
PASTOGĖ
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN" AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAST18

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

PRENUMERATA SKELBIMAI
Ištisiems metams— 1 colis per viena

£ 8.0.0.
Pusei metų—£1.10.0 
Trims mėnesiams 

£ 1.0.0.
Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me

tams.

skiltį—10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turini 

neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA:
Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.' 

Administracijos tel. YX 9062

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Julius Veteikis. Redakcijos adresas: 24 Lovoni St., Cabramatta, N.S.W. Tol.: UB 3680.
Nr. 42 (548). Vienuoliktieji metai.

SYDNEJUS, 1959 m. spalio 16 d.

VILTYS IR VEVHTIS ISTORIJOS KLASTOTOJAI
ĮTAMPA! — štai madingas žo

dis. {tampų padidinus, pasaulis 
gali virsti dulkių rieškučiomis; ją 
sumažinus — medaus upe arba 
aukso kalnu.

Jeigu žmogus dar neišprotėjo, 
tai jo pasirinkimas turėtų būti 
aiškus ir tik vienas — medus ir 
auksas.

Eisenhowerio ir Maemillano pa
sirinkimai yra aiškūs. Atrodo, 
kad belieka tik ištirti ir nustatyti, 
kas faktiškai ir daroma, kur bai
giasi Chruščiovo vakarų Europos 
standartu sveikas protavimas ir 
prasideda jo apsvaigimas pavydu 
ir jėgos troškimu. Štai dramatinė 
tarptautinių santykių problema.

Sekant Rusijos revoliucijos įvy
kių raidą, tos raidos logika (jeigu 
tokia iš viso yra) turėtų būti to
kia — Leninas sukūrė Rusijos re
voliucijos idėją ir užžiebėją, Sta
linas geležine valia ir teroru įkū
nijo ir stitvirtino ją. Tačiau, kad 
ir komunistiniame pasaulyje, 
žmogus nori valgyti, apsirengti, 
bent medžiagiškai būti laisvas. At
rodytų tad, kad ta trečoji, jau 
nebe revoliucijos, bet komuniz
mo vystymosi fazė Rusijoj ir bū
tų Chruščiovo vyrįausias uždavi
nys. Kito uždavinio nei Leninas 
nei Stalinas jam nepaliko, nes ir 
vienas ir kitas pilnai atliko savo 
uždavinius.

Chruščiovas turėtų imtis šio už
davinio, kaip dviejų didelių ko
munistų jam paliktos istorinės mi
sijos. Jeigu jis jos nesiims ir ne
atliks, tai jo vardas Sov. Rusijos 
istorijoj vargu ar ras sau vietos. 
O Chruščiovas tai jau tikrai ne
nori likti be vietos istorijoj. Jis 
jokiu būdu nenorėtų būt istorijoj 
mažesnis už Staliną.

Atseit, logiškai protaujant, Ei- 
senhoverio, Maemillano ir Chruš
čiovo siekimai yra vienodi — me
dus ir auksas savo tautoms ir vi
sam pasauliui. Tokio pasireiškimo 
galimybės Chruščiovui Sov. Ru
sijoj yra tiek plačios, kad praktiš
kai vieno žmogaus amžiaus būvy
je neišsenkamos. 40 revoliucijos 
metų būvyje nudėvėtų kiaurų ba
tų pakeitimas 200 mil. žmonių 
naujais, istorijos perspektyvoje 
galį tapti biblijiniu stebuklu, o 
pats stebukladaris tiek ilgai lauk
tu mesiju.

Deja, pokarinis pasaulis (Euro
pa) yra žymiai labiau panašus į 
žmogaus proto silpnybių, o ne į jo 
stiprybės išvadas. Giliau pagalvo
jus, labai dažnai atrodo, kąd pro
to net iš viso nebūta. Bet kurie 
padaryti sprendimai, protui neda
lyvaujant, yra labai pavojingi 
žmonių bendruomenei ir gelia il
gai, x> geldami dažnai sutrukdo ra
maus protavimo pusiausvyrą.

Berlynas yra vienas tų pavyz- 
dingiausiųjų beprotiškų kūrinių. 
Tiek Eisenhowerio, tiek Macmil- 
lano optimizmas, atrodo, neturi 
atramos. Mikojanas, grįždamas iš 
Amerikos, Berlyno aerodrome pa
sakė:,... juk niekas geros pozici
jos į blogesnę nekeičia; tai kodėl 
mes turėtumėm keisti ... “Ir tei
singai. Sovietų pozicija Berlyne 
yra labai gera, nes Berlynas yra 
Sovietų zonoje arba vadinamojoj 
Demokratinėj Rytų Vokietijoj. 
Rusai sudarys sutartį su Rytų Vo
kietija, perduos jai teises į Berly
ną ir engs Berlyną palaipsniui.

Tokia yra galimybių pusiausvy
ra rytams ir vakarams šiuo metu 
Berlyno klausimu. O kokios yra 
visuotinės tarptautinės įtampos 
sušvelninimo perspektyvos?

Su šiuo klausimu susijusi ne 
viena valstybė, bet dvi lygiai dide
lės, lygia! abi dinamiškos — Rusi

ja ir Kinija, abi naujai atbundan
čios, abi pasitikinčios savo suge
bėjimais ir jėga pasiekti didelių 
tikslų. Abi sudėjus drauge repre
zentuoja apie pusę viso pasaulio 
gyventojų. Kai dėl Rusijos, tai sa
vo metu Stalino mestasis propa
gandinis šūkis “pavyti ir pralenk
ti Ameriką” bet kurioj srity, tiek 
moksle, tiek technikoj, tiek Užsie
nio reikaluose, yra Chruščiovo re
alizuojamuose planuose ir užgai
dose.

Tos užgaidos yra aiškiai mato
mos, ir jas sudaro įtampa. Kas 
valdys pasaulį? Klausimas senas, 
siekiąs faraonų laikus ir nuolat 
amžių amžiais besikartojąs iki 
Hitlerio, žinoma, mūsų dabartinių 
laikų dvasia ndsiderina su žodžiu 
"valdys”. Tai supranta ir Maskva 
ir Pekingas. Prieš trejis metus sa
vo “šimto gėlių” pasodintame so
de Mao todėl modifikuoja klausi
mą ir sako, kas pirmaus pasauly
je? Jis žino, kad žodis “pirmaus” 
ne tiek erzins vakariečių ausį ir 
visą reikalą darys skoningesnį. 
Reikalo esmė tačiau lieka ta pati.

Chruščiovas dar atsargesnis. 
Macmillanui viešintis Maskvoje, 
atsisveikinimo banketo metu 
Chruščiovas nesigailėjo asmeninių 
komplimentų svečiui, bet pridūrė: 
“tik, deja, rytai lieka rytais, o va
karai vakarais”. Baigdamas savo 
vizitą Amerikoje, Chruščiovas pa
reiškė spaudai maždaug tą patį: 
"dabar aš esu tikras, kad prezi
dentas Eisenhoweris, kaip ir aš, 
nori taikos... Tik, deja, yra gru
pė žmonių, turinčių didelės įtakos 
prezidentui, kurie nenori taikos”. 
Jungtinių Tautų posėdy Chruš-

čiovas, kalbėdamas apie pasaulinį 
nusiginklavimą, kalbėjo ne žmo
gaus, bet tūkstanties angelų bal
su, siūlydamas gerovę ir meilę vi
soms pasaulio tautoms. Kodėl? 
Jeigu jis būtų kalbėjęs žmogaus 
kalba, jam būtų reikėję vadovau
tis konkrečiais ginklavimosi duo
menimis ir iškelti konkrečius pa
siūlymus. Bet juk buvo žymiai 
lengviau ir įspūdingiau žodžiais 
demonstruoti visus S. Rusijos ka
rinius laivus ir paskelbti bet ku
rią tarptautinę kontrolę gėdinga 
tarptautinio špionažo sistema.

Prieš vykdamas į Ameriką, 
Chruščiovas pasakė Macmillanui 
visai nedvipramiškai, kad užsienio 
reikalų ministerial, besitariu Že
nevoje, nesutars nieko, nes jie ne
turi tos galios, ir kad jis tik vie
nas turi tokią galią ir padarys 
reikiamus nutarimus su preziden
tu. Kad neužsitrauktų sau blogo 
vardo, Chruščiovas sutarė, kad 
Sovietų Rusija aplankys ne tik 
prezidentas, jo žmona, jo sūnus 
bei dukterys, bet ir jo vaikaičiai. 
Reikia tik stebėtis Chruščiovo tol- 
regiškumu: argi jis tikrai mano 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidento vaikaičius užregistruo
ti Komsomolo garbės nariais? Pa
lauksime ir pamatysime.

Tuo tarpu gi atrado, kad tarp
tautinės diplomatijos šachmatų 
lentoj maža kas pakitėjo: pasi
keista pėstininkas, kad ir aukšto 
rango, bet karaliai su karalienė
mis lieka niūrūs ir jtaringi savo 
bokštuose.

įtampa nesumažėjo.
E.L.I. (S. Kuzminskas)

KELETAS AIŠKINTINU
KLAUSIMŲ

Paskutiniu metu suaktyvėjus 
lietuviškų katalikų parapijų stei
gimo klausimui Australijoje, ma
noma, kad yra tikslinga plačiau 
panagrinėti šį reikalą ir išsiaiš
kinti sąlygas, nuo kurių pareis to
kių parapijų steigimas bei jų išsi
laikymas ateityje. Impulsyvus en
tuziazmas yra girtinas, tačiau ne
atskiriamas entuziazmo palydovas 
yra realybė. Čia ir norima iškelti 
keletą realių klausimų, susijusių 
su lietuviškų katalikų parapijų, 
steigimu šiame krašte.

1. Ar bu* leista steigti lietuviš
ką katalikų parapiją, kurio* na
riai, parapijiečiai, gyvena nekom
paktiniai steigiamo* parapijos ri
bose?

Savu laiku buvo rašyta spaudo
je, kad Pijus XII 1952 m. yra iš
leidęs encikliką: “Exul Familia”, 
kuria kviečia visų šalių vyskupus 
rūpintis imigrantais ir kurti jiems 
parapijas. Gyvenimškai supranta
mą parapiją, kurios nariai — pa
rapijiečiai gyvena tos parapijos 
ribose, čia gyvenančių lietuvių 
katalikų gyvenimo , sąlygos yra 
skirtingos. Mes gyvename išsi
sklaidę kelių šimtų kvadratinių 
mylių ribose (turima galvoje Syd- 
nėjus, Melburnas, Adelaidė). Ar 
taip išsiblaškiusiems kitų vietos 
katalikų parapijų ribose bus leis
ta mums steigti savą — lietuviš
ką katalikų parapiją? Tarpusavy 
kalbama, kad tai nebūsią trukdo
ma. Imigrantai, nors ir negyven
dami kompaktiškai, galį steigti 
savas tautines parapijas ir joms 
priklausyti. Kiek šios kalbos turi 
tiesos, sunku pasakyti. Jos paaiš

kės, kada j oficialų parapijai 
steigti prašymą bus atsakyta. 
Leiskime, kad bus atsakyta tei
giamai — parapija bus leista 
steigti. Tačiau kaip ilgai mes to- 
mis išimtinėmis imigranto teisė-, 
mis galėsime naudotis? Gal po ke
lių ar keliolikos metų, kada būsi
me įkūrę savą lietuvišką parapi
ją, bus pasakyta, kad mes jau esa
me “subrendę” vietos gyventojai 
ir kaip tokie turime priklausyti 
tai katalikų parapijai, kurios ri
bose gyvename. Kas tada bus iš 
įsteigtos lietuvių parapijos ir kas 
naudosis mūsų pinigais ir pastan
gomis įgytuoju parapijos turtu? 
Neabejotinai, šiuo atveju mus iš
tiks toks pat likimas, koks ištiko 
visą eilę Amerikos lietuvių para
pijų, nes Bažnyčios teisė visur 
vienoda.

2. Steigiamo* parapijos bažny
čiai statyti vietos parinkimas.

Paprastai bažnyčiai statyti vie 
ta parenkama parapijiečių gyven
vietės centre, kad visi lengvai ga
lėtų ją pasiekti, arba atsižvelgia
ma į palankiausias susisiekimo 
sąlygas. Kaip šį reikalą išspręsti 
mūsų gyvenamose sąlygose? Mūsų 
gyvenviečių centras yra City, arba 
patogiausiame susisiekimo mazge 
esą artimesnieji priemiesčiai. Baž
nyčiai statyti reikalingas didelis 
sklypas; turint galvoje, kad prie 
bažnyčios turi būti ir klebonija, 
kiti pastatai, na, galvojama net 
ir apie vienolyną. Pirmiausia 
miesto centre ar artimesniame 
priemiestyje tokio sklypo niekur 
negausime. Jei ir gautumėm, mes 
nepajėgsime jo nupirkti, nes tai

Varšuvoje leidžiamas lenkų žur
nalas “Poland” (š.m. Nr. 7), mi
nėdamas Žalgirio kautynių 550 
m. sukaktį, talpino straipsnį, ku
riame autorius P. Jasienica patei
kia eilę samprotavimų, iškelian
čių Žalgirio mūšio istorinę reikš
mę. P. Jasienica apgailestauja 
Mozūrų k-čio Konrado politinę 
klaidą, pakviečiant Kryžiuočių or- 
deną kovoti su pagonimis Prūsais. 
Už tai Konradas vadinamas trum
paregiu. “Niekas Lenkijoje jam 
neturi gero žodžio” — sampro
tauja autorius, — “tačiau ir be jo 
Ordenas vistiek būtų atėjęs j 
Prūsus”.

Kalbėdamas apie Žalgirio kau
tynes, Jasienica su pasigardžiavi
mu vaizduoja įvykius taip, aad 
glostytų kiekvieno lenko savimei
lę ir klaidintų kitataučius. Jis 
rašo: {vairių tautybių — lietuvių 
rusų ir čekų — pagalbiniai dali
niai, petys j petį kovoję kartu su 
lenkais, kurie buvę skaitlingiausi. 
Kautynėms vadovavęs Lenkijos 
Karalius Jogaila. Ten buvę netgi 
totorių ir moldavų...

šiuo naiviu melu P. Jasienica 
nori pakeisti istorinę tiesą, kad 
Vytautas vadovavo mūšiui, kai 
tuo tarpu Jogaila savo palapinėje 
meldėsi. Be to, jei kautynėse da
lyvavo rusų ir totorių daliniai, tai 
jie buvo Vytauto pakviesti ir ko
vojo lietuvių pusėje.

Prie straipsnio duodama Žalgi
rio mūšio paveikslo spalvota deta
lė, rodanti pusę Vytauto ir į de
šinę nuo jo čekų vado žiškos 
atvaizdą, čia sąmoningai norėta 
nuslėpti istorinė tiesa, nes davus 
pilną Žalgirio mūšio atvaizdą,

kaštuotų keli desėtkai tūkstančių 
svarų. Statyti steigiamos parapi
jos bažnyčią tolimiausiame, dar 
retai apgyventame priemiestyje 
nėra jokio tikslo, nes kas gi galės 
j ją atvažiuoti? Iš patyrimo ma
tome, kad dėl didelių nuotolių 
mažai kas ir dabar į lietuviškas 
pamaldas beatvažiuoja. Ar daug 
sydnėjiškių lietuvių renkasi pa
maldoms Camperdowno. bažnyčio
je? Jei Melburne perkeltume lie
tuviškas pamaldas iš šv. Jono baž 
nyčios kur nors j Glen Weverley 
ar j Altoną, pamatysime kiek jo
se bedalyvauš. Todėl steigiant pa
rapiją nereikia turėti galvoje vien 
tik pačio jos įsteigimo principo, 
bet tenka žiūrėti, ar įsteigtoji pa
rapija pilnai tarnaus religiniams 
ir tautiniams mūsų reikalams.

3. Koks reikalinga* kapitalai?
Kapitalo dydis pareis nuo dau

gelio sąlygų: nuo vietos kur bus 
parapijos bažnyčia statoma, nuo 
statomų pastatų statybinės med
žiagos pasirinkimo, nuo statysimų 
pastatų dydžio ir kiekio. Todėl 
steigiant parapiją, reikėtų paruoš
ti ir paskelbti planą, kas yra pa
rapijos ribose projektuojama. Da
bartinės spaudoje pareikštos užuo
minos ir galvojimai nupirkti tik 
parapijos namus nieko bendra su 
parapijos steigimu neturi. Namus 
gali nupirkti kiekvienas, kas tįk 
turi pinigo ir juos pavadinti taip, 
kaip jų savininkui patinka, tačiau 
jie nebus teisinės parapijos na
mai. Parapijų steigimo reikalą 
tvarkant be jokios sistemos, nega
lima susidaryti vaizdo, ar mes bū
sime materialiai pajėgūs parapijai 
reikalingą turtą įgyti.

4. Lietuvių kunigų prieaugli* 
Australijoje.

šiuo metu mes turime keletą 
lietuvių kunigų, kurie įsteigtoms 
lietuviškoms parapijoms /ado

skaitytojams būtų aišku, kas va
dovavo mūšiui. Paveikslo autorius, 
lenkų dailininkas J, Mateiko, kur
damas rėmėsi istoriniais faktais 
ir Vytautą pavaizdavo kaip kau
tynių vadą. Paaiškinime prie iliu
stracijos Vytautas vadinamas 
“Lietuvos Princu”; autoriui turė
jo būti žinoma, kad Vytautas bu
vo D. Lietuvos kunigaikštis.

Apgailėtina, kad lenkšti, nekar
tą istorijoj skaudžiai pamokinti 
už romantizmą politikoj, ir šian
dien nesugeba realiai vertinti pra
eities, o gal ir dabarties...

Tuo labiau apgailėtina, kad jio 
taip daro su Lietuva, atseit — 
tauta, kuri jiems tiek daug davė.

Žurnalas leidžiamas anglų, 
prancūzų ir ispanų kalbomis.

A.Š.

MIN. ST. LOZORAIČIO RASTAS 
JUNGT. TAUTŲ GEN.

SEKRETORIUI

“Basler Nachrichten”, žinomas 
šveicarų laikraštis, ištisai atspaus, 
dino min. St. Lozoraičio raštą 
Jungtinių Tautų generaliniam sek
retoriui Hammarskjoeld ryšium 
su Chruščiovo vizitu Amerikoje. 
Rašte išryškinamas Lietuvos pa
vergimas ir protestuojama prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri kraštą vis 
dar tebelaiko okupacijoje. Raštas 
baigiamas: “Akivaizdoje fakto, 
kad joks sovietų pavergto krašto 
atstovas neturi galimumo pasi
reikšti Jungtinėse Tautose, bū
čiau aš Jums labai dėkingas, jei šį 
mano raštą perteiktut Jungtinių 
Tautų nariams”.

vaus. Lietuviškas parapijas steig
ti ruošdamiesi, mes galvojame, 
kad jos nesibaigs su mūsų amžiu
mi, bet paliks lietuviškos ir atei
tyje. ši mūsų galvosena pasitvir
tins tik tada, kada matysime, koks 
lietuvių kunigų prieauglis yra 
Australijoje. Per pirmąjį šiame 
krašte gyvenimo dešimtmetį yra 
įšventintas tik vienas lietuvis ku
nigas. Visi esą čia lietuviai kuni
gai yra beveik vienaamžiai. Taigi 
nesant reikiaamo letuvių kunigų 
prieauglio, su esamos kartos lie
tuviais kunigais baigsis ir mūsų 
įsteigtųjų lietuviškų parapijų pas
kirtis ir tikslas. Atsikviesti lietu
vių kunigų iš kitur nebus taip 
lengva, nes vietos bažnytinė vy
riausybė neužinteresuota tautinių 
parapijų steigimu ir jų palaiky
mu.

Nesant lietuvių kunigų, į lietu
vių įsteigtą parapiją bus pasodin
tas vietinis kunigas; ką bendra 
su lietuvybe turės tokio vietinio 
kunigo paskyrimas į lietuvių pa
rapiją, kalbėti netenka.

5. Ar yra japėta, kad dabar 
naudojamose bažnyčiose bu* ne
leista laikyti pamaldas lietuviam*?

Iki Šiol lietuvių kapelionai nie
ko nepranešė, kad dabar naudoja
mose vietinėse bažnyčioje bus ne
leista laikyti pamaldų lietuviams. 
Prieš keletą metų kaikurie kape
lionai viešai buvo paskelbę spė- 
liojančius sanprotavimus, kad vie
tos vyskupija galinti atsakyti tau
tinių kapelionų išlaikymą. Tačiau 
tie spėliojimai buvo skelbiami 
tikslu suaktyvinti numatytiems 
parapijos namams pirkti lėšų tel
kimą.

Jei Popiežiaus enciklika buvo 
kviečiama visų šalių vyskupai rū
pintis imigrantų religiniais reika
lais steigant jiems parapjas, tai 
sekant tos enciklikos mintį, nega
lėtų būti neleista torils imigran-

MŪSU 
GYVENIMO 

AKTUALIJOS
Lietuvio mokestis

ALB-nės Krašto Valdybos in
formacijomis, jau senokai išsiun
tinėtos apylinkėms kvitų knygu
tės Australijos lietuvio mokesčiui 
rinkti, kurį (10 šil. sumoje me
tams) moka visi dirbantieji tau
tiečiai.

Šiuo atžvilgiu pavyzdingiausio- 
ji apylinkė pasirodė esanti — 
Melburnas, kuri jau yra surinku
si lietuvio' mokesčio iš daugiau 
300 bendruomenės narių ir šią 
akciją tęsia toliau.

Tikimasi, kad ir kitos didžio
sios apylinkės, šiuo atveju — 
Sydnėjus, Adelaidė ir kt. — neat
siliks ir savo pareigą išpildys są
žiningai.

Kaip žinoma, didelė lietuvio 
mokesčio dalis bus panaudota 
Krašto Kultūros Tarybos lietuvy
bės išlaikymo ir lietuviškosios 
kultūros puoselėjimo reikalams.

SUSIVA2IU0JA KAIMYNAI

ALB-nės Krašto Valdybos pirm, 
inž. L Jonaitis yra gavęs informa
cijų iš N. Zelandijos, kad šio mū
sų kaimyninio krašto Liet Ben
druomenė nuo š.m. gruodžio mėn. 
29 d. iki sekančių metų sausio 
mėn. 2 d. šaukia lietuvių suvažia
vimą Aucklande, kuriame bus su
rengta spaudos, liet liaudies me
no ir istorinė paroda.

Naujosios Zelandijos Liet fi
nes Krašto Valdybos pirm. Č. 
Liutikas prašo painformuoti Aus
tralijos lietuvius kultūrininkus ir 
visuomenininkus, kad rengiamai 
parodai yra reikalingi eksponatai: 
tautodailė, meno drožiniai, spau
da ir kt. Jei kas ryžtųsi jų nusiųs
ti, prašoma susirašyti adresu: č. 
Liutikas, 4 Herbert Rd., Mt 
Eden, Auckland, N.Z. '

tų tautinėms grupėms, kurios dėl 
savo negausumo nepajėgios įsteig
ti tautinių parapijų, pasinaudoti 
esamomis bažnyčiomis maldai 
gimtąja kalba.

Pagal australų kunigų aiškini
mus iš sakyklos, dabar esamoms 
Australijoje katalikų bažnyčioms 
neužtenka kunigų. Dėl tos prie
žasties kaikuriose bažnyčiose lai
komos sekmadieniais vienos ar 
dvejos mišios; po to bažnyčios 
yra laisvos. Taigi nėra priežasčių 
neleisti jomis naudotis tautinių 
imigrantų pamaldoms. Už naudo
jimąsi bažnyčia vietos parapijai 
yra mokamas tam tikras mokes
tis, tuo paremiamas vietos parapi
jos išlaikymas. Todėl vargu, ar 
pagrįsti būkštavimai, kad, neturė
dami savos parapijos ir bažnyčios, 
neturėsime kur melstis sava gim
tąja galba.

Tai vos tik keletas iš daugelio 
klausimų, kuriuos besirūpinan
tiems lietuvių katalikų parapijas 
steigti vertėtų apsvarstyti.

Virži.

Redakcijos pastaba: “Mūsų Pas
togės” redakcija yra nuomonės, 
kad lietuviškų parapijų Australi
joj steigimo klausimas yra svarbi 
mūsų gyvenimo problema. Dėda
mi šį p. Viržio straipsnį, manome, 
kad kultūringa diskusijų forma 
šia tema pasisakys ir daugiau 
“Mūsų Pastogės” skaitytojų, ta
čiau redakcija nedės tų pasisaky
mų, kuriuose bus užgauliojami 
paskiri asmenys ar A.L.B-nės or
ganizacijos bei institucijos.

1



2 MOŠŲ PASTOG2 1959 m. spalio 16 d.

PULGIS ANDRIUŠIS

KAIP DANGUJ TAIP IR ŽEMĖJ

SKAUTŲ 
DEŠIMTMETIS

Melburno Džiugo tuntas rugsė
jo 12 ir 13 dienomis šventė savo 
dešimtmetį, o kartu ir Tautos 
šventę. Išvakarėse Lietuvių namų 
kieme buvo suruošta gužinė su 
Australijoje įprastu mėsos bei 
dešrelių kepimu ant žarijų. Kie
mas buvo iliuminuotas. Ta proga 
sporto aikštėje pasišokta. Gužinę 
suorganizavo ir jų pravedė pskl. 
B. Padgurskis. Gūžinu aplankė 
rajono vadas v.s. A. Krausas, 
svečias iš Adelaidės Brolijos va
deiva v.s. Neverauskas ir iš Mor- 
ningtono s. A. Bakaitis. Skautų 
būkle buvo parodyta v.s. V. Neve- 
rausko atvežtas skautiškas filmas. 
V.s. A. Krausas parodė šviesos 
nuotraukas iš savo kelionės.

Sekmadienį šventė pradėta pa
maldomis šv. Jono bažnyčioje. 
Mišiose skautai dalyvavo su tavo 
vėliavomis. Pamaldas laikė ir die
nai pritaikytų pamokslų pasakė 
tunto dvasios vadovas kun. Pr. 
Vaseris. Prieš mišias buvo pašven
tinta Dariaus ir Girėno vyčių bū
relio vėliava, kurios krikšto tėvai 
buvo ponai Kačerauskai. Būre- 
riui jie ta proga padovanojo Laz
dynų Pelėdos raštų 7 tomus. Jų 
žodžiais, tai tegu būna pradžia 
būreliui savos lietuviškos bibliote
kėlės.

Po mišių įvyko tunto sueiga, 
kurioje dalyvavo be skautų jų tė
vai, būrys skautų bičiulių ir sve
čiai: estų, ukrainiečių ir rusų 
skautų atstovai. Sueigos metu 
įžodžiu skautavimų sustiprino ir 
iš kandidatų į skautus bei skau
tes pakilo: Danutė Jakūbauskai- 
tė, Virginija Sikorskytė, Aloyzas 
Katinas, Edimtas Žiogas ir broliai 
Albertas ir Paulius Jokūbaičiai. 
Jaunesniųjų skautų įžodžiu su
stiprėjo broliai Arūnas ir Ričar
das Steponavičiai. Jaunesniųjų 
skautų antro patyrimo laipsnio 
pasiekė Jonas Stankūnevičius ir 
Gintaras Vasaris. Skautas vyt, 
kand. Raimundas Kazlauskas bu
vo pakeltas į paskiltininkio laips
nį. Skilti Rūtai Krausaitei ir skaut. 
vyčiui Viktorui Savickui viešai 
padėkota už vyčių vėliavos pasiu
vimų ir išdažymų.

Sekė laužas. Rajono vadas 
įteikė v.s. B. Dainučiui Lelijos 
ordeno žymenį. Jis pirmasis ir pa
sveikino tuntų dešimtmečio pro
ga. Sveikinimo žodį tarė dar dva
sios vadas kun. Pr. Vaseris, Bro
lijos vadeiva v.s. V. Neverauskas,

KOLCHOZAI MILIJONIERIAI — PAVYZDINGI 
IŠNAUDOTOJAI

BUVO STACHANOVIEČIAI, 
DABAR GAGANOVIECIAI

Stachanovo ir stachanoviečių 
vardas jau kadai išnyko iš apy
vartos. Jo vietoj kone kasmet iš
garsinamus koks nors naujas var
das. šįmet Sovietijoj, taip pat ir 
Lietuvoj, ypač garsinamos brigu- 
dininkės Gaganovos vardas, kuri 
pametusi savo gerų brigadų ir nu
ėjusi vadovauti kitai, atsilikusiai 
brigadai, kad ir jų “patemptų". 
Jos pavyzdžiu pasekti ir pereiti 
į sunkesnį, nepatogesnį darbų da
bar yra didelė garbė.

Lietuvoje j pietus nuo Šakių 
yra didžiulis kolchozas, pavadin
tas Lenino vardu. Apie jo didumų 
galima spręsti vien iš to, kad ja
me darbininkų dirba nuo 9 iki 12 
šimtų. To didžiulio dvaro urėdas 
(pirmininkas) yra Kostas Glikas: 
komunistas, deputatas, veikėjas. 
Jo kolchozas skaitosi gerai vado
vaujamas, nors kada jis jam vado
vauja, sunku suprasti, kadangi 
jis ir partijos suvažiavimuose vi
sada dalyvauja, ir Sovieto posė
džiuose kalba, ir po kitų kraštų 
kolchozus važinėja (Gudijos kol
chozuose esųs dažnas svečias), žo
džiu, visai panašiai kaip ta “Šeš
upės” kolchozo Magdė Vosyliene, 
kuri irgi panašiai visur buvodama 
kažkokiu būdu keletu metų buvo 
tituluojama geriausia melžėja Lie
tuvoj, neva primelšdavusi (pati?) 
po kelis tūkstančius litrų pieno

PAVYKĘS SKAUČIŲ VAKARAS
TAIP LĖMĖ BURTININKĖS KORTOS

Vyresniosios Melburno skautės 
jau ketvirti metai vis suruošia 
šaunius vakarus, šiemet jos ir 
vėl parodė svečiams naujus Aki- 
varos kūrinius, gerai nuteikdamos 
žiūrovus su sųmojinga “Laimės” 
įscenizacija ii' vieno veiksmo sce
nos vaizdeliu "Modernia Pelene”.

Kortomis dekoruotoje scenbje 
burtininkė Rasa Jakutytė dėliojo 

kortas. Iš eilės, kortas atverčiant, 
pasirodė Meilė— Audronė Para- 
gytė, Grožis — Elena Kleinaity- 
tė, Garbė — Regina Garbenienė 
ir Turtas — Audronė Lazutkaitė. 
Jos humoristiškai apdainavo išei
vius ir šiaip gyvenimo reiškinius. 
Joms talkavo choras: Ina česnai
tė, Jųratė Normantaitė, Kristina 
Stankūnavičiūtė ir Vida Valiuke
vičiūtė. Nors visos vaidylės buvo 
grakščios ir scenoje geros, bet 
pabrėžtinas Elenos Kleinaitytės 
vaidybinis laisvumas. Geras ir 
grakščiai suvaidintas buvo vaiz
delis — “Moderni Pelenė”. Pats 
vardas jau nusako vaizdelio di
daktinį pobūdį. Motinų vaidino 
Rūta Laisvėnaitė, jos dukras — 
Audronė Lazutkaitė, Ina česnai- 

pats rajono vadas v.s. A. Krausas, 
Bendruomenės skyriaus pirm. N. 
Butkūnas, Socialinės Globos val
dybos narė V. Kazlauskienė ir es
tų, ukrainiečių ir rusų skautų 
atstovai. Sueigoje dalyvavo ir 
Melburno australų skautų rajono 

per metus iš neva jos pačios pri
žiūrimų karvių...

Dar toliau į pietus, jau Kudir
kos Naumiesčio rajone, yra Kati
lių kolchozas. Jis šiuo metu laiko
mas atsilikusiu. Kaip paprastai, 
dėl atsilikimo kaltas pirmininkas. 
Tų pirmininkų “išsirinkti” Katilių 
kolchozui įpiršo (liepė) rajono 
partijos sekretorius. Dabar tas 
pats sekretorius liepė tų pirminin
kų pašalinti. O į naujus pirminin
kus pasiūlė — ir, žinoma, tuojau 
buvo “išrinktas” — Kostas Glikas. 
Jis tuojau per spaudų ir radijų 
pradėtas garbinti, kaip gaganovie- 
tis, kurs iš gero kolchozo eina va
dovauti atsilikusiams. Tik čia yra 
skirtumas, kadangi Glikas savo 
pirmojo kolchozo nepalieka. Sako
si, suspėsiųs abu kolchozus tvar
kyti. Ir, žinoma, suspės algas iš 
abiejų kolchozų paimti.

Mariampolės rajone yra irgi 
garsus kolchozo pirmininkas Ado
mavičius, taip pat besisukęs ir 
partijos CK ir didžiuosiuose so
vietuose. Anot korespondento, 
“gera iniciatyva įgavo sparnus": 
Adomavičius irgi žada tapti gaga- 
noviečiu, tik ne pagal Gaganovos, 
o pagal Gliko pavyzdį. Dairosi iš 
karto kaimyninio kolchozo išvary
ti pirmininkų ir jo kolchozų sau 
prisijungti.

“Raudonojo spalio” vardu vadi
namas kolchozas Kauno rajone 

tė ir Danutė čižauskaitė. Vienin
telis vyras scenoje pasirodė dak
taras Julius — Algis Garbenis. 
Pats vaizdelis buvo lyg ir opere
tinio žanro — todėl su dainomis. 
Labiausiai įtikinamai suvaidino 
Ina Česnaitė ir Rūta Laisvėnaitė. 
Laisvai scenoje jautėsi havajietė 
— Vida Valiukevičiūtė. Gitara 
akomponavo Algis Dimidavičius

— tai Havajų svajingus aidus 
skleisdamas, tai staigiai maršo 
meliodijon pereidamas.

Vaidylėms ir autoriui padėko
jo skautų tėvų globos komiteto 
pirmininkas p. J. Antanaitis, 
įteikta ta proga gėlių ir palinkė
ta šiam branduoliui išaugti j pas
tovų scenos mėgėjų sambūrį.

Programai pasibaigus sekė šo
kiai. Grojo šauni kapela. Ypač 
gausiai prisirinko jaunimo. Pasi
rodo, kad vyresniųjų skaučių va
karai jau suspėjo išpopuliarėti.

Vakaras įvyko North Melburne, 
St. Michaels salėje rugsėjo 27 die
nų. Jį suorganizavo skaučių sky
riaus vedėja Danutė čižauskienė, 
nuoširdžiai talkinama savo vyro 
Stasio Čižausko. Barzduks* 

vadas, kuris ta proga pasisakė 
džiaugiųsis, kad lietuviai skautai 
tebekruta ir tebeauga.

Sekė v.s. A. Krauso pašneke
sys apie džiamborę Filipinuose ir 
apie jo kelionę į Indiją.

Kailas

yra “milionierius”. Tai reiškia, 
kad jis surenka pajamų per me
tus milionų ar daugiau rublių. Bet 
jo darbininkai (oficialiai vadina
mi savininkais...) ne tik su milio- 
nieriais, bet ir su Lietuvos nepri
klausomybės laikų ' žemės ūkio 
samdiniais negali nei iš toio lygin
tis iš “kolchozo — milionieriaus 
gaunamomis pajamomis.

1958 metais to kolchozo admi
nistracija dirbantiesiems išmokėjo 
už darbadienį po 3 kilogramus 
grūdų ir po 3 rublius pinigais.

Trys rubliai yra du litrai pieno. 
1939 metais du litrai pieno buvo 
48 centai. Taigi iš viso dabartinis 
iš “milionieriaus” gaunamas atly
ginimas yra vertas 84-ių lietuviš
kų centų.

O vadinamieji “buožės išnaudo
tojai”, tai yra Lietuvos ūkininkai 
1939 metais samdiniams mokėjo 
už dienų nuo 1.80 iki 3.80 litų ir 
davė maistų, kuris vidutiniškai 
buvo vertinimas apie 90 centų, t. 
y., daugiau, negu dabartiniai 
“milionieriai” iš viso moka. Skai
tant su maistu, Lietuvos ūkinin
kų darbininkams mokamas atlygi
nimas buvo nuo trijų iki šešių su 
puse karto didesnis.

Tiesa, kaikuriuose darbuose per 
vienų dienų kolchoze galima už
dirbti du ir net beveik tris darba
dienius. Tokiu ypatingai geru at
veju darbininkas gali uždirbti at
lyginimų, atitinkantį maždaug 2 
litus 40 eentų, tai yra, vistiek dar 
mažiau, negu buvo pats mažiau
sias moters darbininkės atlygini-

Per porų savaičių viešnagės 
Sidnėjuj turėjau progos pamiršti 
asmeniškai bet kokius lietuvybės 
išlaikymo pavojus, visų tų laikų 
neprataręs nė pusės žodžio ang
liškai, net cigarečių bei susisieki
mo bilietų neleisdavo man pačiam 
nusipirkti mano nenuilstami glo
bėjai, vadinasi, nepataisomai at- 
kritau t lietuviškąjį gyvenimo bū
dų.

Šio būdo paskutinius likučius — 
savo profesijos draugų palikęs 
bemojuojant ranka anapus Sid
nėjaus aerodromo užtvaros, per- 
žygiuoju cementuotų atstumų iki 
lėktuvo, nuleidusio vaišingus laip
tus savo keleiviams priimti, kur 
laukia mėlyna panelė ir... b a n- 
d o nusišypsoti.

čigoniškos laimės antpuoliu, 
pasirodo, vietų buvau nusipirkęs 
prie pat lango, iš kur vaizdas apa
čion buvo neįsivaizduojamai to
bulas ir parankus, net nereikėjo 
sukalioti galvos, akys be jokio 
įtempimo ganėsi, kur tik joms 
sveikoms patiko.

Viršum Mėlynųjų Kalnų pasi
kabinę dvidešimt vieno tūkstančio 
pėdų aukštyje, palikom giliai apa
čioj vilnonių debesų uždangų, ku
rioj tačiau buvo pakankamai pro
peršų stebėti australinį spalvotų 
žemėlapį. Visų kelionę skridom 
niekieno ' netrukdomoj saulėj ir 
žydriame danguje, nors žemėje 
turėjo būti gerokai apsiniaukusi 
diena. Lachlan, Murrumbidgee ir 
Murray upių sidabrinės juostelės, 
švininiai ežerų sklypeliai, sodriai 
raudoni gyvulių farmų keturkam
piai su neišvengiamom smeigtuko 
galvelės dydžio vandens <Juobė- 
mis, būtinai rudomis, sakytum, 
pripildytom ne gaivaus vandens, 
o moliabesčio srutų. Per visas tris 
valstijas žemėlapio planas tas 
pats, tik neženkliai įvairuoja spal
vos: nuo pekliškai raudonos per 
pelinę iki geltonos. Žinoma, šiek 
tiek netvarkos įneša jūsų didin
gieji Mėlynieji Kalnai, kurie iš 
čia atrodo kaip niekieno žemė, 
vienur kitur pašiukšlinta tamsiom 
dėmelėm, retokai apdraikyta vieš
kelių kaspinėliais, nepaliekant vie
tos jokiam didybės įspūdžiui.

— Ar nebūčiau per daug įky
rus, — staiga pertraukia poetinį 
susižavėjimų iki šiol nepastebėto 
kaimyno balsas, — jeigu jus pa
prašyčiau leidimo pasižiūrėti pro 
langų?

Pagyvenusio, gerai išsilaikiusio 
pono prašymas buvo lengvai pa
tenkinamas, man reikėjo tik per 
colį atsilošti, o jam — per colį 
įkišti galvų mano nepaliečiamon, 
įstatymais draudžiamon teritori
jom Jisai labai atsargiai, nesiliau
damas atsiprašinėjęs, tuo trumpu
tėlei akimirkai ir pasinaudojo, 
pažvelgdamas į tų nuostabų spal
vų pasaulį žemai apačioje.

— Kažin, kaip tas ežeras vadi
nasi? — paklausiau savo naujų 
pažįstamų, nesusigaudydamas oro 
bendrovės žemėlapyje.

— Aš manau, — atsakė kaimy
nas, ;— jog tai bus ne ežeras, o 
tik paprasta farmerio vandens 
duobė.

— O aš manau, sir, — atsakau 
gana neatsargiai, — jog tai per 
didelis vandens plotas gyvulių 
girdyklai, tik pasižiūrėkit... O, 
be to, galim gi paklausti mėlyno
sios panelės, — parodžiau į čia 
pat kpridoriuj stovinčių be darbo 
uniformuotų mergaitę.

— Ką jūs? — nepatenkintai su
siraukė džentelmenas. — ’Panelė 
ir taip turi šimtus pareigų, kam 
ją trukdyti tokiom smulkmenom!

Pažvelgęs į jo rūsčių veido iš

mas pas ūkininkus.
Bet toks atlyginimas — 3 kg 

grūdų ir 3 rubliai — moka ne 
kiekvienas “milionierius”. Yra 
Kauno rajone kitas toks “milio
nierius” kolchozas, Lenino vardo. 
Jis lig šiol buvo laikomas pavyz
dingas ir buvo rodomas ekskursi
joms. Tik šįmet paaiškėjo, koks 
jo pavyzdingumas. Tarp kitų da
lykų paaiškėjo, kad šis, paties Le
nino vardu vadinamas “milionie
rius”, savo darbininkams 1958 me
tais už darbadienį paskyrė (ir tai 
ne viską atidavė, iki šių metų vi
durvasario dar liko skolingas) tik 
po 0.6 kilogramo (600 gramų) 
grūdų ir pinigais po 1 rublį 70 ka

raiškų ir aš susigėdau savo tokio . 
nešvankaus kėslo, palikęs ramy
bėj saguotų gražuolę.

Garsiakalbiui pranešus, kad 
mes jau skrendame virš Hay mies
to ir apylinkių, mano kaimynas 
su šypsena pastebėjo. •

— Australai šitų miestą vadi
na pragaru, nes tai yra viena sau
siausių vietų visame krašte.

Kai jis šiuos žodžius sakė, iš jo 
akių mačiau, kaip jis nori vėl 
pažvelgti pro mano langelį, bet 
nedrįsta antrą kartų man įkyrėti 
tuo pačiu prašymu. Leidęs jam 
dar akimirką pakovoti su savim, 
patsai pokviečiau pasigrožėti su
kepusios žemės vaizdais, vienų co
lį atsilošdamas atgal. Ir iki pat 
Adelaidės tų patį leidimą kelis 
kartus dar atnaujinau. Mūsų kai
mynystės ledas lyg ir atidrėgo.

Nežinau, kaip džentelmenas sa
vo vidaus šventovėj pažiūrėjo į 
mano užsisakytų škotinės viskės 
stiklelį ir jo atitinkamų sunaudo
jimų, atskleidžiant sodos vande
niu, bet tas faktas davė progos 
užsimegsti kalbai apie australinius 
gėrimus. Neskubėdamas pareikš
ti savo perdėm neigiamos nuomo
nės dėl pastarųjų, kantriai iš
klausiau jo painius išvedžiojimus, 
girdi, vietiniai vynai nėra nė kiek 
neblogesni, negu užjūriniai, rei
kia tiktai žinoti tam tikras mar
kes ir adresus, kur galima jų gau
ti. Nenorėdamas užuomazgoje nu
smaugti šios kalbos, labai švel
niai pasiteiravau, ar ponas bus 
buvęs užjūriuose, ir, gavęs nei
giamą atsakymą, klausiausi to
liau, nors pikto sėkla jau buvo 
pasėta mūsų pošnekyje. Jisai vis 
dar gana ramiu balsu nurodinėjo 
Sidnėjuj vyno pirklių adresus, 
kur galima tikrai puikiais gėri
mais apsirūpinti. Nekeldamas bal
so, papasakojau, kaip Adelaidėje 
australai vis man piršo tam tikros 
markės vyną, nuo kurio neskau- 
danti galva ant rytojaus, kaip po 
ilgų ieškojimų, pagaliau, nusipir
kau vieną butelį, sumokėdamas 
kelioliką šilingų, prie jų pridėjęs 
dar keletą, būčiau galėjęs įsigyti 
tikro itališko...

— Na, ir koks skirtumas tarp 
jų? — apsiniaukęs paklausė po
nas.

— Kaip dangus nuo žemės! — 
atsakiau, pametęs dvasinę lygs
varą. Džentelmenas neteko žado. 
Ledo uždanga vėl nusileido, jisai 
nusigręžė į savo žmonos pusę. Jo 
lady, visai nesikišusi į mūsų po- 
šnekius, nuo pat Sidnėjaus laiką 
leido spalvotais siūlais megzdama 
paveikslėlį pagal moterų žurnalo 
brėžinį. Šisai meno kūrinys at
kreipė dėmesį uniformuotos mer
gaitės, kuri visų laiką slankiojo 
nuobodžiaudama po koridorių. 
Prislinkusi prie ponios, ėmė gro
žėtis kūryba.

— Žavinga, nepaprastai puiku! 
— vos sulaikydama žiovulį prata
ria kepurėta panelė, pasitraukus 
žingsnį atgal, kad geriau įvertin
tų meną.

Tatai duoda progos mano kai
myno poniai atsiprašinėti, jog tai 
yra tik menkniekis, taip sau dar
belis neturint nieko kita veikti, 
gera priemonė laikui užmušti ke
lionėje, jinai iš viso neturinti jo
kių pretenzijų šioje srityje, atsi
tiktinai išsikirpusi iš seno žurna
lo. .. ne, panele, nekreipkite į tai 
dėmesio!

Baigiantis Viktorijai, žemėlapis 
iš pagrindų pasikeičia, dingsta 
rusvi-gelsvi keturkampiai, iki pat 
Adelaidės apačioj išsitiesia ne
pertraukiamas sultingai žalias ki
limas, kudį puošia abstraktinių

peikų!
600 gramų grūdų atitinka 9.6 

lietuviškų centų, o 1.70 rublio ati
tinka 1.13 litro pieno arba 20.4 
centų, iš viso 30 centų.

Taigi pas šį “milionierių" net ir 
tie laimingieji darbininkai, kurie 
gauna tokį darbų, kad suskumba 
per dieną iki trijų normų išvaryti, 
gauna tik 90 centų teaptinkantį 
atlyginimą. Kitaip sakant, net ir 
tokį darbą tik už pavalgymą.
Daugeliui tenka tik trečdalis die
nos maisto už dienos darbų.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

Murray upės vingių sidabras. Bi- 
labongai, lagūnai, salelės, ežerai 

Į —, atrodo, sprendi labirintinį gal
vosūkį, bežiūrėdamas į upės va
gos sauvalaiavimus. Per tas žalias 
vaisinių sodų ir kviečių marškas 
skuba į lytus dar vienas kitas 
padrikas, sveikatos netekęs debe- 
siukas, mat, jau skrendame vir
šum saulės krašto — Pietų Aus
tralijos.

Po valdinių priešpiečių iš lakū
no kabinos išeina gražiai unifor
muotas, dailiai nuaugęs karinin
kas, kuriam oro bendrovė tarp 
kitų pareigų užkrauna ir susiar
tinimų su keleiviais. Priėjęs prie 
vieno, paklausia, kaip jaučiasi, 
kitam pasako trumpų juoką, tre
čio pasiteirauja, ar gerai pakelia 
nusileidimą žemėn, ketvirtam at
sako į klausimą, žinoma, jei jis 
pakankamai rimtas, renka skun
dus, bet šiųjų, kaip paprastai, 
angliškai kalbančiame krašte nie
kada nepasitaiko, visas lėktuvas 
pavirsta viena didele, laiminga 
šypsena bei padėka.

— Bet aš iš tikrųjų sakau, — 
visas nušvitęs dėkoja mano kai
mynas pareigūnui, — tai yra vie
na gražiausių mano kelionių ir, 
tikėkit man, jų esu ne vieną tu
rėjęs savo gyvenimai

Kad sutaupyčiau karininkui ne
pakeliamas kančias (jų negalėjo 
nuslėpti net jo nuolatinė oficiali 
šypsena), mano eilei besiartinant, 
beviltiškai įlindau langelin, at
gręžęs nugarą visoms susiartini.- 
mo pastangoms.

Mano džentelmenas, matyda
mas, kad jau ne daug laiko liko 
vargti su tokiu kaimynu, dar su
rizikavo paprašyt manįs pasi
keisti žurnalais, kuriuės padalino 
mums .viršum Sidnėjaus. Pasiė
męs maniškį, pasklaistė, pasklais
tė ir su pasipiktinimu vėl man 
padėjo ant kelių.
— Bet čia gi ne žurnalas, o vieni 
tik skelbimai, dėl ko jūs jį ėmėt?

— Dovanokite, sir, kokį davė, 
tokį ėmiau! Nenorėjau gaišinti 
brangaus laiko gražiajai panelei, 
besirinkdamas — atsakiau kaimy
nui, nenorėdamas aiškinti, kad 
turint po kojom tokius vaizdus, 
skaityti pigų žurnalą būtų nuodė
mė, o ir bendrai matydamas, jog 
mūsų santykiai jau buvo galutinai 
užnuodyti.

Victor Harbour didieji ežerai, 
įlankos, Murray upės žiotys, jūra, 
Adelaidės sodai, visur mėlyna, 
žalia, būdamas lakūnu čionai bū
čiau sukęs ratu padangėse iki sau
lėleidžio, — taip gaila leistis že
mėn!

Adelaidės aerodrome, važiuo
jant bendrovės autobusu, atsi
imant bagažą ir išsiskirstant kas 
sau, mano kaimynas nė jokiu 

' menkiausiu mostu, nė jokiu žo
džiu, ar ženklu neparodė, jog tris 
su viršum valandų tenai aukštai 
buvome kaimynais.

Dieve, ir kaip tie anglosaksai 
sugeba tokių gražių, poetiškų ke
lionę paversti neišmatuojamu 
nuoboduliu! Gal būt, čia buvo kal
ti ir sidniejiškiai draugai, kurie 
per dvi savaites buvo mane galu
tinai pripratinę prie lietuviškojo 

' gyvenimo būdo...

27 STORI TOMAI IŠKARPŲ 
APIE LIETUVA

“HufvuditaUbladet” ( žymus 
suomių dienraštis švedų kalba) 
praneša, kad žurnalistas Ragnar 
Nupnau jau nuo pat 1930 metų 
renkųs spaudos iškarpas apie Lie
tuvę ir iškarpas apie pasaulio įvy
kius Lietuvos spaudoje. Jau turįs 
surinkęs iškarpų 27 storus tomus.

NAUJAS AUKŠTŲJŲ 
MOKYKLŲ VIRŠININKAS
Aukštojo ir specialinio viduri

nio mokymo komiteto pirmininku 
paskirtas Vytautas Kuzmickas, 
šis komitetas įsteigtas devynioms 
aukštosioms mokykloms ir 69 
technikumams prižiūrėti. Ligi šiol 
tos mokyklos buvo daugiausia 
Maskvos ministerijų žinioje.

Tuo komiteto įsteigimu kalba
mų mokyklų tvarkymas iš Mask
vos nepanaikinamas. Juk yra gi 
Vilniuje, pavyzdžiui, Valst. plano, 
arba Valst. saugumo komitetai, 
tačiau atitinkami maskviniai ko
mitetai vistiek daugiau spren
džia, kaip vietiniai. t
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STUDENTU ŽODIS

Redaktorius T R. Cibulskis

REDAKTORIŲ 
BĖDOS

“Studentų Žodis" nėra perijo- 
dinis. Per studentų suvažiavimų 
Adelaidėj buvo pasiskirstyta eile, 
kas leis “Studentų Žodį”, kad 
nereikėtų vienam Sydnėjui dėl to 
vargti. Po suvažiavimo jau, praėjo 
devyni mėnesiai. Sydnėjus išleido 
du numerius ir aptingo, o kiti did
miesčiai iš viso savo straipsniais 
nepasirodė. “St t." redaktorius 
R. Daukus persikrovęs darbais, 
todėl paprašė mane talkon, kad 
suredaguočiau vienų “St Ž.” nu
meri. Ateity manome dirbti dvie
se, kad palengvintume viens kito 
naštų.

Raginu ne tik kitų didmiesčių 
kolegas, bet ir pačius sydnėjiškius 
stropiau taikanti. Mes gi esame 
gana gausūs skaičiumi, Studentų 
savaitgalio, metu daug kas pasiža
dėjo rašyti, tačiau reikalai dėl tų 
pažadų mažai pasitaisė.

Tikėkime, kad ateitis bus palan
kesnė savajam skyriui “Mūsų Pas
togėje”, ypač kad ir “M.P.” re- 
raktorius vis neduoda savo išgi
nimais ramybės...

R.C.STUDENTU SAVAITGALIS
Gražioj vietoj, prie jūros, 28 

Sydnėjaus ir apylinkių studentai- 
ės praleido linksmą ir naudingą 
savaitgalį. Savaitgaliui pasibai
gus, daugkas klausinėjo paskirų 
valdybos narių, ar tokius savait
galius dažnai darys, kada sekan
tis bus ir panašiai. Šio pobūdžio 
savaitgalis buvo pirmas, rengtas 
sydnėjiškių. Manoma, kad ii* bu
simoji valdyba kitais metais su
ruoš panašų savaitgalį ir tatai 
pavirs tradicija. Savaitgalis pra
bėgo greitai, kaip ir visi geri lai
kai, bet paliko ir daug prisimini
mų. Šiuos prisiminimus ir įspū
džius čia nuosekliai ir sužymėsiu.

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 4 
DIENA. Kolegos suvažiavo gru
pėmis. Pirmoji jų į Bateau Bay 
atvyko maždaug apie pusę antros 
po pietų ir suorganizavo miego, 
valgio ir kitus su iškylavjmu susi
jusius reikalus. Paskiausi (su au
tomobiliais) atvyko jau po vie
nuolikos vakare. Jų daugumas tą 
dieną dar dirbo, todėl tik vėliau 
galėjo čia atsirasti.

Visi žino, kąd Bateau Bay — 
graži vieta, šioj vasarvietėj apsis
tojom ne mes vieni, bet ir 2 — 3 
australų šeimos. Mes turėjom at
skiras kabinas ir todėl niekas ne
kliudė. Gyvenom po tris, keturis 
ar penkis namelyje. Nameliuose 
buvo lovos, prausyklos, virtuves ir 
t.t. Be to, Ramusis Vandenynas 
buvo tik apie 25 metrus nuo mū
sų namukų. Čia buvo graži įlanka, 
kuri visą laiką švelniai ošė. Už 
namukų dungsojo staigus, maž
daug 100 pėdų aukščio pakilimas, 
kuris skyrė mus nuo nuolat čia 
gyvenančių vietinių.

Mūsų jaunasis, bičiulis (Dr. VyL 
Doniela), vėliau visą laiką vadi
namas Vytuku, jau tik atvykęs 
iškilo į veikliųjų tarpą. Kai tik 
pasirodydavo nauja grupė, jis pir
mas pasitikdavo juos su citrinos 
sunka, kad atsigaivintų po ilgos 
kelionės. Atvykus jo globojamom, 
bet Geručio atvežtom Newcaste- 
lio gražuolėms — Nijolei, Zinai, 
Danutei, Renatei ir Danai — jam 
taip pat teko atlikti labai malo
nios supažindinimo pareigos.

Daugumai susirinkus ir apsi 
tvarkius, pradėjom žaidimus. Pap
lūdimyje pasportavom su sviedi
niu ir kai pavargom, susirinkom 
pastogėje pasidžiaugti - “tauti 
niais” žaidimais, čia neapsiėjome 
be linksmo klegesio, džiugių šūk
terėjimų ir kolegiškų juokelių.

Po kuklios vakarienės su kepto
mis bulvėmis, žuvimis ir ta pačia

STUDENTŲ VALDYBA
šių metų Australijos Lietuvių 

Studentų Sąjungos Centrinė Val
dyba yra Sydnėjuj. Sidnėjaus 
Skyriaus Valdyba yra labai akty
vi ir jau spėjusi atlikti ilgą eilę 
darbų, nors nėra išbuvusi dar nė 
pusės savo kadencijos. Pirmas šios 
valdybos suruoštas pobūvis buvo 
baigusiųjų Pagerbimo Vakaras. 
Ji yra suruošus! iškylą į National 
Parką, kartu su šviesiečiais ren
gusi Bohemijos vakarą ir iš viso 
labai aktyviai dalyvauja Pabaltie- 
čių Studentų posėdžiuose. Pasku. 
tiniu laiku Sydnėjaus studentai 
įsijungė j komitetą, kuris yra ap
siėmęs prie Bankstowno Lietuvių 
Namų įrengti sporto aikštę. Su
ruošus! sėkmingą Studentų Savait
galį Bateau Bay, išleidusi dainų 
rinkinėlį — Vivat Academia, su
organizavusi specialias Mišias stu
dentas pradedant trečią trimestrą, 
valdyba dažnai pasiunčia kores
pondencijų spaudai, pavaizduoda
ma Sydnėjaus liet, studentų gyve
nimą. Būdama drauge ir A.L.S.S. 
Centrinė Valdyba, ji padės Can- 
berrai surengti Studenių Suvažia- 

citrinos sunka, jau daugiau įsi- 
drąsinę, bandėme net pašokti. 
Paskutinei mašinai atvažiavus, 
Sydnėjaus studentų pirmininkė 
Nitą Grincevičiutė oficialiai pra
dėjo savaitgalį, tardama trumpą 
žodį. Ji pareiškė, kad vienas iš pa
grindinių šio savaitgalio tikslų — 
išmoksi studentų himną “Gauder.- 
mus” ir juodaugiau lietuviškų 
dainų, šia proga ir šiam tikslui 
Valdyba išleido net dainų knyge
lę “Vivat Academia", kurią kiek
vienas dalyvis gavo nemokamai. 
Po pirmininkės žodžio niukaste ■ 
liečiat pakvietė priėmimui, kurį 
pavadino “Saulėlydis tigro uolo
je”. šios vietos vidaus dekoraci
jos tikrai vertos dėmesio. Pagyri
mą gavo ir iš Bateau Lodge savi
ninko, kuris net paprašė leisti 
jam šias dekoracijas nukopijuoti 
Naujų Metų sutikimui. Šioj ro
mantiškoj vietovėj ilgokai links, 
minomės, šokdami, dainuodami, 
gaivindamiesi vaisių sunka ii* ska
niai pagamintu maistu.

Pagaliau vis dėlto apleidom il
sią jaukią niukasteliečių patalpą 
ir nuėjom j nuošalesnę sydnejiš- 
kių, kad netrugdytume austra
lams miegoti.

Naujoj vietoj mažai dainavom, 
o daugiau lietuviškas pasakas se 
kėm. Vieni kitus bauginom, tačiau 
tatai neveikė, nes dauguma pa
sakų turėjo ttk humoristinį efek
tą. Tačiau viskas baigiasi, taip ir 
šį kartą baigėsi mūsų džiaugsmai: 
vieni nuėjo maudytis, o kiti mie

vimą šių metų gale. Taigi susipa
žinkime su veikliosios Valdybos 
nariais:

Pirmininkė — Angonita Grince- 
vičiūtė. Studijuoja odontologija

— paskutiniai metai. Buvo pa
kviesta pietų su princese Alexan
dra. (Mėgsta žaisti čižiką.)

Sekretorių* — Staasys Grince
vičius. Studijuoja inžinieriją — 

goti. Dar šį vakarą, nors ir ro
mantiškose sąlygose, mūsų Vytu
kas išsinarino koją. Naktį ji pra
dėjo rimtai skaudėti, ir jis šaukė
si pagelbos. Tuoj buvo pakviestas 
busimasis daktaras irvis. Jis ap
čiupinėjo smarkiai ištinusią koją, 
pažiūrėjo į kenčiantį ir taręs, kad 
blogiau nebus, išėjo. Toliau nak
tis slinko be nuotykių, tačiau rei
kia pastebėti, kad kolegės nelabai 
mums pasitikėjo, nes keli iš tų. 
kurie bandė suvaidinti Romeo ro
lę, rado užbarikaduotus langus ir 
duris...
ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 5 DIE
NA. Visi iki 8 valandos miegojo
me, išskyrus ‘Jogą”. Jis, nebūda
mas alkanas, atsikėlė tik pietums. 
Po skanių pusryčių ėjom jieškoti 
vakaro laužavietei vietos, bet ten, 
kur vaikštinėjom, jos neradom, 
Grįžę žaidėme paplūdimyje kvad
ratą. Diena buvo puiki ne tik 
maudymuisi, bet ir fotografavi
mui. Kai žaidimus baigėme, vaka
re suruošėme stalo teniso turny
rą. Valandėlę pašokę, išėjom į 
laužavietę padainuoti ir svarbiau
sia, pavalgyti vakarienės. Dešre
les pasisekė ne apkepinti, bet ap
deginti, o bulvėmis taip ir nepa- 
sinaudojom — visos sudegė...

Prie laužo dainos nelabai sekė
si (tikriausiai todėl, kad trūko 
skystymėlio — “skvošio”), taigi 
paįvairinimui atsirado šokinėjan
čių “akrobatų". “Jogas" bešokda
mas neteko savo bato, bet jo lai
mei laiku buvo spėta jį surasti. 

treti metai. Nesenai laikė egzami
nus. Girdėti, kad laukia pašto. 
(Nenusimink Staska!). *

Iždininkas — Romas Katauskas. 
Studijuoja inžinieriją — treti me
tai. Kai atitrūksta huo karinės 
prievolės, dalį laiko skiria studi
joms.

Kultūrinių Reikalų Vedėja* — 
Andrius Choda. Lektoriauja Uni
versity of N.S.W. Baigė inžineri
ją Sydnėjaus Universitete. Laiko 
save nekonstituciniu Valdybos na
riu. Pagal konstituciją Valdyba 
turi turėti keturis narius, bet per 
1959 m. visuotiną Sydnėjaus stu
dentų susirinkimą, pereitų metų 
.valdyba pasiūlė pririnkti vieną 
baigusįjį, kad palengvintų valdy
bos darbą. Pasiūlymas buvo priim
tas vienbalsiai. (Kolega Andrius 
be reikalo jaudinasi).

Šių metų
Sydnėjaus 

Liet. Studentų 
Valdyba:

~ Stovi: R. Ka
tauskas, A. 
Grinųevičiūte 
ir A. Choda.
Priešaky: R. 
Cibulskis ir S 
Grincevičius.

Spaudo* korespondentą*: Ro
mas Cibulskis. Studijuoja humani
tarinius mokslus. Fuksas. (Nuolat 
gaudo karštas naujienas).

Rodą*

Kadangi dauguma mūsiškių buvo 
skautai arba vyčiai, tai laužą už- 
baigėm tradicine “Ateina naktis". 
Neskubėdami pradėjom slinkti na
mukų link. Praeidamas pro Vytu
ką nugirdau jį garsiai galvojant: 
"Man turėtų įteikti medalį už lie
tuvybės išlaikymą”.

Kai visi susirinkom į vieną vie
tą, Vytukas su Vyteniu pradėjo 
rimtas diskusijas, įjungdami ir 
pačias jauniausias, kad ir jos pa
reikštų savo nuomones apie lietu
vybės išlaikymą išeivijoj, grįžimą 
j Lietuvą, lietuvių studentų parei
gas ir šio savaitgalio tikslą.

Diskusijos buvo gana gyvos, 
kartais net arti įsikarščiavimo. 
Vienas mūsiškių pareiškė nuomo
nę, kad laike 6 — 10 metų komu
nistų okupacija Lietuvoje sušvel- 
nėsianti, kad jis, nors komuniz
mas dar tebeegzistuosiąs, esąs pa
siryžęs sugrįžti namo. Jis įsitiki
nęs, kad ir dabar esą įmanoma 
grįžti, nors ir nėra šiuo tarpu ge
rai. Kaip pavyzdį jis čia nurodė 
sugrįžusį architektą Žemkalnj. To
kiam partizaniškam patriotizmui, 
žinoma, nebuvo pritarta. Dūlis 
mūsų, nors ir jaučia meilę Tėvy
nei, visdėlto abejoja, ar apsimo
kėtų grįžti net ir tuo atveju, jei 
Lietuva būtų laisva. Galvojama, 
kad čia įsigytieji mokslo laipsniai 
ten būtų sunku pritaikyti.

Del Lietuvos išlaisvinimo nie
kas nekėlė abejonių: mums vi
siems aišku, kad Lietuva anksčiau 
ar vėliau turės būti laisva, nes ji

ISKYLfiUJHM
(Studentų savaitgalis pagal “Čičinskų”)’

štai prie jūros susirinko 
Daug studentų, daug draugų: 
Duoda garą, suvažiavę, 
Nuo pat ryto lig gaidžių. 
Mašinom ir autobusais, 
Pėsčiomis ir traukiniais. 
Nors ir mašinos sudužo 
Iš to striuko ir skubos, 
Nors ir bus paskui bėdos, 
Bet savaitgalis pavyko.

Nitą, Zina ir Gerutis, 
Dana, Danius ir kiti; 
Jogas, Kęstas ir Ramutis, 
Rita — tai dar ne visi. 
Iš šiaurės merginos jaunos, 
žavios visos, lyg viena.
O jų akys tiesiai sako: 
“Jūs patinkat mums labai!” 
Ranką spaudžia taip mielai — 
Pabučiuot jų lūpos prašo...

Dešros verda, kunkuliuoja, 
Pietūs bus, gal būt, geri: 
Valgom vieną kart į dieną, 
Todėl esam alkani.
Vos pavalgę, visi dingsta — 
Indus plauti sarmata.
Tik Vytenis atsistoja 
Dėdams ranką ant širdies: 
"Nors nemėgstu aš herojų — 
Indus plauti man valia!”

. FILIPINIEČIŲ
* TAUTODAILĖS 

MĮSLĖ
Neseniai “M.P.” buvo Sydnėjaus 

“Aušros” tunto tuntininko A. Du- 
daičio rašyta apie filipiniečių tau
tinius drabužius, jų audinių raš- 
tus, drožinius ir pan. A. Dudaitis 
aiškino, kad vienos Filipinų kil
ties tautodailė turi panašumo j 
lietuviškąją, spėjant, kad gal jų 
ir mūsų protėviai senovėje buvo 
artimi.

Prieš kurį laiką universitete 
man teko klausyti paskaitos apie 
Indoneziją. Lektorius visai audi
torijai ištiesė gabalą medžiagos 

yra okupuota žemesnės kultūros 
krašto. Visi gi ikšioliniai istori
niai faktai rodo, kad ir didžiausia 
priespauda žemesnė kultūra nega
li nugalėti aukštesnės. Jeigu oku
pacija užsitęstų ilgus metus, tai 
lietuvybės išlaikymas priklausys 
nuo mūsų brolių tėvynėj, nes mes 
esame perdaug realūs, kad svajo
ti, jog trys ar keturios kartos po 
mūsų dar kalbės lietuviškai...

Per diskusijas buvo paliestas ir 
Lietuvos istorijos knygos. Vienas 
nusiskundė, kad mūsų istorijos 
knygos teduodančios tik vienpu
sišką vaizdą ir nenušviečiančios 
neigiamybių. Jos atrodančios, tar
si išcenzūruotos.

Diskusijose kai kas kėlė klausi
mą, kad Lietuvoje jaunimas bu
vęs auklėjamas šovinistinėj dva
sioj. Anglo — saksams gi nerūpįs 
šis klausimas, nes jie besiekiu sa
vojo “good time”. Tačiau mes apsi
sprendėme, kad esame patenkinti 
iš mažens mums įkvėptu lietuviš
ku patriotizmu, nes jis kelia mu
myse tautinį entuziazmą ir palai
ko lietuviškąją dvasią.

šio savaitgalio nauda lietuviš
kam auklėjimui neabejotina. Nora 
ir ne visu šimtu procentu, bet 
šias dienas mes kalbėjom tarp sa
vęs visdėlto lietuviškai ir važiuo
jant namo išgirdau, kaip niukas- 
telietės apsisprendė ateityje kal
bėti tarp savęs ir lietuvių subuvi
muose tik lietuviškai. Lietuvybės 
išlaikymo klausimą iš dalies iš- 
sprendėm, pasiryždami dažniau 
rašyti į lietuvišką spaudą, ypač į 
“Studentų Žodį”, šis "Studentų 
žodžio” numeris gali būti laiko
mas studentų savaitgalio vaisium. 
Diskusijoms slenkant į pabaigą, 
studentų valdybos sekretorius St. 
Grincevičius perskaitė numatytą 
suvažiavimo programą Canberra 
je. Jos smulkiai nenagrinėjom, 
bet vienbalsiai sutikom kanberiš- 
kiams pasiūlyti; kad jie įtrauktų 
dar vieną paskaitėlę ar seminarą 
paskutinę suvažiavimo dieną. Siū
lytojas (Dr. V. Doniela) turėjo 
galvoje psichologišką temą. Taigi 
šis vakaras kultūriniu požvilgiu 
buvo žymiai vertingesnis už pra
ėjusį.

SEKMADIENS, RUGSĖJO 6 
DIENA. Aštunta valandą ryto iš
klausėm šv. Mišias The Entrance 

Naktis tamsi, be mėnulio: 
Vaikščioti baisu vienam- 
Bet kriaukles skaičiuot ant smėlio 
Dviese nėra taip klaiku,.. 
Sako: "Griuvo ir pražuvo", 
Sako: “Sprandą nusisuko" — 
Sklinda visokie gandai.
Naktį beldžias į duris, 
Ką gi daktaras sakys? 
“Jis gyvens, negriebs kvaraba!'

Toliuos šniokščia vandenynas, 
Viduj muzikos garsai.
J puodukus teka vynas, 
Kažkas šaukia: "Pasiutai!” 
“Neužteko tau dar tos, 
Grot plokštelės prakeiktos! 
Mane išvaryt iš proto 
Nori”, — girdisi toli tiktai 
Kažkur gieda jau gaidžiai, 
Ir stovykloje nurimo...

Tiška

PADĖKA
Kolegė Dalia kyšterėjo r.ian 

nuoširdų komplimentą: “Tu labai 
tinki būti žurnalistu, nes iškrai
pai faktus ir prirašai visokių ne
sąmonių..

Ačiū, Dalia! Red.

su įvairiais išrašais ir liepė mums 
stebėti pačius kraštus, kuriais bė- 
go savotiškas raštas su geometri
nėm figūrom, visai nepanašiom į 
vidujinę medžiagos dekoraciją.

Ta proga jis papasakojo, kad 
Rytų Europos mokslininkai kadai
se patraukę per Kaukazą į Toli
muosius Rytus: Kiniją, Malajus ir 
aplinkines salas, j kuriaas įeina 
Filipinų ir Indonezijos salos. Šie 
mokslininkai atvežę ir savo kultū
rą, kurią perdavę vietiniams gy
ventojams. Taigi ją mes randą ir 
šiais laikais tuose kraštuose. Gal 
tuo būdu ir filipiniečiai yra gavę 
lietuviškųjų liaudies meno dirbi
nių pavyzdžių ir juos pasisavinę?

Sv. Svogūnaiti*

bažnyčioje. Po pusryčių daug lai
ko buvo praleista sportuojant ir 
ruošiant pietus. Laimė, kad turė
jome tikrų gražuolių, taigi noriai 
ėjome bulvių skusti, svogūnų ir 
“steikų” kepti, ir iš viso mėgome 
maišytis virtuvėje. Vytukui irgi, 
atrodo, neturėjo būti liūdna sirg
ti, nes merginos lakstė apie jį 
kaip bitės aplink avilį. Lovoj pus
ryčiais jis buvo pamaitintas.

Užvalgius prasidėjo tradicinis 
autografų rinkimas. Visi autogra
fus rinko ant “Vivat Academia” 
knygelės, bet vargšas Romuselis 
buvo apsivilkęs tokius marškinius, 
kad pirmoji Dana ant jų savo lū
pų anspaudą su autografu užrašė. 
Ir nelaimei ar laimei Ramusėlio 
marškiniai greitai buvo visi api- 
piešti ir aprašinėti... ir tuos mar
škinaičius jis prižadėjo laikyti 
kaip suvenyrą.

Sutemus, deja, jau skirstėmis j 
namus. Iškylos pabaigai paskutinę 
džiudo demonstraciją išpildė “Ic- 
kė” su “Joga”. Pagaliau ir Nitą 
parodė, kiek ji moka, apversdama 
“lėkę”. Lipant j autobusą, uždai- 
navom “Eisim, broleliai, namo, 
namo”... Vienas australas autobu
se savo prieteliui paaiškino, kad 
čia įlipę “foreign -bodžys”, kurie 
net angliškai tarp savęs nekalbą... 
Nors vieni važiavom automobi
liais, kiti autobusais, bet galūti- 
nai išsiskyrėm tik Gosforde. Ten 
puikiai mums pavyko atsisveikin
ti su niukastelietėmis, nors viena 
mėgino ir ištrūkti...

Gaila, kad popieriuje nelengva 
išpasakoti visus savaitgalio prisi
minimus gyviau ir vaizdžiau, bet 
manau bus už tai atleista. Bai
giant norėčiau paminėti, kad vie
nas šio savaitgalio tikslų — gerai 
išmokti “Gaudeatnus”, buvo įvyk
dytas. Sekmadienį po pusryčių ir 
po maldos, visi sugiedojom mūsų 
himną nuo pradžios iki galo!

Studentai yra labiausiai dėkin
gi už šį savaitgalį Dr. VyL Donie- 
lai už idėją, Studentų Valdybai 
jž suorganizavimą. Nitai Grincevi- 
čiūtei ir Elvyrai Stankevičiūtei 
už savaitgalio pravedimą ir inž 
Andriui Chodai — vienintėliam 
akordeonistui, be kurio nebūtu
mėm galėję tinkamai padainuoti 
ir pašokti.

Svogūnai Svogūnaiti*
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GYVOJI LIETUVYBĖ
DZIUDO

Šiais metais Sydnėjaus studen
tų tarpe labai išpopuliarėjo dziu
do. Kaip žinoma, pirmas lietuvis, 
kuris įstojo į Sydnėjaus Univer
siteto Dziudo klubų yra R. Dau 
kus, jau antrus metus iš eilės ei
nąs šio klubo prezidento parei
gas. Vėliau vėl prisijungė ėia vie
nas, čia kitas lietuvis, bet ir vėl 
iškrito. Šiais metais į klubų jau 
spėjo įstoti trys fuksai ir vienas 
melburniškis lietuvis. Po Studen
tų Savaitgalio, kur kasdien pri- 
sižiūrėjom džiudo demonstranci- 
jų, į klubų sugalvojo sugrįžti St. 
Grincevičius ir naujai įstoti f Uk
sas Gerutis Kišonas. Ne visiems 
Auksams sekasi. Gerutis, pamatęs, 
kaip vienas kitų tranko, kaip 
smarkiai kfenta ir kiek kiti yra 
pažangesni už jį, pirmų kartų 
rimtai įvertino savo sveikus kau
lus ir nutarė juos sveikus ir pasi
laikyti, vėl tuo tarpu nestodamas 
j klubų.

Raikuži*
*

Pereitų atostogų pabaigoje Syd
nėjaus Džiudo klubo “B” divizija 
pakviesta dalyvauti tarpklubinėse 
varžybose U.N.S.W. patalpose. Iš 
“B" divizijos 5 atstovų dalyvauja 
du lietuviai fuksai — V. Stašionis 
ir M. Mauragis. Sydnėjaus Uni
versiteto "B” divizija kovoja prieš 
kitų klubų “A" divizijas ir užtik
rintai laimi turnyrų.

Iš susitikimų Mauragis laimi 
du, vienų baigia lygiomis ir du 
pralaimi. Stašionis, paprastai lai
mi tris susitikimus ir du baigia 
lygiomis.

Apskritai fuksai neblogai pro
gresuoja.

Aras

NEWCASTELIO NAUJIENOS
Per Studentų Savaitgalį teko 

geriau susipažinti su Newcastelio 
studentėmis. Vėliau sužinota, kad 
ten yra ir vyrų studentų. Kolega 
Algis Brūzga antrus metus studi
juojąs gamtos-matematikos fakul
tete. Dabartiniu laiku jis yra ka
riuomenėje.

Romutėli*

KREPŠININKŲ HUMORAS
U.N.S.W. krepšinio komandai 

važiuojant į Newcastelj žaisti 
prieš to miesto universitetų, mū
sų kolegos komandos žaidėjai pa
žadėjo aprašyti savo pasiekimus. 
Šiais metais U.N.S.W. krepšinio 
“A” komanda laikėsi be pralai
mėjimų ir tikėjosi susitikti su 
silpnu priešu.

Prieš rungtynes, aplankius New
castelio lietuvaites, pačioms ko- 

i mandos žvaigždėms viskas ėmė 
matytis dvigubai. Lietuvaitėms 
per rungtynes jų nepalaikius (Zi
na net medalio reikalauja iš N.U. 
komandos už jos viešų simpatijų), 
krepšininkai buvo demoralizuoti 
ir pirmų kartų pralaimėjo. Nuže
minti jie grįžo namo ir tyli, o apie 
savo ekskursijų ‘‘St. Z." nieko ne
parašo.

“Džiambo” tikriausiai bus per
daug jmveiktas Danutės ir pralai
mėjimo, bet Kęstutis bent galėjo 
parašyti apie savo vaišes, kurias 
surengė po pralaimėjimo.

Kęstas (Jeronimo) visiems pa
sakoja apie rungtynių eigų ir pa
baigų, tačiau “Studentų žodin" 
neparašė net apie tai, jog po rung
tynių jis buvo užmirštas ir į Syd- 
nėjų turėjo atsibaladoti trauki
niu. ,

Kadangi patys krepšininkai ty
li, tai ir aš rungtynių taškų san
tykio neišduosiu...

Raikuži*

Studentų Mišios 
ir susirinkimas

Rugsėjo mėn. 20 dienų Camper- 
downo bažnyčioj kun. P. Butkus 
atnašavo studentams šv. Mišias. 
Studentų-čių atsilankė per 30. 
Pamokslas apie tolerancijų buvo 
tikrai įdomus, kur pamokslininkas 
mums priminė mylėti savo artimų, 
tačiau nemaišyti artimo meilę su 
žmoniškumu. Jis dėstė, kad arti
mas esųs ne vien tik žpiogus, ku
ris mums gera daro. Pavyzdžiai: 
ta moteris, kuri išpardavimo krau-

Rugsėjo 14 dienų Anglijos ka
ralienės puseserė, princesė Alek
sandra, buvo užsukusi į Sydnėjaus 
universitetų ir susilaukė gyviau- 
sio sutikimo. Tačiau atrodo, kad 
visi Sydnėjaus laikraščiai neišsi- 
narplioja iš snobizmo, garbindami 
visus Aleksandros, tarsi nepalie
čiamos dievaitės, krustelėjimus. 
Studentams jų sutikus netaip, 
kaip įprasta, vietos spauda juos 
išvadino chuliganais. Natūralu; 
kad studentai užsigavo ir kai laik
raščiams pasiuntė, aprašę antrą 
medaliaus pusę, nė vienas nesuti
ko to atspausti, žmonių akyse 
studentai taip ir pasiliko chuliga
nais.

Studentai tame sutikime, su
prantama, neturėjo blogų intenci
jų, o tik tenorėjo paerzinti am
žinus savo “draugus" — polici
ninkus, o Aleksandros vizitas te
buvo šito pretekstas.

Pirmiausia Aleksandra atvąžia- 
vo į Manning House pietų. Su ja 
pietavo ir lietuvaitė stud. N. Grin- 
cevičiūtė. Vėliau kolegė Nitą pa
sakojo, kad Aleksandros pietus 
sudarė keli stiklai apelsinų sun
kos. Princesei atvažiavus, daugkas 
norėjo ją pamatyti, bet tik vie
nam medikui - (apsirengusiam 
trumpa suknele, kariškais batais 
ir su moterišku peruku) pasisekė 
prie jos prisigrūsti ir iškilmingai 
įteikti dėžutę nuvytusių gėlių. 
Princesė jas priimdama tarė: 
"Ačiū labai! Jos puikios!"

Tada policininkai pradėjo stu
dentus nemandagiai stumti atgal, 
bet jų buvo tik 48, o studentų 
apie du su puse tūkstančio. Tad 
ir nenuostabu, kad policininkai, 
išprovokavę stumdymą’, įsiutino 
studentus. Kai Aleksandra nuėjo 
į vidų pietų, vienas studentas la
bai tiksliai pataikė vandenine 
bomba policininkui j galvų. Atro
do, paliestajam tatai nelabai pati
ko, nes metusįjj suėmė, nors vė
liau ir paleido. Tuo pačiu laiku, 
kitoj vietoj jau buvo krečiamas 
antras pokštas. Vienas policinin
kas sėdėjo automobily, jį atsar
giausiai dabodamas, kad studentai 

ELENA TUMIENĖ

PRIEBLANDA
Temsta.
Švelniai, lyg debesėlis
Į širdį leidžias ilgesys besielis.
Iš lėto
Kalnų ryškėja siluetai.
O mėlyni kalnų veidai,
Takais raukšlėti!
Tai jų širdie nepažinai,
Kada tėvynėj gyvenai
Ir neišmokai jų mylėti.
O mėlyni kalnų veidai,
Šaltinių išvagoti,
Pasidabruoti g
Smilkiniai...
Matyt, kad mokat jūs kentėti ir dūmoti,
O tamsiai, tamsiai mėlyni kalnai...

Atvėso.
Papėdėse užsidegė elektros šviesos.

s

tuvėj mums iš rankų suknelę iš
plėšia, tas vyras, kuris per susi
grūdimą mums kojas aptrypia, 
tas šoferis, kuris mums už akių 
su savo autu užlekia... — visi esą 
artimi, reikalingi tolerancijos.

Po pamaldų susirinkom į para
pijos salę ir susirinkimų pradėjo 
p-kė Nitą Grincevičiūtė. čia tu
rėjom viešnias iš Melburno — stu
dentes Rasų Jakutytę ir Kristiną 
Briedikytę, o taip pat ir kolegų 
Viktorų Martišių iš Canberros.

Buvo priimtas pasiūlymas: da
rant Studentų vakarėlius, iš kiek
vieno dalyvio rinkti po tris šilin
gus. Turtingesnei kasai esant, 
valdyba galės ryškiau paremti 
vykstančiuosius į Canberros Stu
dentų Suvažiavimų. Kadangi ar
tėja egzaminų metas, tai nutarta 
šiemet surengti barbekiu, spalio 
10 dieną. Smulkesnės informaci
jos apie tai jau buvo skebtos. 
Bankstowno Namų laisvame skly
pe aikštelės įrengimo klausimu 
p-kė pranešė, kad reikią daug pi
nigų. Juos rinks aukų lapais, šo

nesumanytų išvežti, Ir taip jam 
sąžiningai bedabojant, studentai 
nuleido priekinę padangą. Varg
šeliui karštoj popiečio saulėj rei
kėjo išlipti iš automobilio ir ratą 
pripompuoti. Studentai jam padė
jo, žinoma, tik morališkai... Du 
lietuviškieji fuksai pradėjo gar
siai skaičiuoti kiekvieną pompos 
stumterėjimų ir jiems pritarė ma
sė kitų. Dar kartų studentų gru
pė susirinko prie Manning House 
ir pradėjo kartoti: “Mes norim 
Alex!" šis prašymas buvo visdėlto 
išpildytas, ir viešnia net du kartu 
pasirodė verandoje, pamosikuoda
ma. Buvo ir tokių studentų, kurie 
su policin'nkais mėgino palošti 
“two up", bet policininkai surin
ko visus pinigus, pareikšdami, kad 
jais sušelps Police Boys Club’ą.

Pagaliau Aleksandra baigė savo 
pietus ir išėjo, lydima universite
to kanclerio bei dviejų vice-kanc- 
lerių. Kai tik kancleriai pražygia
vo, studentai užplūdo taką ir poli
cininkai vėl nemandagiai pradėjo 
juos stumti atgal. Tačiau šį kartų 
studentai juos drauge su Aleksan
dra priplojo kaip blynus prie au
tomobilio. .Studentai pabandė nu
imti nuo Aleksandros mašinos ka
rališkąjį ženklų — karūnėlę, ta
čiau šoferis tatai pastebėjo ir ka- 
ralipkųjį simbolį . nušriubavęs įsi
dėjo j kišenę. Studentams atlei
dus slėgimų, Aleksandra išsigan
dus įšoko į savo automobilį. Poli
cijos lydima, net su kancleriais 
nespėjusi atsisveikinti, [uždaram 
automobily ir daugiau nebemosi
kuodama, ji ištrūko iš Sydnėjaus 
universiteto.

Dėl šitokio studentų priėmimo 
Aleksandra nepareiškė jokio ne
pasitenkinimo, palaikydama tatai 
paprastu pokštu. Policija oficia
liai pranešė, kad studentai buvo 
stebimi ir nieko blogo nepadarė. 
Neoficialiai — patys policininkai 
prisipažino, kad jie turėję pramo
gų. Pagaliau ir universiteto kanc
leris pareiškė, kad jis studentų 
elgesiu esąs patenkintas.

R.C.

kių vakarų ir kermošių pagalba.
Buvo iškeltas ir “Studentų žo

džio” reikalas, kadangi jis retai 
tepasirodo. Melburnietės pripaži
no, kad kaltas Melburnas, nes jų 
eilė buvo “Studentų žodį" išleisti. 
Beveik visa medžiaga esanti jau 
surinkta ir pažadėjo dar prieš 
Suvažiavimų pasiųsti “Mūsų Pas
togei". Laimė, kad adelaidišklų 
nebuvo, nes ir jiems būtų gerokai 
kliuvę pylos.

“St. Ž." leidimas nėra vien syd- 
nėjiškių reikalas. į talkų turi atei
ti visi Australijos lietuviai stu
dentai. Dėl suvažiavimo į Canber
ra kolega Martišius mus užtikri
no,’ kad vietų nepritrūks, nors 
sydnėjiškiai jį ir erzino, klausda
mi, gal palapines atsivežti... Kai 
jis paklausė, ar neturim kokių pa
siūlymų dėl programos, tai Dr. 
Doniela patarė pravesti daugiau 
seminarų.

Susirinkimas buvo baigtas Stu
dentų Savaitgalio fotografijų per
žiūra.

R. Cibulaki* (jar.)

(Keletas
Niekada dar lietuvių tautai ne

buvo tiek pavojinga kalbėti apie 
praeitį, kiek dabar, išeivijoje, nes. 
mūsų vargai ir rūpesčiai yra dide
li, ir jų neišspręsime, nepanaikin
sime atsigręžimu į tai, kas buvo 
nuveikta senais laikais. Kai kada 
praeitis, ypač jei ji didelė ir gar
binga, pasidaro slegianti našta. 
Olimpinis sportininkas, kai jam 
pradedama kalbėti apie senus lai
mėjimus ir spintose išstatytas var
žybų taures, tariasi, jog gal jis 
jau pakankamai yra nuveikęs. Jis 
suglemba ir, kaip sakoma, užsnūs
ta ant laurų. Tas pats pavoju^ 
gręsia ir tautai.

Bet gal kalbėjimas apie tolimų 
praeitį slepia dar blogesnius daly
kus? Gal visas nusigręžimas į gar
bingų praeitį nėra’kas kita kaip 
neurotinis simptomas, nesąmonin
gas noras užtušuoti ar nors valan
dėlei užmiršti dabarties menkystę 
ir tinginystę? Bet kaip juokinga, 
kai šunbajoris savo kaimynams 
rodo sienas, nusagstytas herbais 
ir rimtai žvelgiančių sentėvių pa 
veikslais, o pats tenkinasi gyveni
mu sulūžusioje trobelėje.

Perdaug nežiūrėti į praeitį, ne
reiškia praeities visai atsisakyti. 
Anaiptol, reikia lenkti galvas 
prieš tuos, kurie praeityje dirbo. 
Bet, dažniausiai, žiūrintieji į pra
eitį galvoja, kad tokiu savo ‘patri
otiniu’ žvilgsniu jie jau išsisuka iš 
pareigos dirbti dabar. O tai ir yra 
blogiausia, nes užmirštama, jog 
veikla ir kūryba yra reikalinga 
kiekvienu istorijos metu.

Tauta išsilaiko tol, kol ji lieka 
kūrybingai gyva, kol ji savyje iš
laiko dvasinę įtampą ir gali rung
tis su kitų tautų dvasia. Istorija 
nėra gailestinga, jos dėsniai nu
sako, kad aukštesnės įtampos kul
tūra turi suvalgyti žemesnės 
įtampos kultūrų. Kiekvienas dva
sinis nusilpimas yra žingsnis link 
nežinomo kapo. Jei tauta nori iš
likti, ji turi eiti su gyvenimu, ji 
turi rasti sprendimų dabarties 
problemoms, plėsti savo akirati, 
paruošti dirvų, į kurių visai natū
raliai galėtų atsisukti naujųjų 
kartų interesai. Kitaip gi naujo
sios kartos, neraudusios paramos 
savo dvasiniams interesams pas 
savuosius, pasirinks svetimuosius 
ir savo įnašą atiduos jiems.

Kas gi tad yra lietuvybė? Lietu
vybė nėra statinis, suakmenėjęs, 
visiems amžiams apspręstas ir de
tonuotas turinys, bet verčiau di
naminis procesas, kuris gimdo ir 
{glaudžia vis naujus dalykus. Se
nais laikais lietuvybę sudarė liau

ADELAIDĖS

LITUANISTINIAI KURSAI
Jau antri metai kaip ir Adelai

dėje veikia lietuviškam jaunimui 
pritaikyti lituanistiniai kursai. Dė
ka švietimo Tarybos pastangų 
buvo suorganizuota lektorių kad
ras, gauta patalpos Lietuvių Na
muose, sukviesti klausytojai.

Pirmieji lituanistikos kursų me
tai, kaip pirmas bandymas Ade
laidėje, praėjo sėkmingai. Kursan
tų skaičius, nors ir nedidelis, bet 
pastoviai lankęs, metus gražiai 
baigė, šiais metais j kursus užsi
registravo net 32 klausytojai, 14 
— 18 metų amžiaus jaunuoliai, 
tačiau nuolatos lanko tik apie pu
sę to skaičiaus. Toks mažas lan
kančių skaičius labai prislėgė tiek 
kursų rengėjus, tiek ir lektorius. 
Yra bandoma tuos kursus padary
ti jaunimui dar įdomesnius. Ruo
šiamas vaidinimas, kuriame daly
vaus visi kursantai (režisuoja L. 
Gerulaitis), rodomos filmos, de
monstruojama lietuviška plokšte
lių muzika, o Moterų Sekcija kur
santus kiekvienų kartų pavaištna 
arbata.

Kursų lektoriai paskaitas pa
ruošia kiek galint įdomiau, įtrauk
dami į pasikalbėjimus — ir pa
čius kursantus. Kursuose dėsto
ma lietuvių kalba (p. A. Gavelis), 
Lietuvos istorija (p. A. Maželis), 
Lietuvos Geografija (p. L. Geru
laitis), lietuvių literatūra (p. P. 
Andriušis ir Pakalnis), atskiras 
paskaitas paruošia kun. J. Kun-

pastabi; iš mintyje likusio referato)
dies šokiai ir dainos, aukos Perkū
nui ir šventiesiems žalčiams. Vė
liau lietuvybę sudarė tos pačios 
liaudies dainos ir šokiai, bet aukos 
jau krikščionių Dievui ir bažny
čių statymas. Dar vėliau lietuvy
bės turinį papildė spausdintos 
knygos, savų menininkų paveik
slai ir savų mokslininkų veikalai. 
Kuri iš jų ‘tikroji’ lietuvybė? — 
Visos jos vienodai lietuviškos, nes 
jos sudaro tą patį medį.

Kodėl turime sustoti prie lietu
vybės, kaip ji išrodė 1939 metais? 
Tad gal geriau sustoti prie lietu
vybės, kaip ji išrodė tais metais 
prieš pasirodant pirmai lietuviš
kai knygai. O gal dar ‘lietuviš
kesnė’ bus pagoniškoji lietuvybe? 
Matome, kaip lietuvybės negalime 
apriboti nei datomis, nei dvasiniu 
turiniu. Bet koks apribojimas 
slysta iš pirštų, nes negalima su
stabdyti istorinio vyksmo. Atei
ties lietuvybė yra nežinomas da
lykas, bet ji bus lietuvybė tol, kol 
ji bus organiškai suaugusi su pra
eitimi, pasirėmusi senu kamienu, 
bet išsiskleidusi naujais žiedais.

Kodėl brėžti lietuvybės turiniui 
ribas, kodėl apspręsti jį ir defi- 
nuoti visiems laikams? Tiesa, kad 
lietuviui konservatyvizmas daug 
arčiau širdies, negu pionieriška 
konkvistadorių dvasia. Tai ne
nuostabu, nes lietuvis buvo sėslus 
žemdirbys, o ne judrus pirklys ar 
nenuorama jūreivis. Bet ar ne šia
me konservatyvume slypi šaknys 
mūsų tragedijos, kai dvasiniame 
pasaulyje likome nurašinėtojais, 
apigonais, niekada nėję su pir
mosiomis bangomis, o tik ramiai 
atplaukę mažytėmis Bangelėmis, 
kai jūra jau buvo nurimusi. Porą 
kartų tai padarėme saugiai, bet 
ar šių palengvėle plūduriuojan
čių bangelių vienų kartų nesurys 
nauja atskubanti ir galinga ban
ga? Bangelės juk tikrai negali at
sispirti bangoms.

Lietuvybės išlikimas svetimose 
jūrose priklausys nuo to, kiek 
kiekvieno meto dabartis bus dva
siniai pakankamai stipri išlaikyti 
pas save priaugančias kartas. Jau
nimas yra energingas ir turi savo 
interesus: jis pasiliks savoje ben
druomenėje, jei šioji sugebės juos 
patenkinti. Jei ne, jaunimas nu
eis ten, kur jis savo interesus pa
tenkinti gali. Aukštos įtampos 
kultūra pasižymi dideliu formų 
įvairumu ir jį individams siūlo 
daugiau galimybių, negu žemes
nės įtampos kultūra, Štai kodėl 
jaunimui iškyla nutautėjimo pa
vojus. Abstraktūs tautos interesai 

gys, Pr. Pusdešris, J. Neverauskas 
ir kiti. Kursų vedėju nuo metų 
pradžios buvo p. J. Neverauskas. 
Jani pasitraukus, dabar kuisus 
tvarko p. V. Ilgūnas. Kursams 
daug padeda L. Kultūros Fondo 
Valdyba ir Moterų Sekcija.

Iš viso matosi, jog vyresnioji 
karta deda visas pastangas, kad 
tik daugiau jaunimo lankytų Li
tuanistikos kursus, geriau pažin
tų lietuvių kalbų, jos literatūrą. 
Lietuvos istoriją, geografijų ir 
įprastų tarp tokio pat amžiaus 
lietuviukų. Bet rezultatai liūdno
ki. Iš virš šimto to amžiaus jau
nuolių, .kurie galėtų lankyti litua
nistinius kursus, lankosi tik kelio
lika. Kodėl?

Stebint šių dienų jaunimų, gau
nasi įspūdis, kad lietuviškam, tau
tiškam gyvenimui jis pats inicia
tyvos parodo labai maža arba ir 
visai jo šalinasi. Dalis jaunuolių 
gal ir norėtų daugiau apie lietu
vybę žinoti, bet nedrįsta, varžo
si vyresniųjų, bijodami parodyti 
savo lietuvių kalbos klaidas arba 
menkų lituanistinių dalykų žino
jimų. Atrodo, kad priežasties rei
kia jieškoti daugelio tėvų abejin
gume savo vaikų tautiškam auklė
jimui ir stoka entuziazmo. To pa
sėka— mūsų jaunimas maža lietu
viškai kalba, beveik*nieko lietuviš
ko neskaito, nedalyvauja lietuviš
kuose subuvimuose, o ką kalbėti 
apie lietuviškų dainų, menų, vi

nėra jaunam žmogui taip suvo
kiami, kaip jo paties gyvybiniai 
interesai. Kad jis suprastų ir ab
strakčius reikalavimus, reikia kad 
jis būtų apsuptas aukštos intelek
tualinės įtampos. Bet kai jis su
vokia tik savo gyvybinius intere
sus, tautų jis gali palikti labai 
lengvai.

Bet kaip dvasinę įtampų pakel
ti? Kultūrinio lygio negalima pa
kelti rezoliucijomis. Negalima 
nutarti, kad, štai, reikia parašyti 
tiek ir tiek pasaulinio lygio lite
ratūros veikalų, nutapyti tiek ir 
tiek šedevrų, padaryti tokius ir 
tokius atradimus mokslo srityje. 
Tokius dalykus kuria individai be 
rezoliucijų, o rezoliucijos nieko 
negelbsti. Bet jei negalima dvasi
nės įtampos pakelti nutarimais, 
vis dėlto galima kartais pas save 
sulaikyti kūrėjus, sutinkant juos 
šiltai ir nuoširdžiai. Galima netie
sioginiai sustabdyti i jų dvasinę 
emigraciją, sudarant žmoniškas 
sąlygas pas save. Kaip yra fizine 
emigracija, taip yra ir dvasinė 
emigracija; tačiau kaip galima iš
mintingomis priemonėmis pašalin
ti fizinės emigracijos priežastis, 
taip galima sudaryti sąlygas, ku
riose dingtų arba sumažėtų dva
sinės emigracijos priežastys.

Bet norint kūrėjus šiltai ir nuo
širdžiai sutikti, reikia įsisąmonin
ti, kad tautinė kultūra nėra už
baigtas dalykas, kad ji nėra vien 
liaudies dainos ir tautiniai šokiai; 
reikia įsisąmoninti, kad tautinė 
kultūra (glaudžia ir daug moder
nesnius dalykus. (Viskas juk vie
nų kartą yra buvę nauja' — mo
dernu). Kitais žodžiais, reikia įsi
sąmoninti, kad konservatyvizmas 
yra kultūrinė blogybė, nes jis už
kerta kelią dvasinės įtampos kė
limui.

Vietoj nusisukimo į praeiti ir 
užsikonservavimo, reikalingas ašt
rus žvilgsnis į dabartį. Vietoj ar
chainės lietuvybės, kuri tenkinasi 
paminklų kopijų statymu ir pra
eities sentimentų puoselėjimu, rei
kalinga gyvoji lietuvybė, kuri re
alistiškai žiūrėtų į dabarties pro
blemas ir plėstų lietuvybės turinį 
visuotinėmis idėjomis. Nereikia 
baimintis žodžio “visuotinės idė
jos”, lyg tas domėjimasis visuo
tinėmis idėjomis reikštų nutautė
jimo pavojų. Kiekviena universali 
mintis tampa lygiai tautinė, jei 
ji yra inkorporuojama į tautos 
dvasinį lobyną. Ir kuo įvairesnis 
lobyno turinys, kuo daugiau idė
jų, tuo aukštesnė dvasinė įtampa, 
aukštesnis kultūrinis lygis...

suomeninį veikimų.
Lituanistikos kursai ir yra 

įsteigti, kad padėtų lietuvių jau
nimui nenutolti nuo savo tėvų 
kalbos ir lietuvybės. Tėvų parei
ga būtų pasistengti savo vaikus 
paraginti, įtikinti ir sudaryti vi
sas galimybes, kad jie tuos kur
sus lankytų. Tėvų pareigų ir pa
tiems daugiau susirūpinti šia lie
tuviško švietimo institucija, atei
ti su savo pasiūlymais, pageida
vimais ir parama. Kursų vadovy
bei reiktų išdirbti mokymo pro
gramų kelių metų laikotarpiui," 
kad nuolatos juos lankantiems 
nesikartotų tie patys dalykai. 
Taip pat reikėtų ateityje rasti ga
limybę įjungti savaitgalio mokyk
lą baigusius j Lituanistikos kur
sus, kad nebūtų pertraukos mo
kantis lituanistinių dalykų.

Bet svarbiausia: ateiti į kursu*. 
Kursai vyksta penktadieniai* va
kare. 7 vai. Lietuvių Namuose.

J. Mockum*

TELŠIUOSE ATGAIVINTAS 
“DŽIUGAS”

Telšių sportininkai prieš trejus 
metus atgaivino nepriklausomybės 
laikais Telšiuose garsėjusių Džiu
go futbolo komandų. Žaidėjai, ži
noma, nebe tie kaip prieš 20 m., 
bei jie nevengia paminėti, jog 
laiko save anos tradicinės ko
mandos tęsėjais. Džiugas išsiko
vojo teisę dalyvauti jau ir respub
likinėse rungtynėse. Tačiu skun
džiasi, kad neturi aikštės ir treni
ruojasi turgaus aikštėj, kai tur
gininkai išsiskirsto.
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PAN - AMERICAN ŽAIDYNĖS
Rugsėjo mėnesį Čikagoje pasi

baigė 12-ką dienų užtrukusios įlį
stos Pan-American sporto varžy
bos, kuriose dalyvavo sportininkai 
iš 24 šalių, atseit per 2000 Ame
rikos žemyno atstovų, reprezen
tavusių pietines, vidurines ir šiau
rines Amerikos sritis. Tatai buvo 
graži jaunimo manifestacija, šias 
sportines varžybas stebėjo apie 
pusę milijono žiūrovų. Pan-Ame
rican žaidynės buvo lyg ir mažoji 
Amerikos žemyno olimpiada, ku
ri buvo atidaryta ir uždaryta 
olimpiniais papročiais. Žaidynių 
žibintas buvo atneštas iš Mexico 
City, kur seniau vyko paskutinio
sios žaidynės. Jį nešė 3000 skautų, 
įveikdami 2400 mylių atstu
mą.

Pačios įdomiausios kovos vyko 
lengvojoje atletikoje, kur beveik 
visose šakose vyravo J.A.V. spor
tininkai ir krepšinis, kur baigmė
je J.A.V. rinktinė, žengusi per 
visas varžybas be pralaimėjimo, 
nugalėjo dabartinį Pasaulio meis
terį — Brazilijos rinktinę. Šį 
kartą J.A.V. rinktinė buvo suda
ryta iš geriausių žaidėjų, ne taip, 
kaip Pasaulio Pirmenybėse J.A. 
V-bes atstovavo tik gana silpnoka 
karių i-inktinė. Rinktinėje šį kartą 
žaidė keturi buvę Melburno Olim
piados krepšininkai: Haidorson, 
Boushka, Evans ir Jeangerrard. 
Rinktinės žaidėjų vidutinis ūgis 
buvo 6’5”, kai trys iš jų buvo po 
6’8” pėdų aukščio. Brazilijos rink
tinėje žaidė ir buvo vienas iš ge
riausių metikų Brazilijos lietuvis 
Voldemaras Blatkauskas (pavardė 
visur taip ir rašoma). Brazilijai 
ir Puerto Ricai gavus vienodai 
taškų, bet pastarajai turint geres
nį krepšių santykį, antroji vieta 
teko Puerto Ricai. Tolimesnės 
vietos atiteko: Kanadai, Kubai, 
E! Salvadorui ir kt.

Moterų krepšinyje amerikietės 
taip pat neturėjo daug vargo ir 
paskutinėse rungtynėse įveikė Ka
nadą 65:28, laimėdamos pirmą 
vietą.

Lauko tenisą vyrų grupėje lai
mėjo čilietis L. Ayala, baigmėje 
nugalėjęs kanadietį B. Bedard. 
Moterų grupėje laimėjo amerikie
tė negrė A. Gibson, kuri po siu 
varžybų žada pereiti į profesio
nales. Baigmėje ji nugalėjo mek
sikietę Y. Ramirez.

Futbolo nugalėtoju tapo Argen
tinos rinktinė, nepralaimėjusi nei 
vienų rungtynių, nors savo pas
kutiniame susitikime ji sužaidė su 
Brazilija 1:1 santykiu. Anksčiau 
ji buvo pralaimėjusi prieš J.A.V. 
rinktinę, kuriai atiteko trečioji 
vieta.

Bokse komandiniai pirmą vieta 
laimėjo Argentina, antrojoje vie
toje palikdama J.A.V.

Tinklinyje meisterio vardą lai
mėjo JAV rinktinė, kurios vyrai 
paskutinėse varžybose nugalėjo 
savo aršiausi priešą Braziliją, kai 
paguodos ratą laimėjo Venecuela, 
nugalėjusi Kanadą, kurios visą 
rinktinę sudarė naujieji ateiviai 
kanadiečiai — 4 estai, 2 latviai ir 
2 lenkai. Moterų grupėje aiškų 
laimėjimą išplėšė Brazilija, pali
kusi JAV antroje vietoje.

Jojimo su kliūtimis varžybas 
laimėjo JAV rinktinė, kai plauki
me, kaip ir daugelyje kitų sporto 
šakų šiaurės amerikiečiai buvo 
neįveikiami.

Pan-American žaidynės, daly
vaujant per 50.000 žiūrovų, buvo 
labai gražiai uždarytos. Iškilmėse 
dalyvavo Tarptautinio Olimpinio 
Komiteto pirmininkas A. Brund 
age, kuris drauge su Amerikos 
Olimpinio Komiteto pirmininku L. 
Wilson nuleido Olimpinę vėliavą, 
kai Pan-American žaidynių pirmi
ninkas D. Roby, nuleidęs šios 
šventės vėliavą, ją įteikė naujam 
šios organizacijos pirmininkui 
generolui J. de J. Clark iš Meksi
kos, kuris ją iškels IV-se Pan- 
American žaidynėse 1963 metais 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje. 
Taip’ pat buvo užgesinta ugnis,

kuri degė ant 18 pėdų aukščio au
kuro. Simbolinis žibintas su olim
pine ugnimi bus laikomas Mokslo 
ir Pramonės Muziejuje iki jis bus 
nešamas į Sao Pauto.

šventę laimėję JAV sportinin-
kai iškovojo 121 aukso, 73 sidabro 
ir 53 bronzos medalius, kai ant
rosios vietos laimėtojai — Argen
tina tegavo tik 9 aukso, 22 sidab
ro ir 12 bronzos medalių. Iš viso 
žaidynėse dalyvavusių 24 tautų
medalius telaimėjo tik 18 šalių
sportininkai, kai kiti neįstengė 
laimėti nė vienos iš pirmųjų tri
jų vietų.

šalia kitų spaudos, radijo ir te
levizijos reporterių, lietuvių spau
dą šiose varžybose oficialiai atsto
vavo Čikagos dienraščio “Draugo” 
sporto skyriaus redaktorius Ed
vardas Šulaitis, davęs eilę gražių 
aprašymų sportą mėgstantiems 
lietuviams, jų tarpe ir mums.

gišką turnyrų, kuriame dalyvauja 
ir mūsų merginos.

Pirmos rungtynės teko žaisti su 
žiemos turnyro finalistėmis. Var 
žovės laimėjimų užtikrino aukš
taūgis Pietų Australijos rinktinės 
centras. Jinai surinko didesnę pu
sę taškų savo komandai. Vytietes 
niekaip nepajėgė aukštaūgę cent
ro puolėją uždengti ir ji laisvai 
kartojo metinius ir nuiminėjo ka
muolius. Vytietės žaidė kovingai 
ir gerai komandiniai. Taškai: M. 
Kelertaitė 18, O. Kelertaitė 13, 
Prima 7 ir Ignatavičienė 2.

VYTIS MERGAIČIŲ II-JI 
(jaunės) —-AUSSIE 33-28 (12-13)

Jaunės dar turi žiemos turnyro 
varžybų ir skubant greičiau už
baigti sezoną bus dvejos varžy
bos kas savaitę. Šiuo sykiu jaunės 
turėjo labai pasitempti, kad už
tikrintų laimėjimą. Buvo labai 
jaučiamas trūkumas D. Radzevi
čiūtės, kuri sirgo. Taškai: Andriu- 
šytė 15, L. Radzevičiūtė, Ludbarzs 
ir Vilmanis po 6.

B.N.

banti gerai lietuviškai, yra Argen
tinos moterų krepšinio rinktinės 
žaidėja.

* NAUJA PASAULIO REKOR
DĄ pasiekė pasaulio čempionas 
čekas G. Koubek, kuris kartu su 
E. Eglic ir Z. Kaplan atliko gru
pinį šokimą su uždelsto išsisklei
dimo parašiutu. Aukštis yra 2.o80 
metrų. Lėktuvas, iš kurio jie šo
ko, skrido 550 kilometrų greičiu, 
šuolininkai neišskleidė parašiuto 
11.980 metrų, krisdami 3 min. 15 
sek. Maždaug 600 metrų nuotoly 
nuo žemės parašiutai buvo iš
skleisti.

* STALO TENISE didžiausią 
pergalių skaičių pasaulio čempio
natuose yra išsikovoję Vengrijos 
žaidėjai, kurie 11 kartų buvopa- 
saulio čempionai. Vien tik įžymu
sis Barna buvo 7 kartus pasaulio 
čempionu. Prie šio rekordo priar
tėti dar niekam nėra pasisekę, 
nors žymusis Bergman, užimąs 
antrą vietą, pasaulio čempionu 
yra buvęs 4 kartus. Prieš karą 
jis atstovavo Austriją, kai dabar 
žaidžia už Angliją.

liau Ukraina, Gruzija ir Gudija. 
Estų vienetas surinko 210.5 taško 
(septinta vieta), latvių — 185 (aš
tunta vieta), toliau Azerbeidža- 
nas, Armėnija, Kazachija (168.5, 
167 ir 159) ir tik tada lietuvių vie
netas su 155.5 taško. Tiek pat 
taškų surinko ir uzbekai (trylikta 
vieta), paskui tadžikai, moldavai, 
kirgizai ir pačiam gale turkmėnai 
su 77 taškais.

šios varžybos yra ribotame plo
te, bet vistiek sudaro progos ma
tyti rinktinių vienetų lygį. Dvy
liktoji vieta iš septynioliktos var
žovų yra, anot korespondento 
Martyno Baryso, “vieta apatinėje 
lentelės pusėje”. Pažanga nurodo
ma tik ta, kad prieš trejus metus 
irgi buvo pasiekta tik dvylikta 
vieta, bet tada aukso medalių gau
ta tik trys, dabar vienuolika (Pi- 
pynė, Kalėdienė, pusvidutinio svo
rio boksininkas Ričardas Tamu
lis, stalo tenisininkai N. Rama
nauskaitė, A. Saunoris, R. Paške
vičius). Pora boksininkų gavo 
bronzos- medalius, o prieš trejis 
metus tokių nebuvo. Irkluotojai 
gavo du aukso vietoj anksčiau tu
rėtų sidabro medalių.

ncvėžio, Rokiškio ir kt.) Yra ir 
•‘Lietuvos civilinis oro laivynas”. 
Ryšium su oro laivyno diena, Pa
leckio naujasis pavaduotojas J. 
Baltušis pasirašė dekretą, kuriuo 
garbės raštais apdovanojama pen
kiolika to Lietuvos oro laivyno 
lakūnų bei kitų pareigūnų, štai 
ta penkiolika: Barišnikovas, Bla- 
gočinovas, Jermakovaa, Ivančen- 
ko, Kalašnikovas, Kapilovas, Kud- 
ria (Nikolaj), Laninas, Lobkovas, 
Morozovas, Pcreliginas, Pugačio- 
vas, Soloviejus, Timofiejevas ir... 
jų visų tarpe lyg netyčia atsidū
ręs vienas lietuvis Jonas čiblys.

LIETUVIŲ ŽMONIŠKUMO 
LIUDYTOJAS

Adelaidėje

SPORTO NAUJIENOS
★ LIETUVOS sklandytojai per 

du paskutiniuosius metus atliko 
6000 skridimų sklandytuvais, kai 
parašiutininkai padarė 5000 šuo
lių parašiutais. Lietuvoje įvairiuo
se sportiniuose parengimuose da
lyvavo 400 aviacijos sportininkų, 
kurie pasiekė 30 naujų šalies ir 
3 visasąjunginius rekordus, pra
nešė Vilniaus radijas.

SPORTO PAŽANGA LIETUVOJ 
NEŽYMI

VYTIES II-JI MERGAIČIŲ 
(jaunių) komanda — BROKEN 

HILL 50-22 (22-7)

Šiais metais, kaip ir pernai, at
vykusi j Adelaidę Broken llili 
krepšininkių komanda draugiš
koms rungtynėms iškvietė mūsų 
antrą mergaičių komandą.

Jaunės žaidė be poros nuolati
nių savo žaidėjų, bet tatai maža' 
buvo juntama, priešininkėms ne
parodant rimtesnio pasipriešini
mo. Taškai: D. Radzevičiūtė 20, 
Andriušytė 13, Vilmanis 12 ir 
Ludbarzs 5.

VYTIS MERGAIČIŲ I — 
TORRENS 40-66 (22-32)

Žiemos sezonui pasibaigus, tarp- 
sezoniniu laisvalaikiu mergaičių 
krepšinio komandos I-je lygoje su
organizavo penketo varžybų drau-

* V. VOKIETIJOS lengvosios 
atletikos komanda, viešėjusi Mas
kvoje, pralaimėjo Sov. Sąjungos 
rinktinei.

* BENDRU SUSITARIMU bu
vo galutinai nuspręsta, kad būsi
moje Romos Olimpiadoje Rytų ir 
Vakarų Vokietijos sudarys ben
drą olimpinę rinktinę. Bendros 
rinktinės vėliava bus raudona — 
juoda — geltona, kai himnu lai- 
Ijyti susitarta Bethoveno “Džiau
gsmo daina".

* TRINIDADO sportininkai, 
dalyvavę Pan-American varžybose 
Čikagoje, atvežė š. Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinei, kuri ne
senai viešėjo jų krašte, dovaną, 
kurios nespėjo perduoti lankymo
si metu.

* N. SKLEREV1ČIOTĖ, trečios 
kartos Argentinos lietuvaitė, kai-

Rugpjūčio mėnesio vidury įvy
kusioje sovietinėje spartakiadoje 
Lietuvos sporto reprezentantai 
pasiekė tik patenkinamų rezulta
tų: iškovojo kiek daugiau geres
nių medalių, bet kaip buvo taip ir 
pasiliko dvyliktoj vietoj iš septy
niolikos dalyvavusių vienetų.

Spartakiada sovietoj vadinamos 
olimpiados pobūdžio sporto var
žybos, vykdomos “tarp savųjų”. 
Oficialiai ji vadinama “TSRS tau
tų spartakiada”. Pirmoji tokia 
spartakiada buvo prieš trejus me
tus. šįmet buvo antroji. Varžy
bos vyko 22-se sporto rūšyse. Da
lyvavo penkiolikos respublikų vie
netai ir dar atskirai Leningrado 
ir Maskvos vienetai, tuo būdu su
sidarė 17 dalyvių. Maskva ir Le
ningradas yra RSFSR ribose to
dėl išeina taip, kad RSFSR (Ru
sija) yra atstovaujama trijų vie
netų (komandų). Visos šios trys 
komandos ir užėmė pirmąsias tris 
vietas (Maskva — 344, RSFSR — 
329.5, Leningradas — 324). To-

SKRAIDYMAS — “DIDŽIŲJŲ 
BROLIŲ” PRIVILEGIJA

Be tolimojo susisiekimo oro li
nijų, einančių per Vilnių, veikia 
ir keletas vidaus oro linijų (tarp 
Vilniaus ir Kauno, Palangos, Pa-

"Muehleimer Zeitung” (Mueh- 
Iheim/Ruhr) rugsėjo 12 d. (be to 
ir kiti vokiečių laikraščiai)' pla
čiai aprašinėjo nuotykius vokiečio 
Konrad Klask, kuris karui pasi
baigus liko Latvijoje, paskiau pa
teko Lietuvon ir per 12 metų — 
lietuvių žmoniškumo dėka slaps
tėsi ir išgyveno nepaliestas tol, 
kol susidarė galimumas “repatri
juoti” į Vokietiją. Lietuvoje jį 
priglaudė našlė su vaikais, kuri 
jam visaip padėjo. Padėjo jam ir 
kiti lietuviai. Kai prasidėjo'oficia
lioji vokiečių perkeldinimo akcija, 
legaliai galėjo išvykti ir Klaskas. 
Vakarų Vokietijoje jo jau laukė 
giminės.

ir 
ir
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jj- SEKANČIAI SIUNTAI Į LIETUVA SIUNTINIUS PRIIMAME * 
!♦; IKI SPALIO MEN. 27 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESA- >?■

TUS SAUSIO MĖN. PRADŽIOJE, 1960 M. X
fi 

>: Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės! :*<
!♦; Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis. *1
J Pristatykite siuntinius arba siųskite j Essendono geležin- ’♦{ 
*• kelio stotį prekine važta:
>♦; 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. J
•J Mieste: 300 Little Collins St, Melbourne, Vic. (6 aukštas).
X Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais 
>: ir šeštadieniais). X
J SKYRIAI: * |
V >Sydnėjuje: A. Mauragit, 18 Crinan St., Hurlitone Park, N.S.W.
J Tel. LL 5549. J
>: Adelaidėje: J. Lapiyt, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. į
Ž Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
J Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld.
J Tel. 7 5827. >=

Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. 
Launcestene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm.

•J Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

J. Strautins
5-TH FLOOR

XXX
SIUNTINIAI | LIETUVĄ

♦

X 
$

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

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

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

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

306 The Causeway 
MELBOURNE

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE FA 5195
Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 

maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2į mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiatne paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596. s
MELBOURNE, VIC.: Contel Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.

X

i t

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINĮ, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BŪTŲ DVIGUBA.

3J yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir i pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, iškaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ 
PAVYZDŽIŲ.

Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd...................... . ...........
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)
geriausios vilnos 1 yd.............................................   :
Vyriški pusbačiai oxford ........................................................................... >
Į visas kainas muitas jau įskaičiuotas.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVA.

17/6.

£
£

3.0.0.
2.5.0.
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NOSU PtSIOGt
ADELAIDIŠKIŲ KONCERTAS KADINOJE

Adelaidės lietuvių choras Li- 
tuania, solistė Genė Vasiliauskie
nė ir tautinių šokių grupė š.m. 
spalio 3 d. buvo nuvykę j Pietų 
Australijos apskrities miestų Ka- 
dina specialiam koncertui, kuri 
vietos visuomenei organizavo Pie
tų Australijoj gerai žinoma Ka- 
dinos Meno grupė (Kadina Arts 
Group).

Kadina yra per 90 mylių nuo 
Adelaidės, York pusiasalyje ir 
yra daugumoje vokiečių gyvena
ma. Vietos meno grupė parūpino 
du patogius autobusus, kurie i 
Kadinų nuvežė ir atgal parvežė 
70 adelaidiškių (koncerto dalyvius 
ir 8 svečius), Adelaidiškiams, 
kaip organizuotam vienetui, vado
vavo Adelaidės Apylinkės pirmi
ninkai Jurgis Jonavičius, kuris 
taip pat buvo ir pranešėjas api
būdinant kiekvienų išpildomų kū
rini. '

Tokiu tad būdu Kadinos miesto 
salėje per 300 vietos gyventojų 
dviem valandom buvo sujungti su 
lietuviška daina ir lietuvių tauti
niais šokiais.

Koncerto programa buvo suda
ryta iš dviejų dalių. Pirmoje da
lyje solistė G. Vasiliauskienė pa
dainavo keturias dainas (St Šim
kaus Kur bakūžė samanota, J. 
Gaubo Dul-dul-dūdelė, Pergolesi 
Se tu m’ami ir Marches! La Fol- 
letta). Po to sekė du tautiniai 
šokiai (Sukčius ir šustas), kuriuos 
atliko tautinių šokių grupė, va
dovaujama Bronės Lapšienės. šioj 
pirmoj daly Vaclųvo Šimkaus va
dovaujamas Lituania choras dai
navo 7 liaudies dainas (Motinėlė, 
sengalvėle; Oi kas sodai; Valiok, 
dalgeli; Kas bernelio sumislyta; 
Laikas namo; Jau saulutė leidos 
ir Dziedukas). Trijose šios dalies 
dainose solo partijas dainavo B- 
Budrienė (Oi kas sodai), J. Ma- 
želienė (Kas bernelio sumislyta, 
E. Dainienė su L. Gerulaičiu 
(Dziedukas).

Antroje koncerto dalyje po 10 
minučių pertraukos solistė G. Va
siliauskienė padainavo dvi Fr. 
Schubert dainas (Gretchen am 
Spinnrade ir Die Forelle) vokie
čių kalba ir arijų iš Puccini ope
ros Madame Butterfly. Tautinių 
šokių grupė pašoko Mikitų, Kepu
rinę ir Žiogelius.

Antrųjų koncerto dalį ir tuo

SYDNEJUS
KRISTAUS KARALIAUS 

MINĖJIMAS

Kristaus Karaliaus Minėjimas 
yra ruošiamas Arkvysk. J. Matu
laičio Vardo Ateitininkų Kuopos, 
kuris įvyks spalio 25 d. (sekmadie
ni) Camperdown’o parapijos pa
talpose tuoj po pamaldų. Prieš 
pamaldas bus šventinama Sydnė- 
jaus ateitininkų vėliava, šv. Liud
viko Mišias giedos “Dainos" cho
ras, vadovaujamas muz. K. Kava
liausko, ir ,be to, choras išpildys 
dainų minėjimo programoje. Mi
nėjimo metu gražus būrelis Syd
nėjaus ateitininkų duos įžodį. Po 
minėjimo visi vyks į Sydnėjaus 
Lietuvių Namus, kur bus pasilink
sminimas.

Organizacijos, kurioms buvo iš
siuntinėta pakvietimai ir iki šiol 
dar nėra atsakę, maloniai prašo
me pranešti apie dalyvavimų arti
miausioje ateityje Vaidybos sek
retoriui: A. Kramilius, 24 Clarke 
St., Bass Hill, arba telefonu vice
pirmininkui A. Bučinskui — telf: 
UU 9174, darbe: BO434, Ext. 
B7434.

PRANEŠIMAS

Š.m. spalio 25 dienų (sekmadie
ni) įvyksta P.L.I.A.S. Sydnėjaus 
skyriaus iškyla — piknikas. Minė
tų dienų renkamės 10 vai. ryto 
Cheltenham stotyje.

Valdyba 

pačiu visų koncertų užbaigė Li
tuania choras su šešiom lietuvių 
kompozitorių dainom (J. Žilevi
čiaus Laisvės daina A. Sasnaus
ko Karvelėlis; A. Vanagaičio Mal
da; St. Šimkus Atsisveikinimas 
su giria — iš operos čigonai; SL 
Šimkaus Vėjo dukra ir J. Žilevi
čiaus Anoj pusėj ežero). Dainuo
jant Karvelėlį, solo partijų atliko 
E. Dainienė.

Kadinos Meno grupė savo mies
to gyventojus yra meniškai išpru
sinusi. Ta grupė kiekvienų mėne
sį vietos visuomenei rengia įvai
riausius meninius pasirodymus, 
kuriuose, anot p. Šimkaus, peilių 
rijimas nedemonstruojamas. Į 
lietuvių koncertų atsilankė tikrai 
rinktinė Kadinos visuomerfė. Vi
sas koncertas buvo išklausytas la
bai susikaupus. Po kiekvieno daly
kėlio nebuvo klykaujama, tačiau 
rankų plojimas kalbėjo pats už 
save. Jis pliupte prapliupo tiek 
po dainos, tiek po šokio.

Po koncerto įvykusiose vaišėse 
(visi adelaidiškiai, be to, dar bu
vo vaišinami ir prieš koncertų) 
tiek rengėjai, tiek ir vietos visuo
menės šulai reiškė nuoširdų susi
žavėjimų tik ka girdėtu koncertu. 
Kadinos meno grupės pirminin
kas p. Hore šitaip išsireiškė:

— Aš pats augau su daina, įvai
riuose choruose dalyvavau nuo 15 
metų amžiaus. Jūsų choro dainos 
dar labiau padidino mano meilę 
dainai. Jūsų Ponia Vaskas buvo 
puiki (wonderfull), o jūsų tauti
niai šokiai lyg savotiška egzotika. 
Nauji, originalūs, nematyti. Jūs 
čia esate pirmų kartų, bet mums 
būtų tikrai liūdna, jeigu nesu'.ik- 
tumėt daugiau atvažiuoti. Aš da
rysiu viskų, kad mes gautume jū
sų "permanent booking". Kol kas 
man jau pavyko išgauti iš jūsų' 
pirmininko žodį, kad jūs aplanky
si! mus ateinantį spalio mėnesį.

Dadinos miesto burmistras p. 
Crosby:

— Kas mėnuo mes turime vie
nokį ar kitokį meninį pasirodymų. 
Vieni jų būna geresni, kiti ne 
taip jau geri. Tačiau jūsiškis kon
certas mus pavergė. Tik kų aš iš
leidau visų eilę savo bičiulių. At
sisveikindami su manim, jie prašė 
mane, kad aš padėkočiau visiems 
atvykusiems už tų tikrai didelį 
malonumų, kurį jie suteikė Kadi

BAROVANSKIS SYDNĖJUJE
š.m. spalio 11 d. iš Melburno 

atvyko Barovanskio baleto studi
ja j Sydnėjų. Jo garsioje trupėje 
dalyvauja ir dvi žinomos lietuvai
tės balerinos — Regina Plokštytė 
ir Ramona Rataitė. Regina baletų 
studijavo ir šoko net Anglijoj. 
Ramona paskutiniuoju laiku šoko 
Melburno televizijos programose 
ir lankė Barovanskio studijų. Taip 
pat Melburne jai teko susitikti su 
gastroliuojančiais sovietų šokė
jais, kurių tarpe viena iš admi
nistratorių buvo lietuvė moteris. 
Toji lietuvė pasigyrusi, kad dabar 
Lietuvoj ir Rusijoj artistams gy
venimas esųs geras.

Barovanskio trupė apie du mė
nesius dar repetuos, o gruodžio 
mėnesį pradės vasaros sezonų 
“Empire” teatre ir maždaug po 
pusės metų išvyks j N. Zelandijų 
gastrolėms. Reikia manyti, kad 
sydnėjiškiams tautiečiams bus tik
rai įdomu pamatyti šokant žino
moje baleto trupėje garsėjančias 
lietuvaites.

Svogūnas Svogūnai!:*

“DAINOS” CHORO 
KONCERTAS

Kaip kasmet, taip ir šįmet Syd
nėjaus Liet. “Dainos” choras, vad. 
muz. Kavaliausko, lapkričio 14 d. 
rengia tradicinį koncertų — ba
lių, kuris įvyks Police Boy’s Club 
patalpose Newtowne.

šiame koncerte -numatyta tik
rai plati meninė programa, kurio
je bus dainuojama net 18 dainų, 
daug visiškai naujų ir iki šiol 

nos visuomenei. Bijau, kad kitais 
metais mūsų salė visų norinčių 
jus išgirsti nesutalpins. Apie jus 
Kadinoj dar bus ilgai kalbama ir 
jūsų tikrai laukiama. Atvažiuokit 
vėl.

Apylinkės pirmininkas Jonavi- 
čius atsivežė knygų, kurioje Ka
dinos visuomenės atstovai įrašė 
savo atsiliepimus. Visi jie reiškia 
savo nuoširdų džiaugsmų ir nuo
latos kartoja “Come again!” Kai 
kurie reiškia pagarbų visai tau
tai, sukūrusiai tokias melodingas 
daihas ir turinčiai tokius gražius 
liaudies šokius. O Kadinos uosto 
viršininkas įrašė, kad jis už jokius 
pinigus nepraleis lietuviško kon
certo.

Ne taip jau lengvai patenkina
mas Lituania choro dirigentas — 
V. Šimkus visų koncertų laike 
tikrai pavykusiu. Grįštant j Ade
laidę Šimkus keliais atvejais pa
reiškė, kad jis tikrai būtų laimin
gas, jei dabartinė choro sudėtis 
išsilaikytų bent du tris metus. 
Anot jo, su dabartinio pajėgumo 
choru galima siekti ir didesnių 
užsimojimų. Žurnalistinis įkyru
mas padėjo man tuos slepiamus 
užsimojimus šiek tiek praskleisti. 
O jie yra du: paruošti lietuvių 
ir australų visuomenei A. Sas
nausko Requiem ir pateikti Te
levizijos stotims Lietuviškas Ves
tuves. Numatytoji pastatyti Re
quiem yra vienintėlis mūsų muzi
kos kūrinys, praskynęs kelių i 
Vakarų pasaulį ir gavęs jo pilnų 
pripažinimų. Atrodo, kad toKius 
užsimojimus visa lietuviškoji vi
suomenė galėtų tik sveikinti. Rei
kia pasakyti, kad Lituania choras 
Kadinoj padainavo dvi lietuviškas 
dainas, kurių dar joks lietuvių 
choras Australijoj neišpildė. Tai 
J. švedo harmonizuotas Dziedu
kas, kuris pradžioje buvo para
šytas vyrj chorui, o paskutiniu 
laiku pritaikytas ansambliams, ir 
iš St. Šimkaus "čigonų” paimtas 
“Atsisveikinimas šu giria”. Ade
laidės visuomenė tikriausiai jas 
išgirs per Lituania choro jubilie
jinį (dešimtmetį) koncertų, kuris 
numatomas Kalėdų metu ir bus 
sujungtas su jubliejine sporto 
švente, į kurių Adelaidėn suva
žiuos jaunimas iš visos Australi
jos.

V.K.

sydnėjišk'ams negirdėtų.
Kas dalyvauja lietuviškuose po

būviuose, kuriuose klausosi “Dai
nos” choro, tas su pasigėrėjimu 
gali konstatuoti, kad pastaruoju 
metu choras daro tikrai žymių pa
žangų. Choristų sųstatas yra taip 
pagausėjęs.

Taigi nėra abejonės, kad j bu
simąjį koncertų gausiai suplauks 
Sydnėjaus ir apylinkių lietuviško
ji visuomenė, ypač kad po koncer
to bus šaunus balius su geru or
kestru ii- bufetu.

M.P.I.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Kaip kiekvienais metais, spalio 
mėn. paskutinį sekmadienį (25 
d.) visa K. Bažnyčia pagerbia V. 
Kristų kaip pasaulio Valdovų.

Sydnėjaus lietuviams bus tik 
vienos iškilmingo* pamaldos Cam- 
perdowne 12 vai., kur lotyniškas 
mišias ir lietuviškas giesmes iš
pildys "Dainos” choras, ved. muz. 
K. Kavaliausko.

Tai kartu ir Sydnėjaus ateiti- 
ninkiško jaunimo šventė, nes prieš 
pamaldas bus pašventinta įsigyto
ji vėliava, o po pamaldų iikilmin- 
ga* minėjimą* — po*ėdi* ir įžo
di*.

Kviečiamas jaunimas — ypač 
ateitininkai, o taip pat ir visi ka
talikai priimti šv. Komunijų, kad 
mūsų Tėvynėje ir pasaulyje grei
čiau įsiviešpatautų Kristaus tai
kos ir meilės karalystė.

Išpažinčių bu* klautoma nuo 
10 vai. prieš pamaldas Camper- 
downe.

Išpuolančių pamaldų Went- 
worthville nebus. Taip pat nebus 
lietuviškų pamaldų ir Wollongon- 
go katedroj, nes tuo pat laiku 
(5 vai. p.p.) vyksta australų mi
sijų pamaldos.

K.P.B.

PRANEŠIMAS 
ŠACHMATININKAMS

Š.m. spalio 25 d. 2 v. p.p. Syd
nėjaus Lietuvių Namuose Redfer- 
ne C.J.S. Purdy duos simultanų 
lietuvių šachmatininkams. Kaip 
žinome, C.J.S. Purdy yra kores- 
pondenciniu būdu pasaulio čem
pionas, todėl prašome visus šach
matininkus nepraleisti progos ir 
atvykti j simultanų. Simultane ga
li dalyvauti ir pradedantieji žais
ti šachmatus.

Prašome visų atsinešti savo fi
gūras ir lentų. Neturintiems bus 
parūpinta, iš anksto pranešus tel. 
MX 2042.

Kovo šachmatų Sekcijos 
Vadovą*

BANKSTOWNAS
PRANEŠIMAS

Pranešama Bankstowno Liet 
Ndmų nariams, kad š.m. lapkričio 
1 d. (sekmadienį) 12 vai.. įvyks 
visuotinas narių susirinkimas, ku
riame numatyta sekanti darbo
tvarkė:

1) Susirinkimo atidarymas, 2) 
prezidiumo kvietimas, 3) Valdy
bos pranešimas (pirmininko ir iž
dininko), 4) salei vardo parinki
mas, 5) priestato statybos klausi
mas ir 6) einamieji reikalai..

Ta pačia proga Bankstowno 
apyl. pirmininkas p. M. Nakutis 
skaitys paskaitų apie alkoholio 
kenksmingumų.

B.L.N. Valdyba

CANBERRA

STUDENTŲ 
DĖMESIUI! *

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, ketvirtasis Australijos lietuvių 
studentų suvažiavimas įvyks CAN- 
BERROJĖ š.m. gruodžio 28 - 30 
d.d.
Prašome visus kolegas — studen

tus nedelsiant nusispręsti, kurie 
galės dalyvauti suvažiavime, nes 
norime turėti galutinus sąrašus 
atvykstančiųjų ligi š.m. gruodžio 
mėn. 1 d. Suvažiavimo išlaidoms 
padengti mokestis, kaip iki šiol, 
£ 3 asmeniui.

Studentai, kurie studijuoja uni
versitetuose, kur yra studentų są
jungos skyriai, tegu registruoja
si pas savo Valdybas, kiti prašomi 
tiesiogiai rašyti šiuo adresu: V. 
Martišius, 17 Abbott circ., Yarra- 
lumla A.C.T.

A.L.S.S. CANBERROS SK.
VALDYBA

MELBURNAS
’ DARBO KELIU

Džiugu girdėti, jog .kai kurių 
lietuvių darbštumas ir sąžiningu
mas darbe sulaukia aukšto vieti
nių pramoninkų ir prekybininkų 
įvertinimo, ir nevienas jau yra 
patikėtas svarbiom tarnybinėm 
pareigom.

Prieš porų mėnesių viena iš 
Viktorijos turtingiausių baldų fir
mų “Maples” savo naujai įsteig
tai Melburno priemiestyje St. Al
bans krautuvei vedėju (manager) 
parinko lietuvį Ričardų šemetą.

R. šemetas yra baigęs teisės 
mokslus Kauno Universitete; at
vyko su šeima į Australiją prieš 
10 metų ir apsigyveno Melburne. 
Prieš 4 metus jis įstojo į “Map
les” baldų firmų, kur dirbo įvai
riose pareigose, bet kai buvo va
dovybės pastebėtas jo darbštumas 
ir sugebėjimas, buvo paskirtas 
vadovauti minėtai krautuvei.

Visa p. šemetų šeima yra ak
tyvūs Melburno lietuvių gyveni
mo dalyviai: p. R. šemetas yra 
aktyvus Melburno Lietuvių Klu
bo ir kitų organizacijų narys, p. 
E. šemetienė uoli Moterų Socia
linės Globos Draugijos narė, prieš 
kurį laikų pirmininkavusi kelioms 
organizacijoms, sūnus Algis, ka
talikų koledžo mokinys, yra veik
lus “Džiugo" tunto skautas.

'Ponui R. šemetai linkime sėk
mės naujose pareigosel

ž.

Į KALĖDINIAI SIUNTINIAI į 

J TURĖTŲ BOTI GERI, KAD PRADŽIUGINTŲ JŪSŲ x 
!♦: GIMINES LIĘTUVOJE. #
v Mes siunčiame per Londoną tikrai geras, praktiškas med- X 
J žiagas, kurios turi Lietuvoje aukštų vertę. Visas medžiagas X 
■X siunčiame Londono rinkos, ar net žemesne kaina plus nusta- J 
X tytas muitas. Pav. labai stipri ir graži Super Worsted Pinhead f 
>; medžiaga vienam kostiumui rinkos kaina su muitu yra £ 14.7.0, X 

mes siunčiame už £ 13.3.7.
J Blogesnės medžiagos yra žymiai pigiau, tačiau jeigu ji X 
ij! skelbiama kaip vilnonė, ji yra gaarntuotai grynos vilnos ir įef- J 
X na į rusų leistinų 1-am siuntiniui normų— 6 m., (pusvilnonių, 

rayono, šilko, neilono — 15 m., medvilninių — 19 m.). •
X Mūsų žūki*: Pigiai — Gerai — Greitai! >*i
; Ateikite pas mus ir patikrinkite pavyzdžius bei kainoraš- J 

X čius. >!:
,X V

Jūsų pačių sudaryti siuntiniai iki 22 Ibs siunčiami paštu, £ 
X nueina irgi gan greitai; Sunkesni siunčiami prekiniais laivais. >♦<

J N. Butkūna*, 9 Cowper at., St. Hilda, Vic. Tel. XJ 4671.
‘J X
>! (Sekmadieniais — Parap. Kioske) X
X $
t A. Klimaitia, 313 Bulwar at., Perth, W.A. Tel. 282315. X

T A Z A B Lietuvių Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS I 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntiny* patiekia adresatą per 5 — 6 savaite*.

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovų Australijoje

M. PETRONĮ,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ 5727 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki G vai. vak.
šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCASi& CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tei. 
WB 1758), for the publisher Vytaute* Simniiki*, a* President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zet|and, 
Sydney, N.S.W.
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