų spektak
lį; buvo surengtas įspūdingas V. 
Kudirkos 100 metų gimimo su
kakties minėjimas, praėjęs paki
lia dvasia ir puikiai pavykusiu 
koncertu. Neveltui ir Australijos 
lietuvių katalikų feredacija savo 
konferencijų sušaukė Melburne, 
tuo pat metu prisijungdama prie 
bendros lietuviškos demonstraci
jos. Tad neveltui visos tos dienos 
buH> pavadintos LIETUVIŲ KUL
TŪRINĖMIS DIENOMIS. Stigo 

tik mūsų gražiausio kultūrinio 
vieneto ;— studentų, kurie savo 
metiniam suvažiavimui pasirinko 
Adelaidės miestų ir išsijungė iš 
sutelktinių lietuviškų dienų.
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Svarbiausiuoju tų dienų įvykiu 
reikia laikyti Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Tary
bos suvažiavimų, trukusį tris die
nas (28, 29 ir 30 gruodžio).

Jis buvo pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis Šv. Jono parapi
jos bažnyčioje. Būtų didelė klai
da nepaminėjus gražaus pamoks
lo, kurį kun. Vaseris pasakė did
žiulei miniai susirinkusiųjų. Savo 
patriotiniu turiniu, prasmingai 
parinktais pavyzdžiais, gražia lie
tuviška kalba, taisyklingu reto
rišku apipavidalinimu — tai buvo 
pasigėrėtinas pamokslas, turėjęs 
kai kuriais atvejais įtakos ir į su
važiavimo eigą. Visi turėjo pripa
žinti, kad suvažiavimui buvo pa
daryta gera pradžia.
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Nestebėtina, kad gera pradžia, 
davė gerus rezultatus. Reikia pa
brėžti, kad šio Kr. Tarybos suva
žiavimo dienotvarkė buvo sudary
ta vien tik iš organizacinių klau
simų. Joje nebuvo jokių paskai
tų ar pranešimų; visa tai užpildė 
kultūrinių dienų programa.

Naujo ALB statyto priėmimas, 
— tai pagrindinis darbas, kurį at
liko suvažiavimas.

Pažymėtini šie naujo statuto 
svarbesnieji pagrindai.- 1. ben
drųjų nuostatų skyriuj trumpai 
ir aiškiai nustatyta ALB sąvoka, 

jos kultūriniai bei socialiniai tiks
lai ir organizacinė konstrukcija,
2. Tiksliai nustatyta įvairių bal
savimų tvarka bei santykiai dėl 
reikalaujamos įvairiais atvejais 
balsų daugumos (tie klausimai 
amžinai keldavo nesusipratimų),
3. Pastoviai nustatyta, Krašto 
Valdybos būstinę laikyti Sydnė
jaus mieste, 4. Įvestas visai nau
jas skyrius “Kultūros reikalai ir 
kultūros darbo finansavimas”. 
Tai labai svarbūs nuostatai, nuo 
kurių tikslaus įgyvendinimo pri
klausys mūsų kultūrinio darbo pa
žanga, 5. Aptartas bendruomenės 
lėšų sudarymas ir jų paskirsty
mas. Įvestas pastovus Australijos 
lietuvio metinis mokestis (10 šil.), 
kurį moka kiekvienas dirbantysis 
narys, 6. Įvestas naujas nuosta
tas, pagal kurį balsuoti spren
džiant besdruomenės reikalus ar 
renkant jos organus bei būti ren
kamais turi teisę tik tie nariai, 
kurie yra susimokėję Australijos 
lietuvio mokestį.

Visa kita, su mažom modifika
cijom, palikta, kaip buvo seniau. 
Daugumos nuomonė, naujas sta
tutas gana tiksliai pritaikintas 
darbui ir pašalinta ligi šiol buvę 
trūkumai bei netikslumai.
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Esminė suvažiavimo užduotis, 
rinkti kitiems dviems metams ben
druomenės valdomuosius organus, 
— praėjo sklandžiai ir greitai. 
Krašto Valdybos sudėty matome 
penkis visai naujus asmenis, jų 
tarpe yra ir moterų atstovė — 
energinga skautų ir visuomenės 

veikėja p. Reisgienė. Kr. Valdy
bos sudėtis leidžia manyti, kad 
bendruomenės vykdomoji valdžia 
yra perduota į geras rankas. Kraš
to Kontrolės Komisijos ir Kraš
to Garbės Teismo sudėty mato
me senus pažįstamus. Linkėtina 
mūsų naujai išrinktiems valdo
miems organams glaudaus tarpu
savio bendradarbiavimo, kad ne
pakartojus netolimos praeities kai 
kurių klaidų.
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Suvažiavimu ir jo atliktais dar

bais galėtume būti visai paten
kinti, jei būtume išvengę vieno 
nemažo neapdairumo.

Vyriausias Australijos lietuvių 
bendruomenės reikalų tvarkytojas 
ir jos valios reiškėjas yra Kraš
to Taryba. Todėl Krašto Tarybos 
nariams suvažiavus į sesiją ir iš
sirinkus prezidiumų, vyriausioji 
bendruomenės valdžia atitenka 
prezidiumui. Bendruomenės viešų 
reprezentavimų tuo metu vykdo 
ne Krašto V-ba, bet suvažiavimo 
prezidiumas, konkrečiai — prezi
diumo pirmininkas. Jei taip buvo 
visų pereitų sesijų metais, tai šie
met nesuprantamu būdu įvyko 
kiek priešingai. Mūsų vyriausieji 
bendruomenės reprezentantai — 
suvažiavimo prezidiumas, buvo 
nustumti į šalį. Visų reprezenta
cijų netaisyklingai buvo pasiėmusi 
vykdyti Krašto Valdyba, t.y. pre
zidiumui subordinuotas organas. 
Tai buvo prasilenkimas su proto
kolu ir darė nemalonų įspūdį jį 
supratusiems. Kitam suvažiavimui 
turi būti pasirengta sutvarkyti tų 

reikalų, kaip dera.
XXX

Antras nemalonus įspūdis, tai 
sveikinimų stoka. Visi supranta
me, kokį didelį moralinį ryšį iš
reiškia mūsų organizacijų akty
vus dalyvavimas bendruomenės 
gyvenime. Tad visai natūralu, kai 
visų sesijų metais visos Australi
joje egzistuojančios organizacijos* 
sambūriai, federacijos ir kt. tą 
savo ryšį išreikšdavo sveikinimais 
suvažiavimui, šį kartų ne tik vie
tinių organizacijų sveikinimų pa
sigedome, bet ir įprastinių kitų: 
Vokietijos liet bendr. Kr. V-bos, 
N. Zelandijos, politinių veiksnių 
ir daug kitų. Mūs nepamiršo 
Aust. sk. liet. Inž. sąjunga ir 
skautai. Bet labiausiai mus su
jaudino neseniai lankiusio Aust
raliją p. Bačiūno ilgas ir nuošir
dus sveikinimas iš J.A.V. Tas vy
ras, kuriam rūpi bet koks ir bet 
kur vykstąs lietuviško reikalo są
jūdis, mūsų suvažiavimų pastebė
jo ir mus pasveikino. Toks pat 
širdingas ačiū ir Tamstai, p. Ba
čiūnai!
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Jei suvažiavimas praėjo, paly

ginti, sklandžiai ir atliko kas rei
kalinga, tai nemažesniu sklandu
mu ir pasisekimu praėjo kultūri
nė tų dienų programa.

Reikia aukštai vertinti mūsų 
dailininkų antrųjų parodų Mel
burne, kuri sutraukė veik visus 
Australijoje gyvenančius mūsų 
menininkus. Aišku, ji sulauks mū
sų spaudoj atskiro tinkamo |ver-

(Perkelta J 4 psl.)

3



4 MŪSŲ PABTOGS 1959 m. sausio 9 d.

LIETUVIŠKŲ ŠVIESULIŲ 
DEMONSTRACIJA

(Atkelta
Tarybų sudarymų, čia Krašto 
Valdybai suteikta teisių organi
zuoti ir koordinuoti Australijos 
lietuvių švietimo ir kultūros rei
kalus. Numatytas yra ir Kultūros 
Reikalams Fondas bei jo lėšų su
darymas. Lietuviškoji Australijos 
lietuvių bendruomenė statute įpa
reigojama mokėti Australijos lie
tuvio mokestį, kurį rinks Apylin
kių Valdybos, taip pat bus įpa
reigojamos visos lietuvių organi
zacijos rinkti kultūros reikalams 
rinkliavas nuo apmokamų pramo
gų-

šia proga Tarybos suvažiavimas 
savo atskirais nutarimais ir nus
tatė numatytųjų rinkliavinių mo
kesčių dydžius: kiekvienas dirban
tysis Australijos lietuvių bendruo
menės narys, pradedant šiais me
tais, mokės savo apylinkės valdy
bai 10 šil. metinio lietuvio mokes
čio, kurio 45% apylinkės valdyba 
panaudos savo apylinkės reika
lams, kiti 45% eis Krašto Valdy
bos reikalams ir tik 10% PLB 
Vyr. Valdybai. Kaip matome, be
maž visi pinigai liks Australijos 
lietuvių reikalams, kuriais bus 
galima efektingiau remti lietuviš
kasis švietimas ir kitos kultūrinės 
paraiškos čia vietoje. Tarybos 
Atstovų suvažiavime vyravo nuo
monė, kad šitokiam nuolatinio 
mokesčio nustatymui visi sąmo
ningi Australijos lietuviai nuo
širdžiai pritars ir savo pareigų 
atliks.

Pramoginis mokestis, kurio rin
kimą praktikavo jau ir pereitoji 
Krašto Valdyba, visiškai nenu
skriaudžia organizacijų, kurios jį 
rinko arba rinks. Sakysime, ko
kia nors lietuviškoji organizacija 
tą ar kitą dieną rengia viešų va
karą su aukomis ar bilietais. Tuos 
bilietus pardavinėjantis ar aukas 
renkantis tautietis prie tos orga
nizacijos bilietui nustatytos kai
nos dar prideda 6 penus, kuriuos 
surinkęs nuo visų bilietus perkan
čiųjų, atiduoda savo org. vado
vybei, kad visą surinktą sikspensų 
sumą persiųstų netarpiškai Kraš
to Valdybos iždininkui, čia ne
imamas pinigas iš organizacijos 
nusistatytos bilieto sumos, bet iš 
atskiro pramogos lankytojo. Or
ganizacija čia teatlieka tik tarpi
ninko vaidmenį.

Statuto priėmimas, kaip buvo 
minėta, užsitęsė dėl pagrįsto ats
tovų noro nuodugniai išnagrinėti 
taip svarbų darbotvarkės punktą. 
Tačiau ir šis reikalas, kurio pri
ėmimas reikalauja 2/3 balsų dau
gumos, buvo atliktas, pritariant

Melburno 
Dienomis

(Atkelta iš 3 psl.) 
tinimo ir aprašymo, čia reikia tik 
pabrėžti, kad Melburno australiš
koji spauda šią parodų laikė esant 
aukšto meninio lygio.

Žiūrovai, betgi, negalėjo įspėti 
vieno dalyko. Kur dingo sydnėjiš- 
kio Vlado Meškėno paveikslai, nes 
jie buvo pažymėti paveikslų sąra
še. Pasiteiravus, gauta labai ne
vienodų ir gan mistiškų paaiški
nimų. Dėl visos tos misterijos da
rosi liūdna. VI. Meškėnas, kaipo 
dailininkas, žinomas ne tik mūsų 
tarpe, bet yra iškilęs ir Australi
jos meno pasauly. Organizacinė 
klaida, dėl kurios mūsų visuome
nė negalėjo pamatyti šio dailinin
ko vertingų kūrybos darbų, — 
daugiau negu nemaloni.
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Bet už tai jokių misterijų nere

gėjome, kai sklidinai pripildėme 
Karmelitų salę, susirinkę pamaty
ti Adelaidės teatro-studijos buv. 
auklėtinių spektaklio. Ir pamatė
me. Pamatėme brandų teatrinį 
vienetą, pamatėme studijos vado
vo ir režiseriaus J. Gučiaus 7 me
tų nenuilstamo darbo vaisius, žiū
rėjome ir džiaugėmės. Džiaugė
mės ir išgyvenome kartu su akto
riais gilių Šarūno tragediją, jo 
žygius ir darbus valstybei apjung
ti. O po to juokėmės ir įtemptai 
sekėme tikrą profesionalinę vai
dybą, kai matėme nemirštamo Mo- 

iš 3 psl.)
didelei Tarybos narių daugumai.

PO TO SEKĖ VYKDOMŲJŲ 
ORGANŲ RINKIMAI NAUJAJAI 
KADENCIJAI. Krašto Valdyba, 
Kontrolės Komisija ir Garbės 
Teismas buvo renkami vėl dviems 
metams. Krašto Valdybos būstinė, 
kaip priimta naujame ALB-nės 
statute, ir toliau palikta Sydnė- 
juje. Taigi Krašto Valdyba ir 
Kontrolės Komisija buvo išrink
ta iš sydnėjiškių lietuvių, o Gar
bės Teismas, pagal nusistovėjusią 
tradiciją, iš •— adėlaidiškių.

Krašto Valdybon pagal balsą 
daugumą išrinkti: J. Jonaitis, T. 
Reisgienė, A. Kutka, V. Skrinska, 
V. Bitinas, A. Adomėnas ir E. Ko- 
lakauskas.

Krašto Kontrolės Komisijon: 
L. Karvelis, V. Simniškis ir V. 
Danta.

Garbės Teisman — E. Reisonie- 
nė, S. Čibiras, L. Martinkus, L. 
Garbaliauskas ir J. Lapšys.

Be to, šia proga perrinkta ir 
PLB-nės Seimo atstovai, kuriais 
buvo išrinkta S. Kovalskis, S. Či
biras, V. Jakutis, A. Mikaila ir J. 
Valys.

ALB-NĖS TARYBOS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS PRIĖMĖ IR 
PAVEDĖ IŠSIŲSTI ŠIUOS SVEI
KINIMUS: Australijos min. pirm. 
Menzies, Pasaulio Liet. Bendruo
menės Vyr. Valdybai, kuri šiuo 
metu reziduoja Kanadoj, Kauno 
ark. metrop. Juozapui Skvireckui, 
Lietuvos dipl. šefui min. Lozorai
čiui, VLIK’ui, Lietuvos Nepri
klausomybės Talkai, Lietuvos Ne- 
prik. Akto signatarui Steponui 
Kairiui jo 80 metų amž. sukak
ties proga, Melburno arkiv. Man- 
nix, UNO generaliniam sekreto
riui, visiems žinomam Amerikos 
liet, veikėjui p. Bachunui, Latvių 
ir Estų bendruomenių valdyboms 
Australijoj.

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
ABSOLIUČIA BALSŲ DAUGU
MA PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ, KU
RIOJE- APGAILESTAUJAMA 
DĖL LIETUVOS ATSTOVO 
MANDATO PRIE VATIKANO 
ATŠAUKIMO. Ją pasiųs telegra
mos forma suvažiavimo prezidiu
mas ir turinys bus paskelbtas 
“Mūsų Pastogėje” vėliau.

Suvažiavimas, išklausęs buv. 
Krašto Valdybos ir Kontr. Komi
sijos pranešimus, prašė' paskelbti 
Australijos lietuvių spaudoje šio 
turinio konstatavimų:

"Australijos Liet. Bendruome-

liero pamokymus, jog žmonoms 
mokyklos nereikia.

Trys valandos tyro džiaugsmo 
ir malonaus pasitenkinimo — pra
ėjo, kaip viena akimirka.
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O jau kitos dienos vakarų (29. 

12.28), St. Kildos Town Hall erd
vioje salėje susikaupę sekėme mū
sų tautos žadintojo Vinco Kudir
kos 100 metų gimimo sukakties 
minėjimą.

Albertas Zubras, gražiai pa
sveikinęs Krašto Tarybos suva
žiavimą ir prezidiumą bei visus 
susirinkusius, davė mums Tyrinę 
pynę, sudarytą iš tautos himno 
žodžių ir jo autoriaus darbų. Nė 
plačiausia biografija neįprasmintų 
to mūsų didelio tautos vyro var
do bei jo nuveiktų darbų, kaip 
tai padarė kalbėtojo iš sielos gel
mių trykštų žodžiai.

O po to, staiga pakliuvome į 
tolimos Lietuvos žaliuojančias 
pievas, ošiančius miškus, vaikščio
jome sriaunių upelių pakraščiais, 
vėsinomės senų sodybų soduose... 
O tai padarė, rodos, tiesiog iš 
Lietuvos atėjusi žavi lietuvaitė — 
ponia Karazijienė, puiki koncerto 
pranešėja, ir koncerto dalyviai: 
solistė G. Vasiliauskienė ir p. Čel- 
nos vadovaujamas drausmingas ir 
gražiai susidainavęs Melburno 
choras. — Lietuviškos dainos žo
džiai darė stebuklus, mes nematė
me dainininkų — mes matėme 
Lietuvą!

Nė kiek nenustebau, kai besi- 
skirstant iš koncerto išgirdau kal
bant — “Nori mūsų jaunimą su
laikyti nuo asimiliacijos ir ko li

giau jį išlaikyti lietuvišku — 
rengk dažniau tokius koncertus ir 
vesk jaunųjų būrius jų klausy
tis.” Taip, ne veltui skautų vado 
vybė organizuotai atgabeno į 
koncertą stovyklaujančius skau
tus. Buvo skelbta, kad sportinin
kai taipogi atvyks organizuotai į 
koncertą, bet jų nematėme.
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Būtų didelis nusikaltimas, jei 

užmirštume mūsų mielus šeimi
ninkus, melburniškius lietuvius. 
Pirmiausia reikia padėkoti Mel
burno apylinkės valdybai, kad vi
sus tuos didelius įvykius ji su
tvarkė labai organizuotai. Vi
siems atvykusioms buvo parūpin
tos nakvynės ir kiekvienas mūsų, 
pakliuvęs į jam skirto šeimininko 
rankas, pasijuto sutikęs senai ma
tytą giminę. Jei mums trūko šilu
mos dėl nepalankių Melburno kli
matinių sąlygų, tai mus gerokai 
kaitino šeimininkų globa ir rūpes
tis. Ko trūko išorėj, radome sa
vų tautiečių nuoširdume. Aš bu
vau liudytoju, kaip jie kartais 
išsprendžia ir nesantaikos reika
lus. Tai buvo Melburno Apyl. 
V-bos rengto N. Metų sutikimo 
pabaigoj. Prie išėjimo, du kresni 
melburniškiai karštai sprendė 
jiems vieniems žinomą reikalą, 
net kumščius panosėn sukišę. 
Staiga vienas jų griežtu balsu rik
telėjo: “Tu lietuvis ir aš lietuvis, 
dėl ko mes ginčijamės”. Antras nė 
žodžio neatręs tuoj atkišo anąjam 
ranką, abudu tvirtai pasikratė 
jas, apsikabino ir nulingavo.

Tokie yra melburniškiai.
L. Lygumietis

nes 6-tosios Papr. Sesijos Suva
žiavimas, išklausęs Krašto Val
dybos pranešimą ir Kontr. Komi
sijos aktą dėl buv. Kr. Valdybos 
iždininko S. Grinos pasisavinimo 
ALB-nės pinigų ir pasisavinimui 
paslėpti dokumentų suklastojimo, 
nutarė viešai pasmerkti S. Grinos 
veiksmus, kuriais padaryta dide
lės materialinės ir moralinės ža
los AL Bendruomenei.”

Po sveikinimų ir rezoliucijų

DŽIAUGSMAS IR ENTUZIAZMAS LYDĖJO 
MENO DIENU PARENGIMUS ■

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
MENININKŲ PARODA, SU
RUOŠTA KALĖDŲ ATOSTOGŲ 
METU MELBURNE SUVAŽIA
VIMŲ PROGA, BUVO DIDELĖ, 
GRAŽIAI SUTVARKYTA IR 
ĮVAIRI EKSPONATAIS, JŲ TE- 
MOMIS BEI SAVO FORMA. Jos 
įvertinimas M.P. pasirodys vėliau, 
tačiau čia norisi pabi'ėžti bendras 
parodos įspūdis, pailiustruojant 
didžiojo Melburno dienraščio “The 
Age” įvertinimo ištrauką. Kiti 
Melburno australų laikraščiai šią 
parodą vertino taip pat teigiamai, 
išminėdami išstatytųjų kūrinių 
pavadinimus ir jų kūrėjus.

1958 m. gruodžio 23 d. nume
ry, tarp kita ko, “The Age” apie 
parodą rašo:

“Paskutinioji iš daugelio įdo
mių meno parodų, vykusių šiais 
metais, yra lietuvių dailininkų 
Australijoj paroda, vykstanti Vik
torijos menininkų Galerijoje, Al
bert Str., East Melbourne.

čia pasirodo dailininkai ir 
skulptoriai, dabar gyveną Vikto
rijoj, New South Wales ir South 
Australijoj, su savo darbais, ku
rie gal būt nesąmoningai pabrėžia 
tarptautinį atspalvį, drauge iškel
dami vertingą tautinį charakte
ri-

Teisučio Zikaro skluptūros kū
riniuose ir paveiksluose ypatin
gai išryškintas šis bruožas, kas 
pilnai garantuoja jo aukštą re
putaciją, kaip dailininko, piliečio 
ir mokytojo. Jo sukurtoji “Kris
taus galva”, “Figūra” ir “Suža
dėtinė/’, nors aiškiai turi tautinių 
bruožų savo stiliuje, nesukelia 
mumyse abejonių savo nuoširdžiu 
jausmu ir formos vertingumu.

Vincas Jomantas yra labiau 
abstraktus, tačiau jo vario kūri
niai kalba į mus aiškiai apie jū
rą ir jūreivystę, kai tuo tarpu jo 
raižiniuose ir “Daržininke” daug 
žemės ir jos vaisių motyvų.

Tarp paveikslų ir kitų grafikos 
darbų krinta j akis Jurgio Bis- 
tricko “Gėlės” savo spalvų turtin
gumu. Vidos Kabailienės akvare
le ‘‘Gėlės ir Žuvys” bei pastelė 
“Ferny Creek” pasižymi savo ko
kybe ir charakteriu.

Jurgis Mikševičius stebi aty- 

priėmimo, buvo dar aiškintasi kai- 
kuriais bendruomenę liečiančiais 
plausimais. Uždarant šį darbingą
jį suvažiavimą, prezidiumo pirmi
ninkas J. Valys padėkojo visiems, 
gelbėjusiems jį surengti ir praves
ti, ypačiai Melburno Apyl. Valdy
bai dėl parūpinimo salių ir apy
linkės ponioms už atstovų vaiši
nimą.

Suvažiavimas buvo baigtas Tau
tos Himnu.

džiai ir sujungia škicą su harmo
nija. savo portretinėse studijose.

Litografiniai ir kiti Adolfo Vai
čaičio darbai parodo mums pilną 
galios ir jausmo dailininką”.

Kaip minėta, paroda buvo gausi 
savo kūriniais. Joje buvo išstaty
ta Jurgio Bistricko 2 pav., Paul 
Cleveland — 4, Vinco Jomanto
— 3, Vidos Kabailienės — 2, Eva 
Kubbos — 4, Vlado Meškėno (pa
veikslai neišstatyti), Jurgio Mik- 
ševečiaus — 3, S. Neliubšio — 1, 
Vaclovo Rato — 5, V. Rydlinsko
— 1, Henriko Šalkausko — G, 
Ad. Vaičaičio — 5, Teisučio Zi
karo — 8 ir Leono žygo — 3.

ADELAIDĖS LIET. TEATRO, 
VAD. REŽIRORIAUS J. GU
ČIAUS, ‘‘ŠARŪNO” MENINIS 
SKAITYMAS IR MOL1ERE KO
MEDIJOS “MOKYKLA ŽMO
NOMS" PASTATYMAS PALIKO 
ŽIŪROVAMS NEIŠDILDOMĄ ĮS
PŪDI-

Iš V. Krėvės “Šarūno” buvo 
duotos ištraukos, kurių pagrindinė 
idėja: Šarūnas — valstybės kū
rėjas ir karžygys. Visi artistai 
savo skaitytus vaidmenis, nors ir 
be teatralinės akcijos, atliko be 
priekaištų, žiūrovai išgyveno ne 
vieną dramatinį momentą, įsijau
tė j mūsų senosios Dainavos bui
tį ir turėjo pasididžiuotino pasi
gerėjimo, kaip tas pirmasis Lie
tuvos kūrėjas Šarūnas (B. Rai
nys) pradėjo pirmuosius būtiniau
sius žingsnius Lietuvai suvienyti.

Moliere komedija “Mokykla 
Žmonoms” buvo suvaidinta su 
pilnu profesijonaliniu sugebėji
mu. Arnoldą vaidino Z. Kučins
kas, Chrisaldą — B. Rainys, Oron- 
tę — A. Trinka, Enriką — A. 
Petrikas, Horacijų — A. Ratkevi
čius, Alein (tarną) — A. Gutis, 
Georgettę (tarnaitę) •— A. Uk- 
nevičiūtė ir Agnes — G. Matule
vičienė. Administracijos vadovas 
ir dekoratorius J. Matulevičius.

Vaidinimas praėjo darniai ir be 
priekaištų. Drabužiai buvo visai 
tinkamai vaizduojamiems laikams, 
o artistai savo vaidmenyse rodėsi 
ne mėgėjais, o tikrais, su patirti
mi profesijonalais.

Kas matė šį veikalą profesijo- 
nalų scenose, negalėjo jo nepri
lyginti tikro teatro vaidybai, su
keliančiai nemeluotą pasigerėji
mą.

VINCO KUDIRKOS KONCER
TAS — AKADEMIJA VYKO 
PUIKIOJE IR DIDŽIULĖJE, 
TALPINANČIOJE PER 1.000 
ŽIŪROVŲ, ST. KILDOS TOWN 
HALL SALĖJE. Lietuviškoji Mel
burno visuomenė su savo svečiais 
iš įvairių Australijos kampų už
pildė čia visas vietas. Susirinko 
mūsų sportininkai, rikiuotėje at
žygiavo iš Tautinės Stovyklos 
skautai. Buvo iškilni ir jaudinan
ti nuotaika.

Žymusis Melburno lietuvių vi
suomenininkas, lietuviškojo jau
nimo auklėtojas ir švietėjas, ne
nuilstamas spaudos darbuotojas 
ALBERTAS ZUBRAS pradėjo 
akademiją poetiškai paruoštu 
skaitymu apie mūsų Tautos Him
no autorių Vincą Kudirką. Salėje 
buvo tylu — visi kaupėsi žodžiuo- 
sna, kurie vaizdžiai mus perkėlė 
ano meto Lietuvon ir V. Kudirkos 
kūrybon. Neįprastai žavia forma 
buvo pertiekta mums vaizduoja
mos asmenybės ir jo kūrybos es
mė.

Po jo, gražia lietuvių kalba ir 
tarsena Algis šemetas padeklama
vo V. Kudirkos “Varpą” ir Rai
mundas Kazlauskas — “Manie
siems”.

Čia pat prasidėjo ir koncertinė 
dalis, žymi Adelaidės lietuvių 
solistė Genovaitė Vasiliauskienė, 
okompanuojant Miss Fitzgerald, 
publikai entuziastingai plojant ir 
prašant kartoti, per du kartu iš 
pildė “Vilnių” (iš operos Dalia)

;'į'i©KUPUOTOJE
LIETUUOJE

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

REFORMUOS IR AUKŠTĄJĮ 
MOKYMĄSI

Maskvos valdžios numatomoji 
švietimo reforma aukštąsias mo
kyklas paliečia panašiai kaip ir 
vidurines.

Numatoma beveik visiškai už
daryti duris į aukštąsias mokyk
las tiesiai iš vidurinės mokyklos 
išeinantiems ar išeisiantiems jau
nuoliams. Reikalaujama, kad 
kandidatas į aukštąjį mokslą bū
tų jau kurį laiką dirbęs gamyboje 
(Kai, ir jei, bus įgyvendinta vidu
rinių mokyklų reforma, tai tik 
privilege uotiejj . internatininkai 
galės būti baigę vidurinį mokslą 
būdami apie 18 metų amžiaus. 
Visi kiti, kol jie, bedirbdami įmo
nėse, vakarais ar korespondenci- 
niu būdu prieis iki vidurinio mok
slo baigimo, net ir kariuomenės 
tarnybos neskaitant, bus sugaišę 
iki gerokai po 20 ar net arti 30 
metų amžiaus).

Aukštojoje mokykloje, pagal 
naują planą, taip pat visas svo
rio centras numatomas skirti tik 
vakariniam ir neakivaizdiniam 
mokymuisi, kur nors bedirbant. 
Išimtis tik toms technikos ar che
mijos specialybėms, kur reikia 
daug teorinio ir laboratorinio dar
bo. čia pirmieji dveji ar treji 
metai numatomi palikti “dieninio 
mokymo būdu, atsitraukus nuo 
gamybos”, bet užtat baigiamieji 
metai (kiek jų beišeitų) turėsią 
būti jau sujungti su atitinkamu 
darbu įmonėse. I medicinos insti
tutus numato bepriimti tik tuos, 
kurie prieš tai bus kurį laiką dir
bę kaip pagalbinio medicininio 
personalo nariai ligoninėse bei 
ambulatorijose.

Aukštosios žemės ūkio mokyklos 
turėsiančios būti sujungtos su mo
komaisiais — pavyzdiniais ūkiais, 
kur studentai dirbtų ūkio darbus 
ir mokytųsi tik prisitaikydami prie 
žemės ūkio sezoninių darbų lais
vesnių protarpių.

Aukštųjų mokyklų skaičius nu
matomas didinti Sibire, Tolimuo
siuose Rytuose, Vidurinėje Azijo
je, tuo pačiu metu — "pašalinti 
nepateisintą aukštųjų mokyklų su
sitelkimą Maskvoje, Leningrade, 
Kijeve ir kaikuriuose kituose mies
tuose”. Lietuvai čia irgi galės 
būti pavojus, nes yra išgarsinta, 
kad Lietuvoje, daugiausia Vilniuje 
ir Kaune, veikia net 12 aukštųjų 
mokyklų... Studentijos, ypač, kaip 
dabar vien tik besimokančios, 
nepririštos prie fabrikų, susi
koncentravimas sostamiesčiuose, 
galbūt, pasidarė neparankus ir po
litiškai... Saugiau tą neramų ele
mentą nublokšti į Sibirą, arba lai
kyti be savitarpinio kontakto, iš
simėčiusį darbovietėse ir tik nak
timis sėdintį prie knygų...

Visos šios sąlygos bus patogios 
geriau atrinkti studijuojančius ir 
politiškai, turint prieš akis plane 
ypatingai pabrėžiamą tikslą, kad 
“Aukštąsias mokyklas turi baigti

— B. Dvarionio, “Oi, laukiau, 
laukiau” — S. Gailevičiaus, Va- 
silkėlės — V. Kuprevičiaus, Mimi 
iš Bohemos ir vieną ariją iš Tra
viatos.

Jaunas, malonus ir stiprus bal
sas klausytojams suteikė tikro 
pasigerėjimo ir dvasinio atsigai
vinimo.

Melburno Lietuvių Dainos Sam
būris, vadovaujamas dirig. AL
BERTO ČELNOS, savo programą 
sukirstė į tris dalis: dainavo miš
rus, vyrų ir moterų chorai.

Mišrusis choras išpildė: J. Ži
levičiaus Laisvės dainą, S. Šim
kaus — Oi pasakyk, Kačenausko
— Vai, žydėk, žydėk, Gruodžio ;— 
Mergužėle, mano miela, J.G. — 
Kur girios žaliuoja ir S. Sodei
kos šiaurės pašvaistė.

Vyrai sudainavo J. Karoso 
Stikliukėlį ir J. švedo Baltos gė
lės, o moterų choras — Budriūno 
Išauš pavasaris ir A. čelnos. — 
Oi, tai dėkui močiutei.

Chorui talkininkavo savo gra- 

žmonės, gerai įsisavinę specialybę, 
aktyvūs ir karšti Lenino idėjų k 
komunistų partijos politikos gynė
jai”...

KAS IR KAIP RUOŠIA
LIETUVAI ĮSTATYMUS

Maskvos leidimu (ir įsakymu), 
sovietinės teisingumo ministerijos 
sudaryta komisija rengia Lietuvai 
naujus civilinių ir baudžiamųjų 
įstatymų bei teisenos kodeksus ir 
teismų santvarkos įstatymą. At
skirai nuo civilinių įstatymų ko
deksų rengiami dar ir šeimos bei 
darbo kodeksai.

Anot Albino Liko (sovietinio 
teisingumo ministro Lietuvoje), 
kodeksuose atsispindėsiančios Lie
tuvos istorinės, ekonominės ir ge
ografinės ypatybės, būsią atsi
žvelgiama į lietuvių tautos tradi
cijas bei papročius... Bet lemia
mas rodiklis tiems kodeksams 
rengti, tačiau, yra Maskvos nusta
tyti “pagrindiniai dėsniai”, kurių 
kodeksus rengiant jau dabar griež
tai turi būti laikomasi, nors jie 
oficialiai dar ir nepriimti. O pa
grindinė medžiaga tiems kodek
sams — 1940 — 58 metais okupa
cinės valdžios vadinamieji įstaty
miniai aktai, kurių, pasirodo, pri
gaminta net keturios dešimtys 
tūkstančių, ir kurių kodifikuotas 
rinkinys sudaro šešis tomus.

Ir “pagrindiniai dėsniai”, ir tie 
“įstatyminiai aktai", kaip žinoma, 
komažiausia teturi bendra su lie
tuvių tautos tradicijomis ir papro
čiais...

Projektų rengėjai — atitinkamų 
pakomisių pirmininkai yra šie:

Baudžiamojo kodekso — V. 
Deksnys (dabai- sovietinio aukš
čiausio teismo Lietuvoje vicepir
mininkas), Baudžiamojo proceso 
kodekso — V. Galinaitis, Maskvos 
Lietuvai skirtas prokuroras (Ba- 
chatovo auklėtinis, ilgą laiką bu
vęs padėjėju prie prokuroro Ba- 
charovo), Civilinio kodekso — J. 
žėruolis, (dabar civilinės teisės 
katedros vedėjas Vilniaus univer
sitete), Civilinio proceso kodekso 
—• A. Kovalėlis (irgi teismo vice
pirmininkas), Darbo kodekso — 
S. Černiauskas (teis, m-jos skyr. 
viršininkas), šeimos kodekso — 
A. Žiurlys (teisių fak. vyr. dėsty
tojas), Teismų santvarkos — A. 
Likas (teisingumo min.)

Jų parengti projektai turės bū
ti svarstomi 22 asmenų komisijo
je, paskui dar būsią išsiuntinėti 
susipažinti įstaigoms ir partijos or
ganizacijoms.

• R. Spalis, gyvenąs Anglijo
je, yra beveik baigęs beletristini 
kūrinį “Alma Mater". Tai bus 
trečioji knyga iš serijos, kurios 
dvi pirmosios knygos vadinasi: 
"Gatvės berniuko nuotykiai” ir 
"Ant ribos”. “Alma Mater” bus 
iš studentų gyvenimo.

žiais pranešimais p. Karazijienė.
Choro dainas girdėjo tūkstan

tinė lietuvių. Nereikia nei api
būdinti šio darnaus vieneto me
ninio pajėgumo, nes klausytojų 
entuziazmas pasiekė pačią viršū
nę. Nemaža dainų, publikai ne- 
rimstant, buvo pakartota. Choro 
dirigento ir choristų įdėtosios pa
stangos, sukuriant tokį tobulą 
dainos vienetą, buvo atlyginta 
Krašto Valdybos pirmininko S. 
Kovalskio, Prezidiumo pirminin
ko J. Valio ir Kultūros Fondo 
pirmininko A. Mikailos sveikini
mais ir padėkomis.

Solistė G. Vasiliauskienė, dirig. 
A. čelna ir choristai buvo apdo
vanoti gausiomis gėlių puokštė*- 
mis.

Baigiant šį tikrai žavų koncer
tą visa salės visuomenė ir choras 
jaudinančiai sugiedojo Tautos 
Himilą.

Kultūrinėse Meno Dienose da
lyvavusieji liks nuoširdžiai dėkin
gi jų rengėjams ir vykdytojams.

Jv.
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IS MUSŲ VEIKLOS
AUSTRALIJOJ
1958 M. PABAIGOJE IR š.M. PRADŽIOJE 

ADELAIDĖJE

pabaigtuvės „
MELBOURNAS

NEWCASTELIO LIETUVIAI 
GRAŽIAI VEIKIA

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Šiųmetinės Kalėdos ir Naujie
ji Metai didesnių “sukrėtimų'' 
adelaidškiams nesuteikė; visko.-1 
slinko ramioj nuotaikoj. Vieninte
lis įvykis, kuris čia buvo skaito 
mas “tarptautiniu įvykiu", buvo 
studentų suvažiavimas, vykęs 
Adelaidėje gruodžio 27-30 dieno
mis. Nors čia suvažiavo Melbur
no, Sydnėjaus ir kitų Australijos 
universitetų studentai, tačiau jie 
nepasekė australų studentų pėdo
mis ir jokių pokštų nekrėtė. Dir
bo ir pramogavo visai lietuviškai 
ir lietuviškoj dvasioj. Lietuvių 
Namai, Gureckų namai ir Reisonų 
namai buvo tos vietos, kuriose 
lietuviai studentai sukoncentravo 
visų savo jaunatviškų energijų. 
Jie buvo įsijungę ir į bendrų nuo
taikingų Naujų Metų balių didžiu
lėje Wayville Hall. Tuos Naujųjų 
Metų sutikimo balius, kaip tradi
cijų, rengia Adelaidės Apylinkės 
Valdyba, tačiau ateinantį sutiki
mo balių pretenduoja iš Apylin
kės Valdybos paveržti Sporto Klu
bas “Vytis”, kuris ateinančiais 
metais Adelaidėn susikvies visos 
Australijos lietuvius sportininkus 
sportiniam sųskrydžiui. O studen
tai, kurių dalis taip pat yra ak
tyvūs sportininkai, tur būt vėl 
bus kviečiami į kitų vietovę. Ar 
negalima būtų tų dviejų subuvi
mų rengti vienu kartu ir vienoj 
vietoj ?

JUNGTINIS SEZONO 
ATIDARYMO BALIUS

Adelaidės Lietuvių Sųjunga ir 
ALB Moterų Sekcija š.m. sausio 
31 dienų Lietuvių Namuose ren
gia sezono atidarymo balių. Jud
rioji Moterų Sekcija svečius vai
šins spurgais, žagarėliais ir bly
nais. Tvirtinama, kad prie viso to 
labai tinkųs šaltas alutis (o juk 
bus dar gražiai šilta Adelaidėje). 
Alaus statinės būsiančios specia
liai atšaldytos. J šokio sūkurį sve
čius įjungsiąs visų jau pamėgtas 
Leningų orkestras.

SAVAITGALIO MOKYKLOS 
ŠVENTĖ

1958 m. gruodžio 13 d. Adelai
dės Savaitgalio mokykla iškilmin
gai užbaigė dar vienus savo mo
kslo” metus.

Užbaigtuvėms buvo sudaryta 
tikrai graži ir giliai lietuviška 
programa, kuria gėrėjosi susirin
kusieji tėvai ir artimieji.

Programos pradžiai buvo due
tas “Gyvulių Teismas”, kurį įsce- 
nizavo ponia Kalvaitienė ir kuria
me visa krūva mokyklos mokinių 
jaunatviškai pavaizdavo įvairius 
gyvulėlius ir paukštelius. Toliau 
sekė V. šmaižienės pasaka “Miš
ke Namelis”, kuriame jaunosios 
mokinės ir šoko ir dainavo, šių 
pasakų taip pat įscenizavo p. Kal
vaitienė, šokius paruošė p. Greb- 
liūnienė, dainas — p. G. Vasiliaus
kienė, o dekoracijas paruošė dail. 
Kudirka.

Po pertraukos sekė dainų, šo
kių ir eilėraščių pynė, kurioje D. 
Viliūnaitei pasigėrėtinai gražiai 
pranešinėjant, jaunieji sudainavo 
keturias daineles, pašoko tris tau
tinius šokius ir išsakė krūvų gra
žių eilėraščių.

Trumpoje Savaitgalio mokyklos 
apžvalgoje, kuri buvo dalinama 
kartu su programa, mokyklos ve
dėjas informavo, kad 1958 moks
lo metais mokyklų lankė 63 vai
kai, o žinių patikrinime dalyvavo 
58. Penki vaikai buvo nutraukę 
mokslų metų bėgyje. Mokykla 
visus šiuos metus (42 šeštadie
nius) pamokoms naudojo Lietuvių 
Namus ir čia mokėsi tikybos, lie
tuvių kalbos, Lietuvos istorijos, 
Lietuvos geografijos, tautinių šo
kių, dainavimo ir sporto, šiais 
metais mokykla suorganizavo bib
liotekų, kurioje jau yra per 100 
knygų. Bibliotekų tvarko Ir jai 
vadovauja mokyklos mokinys Au
gis Zarpoiskis. Antrasis jaunuo
lis, kuris aktyviai įsijungė į mo
kyklos darbų, yra Evaldas Rein- 
kė, kuris pamokų ir viešų pasiro
dymų metu pritaria akordeonu

mokyklos mokiniams šokant tau
tinius šokius. O mokyklos moki
niai 1958 m. atliko programų Mo
tinos Dienoje ir atskirai pasirodė 
Rugsėjo Aštuntosios proga.

1958 m. mokykloje dirbo: kun. 
5. Kungys, Blandienė, Grebliūnie- 
nė, Kalvaitienė, Vasiliauskienė, 
Zamoiskienė, Marcinkevičius, 
Reinke ir Statnickas (vedėjas).

Tėvų komitetų, kuris rūpinosi 
mokyklos gerbūviu ir kiek galėda
mas jai padėjo, sudarė Jucienė, 
Jurgelionis, Klimašauskienė ir Ul- 
dukis.

Mokyklos Vedėjas konstatavo, 
kad didžiausiais mokyklos rėmė
jais 1958 metais buvo Apylinkės 
Valdyba, švietimo Taryba, Cho
ras “Lituania", Moterų Sekcija, 
Lietuvių Sųjunga, Tėvų Komite
tas, Tėvai ir atskiri asmenys." Vi
siems jiems Vedėjas mokyklos už- 
baigtuvių proga yra pareiškęs 
nuoširdžių padėkų.

Programai baigiantis mokyklų 
baigusieji mokiniai gavo atitinka
mus pažymėjimus ir dovanų. Mo
terų Sekcija apdovanojo visus 
mokinius skanumynais, o Tėvų 
Komitetas įteikė kuklias dovanė
les mokytojams. Dėkodamas vi
siems, kurie mokykloje dirbo, 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Vasiliauskas pareiškė, jog mokyk
los nuveikti darbai yra daug di
desni už visus tuos darbus, ku
riuos atliko visos kitos organiza
cijos drauge paėmus.

DR. VINCO KUDIRKOS ŠIMTAS 
METŲ

Neskaitant gražių iškilmių, ku
riomis buvo kartu atžymėta 1958 
m. Tautos šventė ir Lietuvių Na
mų atidarymas p.m. rugsėjo 7 d., 
Adelaidės Apylinkės Valdyba 
gruodžio 14 d. surengė tikrai gra
žų ir įspūdingų Vinco Kudirkos 
šimto metų gimimo paminėjimų.

Išsamių paskaitų ųpie Kudirkų 
paskaitė Jonas Mockūnas, o meni
nėje programoje pasirodė daini
ninkai — G. Vasiliauskienė, Pau
lius Rūtenis, L. Pakalnis, akto
riai — J. Venslovavičius ir Z. Ku
činskas ir Lituania choras, vado
vaujamas muz. Vac. Šimkaus.

Būtų maža pasakyti, kad daini
ninkę G. Vasiliauskienę adelaidiš- 
kiai mėgsta. Ji yra laimėjusi jų 
širdis ir jie visada džiaugiasi ga
lėdami jos malonaus ir nuolatos 
tobulinamo balso pasiklausyti.

Paulius Rūtenis paskutiniu lai
ku rečiau pasirodo bendruose pa
rengimuose. Tikrai būtų malonu 
jį dažniau išgirsti.

Abiejų dainininkų solo dainos ir 
duetai minėjimo programų tikrai 
praturtino.

Aktoriai Venslovavičius ir Ku
činskas meistriškai perteikė Ku
dirkos Laborų ir Tilto atsimini
mus, o L. Pakalnis padeklamavo 
“Ne tas yra didis” ir “Šiaučius ir 
gizelis”.

Programų užbaigė Lituania cho
ras skambiai sudainuodamas Mo
tinėle, Sengalvėle; Eisim Brole
liai Namo ir Laisvės Dainų.

TRADICINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ

Adelaidės lietuvių Moterų Sek
cija, seniai jau tapusi visų ade- 
laidiškių širdimi, kuri rūpinasi 
visais be išimties per ištisus me
tus, metų pabaigoje visada ren
gia Adelaidės visuomenei tradici
nę Kalėdų eglutę. Tos eglutės 
metu visi vaikai, o jų čia mes tu
rime beveik du šimtu, apdovano
jami dovanėlėmis, o paskui ir tė
vai ir vaikai vaišinami bendrose 
Moterų Sekcijos suorganizuotose 
vaišėse.

Šiemet ši tradicinė ir tikrai 
puiki Kalėdų eglutė pirmų karta 
įvyko savuose, Lietuvių Namuo
se. Atitinkamai dekoruotoje sce
noje Savaitgalio Mokyklos moki
niai išpildė gražių programų, o 
Kalėdų Senelis visus vaikučius ap
dovanojo dovanėlėmis. Ir kiek 
daug čia jų buvo prisirinkę. Di
desnių, mažesnių ir dar ant ran
kų nešiojamų. Grynų lietuvių ir 
lietuviukų, augančių mišriose šei
mose, tačiau bendraujančių su lie
tuviais ir laikančių save lietuviais.

Ne vienas gerai prisimename 
tuos laikus, kada tėvas, nušluos
tęs savo prakaito lašus nuo pa
raudusios kaktos, ir dar kartų pa
žvelgęs į gražiai išrikiuotas gel
tono grūdo javų gubas, atsidu
sęs, tarsi išliedamaįs pats sa^eį 
Tam, kuris “palaimino laukus 
mūsų šalyje, ištaria: “Ačiū Die
vui, rugiapjūtė baigta, gražaus 
grūdo derėjo — bus pilni aruodai; 
turėsime gardžios duonelės aps
čiai”... Savi darbininkai ir talka- 
vę kaimynai, nupynę brandaus 
grūdo varpų vainikų, užtraukia 
sutartinę ir iš lėto žengia namų 
link, kur laukia jau paruošti so
tūs pabaigtuvių valgiai ir daugia
balsė armonika.

Šis vaizdas man prisiminė ir 
net sugriaudino, dalyvaujant Ma- 
ribyrnongo, Melbourne,, lietuvių 
savaitgalio mokyklos mokslo me
tus užbaigiant suruoštame akte.

Ponų Krausų namų svetainėje 
apstu suaugusių vyrų, moterų ir 
gražaus lietuviško jaunimo. Nebe
pakanka kėdžių visiems susėsti, 
todėl jaunimas puikiai įsitaiso 
ant išblizgintų, kaip veidrodis, 
grindų: ir gera ir patogu, kaip 
skautų stovykloje prie liepsno
jančio laužo.

Aktų pradėjo mokyklos vedėjas 
ir jos steigėjas p. Antanas Krau
sas ir savo išsamioje kalboje per
bėgo visų 8 metų mokyklos isto
rijų. Kaip tas tėvas rugių lauke, 
taip ir čia p. A. Krausas prisimi
nė visus šių mokyklų baigusius 
bei lankiusius jaunuolius ir dargi 
dabartinį jų gyvenimų. Iš jo kal
bos paaiškėjo, kad per 8 metus 
šių mokyklų lankė 60 mokinių, iš 
kurių 18 baigė ir gavo atitinka
mus pažymėjimus, o kiti, kurių 
dalis dėl persikėlimo gyventi ki
tur, ar paveikti pašalinės įtakos, 
mokyklų baigti netesėjo, nors ki
tos mokyklos lankyti ir nepradė
jo...

Štai tie, kurie pradėjo ir ište
sėjo: Viktoras Adomavičius, Regi
na Bulakaitė, Algis Kazlauskas, 
Jūratė Kemešytė1, Rūta Krausai- 
tė, Karolis Kazlauskas, Venius Ke
mėšis, Raimundas Kazlauskas, Ge
nė Katinaitė, Algimantas Grike- 
pelis, Audronė Andriukonytė, Ni
jolė Adomavičiūtė, Nijolė Grybai
tė, Rūta Kemešytė, Liucija Pet
kevičiūtė, Danutė Petkevičiūtė, 
Ilona Strimaitytė ir/Alvydas Gri- 
kepelis.

Tai gražus jaunuolių būrelis, 
puošiųs Melbourne lietuviško jau
nimo eiles.

A. Krausas prisiminė visus mo
kytojus, talkavusius mokyklai, 
štai ir jų eilė: Marija Bulakienė 
mokė visus 8 metus, kun. P. Vase- 
ris mokė 1951 metais, kun. J. 
Kungis mokė nuo 1952 m. iki 1956 
m., Vincas Motuzą mokė 1957 ir 
1958 m. Be to, trumpesnį ar il
gesnį laikų mokė: Veronika Kaz
lauskienė, Kazimieras Mieldažys 
ir Antanas Mikaila. Jiems visiems 
vadovas tarė nuoširdžių padėkų 
už atliktų darbų.

Taip pat buvo širdingai padė
kota visiems buvusiems ir esan- 
miems tėvų komiteto nariams, su> 
kuriais jam teko bendradarbiauti 
mokyklų išlaikant.

Savo kalbų mokyklos vedėjas 
baigė, išdalindamas šiais metais 
baigusiems pažymėjimus bei tų 
gražių dienų atminimui — po as
meniškų dovanų — knygų su pras
mingais įrašais.

Deja, r šį kartų ne visi vaikai 
buvo atvesti. Yra tokių "gryna
kraujų” šeimų, kurios nesirodo 
jokiuose lietuviškuose parengi
muose. Nesirodė jie net ir čia, 
bendroje visiems lietuviams su
rengtoje eglutėje, kur Moterų 
Sekcija tikrai laukė kiekvieno ir 
visiems buvo parengusi dovanėles

l TAUTINĘ STOVYKLĄ

Pereitų metų gruodžio 26 d. 
vakare iš Adelaidės į Melbournų 
išvyko per 30 Vilniaus Tunto 
skautų ir skaučių, dalyvauti visos 
Australijos lietuvių Tautinėje 
stovykloje, kuri įvyks pajūryje, 
netoli nuo Melbourne. Dalis skau
tų pradžioj dalyvaus metinėj 
sporto šventėj, o vėliau prisijungs 
prie stovyklos.

Ponia M. Bulakienė savo vado
vautos grupės mokiniams, išklau
siusiems lietuvių kalbos dalykus ir 
išlaikiusiems egzaminus, įteikė 
atatinkamus pažymėjimus bei savo 
asmeniškas dovanas — knygas.

Melbourne Apylinkės Valdybos 
narys Ignas Alekna pasveikino 
baigusius mokyklų, palinkėjęs vi
sur ir visada išlikti tauriais lietu
viais; dėkojo mokytojams už at
liktų jų tautini darbų bei p. 
Krausų šeimai, kuri per visus 8 
metus nemokamai teikė savo na
muose mokyklai patalpas bei jas 
prižiūrėjo.

Kultūros Fondo Melbourne sky
riaus valdybos narys I. Geštartas, 
įteikdamas baigusiems mokyklų 
jaunuoliams dovanas, linkėjo bū
ti ištikimais tėvynės Lietuvos vai
kais.

Tėvų komiteto vardu nuoširdų 
žodį tarė p. P. Dagys, dėkodamas 
mokytojams už jų vaikų mokymų 
pažinti ir pamilti savo tėvų žemę. 
Padėkų išreikšdami, mokyklos mo
kiniai visus mokytojus apdovano
jo gražiomis gėlių puokštėmis.

Po to sekė mokyklų baigusių ir 
lankiusių mokinių pasirodymas: 
deklamacijos, skaitymas ir dainos, 
čia buvo įrodyta tėvams ir sve
čiams, kad šioje mokykloje vaikų 
praleistos kelios savaitgalio va
landos nenuėjo veltui, kad vai
kams duotas tvirtas lietuvių kal
bos bei tėvynės pažinimo pagrin
das.

Svetainėje programai pasibai
gus, visi dalyviai buvo paprašyti 
į kiemų, kur pasirodė iš tėvynės 
išvaryta indėnų gentis apsirėdžiu
si iš žolių (ajarų) pasiūtais sijo
nais. Pasenęs genties vadas (A. 
Krausas), ragindamas jaunųjų 
kartų visada kovoti už savo šalį, 
genties valdžių perdavė jauniau
siam nariui “Juodajai Kojai” (A. 
Milvydui).

Mokyklos šventė buvo baigta 
vaišėmis mokiniams, mokytojams 
ir svečiams, kurias paruošė moki
nių tėvai. Prie vaišių stalo, už
kandžiaujant ir gaivinantis vaisių 
sultimis, vėl skambėjo gražios dai
nos sutartinai padainuotos mūsų 
liaudies ir skautiškos dainos.

Baigiant dar kartų tenka grįžti 
prie lituanistinio mokymo. Many
čiau ir nuoširdžiai patarčiau tė
vams, kad tuo, kų vaikai įgijo šio
je mokykloje, nereikėtų pasiten
kinti. Reikia, kad vaikai pradėtų 
lankyti gražiai veikiančius litua
nistinius kursus, kuriuose jie dar 
daugiau pagilintų įgytas žinias, 
artimiau susidraugautų su dides
niu bei įvairesniu būriu lietuviukų 
ir aktyviai įsijungtų į lietuviškų 
jaunimo organizacijų (skautų, 
sportininkų ir kit.) eiles. Nauda 
būtų neabejotina.

Svečiai ii Plundakų

LIETUVIŠKA DAINA 
AUSTRALŲ MOKYKLOS DAINŲ 

REPERTUARE

Melbourne, Heidelberg’o aukš
tojoj mokykloj mokslo metų už
baigimo proga australai mokiniai 
sudainavo lietuviškų liaudies dai
nų: “Lėk, sakalėli”.

Šių dainų į mokinių choro dai
nų repertuarų pasiūlė įvesti tos 
mokyklos mokytoja, lietuvė, p. E. 
žižienė, o jų išmokė dainuoti pa
gal duotas gaidas tos pačios mo
kyklos muzikos mokytoja p-lė M. 
Lynch.

Mokyklos direkotrius viešame 
posėdyje, apgailestaudamas p. E. 
žižienės išvykimų j kitų mokyk
lų, kur ji perkeliama su paaukš
tinimu, kartu pasidžiaugė, kad 
jos atiminimu: mokyklos choras 
savo repertuare ir ateityje turė
siąs išmoktųjų dainų.

S.

J. Strautins
5-TH FLOOR
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Per šių metų lapkričio mėnesį 
Newcastelio apylinkėje buvo trys 
svarbūs lietuvių veiklos poreiš- 
kiai apie kuriuos aš noriu čia ir 
pakalbėti.

1. Lapkričio 15 d. Newcastelio 
Latvių Sųjunga šventė savo ne
priklausomybės šventę, į kurių 
raštu buvo pakviesti ir vietiniai 
lietuviai, bet negalint kitiems da
lyvauti, bendruomenę atstovavo 
pirmininkas P. Brūzga ir sekreto
rius J. Viskauskas. Programoje 
buvo trumpa paskaita, deklama
cijos, ir tam reikalui specialiai iš 
Sydnėjaus pakviesta dainininkė 
Olga Pijole išpildė keletu latvių 
liaudies dainų. Lietuvių vardu 
sveikino J. Viskauskas. Reikia 
pabrėžti, kad Newcastelyje pa- 
baltiečiai laikosi draugiškai ir 
tarpusavyj sugyvena gerai, čia 
yra įsteigtas Pabaltijo Tautų Ko
mitetas, kurio pirmininku šiemet 
yra P. Brūzga. Komiteto veiki
mas kol kas apsiriboja tik ben
dru 14 birželio išvežtųjų Sibiran 
minėjimo ruošimu ir glaudžiu 
bendradarbiavimu ruošiant savo 
tautinius minėjimus arba šokių 
vakarus.

2. Lapkričio 22 d. Apylinkės 
valdyba suruošė Kariuomenės 
šventės minėjimų. Atidarymo žo
dį tarė pirmininkas P. Brūzga. 
Toliau buvo numatyta Dr. Kišono 
paskaita, bet, jam išvykus į Syd- 
nėjų, jo paruoštų paskaitų skai
tė J. Viskauskas. Kadangi publi
ka susirinko pavėluotai tai ir 
programa buvo labai sutrumpin
ta. šiemet nauja darbo sritis at
sidarė Newcastelyje: įsisteigė sce
nos mėgėjų būrelis, kuris žengė 
savo pirmuosius žingsnius Kariuo
menės dienos minėjimo proga. 
Šios nedidelės, bet pasiryžusios 
grupės buvo suvaidinta Juozo 
Vedegio iš spaudos draudimo lai
kų vieno veiksmo drama. “Lais
vėjimas”. Vaidino: V. Leonavi
čius, M. Bučytė, H. Zakarauskas, 
D. Bajalytė, P. Leonavičius, V. 
Jazbutis, č. Zakarauskas, J. Za
karauskas. Kostiumus pritaikė Z. 
Zakarauskienė, grimavo A. Zaka
rauskai tė ir šviesų derino J. Leo
navičius. Režisavo — J. česnai- 
tis.

Reikia pabrėžti, kad per labai 

CAMPERDOWNO MOKYKLOS ŠVENTĖ
Sydnėjuje

1958 m. gruodžio 14 d. Camper- 
downo sekmadieno mokyklos už
baigimas praėjo šventiškoj nuo
taikoj. Po padėkos maldų bažny
čioje, mokyklos globėjas kun. P. 
Butkus pradėjo šventę, kreipda
masis į tėvelius ir vaikučius, sa
kydamas, kad jie ir ši mokykla 
kartu — tai tarsi dvi rankos, ku
rios ginasi nuo nutautėjimo pavo
jų. Ypatinų padėkų jis išreiškė 
mokytojoms — p.p. A. Savickienei 
ir A. Bernotaitei, kurios jau 3-jus 
metus šioje mokykloje dirba ir au
kojasi, neimdamos jokio atlygini
mo. Pasidžiaugta ir darbo vaisiais. 
Trys mokiniai: R. Adomėnaitė, A. 
Bernotas ir A. Savickas išlaikė 
egzaminus ir gavo gražius pažy
mėjimus.

Bet ypač su dėmesiu ir džiau
gsmu buvo priimtas mokyklos pa
ruoštas vaizdelis: Naujų Metų 
Senis — gautap iš Lietuvos. Nors 
jie pavadino jį naujų metu seniu- 
mi, bet visuose eiliuotose pos
muose jautėsi tas pats mūsų Ka
lėdų Senelis arba — tikriau sa
kant — vyskupas šv. Nikalojus. 
Artistai: N.M. Senis — A. Savic
kas, kiškis — A. Bernotas, vove
rytė — R. Adomėnaitė, lapė — C. 
Šaparaitė, vilkas — H. Lukšė, 
tinginių maišas — R. Bukevičius, 
snaigės: D. Adomėnaitė, L. Ge- 
čiauskaitė, D. Juraitytė, R. Ka
minskaitė ir C. Šaparaitė, nykš
tukai: D. Gečiauskas, R. Juraitis, 
C. Kapočius, R. Bukevičius. — vi
si Camperdowno mokyklos moki
niai. Tik baleto numerį išpildė 
Akva Meiliūnaitė, akomponuojant 
A. Bačiuliui, jau pernai baigusi 
šių mokyklų. Po vaizdelio sekė dai
nos — choru: Daug daug daine
lių, Ant kalno mūrai, Leiskit j 
Tėvynę ir L. Gečiauskaitės dek
lamacija “Lėlė”, čia pat išpildyta 
svečio jaunojo R. Badausko smui
ko solo: Mermaicon, Simfoni, The

trumpų laikų vis dėlto vaidinimas 
buvo pastatytas gana gerai ir vai
dintojai parodė, kad sugeba vai
dinti. Pirma vaga visada yra sun
ki, bet tikimės kad šis scenos mė
gėjų būrelis, dirbs ir toliau.

čia norėčiau padėkoti ne tik 
artistams, bet ir kitiems lietu
viams, remiantiems kultūrinę lie
tuvių veiklų būtent: skolinan
tiems rūbus vaidinimui, užledi- 
žiantiems butų repeticijoms ir ki
tais būdais prisidedantiems prie 
lietuviškos veiklos.

3. Lapkričio 26 d. City Hali 
YWCA suruoštam kalėdų eglučių 
festivaly Newcastelio apylinkės 
choras išpildė 4 dainas: Tėviškė
lė, Stikliukėlis, Oi kas sodai ir 
Vėliavos iškeltos plaka. Chorui 
dirigavo S. Žukas. Choristės tau
tiniuose rūbuose sudarė daug įs
pūdžio 600 žiūrovų salėje. Dai
nos skambėjo darniai ir švariai. 
Dainoj “oi kas sodai” solo parti
jų išpildė M. Bučytė, švariu altu 
ir gerai išlavintu balsu savo par
tijų atliko labai gerai.

Apylinkės tautinių šokių grupė 
pašoko Rugučius, Oželį ir Kubilų.

šoko: P. ir J. Leonavičiai, č. 
ir H. Zakarauskai, R. Šimkus, V. 
Jazbutis, A. ir B. Zakarauskaitės, 
M. Bučytė, N. Levickaitė, D. 
Skuodaitė ir Z. Zakarauskienė. 
Akordeonu grojo V. Liorencas.

Tiek choras, tiek šokėjai šį kar
tų užsirekomendavo labai gerai ir 
vietinei publikai labai patiko. 
Plojimai sekė po dainos ir šokio.

Kalėdų eglutė, pats medis, kaip 
ir pernai buvo papuoštas iš šiau
dų padarytais papuošalais su po
pieriniais angelais, kabančiais 
tarp jų. Vienas iš žymesnių nau
jų dalykų prie eglutės — tai di
delis vėjo malūnas, kuris sudaro 
gražų*’ įspūdį. Apskritai lietuvių 
eglutė žymiai skyrėsi nuo kitų 
kraštų eglučių ir kartais sutrauk
davo gana daug žiūrovų.

Eglutei papuošalus 1956 m. pa
gamino p.p. Rimgaudai apylinkės 
valdybai prašant, ir šį darbų daro 
kasmet.

šiemet p.p. Rimgaudams pa
puošti Kalėdų Eglutę miesto sa
lėje padėjo p.p. K. Barščiai ir 
p. Džiugelienė.

Baltrui Drožė

Sedmen. — Vėliau įsidrąsino ir 
patys mažieji svečiai deklamuoti 
ir dainuoti.

Pagaliau, atėjo ir “tikrasis” 
Kalėdų senelis su dovanomis vi
siems geriems vaikučiams.

Dėkodamas tėvų komiteto var
du, p. A. Adomėnas įteikė dova
nas — mokyklos įsteigėjui kun. 
P. Butkui ir tiek daug darbo ir 
paruošimo įdėjusioms mokyto
joms: p. A. Savickienei ir p. A. 
Bernotaitei.

Už gražiai ir turtingai papuoš
to bendro stalo vyko reto nuošir
dumo vaišės vaikučių Ir tėvelių.

Prie šių vaišių ir šventės pa
rengimo daug dirbo ir tėvų komi
tetas: A. Adomėnas, p. M. Jurai- 
tienė ir p. Adomėnienė.

Visi skirstėsi maloniai nusitei
kę ir laukdami ateinančių metų 
dar gausiau lankomos mokyklos 
pradžios.

k.p.

AUKOS KLAIPĖDOS 
BAŽNYČIAI

Sv. P. Marijoi Taikos Karalie
nei bažnyčiai, statomai Klaipėdo
je aukojo: Marija Astrauskienė £ 
10, Juozas, Teresė ir Stasė Kūrai 
vėl £ 10, Ben. Stelmokaitis £ 1 
ir P.D. £ 10. Viso £ 31. Pridėjus 
anksčiau paskelbtus auktotojus, 
Sydnėjuje surinkta jau £ 66. Šie 
pinigai per Telšių Vyskupijos Ku
nigų Komitetų Amerikoj geromis 
sąlygomis persiunčiami j Lietuvę. 
Aukos priimamos ir toliau.

Kun. P. Butkui

SOTUS IR APSIRENGĘS BO

DAMAS ATSIMINK VARGSTAN

ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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, ROMAS STAKAUSKAS

AMERIKOS LIETUVOJAMERIKOS LIET. STUDENTU SUVAŽIAVIMAS
Nesenai į Ameriką išvyko M.P. 

bendradarbis R. Stakauskas. Re
dakcija džiaugiasi, kad šis jaunas 
akademikas, žinomas savo repor
tažais ir feljetonais, kurie dažno
kai rodydavosi perijodinėj spau
doj čia ir užjūriuose, sutiko ir to
liau bendradarbiauti, informuoda
mas šio laikraščio skaitytojus apie 
Amerikos lietuvių kultūrines pa
raiškas ir kitas aktualijas.

Linkime jam gražaus gyvenimo 
naujoje žemėje.

M.P. Redakcija

ĮŽANGA
“Atminkite, kad mūsų gretos 

mažėja, o darbai didėja”, pareiš
kė suvažiavime LSS pirmininkas 
Ad. Mickevičius.

Pasiryžimas rimtai atsiduoti 
LSS darbui lydėjo šį Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažiavimą 
didžiausiame ir gražiausiame Det
roito viešbutyje “Statler” pr. me
tų lapkričio 27-30 dienomis.

Laikoma, kad suvažiavimas bu
vo ramesnis, mažiau dinamiškas 
gal dėl to, kad atskiros studentų 
ideologinės grupės pasirodė kiek 
pasyvesnės. Taigi toli gražu čia 
nebuvo jokių agresyvinių nuotai
kų, kokios vyraudavo ankstyves
niuose suvažiavimuose. Tuo būdu 
aiškiai nusivylė tie, kurie tikėjosi 
karštų ginčų, stiprių “apsišaudy
mų”, karidorinių bei šalinių agi
tacijų, gyvų rinkimų ir t.L Visi 
suvažiavimo darbai praėjo jau
kioj džentelmeniškoj nuotaikoj.

Kaikas, daugiau iš vyresniosios 
kartos, reiškė saviške nepasiten
kinimo ar nustebimo tam faktui, 
kad mūsiškiai studentai įsidūrė ne 
kokion eilinėn saliukėn, bet pa
sirinko šaunų “Statler Hilton" 
viešbutį.: Sunku tikėti, kad šis už 
metimas būtų teisingas. Studijuo
jantis jaunimas turėjo prieš akis 
ne tik patogumų reikalą, bet ir 
reprezentacinį motyvą. Suvažiavi
mas šauniausiam Detroito vieš
butyje atkreipė kitataučių dėmesį 
į lietuvišką įvykį. Eilė sveikinimo 
laiškų ir telegramų buvo adresuo* 
ti viešbutin. Gražiausiame vieš
bučio prieangyje kabojo didžiulė 
Lietuvos Trispalvė — įvykis, ku
ris buvo pastebėtas ir paminėtas 
miesto įtakingiausios spaudos.

Suvažiavimui pirmininkauti bu
vo išrinkti kol. S. Banaitis ir kol. 
A. Gečiauskas. Centro v-bos ir 
skyrių v-bų posėdis įvyko pr. me
tų lapkričio mėn. 27 d. Vėliau su
važiavimo buvo patiekta šio po
sėdžio darbų santrauka: nuveikta 
nemažai, o ateities planų užsimo 
ta dar daugiau. Keletas pavyz
džių: numatytos studijų dienos te
ma — “Lietuvių kultūra tėvynėje 
ir tremtyje". Numatyta padidinti 
“Studentų gaires”, susisiekti ir pa
laikyti ryšį su kitų kraštų lietu
viais studentais, suorganizuoti 
tremtinių studentų konferencijų, 
stengtis padėti kitiems išvystyti 
aktyvesnę antikomunistinę pro- 
pogandą ir turėti vienetą, kuris 
kalbėtų visų ištremtųjų studentų 
vardu, žinoma, didokas šių atei
ties planų procentas nebuvo de
taliai konkretizuota, ką atliks 
naujoji valdyba.

LITUANUS
Suvažiavime svarbiausią vietą 

užėmė Lituanus reikalų svarsty

mas. Lituanus redakcijos praneši
mą pateikė vyr. red. dr. V. Vy
gantas. K. Skrupskelis perskaitė 
administracijos pranešimą, su
teikdamas tarsi skersinį pjūvį tos 
gausios korespondencijoj Jcurią 
kasdien gauna Lituanus adminis
tracija. Lituanus yra plačiai sklei
džiamas po pasaulį ir skaitomas 
beveik visose laisvojo pasaulio 
universitetų bibliotekose, susilauk
damas daug dėmesio tiek iš lietu
vių, tiek iš kitataučių pusės. Li
tuanus remti komiteto pirminin 
kas V. Kalmantas pateikė komi
teto pranešimą, iš kurio matylis 
kokį milžinišką darbą komitetas 
atliko.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Jautrioj ir studentiškoj nuo

taikoj praėjo susipažinimo vaka
ras. Programą išpildė Kolegos ir 
Kolegės iš Detroito su dainomis, 
pasirodymais ir t.L Pati vakaro 
nuotaika aiškiai atsispindėjo se
kančią dieną, nes paskaitų tvar
karaštį reikėjo kiek pavėluoti... 
kad "pavargę” studentai galėtų 
išsimiegoti...

PASKAITOS IR DEBATAI
Visos keturios suvažiavime 

skaitytos paskaitos buvo viena už 
kitą įdomesnės. T. Remeikio” 
žvilgsnis j išeivijos lietuvio stu
dento charakterį” iškalbingai ban
dė giliau įžvelgti į šių dienų stu
dentą.. Dr. A. Nasvytis savo pas
kaitoje “Lietuvių Studentų Są
junga ir Lietuvių Bendruomenė” 
išryškino lietuvių Bendruomenės 
sąvoką, kūrimą, struktūrą ir pa
brėžė studentų privalumą jai pri
klausyti. A. Augustinavičienė savo 
paskaitoje “Romantiškumas lietu
vių liaudies kūryboje” nurodė lie
tuviško romantiškumo skirtumą 
nuo kitų tautų, iškėlė šios idėjos 
nepaprastą svarbą Lietuvos tauti
niam atgimimui 19-tam šimtmety 
ir ragino studentus j ieškoti ro
mantikos mūsų rašytojų kūryboje. 
Neperseniausiai dar dėsčiusi oku
puotos Lietuvos mokyklose B. Bi- 
levičiūtė skaitė paskaitą “Dabar
tinis Lietuvos studentijos gyveni
mas". Prelegentės tikslus sintak
sės vartojimas ir gražus kirčiavi
mas mums parodė, kiek toli mes 
nutolome nuo savos kalbos gry
numo. Paskaitininkė vaizdžiai nu
pasakojo sunkias Lietuvos stu
dentų sąlygas. Dažnam studentui 
net nepakanką valgio. Baigę mo
kslą, jie esą siunčiami dirbti į 
“plačiąją tėvynę”. Lietuvoje gau
ti vietą yra beveik neįmanoma. 
Nežiūrint privalomos rusų kalbos 
ir komunistų ideologijos piršimo, 
studentija nesanti nei surusėjusi, 
nei sukomunistėjusi. Tautinis są
moningumas esąs gyvas, nors vie
šai ir neįmanoma jo rodyti.

SVEIKINO VICEPREZIDENTAS 
IR SENATORIAI

Reprezentacine prasme šis su
važiavimas buvo tikslus ii- pavy
kęs. Nedaugei lietuviškų suvažia
vimų susilaukia sveikinimų ir laiš
kais ir telegramomis iš tokių vie
tų ir asmenų, kaip kad šį sykį su
silaukė mūsų stfidentjija. jLaetu- 
vius studentus pasveikino Baltie
ji Rūmai (prezidento vardu, Mr. 
Fox), gautas asmeniškas laiškas 
— sveikinimas iš vice-prezidento 
pavaduotojo Herter, sveikinimo 
R. Nixon, sekr. S.F. Dulles ir jo 

laišką atsiuntė assist, sekretary 
Andrew H. Berdig, beto, bene 
pirmą kartą lietuvius sveikino 
vyr. teisėjas iš Aukšč. Teismo — 
E. Warren. Laišką ir telegramą 
atsiuntė Michigano valstijos gu
bernatorius G.M. Williams ir svei
kino arti dvidešimt senatorių.

Sveikinimus atsiuntė ir visa ei
lė kongreso atstovų, iš kurių bū
tina paminėti Atstovų Rūmų dau
gumos lyderio John Me Cormack 
ilga ir nuoširdi telegrama.

Visi šie mus sveikinusieji pa
reigūnai pareiškė savo simpatijas 
ir paramą ne vien tik Lietuvių 
Studentų Sąjungai, bet ir visiems 
lietuviams bei Lietuvos reikalams. 
Suvažiavimas taip pat susilaukė, 
sveikinimų raštu (bankete daly
vavo ir jų atstovai) iš afrikiečių 
studentų unijos, Arabų studentų 
or-jos centro ir Izraelio studentų 
draugijų.

BANKETAS
Suvažiavimo bankete, įvykusiam 

lapkričio 29 d. Statler Hilton vieš
butyje, kalbėjo Pasaulio Liežu
vių Bendruomenės pirmininkas J. 
Matulionis. Bankete buvo pers
kaityti visi paminėti sveikinimai. 
Sol. A. Stempužienė gražiai iš
pildė meninę programos dalį. Po 
banketo įvyko šokiai. Puoąni vieš
bučio salė, puiki muzika, spal
vingos kolegių suknelės ir kva
pios rožės jų rankose bei bendros 
dainos — daug kam sukėlė senai 
praėjusių dienų prisiminimus iš 
Lietuvos.

UŽDARYMAS —
IŠKILMINGAS POSĖDIS

Sekmadienį įvyko specialios pa
maldos ir iškilmingas suvažiavimo 
uždarymas. Už šio suvažiavimo 
sklandų uždaromojo posėdžio pra- 
vedimą valdyba gali pasiploti per 
petį ir išdidžiai paklausti: Kokia 
kita lietuviška organizacija suge
bėtų iškilmingą posėdį pradėti, jį 
atlikti ir užbaigti lygiai per 15 
min.7 Labai sėkmingas iškilmin
go posėdžio pravedimas, nereika
laująs 2 ar 3 vai., bet užtrukęs 
tik 15 min., tiš tikrųjų stebėtinas. 
Per tą laiką buvo pasakyta kalba, 
skaityti uždaromieji sveikinimai, 
perskaitytos ir priimtos rezoliuci
jos ir sugiedotas Tautos Himnas. 
Tatai, iš tikrųjų, įsidėmėtina vi
siems kitiems ilgųjų lietuviškų po
sėdžių rengėjams-

Suskambėjus paskutiniems Him
no atgarsiams, pajutome, kad 
1958 metų L.S.S. suvažiavimas ta
po jau praeitimi. Dainuodami 
skirstėsi visi, palikdami šaunioje 
viešbučio fojė tebekabančią Tris
palvę ir mus tebesveikinančią 
viešbučio iškabą:

“Welcome Lithuanian Students 
Association!”

★ Lietuvių grafikų paroda 
Miunchene buvo atidaryta spalio 
viduryje tarptautiniuose rūmuose 
“Haus der Begegnung”. Dalyvau
ja dailininkai Paulius Augius, Vik
toras Petravičius, Alfonsas Dargis, 
Vaclovas Ratas, Romas Viesulas ir 
Alfonsas Krivickas. Be pastaro
jo, kuris gyvena Vokietijoje, kiti 
savo darbus prisiuntė iš JAV ir 
Australijos. Vokiečių spauda 
("Sūddeutsche Zeitung” ir kt.) 
apie parodą atsiliepė palankiai ir 
pabrėžė jos menišką vertę.

NAUJI RAŠYTOJU D-JOS NARIAI
%

RAŠYTOJŲ SEIMĄ PAGAUSĖJO
Albinas Baranauskas gimė 1924 

G.3 d. Bartininkų km. ir vis., Vil
kaviškio aps.. Vilkaviškio gimna
ziją baigė 1944 m. Pradėjo rašyti 
ankstyvais vaikystės metais. Dar 
būdamas gimnazijoje, vertė knygą 
iš prancūzų kalbos Sakalo leidyk
lai. Atvykęs į JAV jis bendradar
biavo įvairiuose laikraščiuose bei 
žurnaluose. 1956 m. Nidos leidyk
la išleidžia Baranausko novelių 
knygą “Sniego platumos", už ku
rią “Aidai” paskyrė 1956 — 57 m. 
premiją. Premijuotasis autorius 
pasižymi sklandžia, gyva kalba. 
Yra pamėgęs vaizduoti lietuvišką 
kaimą.

Irena Naudžiūnąitė gimė 1922. 
3.20 d. Kaune. 1935 m. baigė mer
gaičių amatų mokyklą Kaune, po 
to Saulės gimnazijos 6 klases. Li
gi 1942 m. lankė Kauno konser
vatoriją. Nuo 1943 m. gyvena 
Austrijoje. Rašyti pradėjo būda
ma 10 metų. Eilėraščius ir apsa
kymus spausdino žvaigždutėje, vė
liau įvairiuose jaunimo žurnaluo
se. 1957 m. išleido romaną “Tai
ka ateina į slėnį”. Romane vaiz
duojami paskutiniai karo metai 
Austrijoje, veikėjai daugiausia 
austrai. Autorė gerai pažįsta 
vaizduojamus žmones, veikalo tu
rinys koncentruotas.

Jeronimas Ignatonis gimė 1902. 
3.13 d. Raseinių aps.. 1926 m. 
baigė Panevėžio mokytojų semina
riją, 1943 m. Vilniaus u-to huma
nitarinių m. f-tą. 1929 —33 m. 
buvo Kauno Aklųjų instituto mo
kytojas, 1934 — 39 Kauno pradi
nių mokyklų mokytojas, 1939 — 
40 Alytaus prad. mokyklų inspek
torius, 1940 — 41 Švėkšnos, 1941 
— 41 Kauno IX gimnazijos moky
tojas. Nuo 1927 m. rašė eiles, no
veles, radijo vaizdelius. Turi pa
rašęs romanus “Svetimas kūnas” 

I “Savi pas savus” Į
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU- A 
VISKĄ IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS | LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. ]

O TOKIA {STAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., 1
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PASTŲ.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS. j

Užiaką ramia sąžine laukite pakvitavimo ii savo artimųjų, nes už siuntinį atsako
BALTIC STORES BENDROVĖ. j

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nea Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas.
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais. )

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntiniui, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos šutei- Į
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius. J

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa- 
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek

J siuntėjui tiek gavėjui. į
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų” prie

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu. I

I BALTIC STORES BENDROVĖ
j 4 (SAVININKAS Z. JURAS)

' 421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND.

ir "Kartoteka”. Romanas “Ir ne
vesk į pagundą" gavo Draugo 
1957 metų premiją. Premijuota
sis romanas kompoziciškai apval
dytas, įtikinamai išskleidžiama 
veikėjų psichologija.

Juozas Tininis gimė 1911.11.4 d. 
Rokiškio aps. 1928 m. baigė Rokiš
kio gimnaziją, 1935 m. VDU Teol. 
— Filosof. f-to filosofijos skyrių. 
Specialybė — lotynų ir graikų k. 
1936 — 44 m. Joniškio gimnazijos 
mokytojas. 1949 — 54 m. gyve
no Australijoje, nuo 1954 m. Los 
Angeles. Vertimus ir originali- 
nes noveles spausdina nuo 1932 m. 
įvairiuose laikraščiuose bei žurna
luose. 1957 m. išleido novelių rin
kinį “Sužadėtinė”. Novelių veikė-

NEPAMIRŠTINAS REIKALAS
Dabar reikalų daug yra. Kad 

tik noro, sveikatos ir ryžto jiems 
atlikti užtektų. Nepaskutinis iš jų 
— mūsų bibliografija.

Atsiminiau ją, prireikęs žinių 
iš mūsų praeities — 40-50 metų 
atgal. Australijoje jų nėra. Krei
piuosi į Ameriką, į “Knygų Len
tyną”. Ten esama šaltinių, bet tik 
ne senesnių metų. O kur jų yra? 
Iš paslaugios ir rūpestingos "K. 
Lentynos” rankos aš gavau jų — 
ką iš vieno, ką iš kito asmens, ir 
sužinojau, kad pilnas man rūpimo 
laikraščio rinkinys yra Londone, 
Karališkame Knygyne. Gi Ame
rikoje, esą, galima jų užtikti pas 
vieną, antrą privatų asmenį.

Gerbiamieji, šitas mano reikalas 
buvo ir yra visų tų reikalas, ku
rie domisi Lietuvos praeitimi. O 
kam ji šiandien neįdomi? Vien at
siminimais jos neatkursi. Ji bus 
vaizdesnė ir turiningesnė, jei gre
ta atsiminimų bus ir rašytų anais 
laikais žodžių. 

jai ir turinys mūsų literatūroje 
nauji, dvelkiu egzotika.

Elena Tumienė Valiūtė gimė 
1920.3.16 <1. Šilalėje, Tauragės 
aps. Gimnazijų baigė Tauragėje. 
1937 m. pradėjo studijuoti VDU 
anglų k. ir literatūrų. Studijas 
tęsė Vilniaus, Karaliaučiaus ir 
Hamburgo universitetuose, be kitų 
dalykų, studijuodama dar biologi
ją ir mediciną. Nuo 1951 m. stu
dijuoja anglų k. ir literatūrą Los 
Angeles ir 1958 m. gauna magis
tro laipsnį. Nuo 1958 m. skaito 
paskaitas vienoje Los Angeles ko
legijoje. Pradėjo rašyti nuo 1954 
m. 1957 m. išleido eilėraščių rin
kinį “Karaliai ir šventieji”. Ei
lėraščiuose šalia lyrinio yra ir epi
nio elemento. Ypatingo dėmesio 
skiriama istoriniams mūsų veikė
jams, pateikiant jų paveikslų 
eskizus. (b)

Amerikoje tokiais dokumentais 
rūpinasi lietuvių bibliografinė 
tarnyba: “Lithuanian Bibliograp
hical Service", 1132 North Wal
nut Street, Danville, Illinois, U.S. 
of America. Australijoje tokios 
neįsteigsi: gali netekti jai lėšų ir 
žmonių. Bet Australija gali padėti 
jau veikiančiai tarnybai.

Nepamirškime jos. Kartu su 
“Knygų Lentyna” mes patys 
džiaugsimės atlikę darbščiai tą 
darbą, kurio neatliko savo laiku 
vyresnioji karta. “Knygų Lenty
na" laukia iš visų leidėjų jų lei
dinių, iš visų organizacijų jų apy
skaitų, įstatų, katalogų ir kitų 
spaudinių, kurie išeina Australijo
je.

Reikalas gyvas ir neapleistinas. 
Atlikime jį!

V. Požėla
Adeilaide, 58.XII.27.

Hansa Trading Co.
10 PATRICK STR., MELBOURNE, C.l.

IS LONSDALE STR., PRIES MYERS 
IR

13 MOORE STR., MOE, VIC.

1

PILNAI APDRAUSTI, JŪSŲ PAČIU SUDARYTI SIUNTINIAI LIETUVON IR SIBIRAN 
IKI 44 SVARU SVORIO

Sam’s Drapery Store
10 GROTE STR., ADELAIDE <• 

TEL. LA 5531

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS — ŽEMIAUSI PERSIUNTIMO MOKESČIAI.
LAIVAI IŠPLAUKIA: SAUSIO 29 D., VASARIO 24 D.

VAISTUS IR MIŠRIUS MAISTO SIUNTINIUS PAS MUS GALITE UŽSAKYTI PIGIAU KAIP BET KUR KITUR. MŪSŲ KRAU
TUVĖSE TAIP PAT RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ: AUGŠCIAU SIOS RŪŠIES KOSTIUMINIŲ IR PALTINIŲ MEDŽIAGŲ. 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS. AVIKAILIŲ. MEDŽIAGOS 1MPILAMS. VILNONIŲ ANTKLODŽIŲ. PLEDŲ. SKARELIŲ IR T.T. K

PRANEŠAME GERBIAMŲ KLIJENTŲ ŽINIAI, KAD NUO 1 D. SAUSIO, 1959 GALIME DAUGELI DALYKŲ PIGIAU PER
SIŲSTI. ATSILANKANTIEMS SUTEIKSIME PAČIAS TIKSLIAUSIAS INFORMACIJAS.

LIETUVIŠKA BENDROVE
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SPORTO ŠVENTE
Jau 9-jį kartų lietuviškasis jau

nimas, nebodamas asmeninio var
go, nesiskaitydamas su didžiau
siais atstumais, su giliu pasiryži
mu ir didžiu užsidegimu atvyko 
i tradicinę Sporto Šventę Mel- 
Melbourne. Miela ir malonu pa
brėžti, kad Australijos lietuviš
kojo jaunimo sportiškoji dvasia 
stiprėja ir pačių sporto švenčių 
programa plečiasi, įtraukiant vis 
naujų sporto šakų. Praėjusioje 
Sporto šventėje dalyvavo rekordi
nis sportininkų skaičius — 200, 
ir jie atstovavo Adelaidės, Geelon- 
go, Melbourne, Sydnėjaus ir Tas
manijos vietoves. Pasigendama 
sostinės Canberros, Pertho ir 
Brisbanės atstovų, nors praeityje 
pirmųjų dviejų miestų sportinin
kai ir buvo dalyvavę sporto šven
tėse. Ypatingai būtų gražu, jeigu 
ir mažu sportininkų skaičiumi bū
tų ateityje atstovaujami šių vie
tovių lietuviai.

Šventė pradėta buvo gruodžio 
mėn. 27 dienų bendraisiais spor
tininkų pietumis, po ko šv. Jono 
bažnyčios kieme buvo oficialusis 
atidarymas. Išsirikiavus Sporto 
šventės dalyviams, visus svečius 
sveikino Melbourne L.g. Klubo 
“Varpas” pirmininkas L. Baltrū
nas. Atidarymo žodį tarė Mel
bourne Apylinkės Bendruomenės 
pirmininkas ir po jo visus sporti
ninkus sveikino ALFAS Valdybos 
pirmininkas M. Katilius. Pats ati
darymas buvo neįspūdingas ir ne
organizuotas, kas sukėlė nusivyli
mų ir nusistebėjimų sporto šven
tės dalyvių tarpe. Lietuviškas po
sakis juk taria: “Graži pradžia 
— gera ir pabaiga”. Kodėl gi ne
galima buvo padaryti iškilmingo 
atidarymo su pilnomis visų daly
vaujančiųjų sportinėmis unifor
momis, kas, ypatingai mūsų jau
niesiems, paliktų neišdildomų įs
pūdį. Sporto šventės metu Mel
bourne vyko ir Krašto Tarybos 
suvažiavimas. Būtinai reikėjo j 
atidarymų juos pakviesti ir, mano 
nuomone, šventę atidaryti tokiu 
atveju turėjo tik Krašto Valdy
bos ar Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas.

Tuoj pat po atidarymo prasi
dėjo ir sportinės varžybos visose 
šakose. Kaip ir buvo tikėtasi, 
vyravo Adelaidės sportininkai, 
surinkdami daugiausiai taškų ir 
tapdami 9-sios Sporto šventės 
nugalėtojais. Ne paslaptis, kur 
glūdi vytiečtų pajėgumas. Turė
dami gerų pakaitų iš jaunosios 
kartos, jie galėdavo sustiprinti 
komandų sųstatus, ko dažnai pas 
kitus trūkdavo.

Geelongo “Vytis”, nors . prieš 
keletu -metų ir buvo dar jaunas 
sporto šventės dalyvis, šiais me
tais pasirodė sunkiai įkandamas 
riešutas. Jų įdėtas darbas ir pasi
šventimas atnešė gražių rezulta
tų.

Melbourne “Varpas”, -nors ir 
išsikovojo antrųjų vietų, turi 
daug spragų, kurias reikėtų už
pildyti. Vienas iš atkakliausių ir 
svarbiausių uždavinių "Varpo” 
vadovams — įjungti jaunius i ak
tyvius klubo narius.

Sydnėjaus “Kovas”, išgųsdinęs 
rengėjus savo jaunučiais, neparo
dė gero žaidimo lygio, bet užuo
mazga padaryta ir netolimoje 
ateityje turima daug vilčių atgai
vinti buvusį klubo pajėgumų.

Tasmanijos sportininkai savo 
drausmingumu ir susiklausymu 
įnešė daug pasigėrėjimo visų spor
to šventės dalyvių tarpe. Reikia 
tikėtis, kad jie savo žaidimo lygiu 
greitai pavys ir kitus sporto klu
bus.

Pagal atskiras sporto šakas su
sidaro sekantis žaidynių vaizdas:

KREPŠINIS
Vyrų komandų žaidimo lygis 

aukštas. Varžybos sukėlė tikrai 
malonaus pasigėrėjimo ir patrau
kė visų didžiausių susidomėjimų. 
Tuo labiau, kad Geelongo, Mel
bourne ir Sydnėjaus komandų pa

jėgumas yra vienodas, kai Adelai
dė tik mažu skirtumu vyravo.

Moterų krepšinyje Adelaidės ir 
Geelongo komandos kopė į aukš
tesniųjų klasę, tuo tarpu kai Mel
bourne ir Sydnėjaus mergaitėms 
reikia dar daug darbo įdėti.

TINKLINIS
Visų komandų žaidimo lygis la

bai žemas. Jaučiasi pasiruošimo 
ir treniruočių stoka. Tokiam že
mam lygiui esant, tinklinis pasi
daro pati neįdomiausia šventės 
programos šaka ir ateityje reikės 
arba žaidimo lygį pakelti, arba šių 
sporto šakų pakeisti kita.

STALO TENISAS
šioje sporto šakoje klubus ats

tovavo stiprūs ir patyrę žaidėjai, 
kurie vietos lietuvių klubus gra
žiai reprezentuoja australų tar
pe.

LAUKO TENISAS
Tai nauja šių metų sporto ša

ka, kuri, reikia tikėtis, ateityje 
sukels-jaunių tarpe daug susi
domėjimo.

ŠACHMATAI
Kaip ir kiekvienais metais pra

ėjo be susidomėjimo ir neorgani
zuotai. šachmatų dalyviai, kurių 
daugumas atvyko į suvažiavimų, 
žaidė tiek, kiek sųlygos leido, šio 
atliekamo laiko tikrai neužtenka, 
kad pravesti varžybas, nes šios 
šventės metu net individualinių 
šachmatų varžybų — išaiškinti 
stipriausi lietuvį šachmatininkų, 
nebuvo pravesta.

SPORTINĖS PASTABOS
Pilnai suprantama, kad organi

zuojant sporto šventę Melbourne, 
“Varpo” vadovybė įdėjo daug 
darbo ir pasišventimo, tačiau bu
vo jaučiama ir spragų. Apie vi
sus trūkumus buvo daug kalbėta 
sporto klubų atstovų posėdžiuo
se ir ieškota kelių, kaip jų išveng
ti ateinančiose sporto šventėse.

Vienas iš nemaloniausių įvy
kių, kuris pagadino visų šventės 
nuotaikų, įvyko sportininkų A. 
Bacevičiaus, A. Kaladės ir D. Kai
raičio klausimo sprendime, ar jie 
gali šioje šventėje atstovauti 
Geelongo “Vytį”. Kadangi dau
gelis iš lietuviškosios visuomenės 
buvo šio nemalonaus įvykio liu
dininkais, todėl randu reikalų 
apie tai plačiau paaiškinti.

8-sios Sporto šventės metu 
Geelonge, sporto klubų atstovai 
savajame susirinkime, kuris yra 
pats aukščiausias sporto vadovy
bės organas, padarė nutarimų, 
kad vietos sporto klubų gali ats-y 
tovauti tik tie žaidėjai, kurie toje 
vietovėje išgyveno nemažiau kaip 
G mėnesius, šio nutarimo pasėko
je Melbourne gyvenų žaidėjai ne
gali atstovauti Geelongo Vyties, 
nei Geelonge gyvenų Melbourne 
Varpo, šį nutarimų priėmė visų, 
įskaitant ir Geelongo, sporto klu
bų atstovai.

Prieš šių metų sporto šventės 
atidarymų, atstovų susirinkime 
Melbourne Varpo atstovas teisė
tai iškėlė protestų prieš minėtų 
žaidėjų Geelongo Vyties atstova
vimų. Atstovų susirinkimas bal
savimo keliu nutarė nekeisti šios 
sporto šventės programos ir minė
tiems žaidėjams neleisti atstovau
ti Geelongo Vytį.

Geelongo Vyties vadovybė! 
griebėsi neteisėto ir nesportiško 
sprendimo — nedalyvaudama 
sporto šventės atidaryme ir at
šaukdama visus šventės dalyvius. 
Klubų vadovybė, norėdama ati
taisyti šventės nuotaikų, išimties 
atveju suteikė teisę minėtiems 
žaidėjams atstovauti Geelongo 
Vytį, už nesportiškų elgesį nu- 
bausdama pinigine bausme Gee
longo Vyties vadovybę, šie ir pa
našūs nusikaltimai ir išsišokimai 
kenkia visam lietuviškajam spor
tiniam judėjimui ir jų ateityje tu-

SPQRTO ŠVENTĖS 
REZULTATAI: 
VYRŲ KREPŠINIS:

1. Adelaidės Vytis, 2. Melbour
ne Varpas, 3. Geelongo Vytis, 4. 
Sydnėjaus Kovas ir 5. Hobarto 
Perkūnas.

Pasekmei:
Adelaidė — Sydnėjus 49:40, 

Melbournas — Tasmanija 53:33, 
Melbournas — Sydnėjus 53:51, 
Geelongas — Tasmanija 51:12, 
Adelaidė Geelongas 60:47, Sydnė
jus — Tasmanija 50:41, Adelaidė
— Melbournas 52:50, Geelongas
— Sydnėjus 62:42, Melbournas — 
Geelongas 56:51.

MOTERŲ KREPŠINIS:
1. Adelaidės Vytis, 2. Geelongo 

Vytis, 3. Melbourno Varpas ir 4. 
Sydnėjaus Kovas.

Pasekmei:
Adelaidė — Melbournas 31:14, 

Geelongas — Sydnėjus 58:10, 
Melbournas — Sydnėjus 21:15, 
Geelongas — Melbournas 42:11, 
Adelaidė — Sydnėjus 50:8, Ade
laidė — Geelongas 54:53.

STALO TENISAS
Vyrų komandinėse: 1. Melb.

Varpas, -2. Hobarto Perkūnas, 3. 
Sydnėjaus Kovas, 4. Adei. Vytis 
ir 5. Geelongo Vytis.

Moterų komandinėse: 1. Adei.
Vytis, 2. Melb. Varpas, 3. Geel. 
Vytis ir 4. Sydn. Kovas.

Vyrų dvejete: Laimėtojai Sir- 
jatavičius — Kuncaitis (Melb. 
Varpas),

Moterų dvejete: Laimėt. Kai- 
raitytė (Varpas) — Gudeikaitė 
(Kovas),

Mišriam dvejete: Laimėt. Snars- 
kytė (Adei. Vytis) — Andrikonis 
(Perkūn.),

Moterų vietene: Laim. 1. Snars- 
kytė (Adei. Vytis) 2. Gudeikaitė 
(Kovas),

Vyrų vienete: Laim. 1. Andri
konis (Perkūnas) 2. Sirjatavičius 
(Varpas).

retų nepasikartoti. Pavienių 
Geelongo Vyties rėmėjų ir buvu
sių valdybos narių padaryti iš
sišokimai ir įžeidinėjimai Mel
bourno Varpo pareigūnų yra ne
kultūringi, neteisingi ir nespor- 
tiški.

Tikrai džiugu pabrėžti, kad pa
galiau Melbourno ir Geelongo ats
tovai broliškai paspaudė vienas 
kitam rankas, kad išlaikytų šių 
gražių, sportinėmis tradicijomis 
jungiančių šeimų ir eitų tuo pa
čiu keliu, kuris mus visus veda 
prie to paties lietuvybės išlaiky
mo tikslo.

10-ji Sporto Šventė nutarta 
pravesti Adeilaidėje, įtraukiant 
jaunių krepšinį ir, pagal galimy
bes, plaukimų.

VL. DAUBARAS

v
“Sklinda žinios per Lietuvų Tauro rago atgarsiais,
Kad geriausi ir pigiausi yra "T A U R O” siuntiniai’

Atstovai: Adelaidėje Mr. I. Vitkūnas, 1 Guthrie St., Hilside; £
Canberroj Mr. K. Makūnas, Barton House, kambarys 29. •••

TAURAS
88, GOLDSMITH AVE. LONDON, W. 3. ENGLAND.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimai. Mes kalbame vokiškai
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
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TINKLINIS:
Vyrų laimėtojai: 1. Melb. Var

pas, 2. Geel. Vytis, Adelaid. Vy
tis, 4. Sydn. Kovas ir 5. Hobarto 
Perkūnas.

Moterų laimėtojai: 1. Melb.
Varpas, 2. Adei. Vytis, 3. Sydn. 
Kovas, 4. Geelongo Vytis.

LAUKO TENISAS:
Vyrų komandinėse: 1. Adelai

dės Vytis, 2. Geelongas, 3. Mel
bournas, 4. Sydnėjus ir 5. Hobar- 
tas.

Vyrų vieneto: 1. Ramoškis, 2. 
Remeikis.

Moterų komandinėse: 1. Ade
laidė, 2. Hobartas.

ŠACHMATAI
Komandinėse varžybose: 1. 

Adelaidė, 2. Sydnėjus, 3.-4. Gee
longas — Melbournas, 5. Hobar
tas.

LAIMĖTOJAI —
ADELAIDĖS “VYTIS”

Skaičiuojant bendruosius ko- 
komandų laimėtus taškus, 9-sios 
šventės laimėtojai, surinkę dau
giausia taškų, tapo adelaidiškiai 
sportininkai, iškovoję 33 taškus. 
Antrųjų vietų laimėjo Melbourno 
“Varpas su 28 J taško, trečiųjų •— 
Geelongo “Vytis” su 20i tšk., ket
virtųjų — Sydnėjaus “Kovas” — 
17 tšk. ir penktųjų — Hobarto 
“Perkūnas” — 9 taškai.

ŠVENTĖS LEIDINYS
9-sios Sporto šventės proga, 

Melbourno Sp. Klubo “Varpo” 
vadovybė išleido gražų šventei 
atminti leidinį — programų, tu
rintį 12 rotatorium spausdintų 
ir spaustuviniuose viršeliuose 
įrištų puslapių. Be labai tvarkin
gos programos ir žaidynių vieto
vės bei vadovų paskirose šakose 
aprašymo, leidinyje tilpo: Rengė
jų sveikinamasis žodis, buv. AL
FAS valdybos pirmininko sveiki
nimas — straipsnis “Lietuviškuo
ju Keliu”, mūsų sporto veterano 
ir buv. aut. Olimpiados dalyvio, 
dabartinio “Varpo” pirmininko L. 
Baltrūno atsiminimų straipsnis 
“Prieš Dvidešimt Metų (vėliau 
tilps Sporto Skyriuje) ir A. Lau
kaičio atsiminimų iš I-sios sporto 
šventės straipsnis — “Ir vėl Mel
bourne”.

ŠVENTĖS ŽENKLAS IR 
DOVANOS

Devintąją! Sporto šventei at
minti, rengėjai buvo pagaminę 
gražų ženkliukų, kurio vidupyje 
yra baltos ryškios IX šventės 
raidės, po jomis parašas “Mel
bourne” ir dar žemiau puslankiu 
abiejose pusėse tautinės spalvos 
ir viduryje 1958 metai. Rymiški 
skaičiai guli juodame fone ir ant 
jų — maža Australijos vėliava. 
Pats ženklas yra tikrai gražus ir 
bus puikus 9-jų žaidynių atsimi-

I

įvairu ir idomu
<

SAVOTIŠKAS PAPROTYS
Burmoje gyvena apie šimtų 

įvairių tautelių. Tarp jų — ir pa- 
daungų padermė. Kas tik pamato 
padaungų moteris, labai nustem
ba. Jų kaklai trigubai ilgesni už 
normalius. Jie siekia 30; 40, o 
kartais net 50 centimetrų. Kaklų 
laiko daugybė žiedų, kurie kartu 
yra ir papuošalai.

Kai mergaitei sukanka penke- 
ri metai, burtininkas-žinys jai 
pirmų kartų uždeda žiedus. Daž
nai vaikai negali miegoti su su
kaustytais kaklais, atsisako val
gyti, o kartais, neišlaikę kanky
nės, suserga.

Po dviejų metų vėl uždedami 
nauji žiedai, šios ceremonijos me
tu žyniuonės tempia vaiko galvų, 
ilgindamos kaklų.

nimas visiems jos dalyviams.
Sporto šventės laimėtojams do

vanas, neskaitant anksčiau buvu
sių pereinamųjų, skyrė:

1. Melb. Liet. Moterų Soc. Glo
bos Draugija,

2. Melb. Katal. Moterų Soc. 
Globos Draugija,

3. ALB Melbourno Apylinkės 
Valdyba,

4. Melb. Lietuvių Karių “Ra
movė" valdyba,

5. Australijos Liet. Kultūros 
Fondo Valdyba,

6. Austr. Liet. Fiz. Auklėjimo 
ir Sporto Valdyba,

7. Laikrodininkas ir juvelyrius 
p. A. Silva,

8. Firmos “Cosmos" savininkas 
p. A. Vaitiekūnas ir

9. Sporto klubo “Varpas” val
dyba.

Pirmų kartų sporto žaidynių is
torijoje individualinių žaidynių 
laimėtojams buvo paskirtos dova
nos — LIETUVIŠKOS KNYGOS 
su atitinkamais įrašakį k>s ir 
ateityje turėtų būti praktikuoja
ma, nes lietuviškomis knygomis 
ir spauda yra palaikoma lietuvių 
kalba ir literatūra.

L.

NAUJA A.L.F.A.S. VALDYBA
Melbourno sporto šventės metu 

klubų atstovai savajame susirin
kime išrinko Vladų Daudarų nau
juoju Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto valdybos 
pirmininku. Valdybos nariais nau
jasis pirmininkas pakvietė: Anta
nų Laukaitį ir Vytautų Šutų. Nau
jasis ALFAS valdybos adresas: 
282 Miller St., North Sydney, 
N.S.W.

a EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

K Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
Cį akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.L Telef. 

(Priešais Melbourno Town Hall.)
Centr. 1819

I
 MURRAY’S f

Health Food Stores ::
91 DARLHTGHURST ROAD, KINGS CROSS 

SYDNEY, AUSTRALIA -

PHONE FA 5195 o

Vienintelė firma Australijoj, kuriai leista siųsti maisto ir dra ‘ ’ 
bužių siuntinius tiesiai i Estijų, Latvijų, Lietuvų ir U.S.S.R. ; ; 
SIŲSKITE SIUNTINIUS PAŠTU TIESIAI SAVO GIMINĖMS.

MUITAI DABAR YRA NUSTATYTI, SĄSKAITOS NEREI- X 
KALINGOS. MES NESIUNCIAME SIUNTINIŲ PER LONDO- X 
NĄ, ŠVEDIJĄ AR DANIJĄ. RAŠYK.ARBA SKAMBINK DĖL 
MŪSŲ VĖLIAUSIŲ KATALOGŲ. X

x AGENTS: SYDNEY, N.S.W.: !
.’. M. & N. PEKIC, Grocer, 143 Cabramatta Road, CABRA-
X MATTA, N.S.W. Tel.: UB 2082. X
X OLYMPIC SURPLUS STORES, 293 Church Street, PAR
'S RAMATTA, N.S.W. Tel.: YL9728.
? M. CIBULSKIS, 468 Burwood Road, BELMORE, N.S.W.
X Tel.: 75 6578. X
X NEWCASTLE, N.S.W.:
X FRY’S DELICATESSEN, 557 Hunter Street, NEWCAST- 4 
? LE, N.S.W. Tel.: B 3596.
J MELBOURNE, VIC.:
X CONTAL CO., 387 Little Bourke Street, MELBOURNE,
X VIC. Tel.: MU 1608, MU 3627.
X PERTH, W.A.: „
X S. & L. FURNISHERS, 229 Newcaatlo Street, PERTH, 
X W.A. Tel.: BA7842.

(

Kai mergaitė sulaukia vienuoli
kos metų, jų įšventina į nuotakas. 
Žyniuonės nuima jai nuo kaklo 
žiedus, o motina palaiko galvų, 
nes ji pati jau nesilaiko, gali nu
lūžti, — stuburo kauleliai pertį- 
so, kaklo raumenys suglebo.

Po . to merginai uždedami nauji 
žiedai. Ir kuo daugiau yra jų ant 
kaklo, tuo gražesne ir turtinges
ne laikoma moteris. Iki pat mir
ties ji nebenusiima šių keistų šar
vų.

ŽUVIS — ŽVAKĖ
Išilgai Ramiojo vandenyno pa

krantės Šiaurės Amerikoje, nuo 
Aliaskos iki Oregono valstijos, 
veisiasi eulachonas — maždaug 
trisdešimties centimetrų ilgio žu
vis.

Senovėje indėnai šių žuvį nau
dodavo savo būstams apšviesti, 
nes ji labai riebi.

Pro džiovintų eulachonų jie 
praverdavo dagtį ir išsikišusį jo 
galų uždegdavo. Išeidavo savotiš
ka žvakė; ji degdavo lėtai ir 
vienodai.

Dabar iš eulachono gaminami 
riebalai, vartojami gydymui. Sa
vo skoniu jie daug malonesni už 
“žuvų taukus”, gaminamus iš 
menkės kepenų.

UODAI IR ULTRAGARSIAI
Uodai-patinai iš tolo jaučia 

tam tikro dažnumo ultragarsius, 
kurie atsiranda skrendant tos pa
čios rūšies patelėms. Technika 
tuo pasinaudojo uodams naikinti. 
Ultragarsų generatorius naktimis 
vibruoja tokiu dažnumu, kad uo
dai-patinai skrenda į jį būriais ir 
yra įtraukiami siurblio. Toks uo
dų naikinimo būdas sėkmingai 
taikomas tropikų kraštuose.

PRENUMERUOKITE 
"MOŠŲ PASTOGĘ” 

1959 METAMS

SPORTO NAUJIENOS
• Budapešte įvykusiose Euro

pos plaukimo, šuolių į vandenį ir 
vandensvydžio pirmenybėse lietu
vaitė Aldona Kareckaitė šuoliuo
se nuo bokšto laimėjo pirmų vie
tų ir tapo Europos čempione. Tuo 
būdu po krepšinio, irklavimo, bok
so ir lengvosios atletikos, dar vie
noje šakoje iškovotas Europos 
čempionatas. Lietuviai sportinin
kai šiuo metu turi išsikovoję pa
saulio, Europos ir olimpinėse var
žybose 20 aukso, 12 sidabro ir 9 
bronzos medalius.

7



8 MŪSŲ PASTOGE 1959 m. sausio 9 d.

MASU PASIŪGI
J.E. VYSK. V. BRIZGIO APSILANKYMAS

Dažnai girdėjome, kad J.E. 
vysk. V. Brizgys lanko šiaurės ir 
Piety Amerikos bei Kanados lie
tuvių kolonijas, bet šių metų 
sausio mėn. 28 d. atvyksta ir čia 
—lankyti Australijos lietuvių. Jo 
lankymo tikslas: “misijukių for
moje pagyvinti ir katalikiškų ir 
lietuviškų dvasių ir pamatyti kiek 
galima daugiau lietuvių”. (Iš J.E. 
Vysk. Brizgio laiško).

A.L. Kunigų Sekretorijatas, su
sitaręs su J.E. pagal jo paskirtų 
laikų — vasario ir kovo mėnes- 
sius — sudarė ir- lankymo planų
— po savaitgalį ir sekmadienį 
skriant beveik visoms didesnėms 
lietuvių kolonijoms:

Atvyksta į Sydney sausio 28 d. 
10 vai. ryto — lėktuvu: New
castle bus sausio 30, 31 d.d. ir 
vasario 1 d.; Brisbanėj — vasa
rio mėn. 3-9 d.d.; Wollongonge
— vasario 10, 11 d.d.; Canberroj
— vasario 12-15 d.d. ir, gal būt, 
kitose mažesnėse kolonijose, pa
keliui į Melbournų, — vasario 
16 d.; Adelaidėj — vasario 17- 
23 d.d.; Perthe — vasario 24-28

SYDNEJUS
JAUKUS SUTIKIMAS

Sydnėjaus "šviesos” sambūrio 
Naujų Metų sutikimas tradicinė
je Milsons Point salėje šį kartų 
praėjo ypatingai jaukioje ir gy
voje aplinkoje. Pobūvis pradėtas 
studentišku “Gaudeamus”, o prieš 
pakeliant Naujųjų Metų šampano 
taures, visi dalyviai vieningai ir 
darniai sugiedojo Tautos Himnų. 
Sambūrio pirmininkas Ališauskas 
pakvietė visus aktyviai reikštis 
Naujų Metų sutikimo paiįvairini- 
mui. Ypatingai malonių staigmenų 
šviesiečiams patiekė dalyvavę su
tikime Sydnėjaus Lietuvių Teatro 
Atžalos aktoriai. Linksmos, pa
keltos nuotaikos sutikimas nusitę
sė iki ankstybo ryto.

K.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus Ateitininkų Ark. J. 

Matulaičio Vardo Kuopos susirin
kimas įvyko 14.12.58 p.p. Simana
vičių patalpose. Susirinkimui pir
mininkavo A. Bučinskas ir sekre
toriavo L. Zarembaitė. Referatus 
paruošė: “Ateitininkai Rezisten
cinėje Tautybės Kovoje” — V. 
Stasiūnaitis ir “Modernusis Me
nas” — J. šarkauskas. Abu refe
ratai susilaukė gana įdomių dis
kusijų, kurias pravedė kun. P. 
Butkus. Visi smagiai gavo pasi. 
juokįi iš V. Lašaičio kupletų apie 
praėjusių iškylų j Wollongong’u. 
Susirinkimas, užtrukęs iki vėly- 
vaus vakaro, praėjo geroje nuo
taikoje.

Išrinkti atstovai į Katalikų Fe
deracijos suvažiavimų Melbourne: 
J. Stasiūnaitis ir A. Bučinskas.

Didelė padėka tenka namų šei
mininkėms už skanius pietus ir 
vakarienę.

PRAŠOMA PRANEŠTI
Maloniai prašomi Sydnėjaus 

lietuviai, kurie žino galimų išnuo
moti laisvų butų ar atskirų namų, 
reikalingų žinomai Melburno liet 
inžinierių šeimai iš 5 asm., pra
nešti "Mūsų Pastogės” redakci
jai.

BANKSTOWNAS
LIETUVIŠKA POPIETĖ

1958 mt. gruodžio mėn. 21 d. 
Bankstown’o Lietuvių Namuose 
įvyko Bankstowno lietuvių sek
madienio mokyklos mokslo metų 
užbaigtuvės.

Oficialioji dalis buvo numaty
ta pradėti 3 vai. p.p., o jau 2 vai. 
pradėjo rinktis tėvai su vaikais 
ir svečiai. Ir... prigužėjo per 150.

Malonu buvo stebėti, kai visi 
susėdo ant naujų kėdžių, o mo
kyklos vedėjas Br. Genys, kape
lionas kun. P. Butkus, mokytojai: 
Br, Stašionis, L. Zigaitis, L. Ža

d.d. ir kovo 1, 2 d.d.;t Melbourne 
— kovo 3-10 d.d.; Tasmanijoj — 
Hobarte — kovo 10-13 d.d.; Gee- 
longe — kovo 14-17 d<d. ir Syd- 
nėjuje kovo 18-23 d.d.

Nuo kovo 24 d. iki Velykų, gal 
būt, lankysis Naujojoj Zelandijoj.

Smulkesnį planų bei jo pritai
kymų vietos sųlygoms sudarys 
atskirų kolonijų kapelionai ar 
tam sudaryti komitetai. Australi
jos Lietuvių Kunigų Sekretorija
tas kviečia visų A.L.B-nę, visas 
krikščioniškais principais besiva
dovaujančias kultūrines ir jauni
mo organizacijas, o taip pat stu
dentus ir skautus tiek savo glau
džiu bendradarbiavimu, tiek uo
liu ir organizuotu dalyvavimu pa
remti kapelionus ir parapijas, 
kad visu lietuvišku nuoširdumu 
galėtume priimti ir pagerbti savo 
laukiamų Ganytojų, o ypač uoliai 
dalyvauti jo vedamose dvasinio 
atsigaivinimo misijose.

Kun. P. Butkus
A.L. Kunigų Sekretoriato

Vadovas

lienė, St. Makūnienė, tėvų k-to 
pirm. J. Zinkus, Krašto Valdybos 
kultūros-švietimo vadovas inž. Jo
naitis, Bankstown’o Apylinkės 
pirm. M. Šumskas ir Namų Tary
bos pirm. Al. Mauragis prie bal
tai dengto oficialaus stalo.

Kai mokslas buvo pradėtas, šiuo
se namuose tebuvo tik sienos ir 
stogas, bet užsispyrusio darbo dė
ka buvo nugalėti visi sunkumai. 
Po pusmečio visų veidai švietė 
džiaugsmu stebint pasiektus dar
bo rezultatus: langai, durys ir 
grindys sudėtos, sienos nutinkuo
tos, elektra baigiama įrengti. Ap
linka aptvarkyta.

Mokyklos surašė buvo 48 vai
kai. Mokslų baigė: R. Zinkutė, I. 
Janušauskaitė, Kišonaitė, R. Mi
liauskas ir R. Kazlauskas.

Mokyklos baigimo pažymėji
mus, padaręs trumpų apžvalgų, 
įteikė B. Genys. Po to J. Zinkus 
visiems mokytojams įteikė tikrai 
gražių dovanų: iš gipso pagamin
tų ir paauksuotų atskleistų knygų, 
kurios viename lape Rimšos vargo 
mokykla, kitame — įrašas kam 
skiriama. Tikrai malonu, kad tė
vai susipranta padėkoti mokyto
jams už jų įdėtų darbų.

Vėliau kun. P. Butkus, M. 
Šumskas, inž. Jonaitis ir A. Mau
ragis savo trumpose kalbose svei
kino, džiaugėsi pasiektais darbo 
vaisiais, dėkojo už įdėtų darbų, 
ragino ir ateity veržtis pirmyn.

Po oficialios dalies sekė moki
nių pasirodymai scenoje ir salėje. 
Pranešėja — Rasa Zinkutė pasi
rodė labai gerai.

Programoje buvo: Jaunesniųjų 
skaučių mokyklos vaidinimas — 
“Grybai”,'K. šiurkaitės deklama
cija — “Aš tau rankų paduodu”, 
pritariant Bitinaitei pianinu. L. 
Belkutė padainavo — “Sėdžiu už 
stalelio”, akomponuojant Kive- 
riui. R. Zinkutė padeklamavo ei
lėraštį, J. Milas smuiku, V. Mi- 
laitė pianinu išpildė intermezo iš 
operos Cavaleria Rusticana. I. 
Janušauskaitė pašoko jūrininkų 
šokį, G. žigaitytė ir J. Belkus 
išpildė duetų — “Diedukas ir bo
butė”, K. Genys padeklamavo ei
lėraštį “Man pieštukas". Mokyk
los choras, vedamas L. Žigaičio, 
padainavo tris dainas. Nors dainos 
vaikų amžiui buvo per sunkios, 
tačiau, padainavo gerai. Chore 
vaikų — 30.

Nors buvo žadėję, neatvyko 
Camperdown’o mokykla su vaidi
nimu.

Kalėdų senelis (A. Bučinskas) 
su maišu dovanų atrodė pavargęs, 
bet kada nuo karščio bėga pra
kaitas, suprantamas ir nuovargis.

Vaikai salėje pašoko, pažaidė, 
gražiai praleisdami popietę.

J.K.

BUS KARTOJAMA
Informuojama, kad Sydnėjaus 

Liet. Teatras “Atžala”, susitaręs 

su Bankstowno Liet. Namų Val
dyba, š.m. sausio mėn. 25 d. (sek
madienį) 5 v. p.p. Bankstowno 
Liet. Namuose pakartos spektak
lį

Pavojingas Posūkis
Po vaidinimo bus šokiai su bufetu 
ir alumi. Inf.

CABRAMATTA
BALIUS SU PROGRAMA

Gruodžio mėn. 27 d., trečių Ka
lėdų dienų, įvyko visų trijų Syd
nėjaus apylinkių ruoštas balius 
Cabramattos “Civic Hall” salėje.

Nors “pusė” Sydnėjaus ir buvo 
išvykę į Melbournų, vis dėlto ant
roji “pusė” gausiai susirinko į 
balių užbaigti Kalėdų šventes.

Rengėjai paruošė svečiams pui
kų ir pigiomis kainomis bufetų 
(sektinas pavyzdys!) ir programo
je keletu baleto šokių.

Nepavargstanti Teodoroff’o ka
pela ir jų solistė tikrai žavėjo šo
kėjus, o nemažiau ir klausytojus. 
Skirstėsi namo, džiaugdamiesi 
bendro darbo gražiais vaisiais.

Tikėkimės, kad ir ateity visos 
trys Apylinkių Valdybos suras 
progų sukviesti Sydnėjaus lietu
vius jaukiai praleisti vakarų.

Dalyvavęs V.B.

PADĖKA
A.L.B. Sydnėjaus, Bankstowno 

ir Cabramattos Apylinkių Valdy
bos nuoširdžiai dėkoja ponioms: 
Belkienei, Čelkienei, Dijokienei, 
Lelešienei ir panelei Osinaitei, ku
rios paruošė ir aptarnavo užkan
džių bufetų.

Dėkoja taip pat visiems gera
dariams* aukojusiems vertingus 
daiktus loterijai ir visiems vienu 
ar kitu būdu prisidėjusienis 1958 
m. gruodžio mėn. 27 d. Balių su
ruošti.

Nemažesnė padėka priklauso ir 
visiems atsilankiusiems, kas ir 
įgalino baliaus pasisekimų.

Rengėjai

BRISBANE
IŠVYKA į GAMTĄ

1958 m. gruodžio mėn. 14 d. 
vietos skautai ir bendruomenė 
autobusu suruošė išvykų į gam
tų. Išvykoje buvo paminėta L. 
S.S. 40-ties metų jubiliejus, kul
šie jaunesnieji skautai ir skautės 
davė įžodį: Edmundas Kudzius, 
Liucius Vilkinąs, Virginija Stan
kūnaitė, Regina Kviecinskaitė, 
Rūta Kudziūtė, Gražina Statku
tė ir Danylė Kranauskaitė. Gra
žiai išsirikiavę uniformuoti vyres
ni broliai ir sesės stebėjo šį jau
nesniųjų garbingų pasižadėjimų.

Prieblandoje pradėtas lauželis, 
kurio uždegti vietos Vietininkas 
pakvietė ponias Vilkinienę ir 
Stankūnienę. Laužui liepsnojant, 
R. Budrys tarė šventei pritaiky
tų žodį. Išsamiai apibūdino skau
tų sųjungos svarbų tremties gy
venime ir jos paramų tėvams, 
auklėjant lietuviškų jaunimų. Vie
tos bendruomenės apyl. pirminin
kas K. Stankūnas savo sveikinimo 
žodyje į skautus-tes pasidžiaugė 
jų nuveiktais darbais ir pasidid
žiavo, kad Brisbanės bendruome
nė turi tokį, palyginti, didelį, 
puikiai organizuotų vienetų, ku
ris vietos bendruomenės gyveni
me vaidina svarbų vaidmenį. Pa
dėkoje Vadovybei už įdėtų darbų.

Nors kukliai, bet jaukioje nuo
taikoje praėjo šis minėjimas. Dėl 
laiko stokos pasitenkinta trumpa 
programėle. Vietininkas ps. Pov. 
Stelmokas apgailestavo, kad dau
gumai išvykstant į Tautinę Sto
vyklų, vietoje šiais metais sto
vykla nebus organizuota ir priža
dėjo ateinančiais metais pravesti 
įspūdingesnę, parsivežus patyrimo 
iš Tautinės Stovyklos.

Skautų Tėvų Rėmjėų būrelis 
per S. Reutų nepamiršo ir to kas 
malšintų troškulį. Visų išvykos 
laikų jis vienas viskuo rūpinosi.

Grįžome su linksma nuotaika, 
nepertraukiamai traukdami sutar
tines, jaunimas ir senimas vieni 
su kitais lenktyniaudami.

Dalyvė

KRAŠTO KONTROLĖS K-JA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Krašto Tarybos suvažiavimo 

Melburne išrinktoji Kontrolės Ko
misija pasiskirstė pareigomis se
kančiai: pirmininku — L. Karve
lis, vicepirmininku — V. Simniš- 
kis ir sekretorium — V. Danta.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Brisbanės Apyl. Valdyba gruo

džio 31 d. 8 v.v. C.D.A. salėje su
ruošė N. Metų sutikimo pobūvį.

Adventiškai nuotaikai praskai
drinti ir N. Metų laimės viens ki
tara linkėti tautiečiai pobūvin 
gausiai susirinko.

Tarp įprastų pobūvių išdaigų: 
šokio, užkandžiavimo, girkšnoji- 
mo ir, be Apyl. P-ko p. Stankū
no nuoširdaus sveikinamojo žo
džio, turėjome dar vienų, mums 
visai naujų malonumų:

Ponų Kaciūnų svečias iš Gee- 
long’o, p. D. Paliulis, įprašytas 
padainavo solo pora dainelių. To 
ir užteko, kad gerb. dainininkas 
būtų mūsų puolamas dainuoti dar 
ir dar. ■

Nors p. Paliulis aiškinosi ir pri
siekinėjo, kad nesųs joks dainos 
meno meistras nei solistas, bet 
"kietai suimtas” pasirodė galįs ir 
mokus. Ir taip per vakarų džiu
gino mūsų širdis devyniais atve
jais: giedu giesmelę kur bakū
žė; kur banguoja Nemunėlis; ko 
vėjai pučia; oi kas; oi greičiau 
greičiau; pamylėjau vakar; kam 
šėrei žirgelį ir galiausiai Šuber
to serenadų.

Skambus ir jausmingas p. Pa
liulio solo suteikė mums džiaugs
mo, kokio senai neturėjome, už 
kų esame ir liksime nuoširdžiai 
dėkingi.

Apskritai, pobūvis pavyko.
Išsiskyrėme jau sausio 1 d. 

ankstyvų rytmetį.

SKAUTAI IŠVYKO 
TAUTINĖN STOVYKLON

Kalėdų 1 d. apie 11 vai., sun
kiais ryšuliais apsikrovę, Brisba
nės lietuviai skautai susirinko 
Sth. Brisbanės geležinkelių sto- 
tin — kelionei į skautų stovyklų 
prie Melbourno.

Pasipuošę dailiomis uniformo
mis ir skautų Vietininko p. Stel
moko vadovaujami, tvarkingai pa- 
sitalpino vagonan, su atlydėju
siais artimaisiais atsisveikino ir 
pajudėjo tolimai dviejų parų ke
lionei, palikdami stotyje liūdnais 
veidais tėvus, seseris ir brolius.

Skautai — tai mūsų pažiba.
Jie mums viskas, kų dar iki 

šiol turime.
Stovyklon išleidome apie devy

niolika skautų-čių, kurių amžius 
nuo 12 mt. iki suaugusių •— ve
dusių tautiečių.

Telydi laimė ir jaunatviškas 
džiaugsmas mūsų skautus 1959 
metais.

Corindas Povėli

HOBARTO BAKALAURAI
šiais metais Tasmanijos Uni

versiteto Komercijos Fakultetų 
baigė du Hobarto lietuviai.

Komercijos skyrių baigė Vla
das Navickas, B. Com., A.C.A. 
Aust, kuris šiuo metu dirba Vals
tybės Kontrolėj (State Audit) 
inspektoriaus pareigose ir Ekono
mijos skyrių — Petras Dirkis, B. 
E., B. Ec., A.M.I.E. Aust., A.M: 
A.S.C.E., dirbus Hydroelektrinėj 
žinyboj (Commission) vyr. inži
nieriaus pareigose.

M.P.I.

KREIPIASI
"WARATAH SPRING FESTI
VAL” ŠVENTEI RUOŠTI LIE
TUVIŲ ORGANIZACINIS KO
MITETAS

Didžiai Gerbiamai,
Kiekvienais metais NEW 

SOUTH WALES švenčia “WA
RATAH SPRING FESTIVAL” --,. 
pavasario šventę, šventės eisenoje 
per Sydnėjaus miestų dalyvauja 
atskirų tautybių įvairios organi
zacijos bei prekybos ir pramonės 
vienetai.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba gavo ir šiais metais pa
kvietimų dalyvauti šventėje (apie 
tai buvo paskelbta “Mūsų Pasto
gėje Nr. 40).

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
nedrįsdama pati viena imtis tos

Mirus Dailininkui
V. RYDLINSKIUI, '

jo šeimų nuoširdžiai užjaučia
L.K. F-do Adelaidė* Skyriui

didelės atsakomybės, kuri yra su
rišta su didelėmis išlaidomis, su
kvietė veikiančių lietuviškų or
ganizacijų atstovus posėdžiui — 
pasitarimui.

Posėdyje organizacijų atstovai 
vienbalsiai pritarė, kad lietuvių 
dalyvavimas yra būtinas, o susi
dariusioms išlaidoms padengti 
kreiptis į visuomenę.

š.m. spalių mėn. 11 dienų lietu
viai organizuotai dalyvavo šven
tės eisenoje, kuri buvo filmuoja
ma ir perduodama per televizijos 
aparatus, tuo pačiu pagarsindami 
lietuvių vardų pasaulio bei Aus
tralijos visuomenėje.

Lietuvių dalyvavimas šventės 
eisenoje pareikalavo daug išlaidų, 
kurių dar didesnioji dalis liko ne
padengta.

Organizacinis komitetas, kreip
damasis į Tamstos jautrių širdį, 
kas liečia darbų lietuvių naudai, 
ir ne kartų jau ištiesusiam savo 
pagalbos rankų, prašo paremti ir 
šį kartų.

Pinigus, bet kokiame pavidale: 
postal notes, money order, če
kius ir pan., prašoma siųsti adre
su: H. Šalkauskas, 56 Jeffrey St., 
Kirribilli, N.S.W.

Iš anksto, už teigiamų atsilie
pimų komitetas taria nuoširdų 
lietuviškų AČIŪ!

Lietuvių Organizacinis 
Komitetai

PRAŠO 
PAINFORMUOTI

Lietuvių Bibliografinė Tarnyba, 
kuriai vadovauja A. Ružaniec — 
Ružancovas, prašo paskelbti kai- 
kurių detalių, liečiančių Australi
jos lietuvius.

Pranešama, kad Bibliografinės 
Tarnybos leidžiamų Kny
gų Lentynų reguliariai gauna 
Sydnėjaus ir Melbourno univer
siteto bibliotekos, o taip pat Mū
sų Pastogės, Tėviškės Aidų įr 
Pėdsekio redakcijos. Nuolatinių 
prenumeratorių Australijoj tetu
rima tik 5.

Ta pačia proga informuojama, 
kad Antano Baranausko Anykščių 
Šilelis yra jau išverstas į anglų 
kalbų ir atspaustas, vardu The 
Forest of Anykščiai, kurį vertė 
Nadas Rastenis ir redagavo Juo
zas Tininis.

Tarybos vedėjas nusiskundžia, 
kad jis negauna Australijoj leid
žiamų lietuviškų leidinių. Iki šiol 
jis dar nėra gavęs A. Zubro Ru
siškasis Komunizmas ir p. Meri- 
mee Lokys. Leidėjus prašo, kad 
nors dabar atsiųstų. Be to, KL 
leidėjas pasigenda tikslių R. Ma
ziliausko ir B. žalio adresų, ku
riuos paminėtieji galėtų nusiųsti 
adersu: Lithuanian Bibliographi
cal Service, 1132 North Walnut 
St., Danville, Illinois, U.S.A.

MPI

PAJIEŠKOJIMAI
* Vytauto Šlekio, sūn. Antano, 

gim. 1920 m. lapkričio 17 d., jieš- 
ko jo. motina.

Rašyti adresu: Bytautas Bar- 
tuška, 55 Princess Str., Kew, 
Vic.

NUOSAVUS NAMUS,

MAŽĄ DEPOZITĄ,

įmokėjus

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
(SAVININKAS M. LUKAUSKAS) 

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti telefonu WJ 2272 — darbo dienomis iki 9 vai.

j. ryto ir po 6 vai. vakaro.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškia, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120).

* Prano Budrio j ieško motina 
ir brolis iš Lietuvos. Kreiptis 
“Mūsų Pastogės” administracijon
— Box 4558, G.P.O., Sydney.

* Vaclovo Vaitekėno, anksčiau 
gyv. 36 Irvin Str., Bayswater, 
W.A., jieško brolis Apolinaras iš 
Lietuvos. Kreiptis Mūsų Pastogės 
administracijon.

A Jonai Bagdonavičius jieško 
giminių: Antano Bagdono su žmo
na ir Jono Bagdono. Abu kilę iš 
Elveriškių kaimo, Rudaminos vai.

Kreiptis į M.P. administracijų
— Box 4558, G.P.O., Sydney.

* Tėvo pajieškoma Preikšaity- 
tė Zina, duktė Jurgio. Preikšaičio 
ir Klavdijos Mamonovaitėts, gi
musios 1930 metais Lietuvoje, 
Tauragės mieste. Ji su savo tėvais 
ir broliu Edvinu 1941 metais re
patrijavo į Vokietijų, ir po karo 
ji išvyko į Australijų. Yra ište
kėjusi. Ji pati arba žinantieji 
apie jos likimų arba gyvenvietę 
terašo šiuo adresu: USSR — Li
thuania. Tauragė, K. Požėlos gat
vė Nr. 58, Priekšaičiui Jurgiui.

LIETUVOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS

(14b) Reutlingen, Gartenst. 5 
(Vakarų Vokietija)

prašo visus galinčius suteikti ži
nias apie žemiau išvardintus as
menis LRK pajieškojimų skyriui 
viršpažymėtu adresu. Tiškus Kle
mensas ir d. Bronė, gyveno Wa
shingtone USA; Tiškuvienė Ona, 
d. Prano ir Jevos, gyveno Wa
shingtone USA; Traki(e)s Juo
zas, 1943 m. išvežtas darbams į 
Vokietijų; Vaišnorai Kostai, 1939 
m. gyveno Pittsburg, USA; Ven
ckui Antanas, gyveno Venesue
loje, nuo 1950 m. neberašo ;Uivai- 
tai Mikas, pats rašė, bet jam pa
rašyti laiškai grįžo; Watcon An
na, gimusi Bubrytė; Zarcinienė 
Nina, buvo 1225 JF Camp. 1115 
Ass. C., BAOR, Anglija; Zinevi- 
čiūtė Jadvyga, gim. 1913 m.; 
Žukauskas Klementas, vaikai Al
bertas ir Emilija; Zvyronas Bro
nius, žmona Ona, jis gimęs Ry
goje 1905 (?) m.
jn2SZ525Z5B5H5Z5B52525B5H52SH5Zj 
S GIFT PARCELS i 
g SERVICE [ 
įn Sav.: S. Narušis i 
S 36 BERRILLE RD., I 
3 BEVERLY HILLS, N.S.W. j 
B (3 min. nuo Narweo gelež.Į 
Gį stoties) į
B Tel. LF7014 [
“j Priėmimo vai.: visomis dieno-| 
ffl mis nuo 8 — 3 vai., išskyrusi 
ra penktadienius ir šeštadienius.! 
B Pranešu, kad esu gavęsj 
ffi naujas žymiai pigesnes muitų 
Gj kainas dovanų siuntiniams 
B kaip drabužiams, taip ir mais-| 
S tui. |
ra Paketų svoris padidintas ikil 
ra 44 svarų. ;
g SKYRIAI:
ffl DUVET TRADING CO., 24Į 
a Lovoni St., Tel. UB 3680,1 
ra Cabramatta, N.S.W. I
g M. PETRONIS, 152 Liver-j 
ffi pool Rd., Enfield, N.S.W.! 
K Tel. UJ5727.
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