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KURIU NERVAI BUS PATVARESNI ? 
I

Artėjant viršūniij konferencijai, vėl pradedamas šaltasis karas. Sovietai, tiesiogiai negrąsindami savo 
ginklais, daro visdėlto bauginančius bandymus, aštrinančius nervų įtampi}. Chruščiovas krašto viduje vis 
labiau įsitvirtina.

APIE SOVIETU UŽGROBIMUS
f

Dar kai kas iš generolo de Gaullės atsiminimu

Po Naujųjų Metų linkėjimų, ku
riuose net ir Sovietijos diktatorius 
Nikita giedojo apie taikų ir ramų 
šių metų sambūvį su Vakarais, ir 
vėl prasidėjo pasaulio polinės pa
dėties įtampa, kai bolševikai pa
skelbė, kad jie iki vasario 15 d. 
paleis milžiniško didumo ir pajė
gumo raketų j Ramųjį vandenynų.

Rašoma, kad reketą sverianti 
apie 300 tonų ir skrisianti apie 
8000 mylių, pataikydama bemaž 
su precizišku tikslumu. Ji esanti 
300 pėdų aukščio ir 30 pėdų skers- 
menyje.

Vakarų pasaulį ši žinia sujaudi
no nebe pagrindo. Sovietų perspė
jimas, kad nuo sausio 15 iki vasa
rio 15 d. raketos kritimo regijone 
nebūtų jokių laivų, ypač sujaudi
no Japonijos vyriausybę, nes kaip 
tik tuose vandenyse esu šimtai 
japonų žvejų laivelių. Be to, ir 
amerikietinės karinės bazės yra 
nepertoliausia nuo tos vietos.

Nors raketos kritimo arena ir 
yra tarptautiniai vandenys, tačiau 
laikoma, kad tatai yra kišimasis 
ir į svetimų valstybių reikalus, 
kadangi raketa gali sudaryti pa
vojaus vienam ar kitam toje sri
tyje plaukiojančiam laivui.

Amerikos politinis komentato
rius Alsop mano, kad šis naujasis 
sovietų triukas turįs vėl propo- 
gųntjinio atspalvio, kuriuo jie no
rį įbauginti vakariečius prieš ar
tėjančių viršūnių konferencijų. 
Tuo būdu vėl pradedamas šalta
sis karas, nes Amerika, nors ir 
neprotestuodama prieš šį sovietų 
žingsnį, atvirai pradėjo reikšti 
nuomonę, kad JAV-bių vyriausybė 
turinti imtis kontrapriemonių šios 
rūšies bolševikinei propogandai 
atremti.

New York Times rašo, jog at
rodanti labai reali galimybė, kad

NUNUODIJIMO AFEROS MIUNCHENE 
UŽKULISIAI

Kaip jau pranešta, buvo atideng
tas pasikėsinimas nunuodyti “Free 
Europe” darbuotojus, įmaišius į 
stalo druskines nervų nuodų “at
ropino”. Ryšium su tuja afera, 
amerikiečių karo pajėgų Europo
je vyriausiosios būstinės informa
cijos skyrius Heidelberge t.k. pa
skelbė, kad amerikiečių kontra- 
žvalgybos agentai pasikėsinimų 
atidengė laiku ir apie tai tuoj 
pranešė “Free Europe” vadovy
bei. Amerikiečių įstaigos pranešė 
apie įvykį ir vokiečių teisingumo 
organams. Amerikiečių armijos 
žvalgybos duomenimis, čekoslova- 
kų vicekonsulas Salzburge, Jaros
lav Nemec, jau lapkričio 16 d. 
vienam komunistiniam agentui

NIKITA KUKURUZNIK

“Izviestijos” išsispausdino ano
niminį, jau prieš 4 mėnesius gau
tų leningradiečio laiškų, kuriame 
apie Chruščiovų rašoma:

“Atvirai sakant, kai tu perėmei 
valdžių, aš, kaip ir daugelis le
ningradiečių, ypač inteligentų, 
sutikome tų žinių, švelniai sakant, 
be entuziazmo... Dabar mes sa
kome: Nikita neapstatys mūsų. 
Kai mes vadiname tave Nikituška 
ar Nikita Kukuruznik, tai nėra 
nepagarbos ženklas. Tais žodžiais 
reiškiama mūsų meilė-. Patikėk. 
Stalino niekas nevadino Juoza
pu”.

Amerikos vyriausybė, matydama 
šį komunistų akiplėšiškumų, labai 
greitu laiku galinti surasti tokių 
priemonių, kurios atremtų šio so
vietų žygio svarbų. Apie nusigin
klavimų, esu, šiuo tarpu negalį 
būti jokios kalbos, nes tik ginklų 
lygsvara galinti išsaugoti pasaulio 
taikų.

Užsienio spaudoje vis dar daug 
rašoma apie nesenus prez. Eisen- 
hoverio vizitus j Europų ir Azijų. 
Manoma, kad jo kelionių tikslas 
buvęs ne tik suderinti savų nuo
mones artėjančiai viršūnių konfe
rencijai, bet aptarti ir bendros 
strategijos detales galimo pasau
linio karo atveju.

Taigi kalbant apie taikų, ruo
šiamasi karui. Statomas tik klausi
mas, kieno nervai bus stipresni, 
kad išlaikytų šaltojo karo įtampų.

Šiandienų Australijos spaudoj 
pasirodė sensacingų žinių apie 
Sov. Rusijoj vykstančius naujus 
valymus.

Chruščiovas perkėlęs į nežymų 
postų H. Kiričenko, kuris vadova
vo slaptajai policijai ir iki šiol 
buvo skaitomas Sovietijos dikta
toriaus “dešine ranka”. Be to, 
Chruščiovas paskelbė, kad Sov. 
Rusija sumažinsianti savo kariuo
menę net 1.200.000 vyrų, šiuo 
savo žingsniu jis norįs įrodyti Va
karams, kad Rusija siekianti tai
kos ir užsienio ir vidaus politi
koj.

Atsargesni politiniai stebėtojai 
mano, kad visi šie veiksmai tėra 
tik gryna propoganda, panaši į 
ruošiamos raketos paleidimų į Ra
mųjį vandenynų.

Artimiausios savaitės parodys, 
kag, iš tikrųjų, vyksta Kremliaus 
užkulisiuose, nes atrodo, kad ten 
vėl verda kova dėl valdžios.

įdavęs druskinių, kuriose buvę at
ropino. Druskinės buvo numaty
tos išdėlioti “Free Europe” dar
buotojų valgykloje. Agentui bu
vę aiškinama, kad druskinėse esu 
milteliai, nuo kurių pasileidžia vi
duriai. Patikrinus druskines ras
ta jose atropino tokiose dozose, 
kad gali rimtai pakenkti sveika
tai.

Papildomomis žiniomis iš . Salz- 
burgo, minimas konsulas Nemec 
esųs kaž kur dingęs.

DAR VIENAS ATENTATAS 
MIUNCHENE

Miunchene nenutrūksta ta eilė 
politinių atentatų prieš Rytų Eu
ropos egzilines institucijas ir as
menis. Per porų mėnesių buvo 
trys tos rūšies įvykiai: Spalio 15 
d. rastas nunuodytas ciankali nuo
dais ukrainiečių laisvės kovotojas 
Bandera. Dar ir dabar ne visai 
aišku, ar Bandera buvo iš pasa
lų nunuodytas, ar priverstas sau 
galų pasidaryti. Lapkričio mėne
sį įvyko pasikėsinimas “Free Eu
rope” radiofono darbuotojus nu
nuodyti. šitas įvykis dar nėra ga
lutinai išaiškintas — jau prane
šama iš Miuncheno apie naujų 
įvykį: Gruodžio 21 d. rusų emi
grantų centre (Zope), Leipcigo 
gatvėje 4, anksti ryte sprogo dvi 
kumščio dydžio bombos. Žmonės 
nenukentėjo.

■»

SUSIRŪPINĘ VEIDAI
Nuotraukoje matome susirūpinusius ir surauktomis kakto

mis Amerikos • prez. Eisenhoverį ir Sovietijos diktatorių N. 
Chruščiovų po pasitarimų Baltuosiuose Rūmuose. Manoma, kad 
jie bus kalbėjęsi ne apie džiuginančius dalykus.. .

JUGOSLAVIJOS INTELIGENTIJA 
BĖGA I VAKARUS

Prieš keletu metų nuimtos spy
gliuotos vielų tvoros, skyrusios 
Jugoslavija nuo kaimyninių Aus
trijos, Italijos ir Graikijos vals
tybių, netolimoje ateityje gali bū
ti vėl atstatytos. Jugoslavijos slap
tosios policijos šefas, viceprezi
dentas Aleksandr Rankovič nese
niai smarkiai sugriežtino pasienio 
kontrolę, kad sustabdžius nuolati
nį Jugoslavijos piliečių bėgimų į 
laisvę.

Nors ligšiol užsienio spaudoje 
perdaug neminėta, nęslūgstanti 
pabėgėlių iš Jugoslavijos srovė 
pasidarė viena svarbiausių Tito 
vyriausybės problemų. Daug ju
goslavų inteligentų — inžinierių, 
gydytojų, menininkų, technikų, 
mokslininkų ir net režimo pasta,- 
tatytų fabrikų direktorių — pas
taruoju metu pasirinko sunkų 
emigranto likimų. Statistika rodo, 
kad Jugoslavijų inteligentų pabė
gėlių skaičiumi lenkia tik vienas 
Europos kraštas, būtent, sovietinė 
Vokietijos zona.

Kai daugumas Jugoslavijos pa
bėgėlių pasirenka nuotykingų ir 
sunkų kelių per Slovėnijos ir Ma
kedonijos kalnus, inteligentai daž
niausiai apsisprendžia pasinaudo
ti lengvesnėmis oficialiomis kelio
nėmis. Vos tik pasiekę kitų kraš
tų, jie atsisako Jugoslavijos pi
lietybės ir pasiprašo politinės 
prieglaudos.

Ypač ryški yra Jugoslavijos 
menininkų — pabėgėlių grupė. 
Operos dainininkų krašte tiek ma
ža beliko, kad rimtai svarstoma 
uždaryti keletą provincijos ope
rų ir likusias jėgas sutelkti Bel
grade ir Agrame. Viena geriausių 
Jugoslavijos dainininkių, Carla 

Martinis, dainuoja Milane, jaudi
nančiomis aplinkybėmis paprašiu
si Italijos prieglaudos. Daininkai 
Anton Dermota ir Josip Costic 
dainuoja Vienoje, baritonas To
mislav Neralic ir dainininkė Nada 
Puttar — Vakarų Berlyno opero
je, sopranas Zinka Kūne ir bari
tonas Marko Rothmueller — New 
Yorko Metropolitan operoje.

Ištisa gydytojų grupė, kurių 
Tito vyriausybė pasiuntė Etiopi
jai pagelbėti, pasiprašė, imperato
riaus Haile Selassie globos. Pary
žiuje apsistojo labai aktyvi Jugo
slavijos gydytojų ir inžinierių gru
pė su Radomir Trajkovic ir inž. 
Dragoljub Vukovic priekyje, o 
keli tuzinai inžinierių, kuriuos re
žimas pasiuntė pasitobulinti į 
Vienų ir Vak. Berlynu, pareiškė 
nusistatymų atgal į Jugoslavijų 
nebegrįžti.

Kokios priežastys skatina žmo
nes pasitraukti iš tėvynės tuo 
metu, kada geri derliai žada gy
venimo standarto pagerėjimą ir 
Rytų bloko kampanija prieš Tito 
atrodo atslūgstanti? Pagrindinės 
priežasties reikia ieškoti tame, 
kad inteligentai, kurie neretai bū
na ir partiečiai, geriau už kitus 
krašto gyventojus mato potencia
lų pavojų Tito režimui.

Nors šiuo metu antijugoslavinę 
kampanijų tuo pačiu atkaklumu 
tebeveda tik raudonoji Kinija ir 
Albanija, viduje — partijoje, ar
mijoje ir slaptojoje policijoje — 
vyksta atkakli kova tarp titoistų 
ir sovietinių elementų. Rytų blo
kas tebemeta kraštan daug pini
gų ir patarimų, kad Maskvai pa
lankų elementą paskatinus ir opor
tunistus pritraukus. Tito autori
tetas dar tebepajėgia kraštą ap-

Iš Prancūzijos šefo generolo de 
Gaullės karo atsiminimų (žk. ir 
“E.I.” 23 nr.) dar paminėtina, 
kad generolui ir kitiems Vakarų 
valstybininkams jau 1941 metais 
buvo aišku, kad Maskva tų kraš
tų, į kuriuos yra kojų įkėlusi, jau 
neatiduos. Kai de Gaulle su pran
cūzų delegacija 1944 m. gruodžio 
mėnesį Maskvoje derėjosi dėl nau
jos Pai-yžiaus-Maskvos sutarties, 
Stalinas ir Molotovas visai aiškiai 
davė suprasti, ko jie siekia,' kai 
karas baigsis. Iš tų atsiminimų 
aiškėja, kad generolas tose dery
bose, vis dėlto, stengėsi nors Len
kijai išgelbėti savistovumų, nepri
klausomybę. Bet Maskva reikala
vo vadinamo “Liublino komiteto” 
(komunistinės valdžios) pripažini
mo. Generolas nesutikęs komitetų 
pripažinti, laikydamas lenkų eg- 
zilinę vyriausybę Londone legalės 
Lenkijos valdžios tęsiniu. Tik kai 
de Gaulle pagrasino išvykti iš 
Maskvos sutarties nepasirašius, 
Stalinas nusileido ir Prancūzijos 
-Sovietų Sųjungos sutartis buvo 
galų gale pasirašyta, be Liublino 
komiteto pripažinimo.

Generolui de Gaulle esant Mas
kvoje, Stalinas jo paklausė, ar 
nenorėtų jis nuvykti į frontą ir 
aplankyti prancūzų karo lakūnų 
dalinio "Normandija-Ncmunas”,

SIMPATIŠKAS LIETUVOS VOKIEČIU 
KALENDORIUS

Lietuvos kilmės vokiečiai, gy
venų Vak. Vokietijoje, tikru nuo
širdumu ir šiltu jausmu prisime
na Lietuvos kraštų ir Lietuvoje 
išgyventus laikus. Jų organizacija 
“Landsmannschaft der Litauen — 
Deutschen” ir šiemet išleido ka
lendorių “Heimatgruss — Jahr- 
buch der Deutschen aus Litauen 
— 1960” (Redagavo ir paruošė 
Woldemar Guenther, spausdino 
Gerhard Rautenberg Leer — Ost- 
friesland. 100 pusi. 1959).

Prof. J. Strauch Lietuvos vo
kiečių vardu parašė įvadą, kuria
me t.k. pastebi, kad Vak. Vokie
tijos miestas Neheim-Hilsten pa
starais metais perėmęs Lietuvos • \ 

saugoti nuo galutinio nuslydimo į 
sovietų įtakos sferų.

Tačiau atkakliai prosovietinis 
sparnas, vadovaujamas Serbijos 
min. pirm. Petar Stamholic ir Bos
nijos mn. pirm. Djuro Pucar, įgy
ja vis daugiau įtakos.

Akylus stebėtojai pastaraisiais 
mėnesiais konstatuoja, kad prova- 
karietiškus politikus Jugoslavijos 
vadovybėj vis labiau nustelbia Ma
skvai klusnūs elementai, labai pui
kiai propagandiškai išnaudodami 
sovietinius erdvės laimėjimus ir 
Chruščiovo lankymąsi Amerikoje.

Gyventojų skaičiumi (17,6 mil.) 
Jugoslavija prilygsta sovietinei 
Vokietijos zonai. Todėl inteligen
tijos bėgimas iš Tito krašto ten 
dar nuostolingesnis, nes technikos 
ir mokslo specialistų skaičius Ju
goslavijoje niekada nebuvo aukš
tas. Jei sovietinei zonai pranašau
jama, kad jos produkciją supara- 
ližuos inteligentijos pasitrauki
mas, tai Jugoslaviją tas gali grei
čiau ištikti, jeigu Tito režimas te
ras tik tojeias priemones, kaip 
spygliuotas vielas, minas ir sar
gybų bokštus jai sulaikyti.

(Dirv. Inf.) 

kuris tada kovėsi sovietų pusėje 
prieš vokiečius. Dalinys tuo metu 
buvo ties Įsručiu (Insterburgu). 
Kai generolas tokios kelionės at
sisakęs, Stalinas davęs įsakymą 
tam daliniui su savais lėktuvais 
prisistatyti Maskvoje. Taip ir įvy
kę. Vieną naktį įvykusi nepapras
ta puota, dalyvaujant sovietų ka
rinei ir politinei vadovybei bei 
diplomatijos atstovams. Alkoholis 
tekėjęs srovėmis. Girtas Stalinas 
pastebėjęsxkad sovietų diploma
tai Molotovai, Dekanosovas, Bo
gomolovas kalbasi su vakariečių 
diplomatais ir negali susitarti rū
pimais klausimais, sušuko: “E, tie 
diplomatai, reiktų atsigabenti 
kulkosvydį ir juos visus nudėti".

Arba kitas incidentas: Pasišau
kęs vertėjus rusus, kurie jam ver•« 
tėjavo kalbantis su de Gaulle, 
Stalinas jiems tiesiai rėžė: “Jūs 
perdaug sužinojote. Man būtų di
džiausias malonumas Jus pasiųsti 
j Sibirą”. Nesivaržė Stalinas ir 
santykiuose su savo karo vadais. 
Pasišaukęs de Gaullės akivaizdoje 
sovietų aviacijos štabo viršininką 
Novikovą, Stalinas rodė pirštu į 
užfrontės pajėgų viršininką ir ta
rė: “Jei jis savo uždavinio neat
liks kaip reikiant, jį pakarsime, 
kaip yra šios šalies įpročiai”.

vokiečių globų. Ragina nepamirš
ti tų, kurie dar yra po sovietiniu 
režimu, arba dabar iš ten atvyks
ta. Lietuvos vokiečiai, Vakaruose 
radę antrųjų tėvynę ir ūkipiai su
sidarę tvirtą pagrindą po kojom, 
turėtų — rašo prof. Strauch — 
nepamiršti ir be tėvynės likusių 
lietuvių, lengvinant jiems jų egzi- 
linę buitį.

šimto puslapių kalendoriuje 
yra net 37 Lietuvos vaizdai ir, 
dar galima pridurti, gražūs vaiz
dai. Kiekvienam mėnesiui yra duo
tos atskiros pastabos, kurias pa
rašė Elisabeth Joseph!. Prof. Dr. 
V. Jungfer parašė straipsnį “Vo
kiečių-lietuvių kaimynystė istori
jos raidoje”, kuriame suteikia kai 
kurių įdomių duomenų. Ir kitas 
buv. Kauno universiteto profeso
rius, Dr. C. Regel, davė rašinį, 
būtent apie “Botanikos sodą Kau
ne”. Straipsnis trumpas, bet ir 
jame yra daug įdomių smulkme
nų. Arthur Hoffmann davė pra
eities apybraižą, prof. Dr. M. 
Hellmann istorinę Tauragės mies
to apžvalgą, O. Olechnowitsch at
siminimus apie Šančius 1925-1941 
metais. Gale yra ir Vinco Krėvės 
apysakos “Silkės” vertimas (vertė 
A. Fraanzkeit), be to, straipsne
lis apie Lietuvos arklius (autorė; 
Lydia Januszis-Krebs). Prijungtas 
ir Lietuvos vokiečių institucijų 
adresynas. Lietuvos vokiečius, iš
leidusius tokį kalendorių, galima 
tik sveikinti. (E.)

RADO PASLĖPTĄ LOB|
Netoli nuo Joniškio, senos kar- 

čiamos vietoje bekasdami pama
tus naujam namui, vyrai rado ąso
tį su daugiau kaip šimtą belgiškų 
sidabrinių pinigų ir šiek tiek ispa
niškų. Pinigai aštuoniolikto šimt
mečio. Radinys atiduotas “Auš
ros” muziejui Šiauliuose.
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DEŠIMTMEČIO KONCERTAS
(“LITUANIA” CHORO IR SOLISTŲ PASIRODYMAS ADELAIDĖJE)

v • A. MAURAMS.

DEZORIENTACIJA AR DECHRISTIANIZACIJA 
MŪSŲ BENDRUOMENĖJE!

Adelaidės lietuviai, iš visos Aus
tralijos suvažiavęs sportuojantis 
jaunimas ir atostogas čia pralei
džią kitų vietų lietuviai p.m. 
gruodžio 29 d. turėjo progos pa
sigėrėti dainos menu. Tą dienų, 
atžymėdamas savo gyvavimo pir
mąjį dešimtmetį, “Lituania” cho
ras surengė jubiliejinį koncertą, 
kuris savo apimtimi ir meniniu 
pajėgumu ligšiol neturėjo sau ly
gaus Australijoj. Be choro, kon
certo programoj dalyvavo solistės 
A. Gučiuvienė ir G. Vasiliauskie
nė, smuikininkas Pr. Matiukas ir 
nuoširdi lietuvių draugė pianistė 
Dorothy Oldham, kurią vietos lie
tuviai rengiasi net “naturalizuo- 
ti”.

“Lituania” choro dirigentas mu
zikas Vaclovas Šimkus pateikė vi
suomenei skoningai parinktą, nau
ją ir originalią programą. Iš 14- 
kos choro sudainuotų dainų sep
tynios Adelaidėje nuskambėjo 
pirmą kartą. Iš tų dainų, kuriu 
dar niekas Australijoj dainuojant 
anksčiau negirdėjo, paminėtina J. 
Siniaus “šventa naktis”, šią dai
ną kompozitorius J. Sinius sukū
rė prieš pat savo mirtį, vos grį
žęs iš Sibiro Lietuvon; ligotas ir 
iškankintas. Be jos, Adelaidėje 
pirmą kartą nuskambėjo trys J. 
Švedo dainos (kas bernelio su- 
mislyta, Linelį raunu, ir Dziedu- 
kas) ir trys St Šimkaus dainos 
(Šią naktelę, Oi pasakyki ir Atsi
sveikinimas su giria — iš operos 
“čigonai”.

Bendrai, choras sudainavo pen
kias St. Šimkaus dainas, tris — 
J. švedo, dvi — J. Žilevičiaus ir 
po vieną — J. Siniaus, č. Sas
nausko ir A. Vanagaičio. Trys iš 
šių dainų buvo išpildytos su so
listais, būtent “Karvelėli” (solo 
E. Dainienė), “Kas bernelio su- 
mislyta (solo J. Maželienė) ir 
“Dziedukas” (solo E. Dainienė ir 
L. Gerulaitis). Vieną dainą pia
ninu palydėjo Dorothy Oldham.

Prie nuotaikingai atliktų choro 
dainų prisijungė solistė G. Vasi
liauskienė su “Verkė mergelė” 
(E. Gailevičiaus), “Dukružėlė” 
(V. Sarpalio), Bragos Serenada ir 
arija iš Rossini operos “Sevilijos 
kirpėjas”. Solistė A. Gučiuvienė 
sudainavo ariją iš B. Dvarionio 
operos “Dalia", S. čerienės “Ma
no Tėvynė”, Massenet Elegiją ir 
Toscos maldą iš Puccini operos 
“Tosca”. Atskiroje dalyje abi so
listės sudainavo duetu J. Naujalio 
“Nesek sau rožės prie kasų” ir 
Barcarole iš Offenbacho operos 
"Hofmano pasakos”.

Smiflkininkas Pr. Matiukas pir
moje koncerto dalyje pagrojo P. 
D. Sarasate Romansą ir Fantazi
ją iš G. Verdi operos “Trubadū
ras”, o antroje dalyje smuiku pri
tarė G. Vasiliauskienei dainuojant 
Serenadą ir A. Gučiuvienei Ele
gijų-

Pianistė Dorothy Oldham, be 
akomponavimo visiems solistams, 
dar pateikė ir piano solo gabalėlį.

Pradžioje bauginusi mintis, kad 
koncertas užtruks apie tris valan
das, pradėjo nykti su pirmom cho
ro dainom ir visa salė gailėjosi, 
kai nuskambėjo paskutinis dainos 
akordas. Tai koncertas, kurio il
gai, ilgai neužmirš ir gailėsis jo 
neišgirdę. Nors “Lituania” per 
visą dešimtmetį gaivino adelaidiš- 
kius lietuviška daina, bet vienas 
dainos entuziastas, išeidamas iš 
salės, sujaudintas kalbėjo: “Ver
tėjo laukti dešimtį metų, kad bent 
vieną tokį koncertą išgirstum. O 
choras juk mums ir australų vi
suomenei per tą dešimtmetį tik
rai daug koncertų yra surengęs”. 
Kas gi juos suskaičiuos. “Litua- 
r.ia" rodėsi visur, kur tik lietu
viškos dainos buvo pageidaujama.

Greitomis ir neišsamiai apžvel
giant šį dešimtmečio koncertą, 
negalima nepažymėti žodžių, ku
riais adelaidiškiai išreiškė padėką 
savo chorui.

Koncertą atidarant, "Lituania” 
choro krikšto motina p. P. Gave
lienė šitaip prabilo į choristus;

"I pasaulį margą einam'su dai
na ir, kur bebūtumėm, ji skaid
rina širdį ir gaivina jausmus. Dai
na ir giesmė suteikia tvirtybės ir 
lydi mus nuo lopšio ligi karsto 
lentos.

Motulės niūniavimas ir skam
bios sutartinės išmokino lietuvį 

priespaudų laikais nieko neboti ir 
būti kaip ąžuolas drūts prie Ne
munėlio. Dainos meilė sukūrė emi
gracijoje ir tremtyje chorus Die
vui pagerbti ir tam, kad žmonės 
atsigautų po sunkių dienos darbų.

Dabar šitas Adelaidės choras 
“Lituania” kiekviena proga mus 
džiugina ir kelia prakilnias min 
tis. Prieš dešimt metų- jis pradėjo 
darbą, garsindamas mūsų, lietuvių, 
dainas. Palinkėkim, kad jo tiks
las būtų mūsų poeto žodžiai: Te 
gul skamba mūsų dainos po šalis 
plačiausias!

Šiandien dešimtmečio šventės 
proga turiu padėkoti visiems, ku
rie visokeriopai prisidėjo prie cho-, 
ro išlaikymo ir išauginimo. širdin
gai dėkoju, padėjusioms lietuvio 
dainai skambėti tiek metų — po
niai Oldham ir ponui Govenlock, 
ponioms Gučiuvienei ir Vasiliaus
kienei, ponams Matiukui ir Rūte
niui ir visiems choro mecenatams. 
Didelę padėką reiškiu choro va
dovui ponui Šimkui dėl taip daug 
įdėto darbo ir triūso.

Taip pat dėkoju visiems cho 
ristams, taip gražiai mums dešim
tį metų dainavusiems lietuviškas 
dainas šioj Pietų Kryžiaus padan
gėj.

Kai nepriklausoma Lietuva kė
lėsi, kaip malonu būdavo, kada 
savanoriai ėjo su daina. Tada 
sutartinai gretose dainavo ir tie, 
kurie vėliau buvo operos solistai, 
ir tie, kurie vėliau grįžo prie ark
lo, ir tie, kuriems buvo skirta ei
ti visokiausias pareigas. Gražu 
būdavo visais laikais, kada daina 
keldavo ūpą.

Dabargi, pradedant šitą šventę, 
dar kartą ačiū jums, mano lietu
viškos dainos nešėjai, ir linkiu 
jums ištvermės, vie
ningumo ir toliau tęsti 
taip gražų ir kilnų darbą.”

Po koncerto dėkodamas choris
tams, Apylinkės pirmininkas J. 
Jonavičius šitaip kreipėsi į susi
rinkusius:

“Gerbiamas Choro Vadove, mie
li choristai, malonūs šio iškilmin
go, jubiliejinio Koncerto svečiai!

Tarp eilės Adelaidės lietuviškų 
organizacijų ir meno grupių, šie
met švenčiančių savo dešimtmetį, 
šiandien, šiuo koncertu, tokį jubi
liejų atšvenčia didelės mūsų visų 
padėkos ir pagarbos užsitarnavęs 
muziko Vaclovo Šimkaus vedamas, 
“Lituania” choras.

Adelaidės lietuvių Bendruome
nės vardu, sveikindamas šį šaunų 
mūsų meno kolektyvą, aš pirmiau
siai noriu padėkoti chorui ir jo 
vadovui už didžiulį įnašą į mūsų 
Bendruomenės kultūrinį gyvenimą 
per tuos dešimt metų. Savo kon
certais ir pasirodymais įvairių 
tautinių švenčių ir minėjimų me
tu, taip pat ir bažnytiniu giedoji
mu, mūsų choras neatsikiriamai 
įaugo į visų širdis ir tapo būtina 
mūsų Bendruomenės kultūrinio 
gyvenimo dalimi. Praėjusio dešim

NAUJIEJI METAI SU 
ŽVEJAIS

Vienas iš tolimųjų punktų Aus
tralijos pietuose yra Eden. Tatai 
smailas, kalnuotas iškišulys, gilią 
įlankų išvagotas, iš dviejų pusių 
lagūnų supamas, nepereinamų pri
mityvių miškų saugomas.

Ant to gražaus iškyšulio kalvų, 
kalvelių išsimėčiusios žvejų sody 
bos. Žvejų miestelis, tartum pa
sakos piemenaitė, žvelgia į gilų 
mėlyną vandenyno veidrodį, ste
bėdamas savo grožį žvarbių van
denyno vėjų apdraskytą.

Iš pirmo žvilgsnio miestelis 
tartum miega. Ir tik pasiekus 
uostą, pastebi didelį judrumą.

Jau ankstyvą popietę žvejų lai
vai pradėjo ruoštis nakties žvejy
bai. Prie uosto esamoj ledaunėj 
mechanišku būdu ledai sutrinami 
smulkiais gabaliukais, supilami į 
sunkvežimius ir uosto krantine 
pristatomi į netoliese stovinčius 
laivus.

Taip vienas po kito laivai pa
kraunami ledais.

Mane labiausiai įdomavo patys 
žvejai. Vėjo ir sūraus vandens už •

tmečio metu mūsų choras daug 
kartų yra puikiai reprezentavęs 
mus ir prieš australų audiencijas 
ir “Lituania” choro dėka lietuvių 
vardas ir lietuviškos dainos yra 
gerai žinomos ir mėgstamos pla
čiame Adelaidės australiškos vi
suomenės tarpe.

Jūsų, mieli choristai, įdėtas 
darbas ir paaukotos laisvalaikio 
valandos užtikrino lietuviškos 
chorinės dainos skambėjimą Ade
laidės padangėje per dešimt metų 
— už tai Jums priklauso nuošir
džiausia mūsų visų padėka.

Antrojo dešimtmečio slenkstyje 
stovint, aš linkiu mūsų chorui to
kia pačia ištverme eiti lietuviškos 
dainos keliu ir dar ilgus metus 
džiuginti mūsų širdis savo gražiu 
dainavimu.

Ta pačia proga aš noriu kreip
tis ir į čia susirinkusius adelaidiš- 
kius: choro gyvavimas pareina 
nuo mūsų visų; domėkimės choru 
ir jo reikalais rūpinkimės, kad 
chorui netrūktų dainininkų ir ak
tyviai jame dalyvaukime visi, kas 
tik galime. Tai bus geriausias mū
sų padėkos ir pagarbos chorui 
įrodymas”.

Be to, chorą šia proga dar svei
kino Kultūros Fondo Adelaidės 
skyrius, Adelaidės Lietuvių Są
junga (V. Raginis), suvažiavusieji 
sportininkai (Liepa), Melbourno 
dainoriai (Tamošaitienė ir Vac- 
bergas) ir Parapijos — Carito Ta
ryba (kun. J. Kungys)..

Į sceną buvo sunešta daugybė 
gražių gėlių, kaip bežodė koncer
to dalyvių padėka, kuri tačiau 
vaizdžiai kalbėjo savo spalvų gra
žumu.

Tuo laiku, kai koncerto svečiai 
skirstėsi, gėrėdamiesi tik ką gir
dėtu jubiliejiniu koncertu, choro 
vadovas V. Šimkus suko galvą 
ieškodamas priežasčių, kurios ne- 
leidusios chorui pasirodyti pilnu
moje (mano supratimu, jis pasi
rodė pilniausiai). V. Šimkus sie
lojasi, kad nedaug choristų laikosi 
pastovumo principo. Iš tų visų 
vyrų, su kuriais jis pradėjo cho 
rą organizuoti, šiandien telikę 
tik penki (Gerulaitis, Vosylius, 
Žutautas, Opulskis ir Miliauskas). 
Kiti jau seniai išsiskirstė sau. 
Daug kas choran ateina, kiek lai
ko padainuoja ir vėl išnyksta. O 
jis iš širdies trokštąs, kad chore 
pradėję dainuoti, jame jau ir pa
siliktų ilgesniam laikui, nes tik il
gas ir pastovus dalyvavimas, su- 
siliejimaas su visu kolektyvu gali 
pagelbėti chorui iškilti iki tinka
mų meninių aukštumų.

V. Šimkus sveikina jaunas pa
jėgas, neseniai įsijungusias į cho
rą ir neslepia savo troškimo, kad 
prie jo dar daugiau jaunimo pri
sijungtų. Tačiau visų labiausiai 
jis nori, kad visi dabar chore da
lyvaują dainininkai jame pasilikti! 
antram pastovaus darbo dešimt
mečiui.

L-s

grūdinti veidai, juodos akys, tam
sūs garbanoti plaukai aiškiai ro
dė jų lotynišką kilmę.

Ėjau prie laivų skaitydama jų 
pavadinimus ir klausydamasi žve
jų kalbos. Visur girdėjau tik ita
lų kalbą ir skaičiau šiuos vardus: 
Santa Lucija, Salvadoro, Amigo, 
ir panašūs.

Prie laivo Southern Star susto
jau. čia, maniau, išgirsiu angliš
kai kalbant, čia pasikalbėsiu. De
ja, ir čia, karštai gestikuliuoda
mi, kalbėjosi italai.

Informacijų gavau iš pašalie
čių. Dešimties metų bėgyje Ede
no žvejų laivyną užvaldė italai. 
Jie tvarko visą žvejybą, jie vado
vauja žuvies prekybai. Australai 
liko išstumti, žuvininkystė išau
go, sustiprėjo ir Edenas pasidarė 
vienas iš svarbiųjų žuvininkystės 
punktų.

Pakrovus laivus ledais, aktyvu
mas laivuose nesumažėjo, žvejai 
pradėjo ruoštis Naujųjų Metų su
tikimui.

Laivai pasipuošė įvairiaspalviais,

popierių kaspinais. Nuo stiebų su
plevėsavo raudoni, mėlyni, žali ir 
geltoni serpentinai. Saulei nusi
leidus, sužibo daugybė žiburių, 
iliuminuodami uostą stipria švie
sa.

Būriai išsipuošusių mergaičių 
ir moterų susirinko ant krantinės, 
išsiskirstė ant laivų. Pasigirdo dai
nos ir muzika.

Tai Naujųjų Metų sutikimas ir 
kartu atsisveikinimas su išplau
kiančiais į jūrą žvejais.

Būrys įsismaginusių jaunuolių 
pradėjo šokti, šokančių radosi vis 
daugiau ir daugiau ant krantinės 
Pritrūkus vietos krantinėje, šokė
jai užėmė ir laivus. •'

Dideliame linksmybių sūkury 
nuklydusi, nesuprasdama gyvos 
kalbos nei dainų žodžių, pasiju
tau irgi įtraukta į tą džiaugsmo 
šventę.

Staiga šviesos prigęso, serpenti
nai pakylo ore, apvyniodami, api- 
pindami linksmus šokėjus, šokis 
įgavo pasiutpolkės tempą. Di
džiausiam įsismaginime staiga 
viskas sustojo, lyg magiškai laz
delei pamojus.

Šviesos vėl visos sužibo, pasi
girdo liūdna, tyli daina, lyg de
javimas žilagalvio senelio, kuriam 
jau laikas apleisti pasaulį ir už-

šį p. A. Mauragio straipsnį “Mū
sų Pastogės" redakcija laiko dis
kusinio pobūdžio ir asmeniniu au
toriaus nusistatymu. Jis nercprc- 
zcntuoja nei leidėjo, nei redakci
jos nuomonės.

"M.P.” redakcija

Paskutiniu laiku Australijos lie
tuvių bendruomenėje vyksta idė
jinė kova dėl lietuviškų parapijų 
steigimo reikalo. Mūsų Pastogė 
atspausdino septynius straipsne
lius, kuriuose tiesioginiai ar ne
tiesioginiai pasisakoma prieš lie
tuviškų parapijų steigimą.

Ponas J. Valys straipsnyje “Mel
burno Pėdomis”, M.P. nr. 46 (552) 
atvirai sako, kad lietuviams lietu
viškos parapijos esančios nereika
lingos. Jis ten taip rašo: “Gerai 
suprantame, kad religiniu atžvil
giu niekas nepakitęs parapiją 
įsteigus, o esama pamaldų padė
tis besimeldžiančius patenkina. 
Tad kuriam tikslui parapija stei- 
giana?”

Mes, lietuviai katalikai, esame 
kitos nuomonės. Jos mums ne tik 
dvasinės jėgos tvirtovės, bet ir 
lietuviškos tradicijos ir lietuviš
kos kultūros saugotojos ir puose
lėtojos. Mes gerai žinome, kad 
darbas yra sunkus ir nepakanka 
galvų lingavimo ir pritarimo, rei
kia heroinio pasiaukavimo, nes 
mūsų lietuviškieji reikalai yra pe- 
riculum in mora, delsimas neša 
mirtį.

Mūsų laikai nėra ramaus ir lė
to veikimo laikai, gyvenimas bėga 
šuoliais ir mūsų nerangumas, 
šykštumas ir dezorientacija neša 
mums tautinį skurdą.

Iki šiol mes turėjome ir turime 
vieną didelę kliūtį lietuviškų pa
rapijų steigimo reikale, tai nei
giamas nusistatymas australų vys
kupų, kurie yra nuomonės, kad 
mūsų vaikams lietuviškos parapi
jos būsiančios nebereikalingos. 
Mūsų pareiga būtų įrodyti, kad 
jie klysta. Bet tam reikalingas il
gesnis bandomasis periodas ir tik
ras savo pareigų supratimas. Tik 
gyva ir veikli faktinoji padėtis 
gali priversti australų vyskupus 
pakeisti nuomonę. Tik konstata
vus faktą, kad tokios parapijos 
jau veikia eilę metų savo natūra
liu tautiniu pradu apjungtos, gali 
suteikti teigiamo pripažinimo. Šį 
kelią ir pasirinko mūsų gerbiami 
kapelionai ir mūsų visų katalikų 
pareiga ateiti jiems su nuoširdu
mu ir pasiaukavimu į talką. To 
iš mūsų reikalauja momento dva
sia.

~ Tačiau dechristianizacijos dva
sia yra palietusi ne tik mūsų kan
kinamą tautą Lietuvoje, bet ir 
dalį išeivių tremtinių. Ir jie šian
dieną su dideliu atkaklumu kovo
ja prieš parapijų steigimą, o ypač 

prieš tų parapijų steigėjus kuni
gus, stengdamiesi įvairiais būdais 
suniekinti juos. Tai matome iš 
įvairių prirašytų straipsnių, ku
riuos turėsime progos vėliau pa
nagrinėti.

Yra matomas ir kitas šios ko
vos aspektas, tai baimė dėl klu
bų, sąjungų ar kitais vardais įgy
tų lietuviškų namų likimo. Tie 
visi namai buvo steigiami geriau
siais norais, su dideliu pasiauka
vimu ir atsidėjimu Lietuvybei. 
Visų buvo bendras noras, kad jie 
būtų bendruomenės namais. Bet 
daug kur išėjo ne taip, kaip no 
reta, todėl nenuostabu, kad kilo 
nepasitenkinimo ir net nusivyli
mo. Visų pirma Melbourne kilo 
nesusipratimai tarp Apylinkės 
Valdybos ir Namų Tarybos. Šis 
nesusipratimas aiškiai parodė, kad 
lietuvių bendruomenė, kurią ats
tovauja Apylinkės Valdyba, neturi 
nė mažiausios teisės į tų namų 
valdymą: net nariu neskaitoma, 
nežiūrint, kad jos įnašas namų 
kasoje yra įneštas. Tokia padė
tis nėra normali ir negali būti pa
tenkinama.

Mes Sydnėjuje turime dvejus 
namus. Ar jie yra Lietuvių Ben
druomenės namai? Ne! Krašto 
Valdyba nuomoja iš Sydnėjaus 
Lietuvių Namų Redferne mažą 
kambarėlį ir moka nuomos, be
rods, du svaru į savaitę. Tik čia, 
Sydnėjuje, yra tas skirtumas, kad 
Apylinkės Valdybos yra pilnatei
siai nariai, lygiai taip, kaip ir 
kiekviena kita organizacija, įne
šusi atatinkamą įnašą.

Adelaidėje yra dar kitaip, ten 
sukurta Adelaidės Lietuvių Są
junga. Ir bendruomenės Apylin
kės Valdyba visai nedalyvauja tų 
namų, ar, geriau pasakius, tos 
sąjungos organizacijoje. Reikia 
manyti, kad Apylinkės Valdybos 
pastangomis yra įsigyti namai ir 
suorganizuota pati sąjunga, ta
čiau Apylinkės Valdyba neturi jo
kio balso nei dėl namų, nei dėl 
sąjungos veiklos.

Kaip matome, Adelaidėje ir 
Melburne Apylinkės Valdybos, 
kurios vienintelės reprezentuoja 
lietuvių bendruomenę, yra išjung
tos iš tų namų organizacijos, o 
Sydnėjuje jos paliktos tik kaip 
nariai. Taigi netenka kalbėti, kad 
tie namai gali būti vadinami ben
druomenės namais juridine pras
me. Taip pat netenka save apgau 
dinėti, tvirtinant, kad klubai ir 
sąjungos esančios tik fikcijos, su
kurtos tam, kad užregistruotų 
nuosavybę. Melbourno pavyzdys 
rodo, kad klubas atsistojo prieš 
Apylinkės interesus ir nėra jo
kios garantijos, kad panašūs ki
virčai negalėtų atsitikti kitose 
vietovėse. Ir tas nelemtas suski
limas įvyko tik todėl, kad pati 
Krašto Valdyba nesiėmė iniciaty
vos savo laiku apjungti vienu ti
tulu ir vienais įstatais visą įgyja
mą nuosavybę. (Plačiau žiūr. ma
no straispnį “Lietuviškos Parapi
jos Reikalu “Tėviškės Aidai Nr. 
45-46).

Taigi, kai kalbame apie lietuvių 
bendruomenę apskritai, jokio su
skilimo mūsų tarpe negalėtų bū
ti, nes mus jungia vienas ir tas 
pats tautinis pradas. Kai mes ne
susitariame, nesusikalbame, tai 
žinokime, kad kalba eina ne apie 
lietuvybę, o apie kitus dalykus, 
kuriuos norime lietuvybe prideng
ti. Tie dalykai yra ideologiniai, 
partiniai ir asmeniniai, o mes vie
ni kitiems prikaišiojame lietuviš
kumo stoką.

leisti vietą energingam jaunuo
liui, pasipuošusiam gražiais nau
jais pažadais ir viltimis 1960-tiems 
metams.

Daina skambėjo vis gyviau bei 
triukšmingiau ir pagaliau baigėsi 
linksmais, garsiais šūkavimais.

Laivai ėmė tuštėti. Ant kranti
nės stovėjo būriai moterų, o ant 
laivų inkarus kėlė rimti, susikau
pę žvejai.

Paskutinieji atsisveikinimo šau
ksmai, rankų mojavimai nulydėjo 
laivus, išplaukiančius į nakties 
tamsos pridengtą vandenyną.

Ant krantinės pasiliko belau
kiančios moterys.

Tai buvo gražiausias Naujųjų 
Metų sutikimas mano gyvenime.

Rūta

Kai klubai ar sąjunga atsistoja 
prieš lietuviškų parapijų steigimo 
reikalą, tai žinokime, kad jiems 
toje vietoje ne lietuviškumas rū
pi, o ideologiniai ar partiniai rei
kalai, nes parapijos steigiamos 
kaip tik lietuvybei palaikyti, o ne 
jai griauti. Taigi pamažu mūsų 
lietuvių namai įgauna tam tikrą 
ideologinį ar partinį aspektą. Ki
taip kalbant, mūsų bendruomenė 
diferencijuojasi į ideologines ir 
partines sroves. Tik dėl to ir gau
nasi tas, kad vieni pas kitus ne
benorime eiti, vieni kitų nebeno
rime palaikyti ir vieni prieš kitus 
kovojame, dažniausiai slėpdami 
savo partinius ar ideologinius kės
lus po lietuviškumo skraiste. Rei
kia būti pačiam aklam ir kitus lai
kyti aklais, kad galėtume tvirtin
ti, jog mūsų kapelionams nerūpi 
lietuviškumas steigiant lietuviškas 
parapijas ar besirūpinant parapi
jų patalpomis. Katalikų bendruo
menė turi dvi dideles ir brangias 
vertybes, dėl kurių ji kovoja, tai 
— tikėjimo ir tautiškumo dory
bės — Dievas ir tėvynė. Kam jos 
yra nepriimtinos, tas gali likti ar
ba tolerantas, arba atviras priešas, 
nes katalikai negali nuo savo 
principų nei nutolti, nei atsisaky
ti. Su tokiais atvirais priešais ir 
tenka mums susidurti vistiek, ar 
jie eina prieš tikėjimą ar prieš 
tautiškumą. (Bus daugiau)

ŠIS BEI TAS
ROJAUS MIZAROS 
“GERI LAIKAI”

Rojus Mizara nuo kitų “piligri
mų” atsiskyrė ir pasiliko Lietu
voj ilgesniam laikui, galbūt pus
mečiui ar daugiau. Mat, sovietinė 
leidykla Vilniuje išleido keletą jo 
“romanų”. Autoriams,, jeigu jau 
kas pripažintas naudingas, moka
mi neblogi honorarai. Tad ir R. 
Mizarui jų priskaityta nemažas 
kiekis, rublių, bene apie 36,000. 
Jeigu rubliai būtų verti tiek, kiek 
Maskvos valdžia sako, tai būtų 
9000 dolerių! Jeigu jie būtų verti 
bent o, kas už dolerį duodama 
rubliais turistams (10 už vieną), 
tai vis dar būtų 3.600 dolerių. 
Bet tie dolerių už tuos rublius ne! 
niekas kitas, nei pati sovietinė 
valdžia neduoda. Nėra kitos išei
ties Mizarai, kap tuos rublius ten 
pat ir išleisti. Leisdamas po 6000 
rublių per mėnesį, (po 200 per 
dieną, tai yra tiek per dieną, kiek 
tenai daugumas tik per dvi savai
tes teuždirba) Mizara galės turėti 
iš tiesų “gerą laiką”. Kaip “įžy
mus rašytojas ir žurnalistas” da
bar Mizara dalyvauja visose iš
kilmėse ir visuose suvažiavimuose. 
Alytuj ir gimtose apylinkėse vai
dina “dėdę iš Amerikos”, daly
vauja savo “raštų nagrinėjimuo
se”, spalio 8 dalyvavo Mateikos 
paveikslų parodos atidaryme. Vil
niuj, spalio 12 — žemės ūkio pa
rodos atidaryme, paskui atsidūrė 
net ir gydytojų suvažiavime... 
žodžiu, R. Mizara dalyvauja visur, 
kur tik yra lietuviškieji kvieslin- 
gai: Paleckis, Šumauskas, Snieč
kus ir kt.

LATVIO PASIUNTINIO NUO
MONE JAV SAVO NUSISTATY
MO PABALTIJO TAUTŲ AT- 
ŽVILGIU NEPAKEITĖ

“Latvija” praneša iš New Yor- 
ko, kad latvių pasiuntinys JAV-se, 
Dr. A. Spekke, savo prakalboje 
latvių kultūros konferencijoje 
New Yorke t.k. pareiškęs, Latvi
jos pasiuntinybė neturinti jokių 
duomenų, kad JAV-ės savo drau
gingą nusistatymą Pabaltijo tau
tų atžvilgiu būtų pakeitusios.

IŠLEIDO DIONIZO POSKOS 
RASTUS

šiomis dienomis Lietuvoje pasi
rodė išspausdinti Dionizo Poškos 
raštai. Tai yra Poškos straipsnių, 
laiškų ir kitokių viešo bei asmeni
nio pobūdžio rašinių rinkinys, 
kiek tik esą surasta. Visi rašiniai 
atspausdinti “dviem kalbom”, tai 
yra, taip, kaip pats Poška buvo ra
šęs, ir dabartine literatūrine kal
ba bei rašyba. Be to, pridėta ko
mentarų ir iliustracijų. Knyga to
dėl turi 700 puslapių. LNA
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GLAUDESNIO RYŠIO BEIEŠKANT
Kai pavėluotai sužinome apie 

mums rūpimus įvykius kituose 
kontinentuose ir pamatome, kad 
mūsų peticijos ir paramos jau pa
vėluotos, ne vienas pajuntame, 
kad gyvename ne tiktai kitame 
kontinente, bet ir saloje, atskirti 
nuo svarbių įvykių. Yra ir gero 
tame insuliariškume: geografiniai 
faktoriai duoda progos šičia susi
kurti jaunai civilizacijai ir kultu 
rai, kuri po kiek laiko turės sa
vitai australiškas žymes. Prie jų 
susidarymo ir mes būsime prisidė
ję.

Vienok tenka manyti, kad atsa
kingieji ir jaunimas jaučia, jog 
gyvena saloje, nes dažnas, turėda- 
damas galimybių, stengiasi vykti 
į Angliją ir ten pagyventi. Kiek
vienais metais siunčiami jauni 
mokslininkai j tokius universite
tus kaip Oxford ir Cambridge. No
rima, kad būtų tam tikras glau
dumas tiek su senosios Europos 
dvasia, tiek su naujausiais moks
lais. Taigi stengiamasi kovoti su 
"gyvenimu saloje” ir palaikyti 
glaudesnius ryšius su kitais kon
tinentais.

Taip galėtų būti ir lietuviuose. 
Čia nenorima kaltinti, nenorima 
perdaug operuoti “jaunimo” ir 
“senimo” sąvokomis. Norima tik
tai atkreipti dėmesį, kad didžiu
ma vakarietiško galvojimo lietu
vių gyvena Amerikos kontinente, 
bet kartu norima, ir atkreipti dė
mesį į tai, kad kasdieniai rūpes
čiai ir esami atstumai gal dažną 
yra atitraukę nuo intelektualinio 
gyvenimo sūkurio ir pavertę vien 
darbo jaučiu. Žiūrėk, atrandame, 
kad tie ar kiti žilstelėję ponai ir 
ponios nebesistengia seniau įgy
tų aukštų mokslo ir intelekto lai
psnių panaudoti, kad įneštų gy
vumo ir dvasios į mūsų kultūrini 
gyvenimą. Dažnai nebemato rei
kalo sekti, kaip vystosi ta sritis, 
kurios specialistas jis yra. žmogus 
pasijunta kaip ta surūdijusi vinis, 
numesta šalia gražaus pastato. 
Dažnas, kad ir sakysime — daili
dė, iš seno žinojo, kaip namus 
ręsti, bet pasijunta pasimetęs, kai 
susiduria su naujais medžio dar
bų bruožais. Trūksta glaudumo su 
dabartimi.

Tačiau glaudumas nėra gyveni
mas kompaktine mase ar gretų 
sudarymas, bet yra gilesnis dva
sios ryšys, be kurio žmogus virs
ta gyvulėliu, atsiskirdamas nuo 
didžiojo pasaulio įvykių.

Moderniškai šnekant, tai būtų 
šauksmas įsigyti daugiau dinami
kos, nes turtėjant: ir kylanti Aus
tralija, atrodo, yra paremta verž
lumu bei kunkuliuojančiu gyveni
mu. Jeigu kas to nejaučia, gyve
na tartum saloje. Tokiai mūsų 
visuomenės daliai ateis į pagelbą 
mūsų jaunas kolega, tas, kuris 
dėl savo studijų yra pačiame in
telektualinio gyvenimo sūkuryje.

O tame sūkuryje galėtų ir tu 
retų būti kiekvienas pagal išga
les, suradęs laiko nuo varginan
čio kasdieninio darbo.

žmogus neturės ryšio su dabar
timi, jeigu nutrauks saitus su tė
vais ir jų kalba. Nėra įmanoma 
sugriauti visa tai, kas sena ir pra
dėti statyti iš nieko. Mano supra
timu, jaunas vakarietis, tiek aus
tralas, anglas, prancūzas, tiek vo
kietis, italas ar kuris kitas, nie
kad ryšių su savo tėvais nebuvo 
nutraukęs. Net ir naujovių vaiky
damasis tas jaunimas turi tėvų 
kalbos, senų tradicijų ir kultūros 
paveldėtą lobyną, kuris populia
riai kasdieninėje kalboje vadina
si “own way of life” ir kurio į 
jokius pinigus nenorima iškeisti. 
“Wiė die Alten sungen, so zwit- 
schern die Jungen”, — sako vo
kiečių patarlė, nes kaip senieji 
giedojo, taip čiulba ir jauni. Tuo 
norima pasakyti, kad naujovės, 
jeigu įvedamos, randa sau pagrin
do ne “nieke” bet vertybėse, ku
rios jau iš seno sukurtos, nors ir 
ne visados suprantamos.

Nėra pagrindo manyti, kad mū
sų kultūros lobynai yra sumažė
ję. Anaiptol, pagal tas nuomones, 
kad žmogus ir jo gyvenimas nuo
lat tobulėja, būtų protinga galvo
ti, kad ir lietuvių kultūra vis au
go ir dabar tebetobulėja. Reikia 
tiktai ją pažinti ir ja persiimti. 
Kai kieno kartojamas patarimas, 
girdi, pamiršk praeitį, pradėk nau
ją laimingą gyvenimą yra tikslus 
tiktai tiek, kiek jis ragina pa
miršti materialinius vargus ir bai

mę, išgyventą tremtinių Europo
je. Dažnas mokinys ir studentas 
to jau nebeatsimena. Jis trokšta, 
kaip ir jo tėvai, geresnio gyve
nimo. Tačiau jo su ramia sąžine 
neturės, kaip jo neturi ir mūsų 
tėvai, pajutę, kad ryšys su likusiu 
pasauliu pradeda nutrūkti.

Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo jaudinamas!, kad, girdi, viso
kius mokslus ėjęs jaunimas atitrū
kęs nuo kaimo. Girdi, miesto po
naičiai nebenori turėti reikalo su 
savo sodiečiais tėvais, juos pa
miršta ir ignoruoja. Tokie pasa
kymai, beje, buvo teisūs, žiūrint 
tiktai iš vieno šono. Tačiau mums 
nėra reikalo nei kartoti tų “klai
dų”, nei įsitikinti, kad buvo tik
tai taip, o ne kitaip. Būkime tik
ri, kad mūsų tėvai visai nėra to
kie jau nevalyvi, tokie nemokšos, 
kaip anas ketvirto skyriaus moki
nukas buvo linkęs manyti, kai pa
stebėjo, kad motina, kalbėdama 
angliškai, padarė vieną — kitą 
klaidą. Kalbinės klaidos nėra at
silikimo ženklas. Kalba, šalia vi
so kito, yra priemonė išsireikšti, 
nusakyti, kas norima. Vienas tai 
daro tobuliau, kitas netaip tobu
lai. Tačiau turtai, kuriuos pasisa
viname iš praeities, iš savo kultū
ros, yra dvasios lobynai. Tiktai 
turėdamas turtingą dvasią žmo
gus atįras glaudumą su praeitim, 
su dabartim, su žmonėmis.

Jeigu yra pagrindo sakyti, kad 
netikslu šnekėti apie lietuviško 
jaunimo atitrūkimą nuo tėvų gūž
tos prieš dvidešimt ar daugiau 
metų, tai tą pagrindą randame 
pačiose praeities gyvenimo apraiš
kose. Laikai keitėsi dideliu tem
pu. Mūsų tėvai iš žemininkų Lie
tuvos visuomeninės sąrangos šuo
liais artėjo prie Vakarų civiliza
cijos standartų, prie tų standar
to formų, kurios buvo Vakaruo
se. Jau buvo išsivystęs iš lėlytės 
gražus ir naudingas gyvūnas — 
prieškario Lietuva, čia kalbame 
apie civilizaciją, ne apie kultūrą, 
nes (kaip žymus danų kalbinin
kas Jespersen savo knygoje apie 
kalbos išsivystymą pastebi), Lie
tuvos sodietis, besiverčiąs savo 
turtingu archajiniu žodynu, turė
jęs žodžių ir formų viskam nusa

kyti, bet jam trūkę to moderniojo 
žodyno refinuotumo ir suktumo. 
Dėl to jis nė kiek nebuvęs žemes
nės kultūros, negu vakarinių kraš
tų žmogus. Metai tarp pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo ir tą trū 
kurną, mano supratimu, pašalino. 
Jeigu norime įrodymų, juos ran 
dame pasižiūrėję, kaip sparčia; 
Lietuva, jos ūkis ir mokslas vys
tėsi.

Eiti kartu su gyvenimu galima 
tiktai tada, kai (lygiai kaip ir va
kariečiuose) turima ryšys su se
nojo savo kamieno kultūra. Apie 
lietuvių kultūrą istorikas Dr. J. 
Matusas 1946 metais išleistoje 
knygoje tarp kitko sako apie XIV 
ir XV amžių: “Apskritai, šio lai
kotarpio lietuvių kultūra nebuvo 
žemesnė už Vakarų Europos. Lie
tuvių apsiginklavimas buvo tokis 
pat kaip ir ten. Buvo pasigami
nama pilių griaunamų mašinų ir 
žygio metu pasidirbama tiltų per 
plačias upes. Kai kryžiuočiai pa
naudojo patrankas, po metų tokį 
ginklą turėjo ir Kęstutis. Vokie
čiai mano, kad jie XVI-me amžiu
je išradę mezgimo būdą. Tuo tar
pu lietuviai megztų pirštinių tu
rėjo jau XIV-me. Patys kryžiuo
čių rašytojai pripažino, jog pago
nys lietuviai buvę tokie, kaip ir 
vakarų europiečiai, skyrėsi tiktai 
tuo, kad buvę nekrikščionys.” Tai
gi, nėra jokio pagrindo baidytis 
lietuviškos praeities. Nėra nė pa
grindo jos atitrūkti; tuo labiau, 
kad šių dienų lietuviškoji kultū
ra vakaruose yra ir pažangi, ir 
krikščioniška.

Būti pilnutiniu žmogum kiek
vienas tiktai tada galės, kai iš 
vienos pusės palaikys glaudumą 
tarp moderniojo mokslinio ir pa
žangaus pasaulio ir savo tėvų, už
dirbančių jam duoną — iš kitos 
pusės. Jis nenutrauks ryšių su lie
tuviška kultūra, kurios lobynas 
yra jo tėvai. Moderniosios Ameri
kos jaunų lietuvių šūkis: reikia 
daugiau dinamikos — yra tiktai 
perpus teisingas ir mūsų konti
nente; nežiūrint kunkuliuojančio 
veržlumo visose srityse, jis ne vi
sai pritaikintinas. Gal prisiminus 
šio krašto ryšius su tėvų salomis 
ir yra tiksliau jieškoti glaudumo 
su dabartimi ir praeitimi, jungti 
tai, kas vertinga iš seno, su tuo, 
kas gera dabartyje, negu “bliau
ti” apie dinamizmą ir pamiršti, 
kas esi. Juk labai mėgiamas posa
kis, kad prie naujovių reikia pri
dėti tai, kas sena ir gera; tik
tai, kas sena, reikia atrinkus iš
reikšti nauju būdu. Kiekvienas, 
turįs reikalo su prekybos ar poli
tikos mokslais iš karto pamatys, 
kad mūsų kontinente jis taiko
mas mažne kasdien.

Kai turėsime tokio glaudumo, 
tada ir posakis “gyvena kaip sa
loje” nustos didžia dalimi savo 
neigiamos reikšmės.ir kiekvienas 
galės pasakyti, kad turi dvasinės 
kultūros, kurios taip visi j ieško
me, nes kiekvienas tada būsime 
savo vietoje.

IV A.L.S.S. SUVAŽIAVIMAS
Tik atvykus

Jau ketvirtą kartą Australijos 
lietuviai studentai suvažiaVo į 
vieną vietą: šiais metais į Aus
tralijos sostinę Canberrą. Mes 

1 buvom sutikti tarsi žymūs asme
nys — fotografų, filmuotojų, val
dybų narių, pažįstamų ir nepažįs
tamų. Priedu — garbingai su au
tais buvom išvežioti pas p.p. Čei- 
čius, Baltaragius, Labučius, Ratai- 
skius, Žilinskus, Augučius, Bivei- 
nius, Butavičius, Fleury, Jarašius 
Senjr. ir Junr., Keraičius, Kovals- 
kius, Vėlioniškius, Balsius, But
kus, Gružauskus, Katauskus, Lau
rinavičius, Martišius, Perlibachus, 
Vaitus ir šilinius.

R. Cibulskis, 
vienas iš šio “St. Ž.” redak
torių, pr. metais laimėjęs 
“M.P.” premiją.

Šie ir kiti, kanberiškiai parodė 
mums daugiau nuoširdumo, negu 
kas galėtų pageidauti. Keletas iš 
jų, išvažiuodami atostogų, buvo 
net visą namą studentams palikę, 
bet buvo, žinoma, ir tokių, kurie 
šiuo reikalu nesirūpino. Mūsų vai
šingieji šeimininkai tačiau tikrai 
nustebino mus tokiu nuoširdžiu ir 
rūpestingu organizuotumu ir ža
vingai įrengtomis gyvenvietėmis, 
nors jie patys ir gyvena provin
cijoj (atsiprašau — sostinėj).

Pirma diena prabėgo pagal nu
matytą programą, ir, suprantama, 
“lietuvišku punktualumu”. Viskas 
riedėjo valandos pavėlavimu.

IV A.L.S.S. suvažiavimą oficia
liai atidarė kol. B Jarašius — Can
berros sk. p-kas ir visi sugiedojo 
stud, himno Gaudeamus du punk- 
telius. Po to kol. Jarašius pers
kaitė šiuos sveikinimus: A.L.B. 
Krašto Valdybos Pirmininko inž.
I. Jonaičio, Canberros Sambūrio 
“Šviesos” p-ko P. Pilkos, Ameri
kos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centr. Valdybos p-ko Rimo Vėžio 
ir Čikagos sk. p-ko Romo Stakaus- 
ko, “Mūsų Pastogės” redaktoriaus
J. Vėteikio ir Naujosios Zelandi
jos studentų vardu — G. Procu- 
tos.

Kol. Stakausko, alias — “Još- 

kės” parašas visus, o ypač syd- 
nėjiškius, labai nustebino.

Po sveikinimų kol. Jarašius pa
kvietė į prezidiumą garbės svečią 
Dr. V. Donielą, p. A. Alytą (A.L. 
B. Canberros Apylinkės p-kas), 
kol. A. Grincevičiūtę (Centr. V- 
bos p-kę), J. Tamošaitienę (Mel
burno sk. p-kę) ir Dundą (Ade
laidės sk. p-ką).

Tylos minute buvo prisiminti 
kolegos, kurie negalėjo suvažiavi
me dalyvauti, ypatingai prisime
nant melburniškį — a.a. dr. Sta
sį Baltrūną.

Po pirmininkų tartų žodžių, kol. 
Dr. V. Doniela skaitė paskaitą: 
“Atviroji ir uždaroji dvasia, ker
tinis žvilgsnis į vakarų kultūrą”. 
Jis susilaukė nedrąsiai kylančių 
klausimų, o vėliau ir diskusijų. 
Šia prelegento paskaita užsibaigė 
ir oficialioji suvažiavimo dalis, 
kuriai vadovavo Canberros sky
riaus valdyba, talkaujant Centri
nei Valdybai. C. V-ba, būdama la
bai rūpestinga, atvežė visus liku
sius Vivat Academia leidinio eg
zempliorius, kurie buvo itin nau
dingi po kelionės išsiblaškiusiems 
studentams giedant Gaudeamus.

Prieš pradedant šokius, kanbe- 
riškių studentų mamos drauge su 
studentėmis skoningai padengė 
stalus su namuose pagamintu lie
tuvišku maistu bei įvairiais ska
numynais. čia ypatingą padėką 
tenka išreikšti p.p. Martišienei, 
Katauskienei, Labutienei, Jurašie
nei, Kovalskienei bei kolėgėms — 
Biveinytei ir Labutytei, šio. pasi
linksminimo gal ir nereikėtų mi
nėti, nes visi smagiai prisišokom, 
tačiau smagu buvo žiūrėti į buv. 
Studentų Savaitgalio “Casanovą”, 
patenkintą, bešokant su kolegė
mis, visa galva už jį aukštesnė
mis. Bet jis gi nėra kaltas, jei 
adelaidiškės tokios gražios ir aukš
tos? O su Jūra, Rūta, Daina, Ire
na, Kristina, Birute, Aldona, Ro
ma ir Angele susipažinus, būtų 
lyg ir nemandagu nepašokti...

Antroji diena
Gruodžio dvidešimt devintą die

ną, labai punktualiai, visi nuva
žiavom į Y.W.C.A. pastatą.

Ekonom. p. A. čeičys pradėjo 
seminarą tema: “Studentų parei
gos bendruomenėj”. Pareiškęs-nu 
mėgstamą studentams nuomonę, 
kad kolegos, priklausydami A.L.B. 
bendruomenei, neatlieką savo pa
reigų, palikdami jas vyresniems 
ir jaunesniems, jis nespėjo nuo 
kolegių Tamošaitienės, J. Laisvė- 
naitės. M. Osinaitės, Labutytės ir 
kolegų Martišiaus, Olšausko, Ta- 
nošaičio, Kemėžio, Cibulskio, Cho- 
dos, Zakarevičiaus, Dantos, B. Ja
rašiaus ir šlyžio gintis. Prelegen
tą mėgino gelbėti p.p. Osinas, Aly- 
ta ir Butavičius. Dėl diskusijų ak
tualumo ir opumo su vyresniaisiais 
būtų saugiau neminėti pačių ar
gumentų, bet galima pasakyti, 
kad jos buvo labai gyvos ir jdo-

(Tęsinys 4 psl.)KAIP MES GRĮŽOM IŠSUVAŽIAVIMO
Melburno lietuvaitės studentės kelionės Įspūdžiai
Būrelis melburniškių nutarėme 

grįžti namo iš Studentų Suvažia
vimo aplinkiniais keliais ir pasi
grožėti Australijos gamta. Taigi 
Naujųjų Metų dieną apleidom 
Canberrą dar prieš vidurdienį ir 
spaudėm Coomos link. Važiavome 
dviem automobiliais: kol. Rasa, 
Rūta ir Pranas — Simca, kol. Ir
ma, Irena ir Vytautas —Volks
wagens

Coomą pasiekėme per porą va
landų ir traukėm toliau į Jinda 
bynę, o iš ten kilome aukštyn į 
kalnus — Australijos Alpes.

Kalnuose esantį Kosciuškos 
viešbutį pasiekėme laimingai ir, 
gavę nakvynę, palengva krapštė- 
mės į Australijos stogą — Kos
ciuškos kalno viršūnę. Mums be
važiuojant, dangus ėmė niauktis 
ir pikti pilki debesys vertėsi per 
kalnų viršūnes. Pradėjo po tru
putį lynoti, bet mes vis dar slin
kom pirmyn, nors kiek ir lėčiau. 
Nespėjom pasigerėti savotišku 
kalnų grožiu, kur jų viršūnės 
vainikuotos debesimis, o iš apa
čios spindi gelsva šviesa, kai pa
šėlo siausti audra su ledais, žai

bais ir perkūnija. Sunkiai matė
me, kur esame patys ir kas yra 
prieš mus. Daug automobilių slin
ko pamažu žemyn į slėnį, o mes 

( vis dar traukėm kalnų link, bet, 
kai debesys visiškai apgaubė mus 
ir ledai pasveikino šoferį, kai jis 
bandė žiūrėti pro atdarą langą, 
— mes irgi nutarėm grįžti atgal. 
Su dideliu vargu apsisukom ant 
labai siauro kelio ir grįžom atgal 
iki Kosciuškos Chalet, kurį pa
siekus, vėl pasirodė saulė. Tada ir 
vėl važiavome aukštyn į kalną, 
kurio viršūnėje buvo labai vėjuo
ta ir šalta, todėl negalėjom per
daug ilgai gėrėtis. Tačiau kalnų 
viršūnės čia geltonavo saulės spin
duliuose, čia skendėjo debesų ka
muolyje. Sniego radom labai ma
žai, bet vistiek bandėm pastatyti 
sniego senį.

Išgėrę senojo Kosciuškos kalno 
garbei (ir dėl šilumos) po stikle
lį vodkos, grįžom atgal į viešbu
tį. Po vakarienės išėjom pakvė
puoti kalnų oru ir nustebom pa
matę žvaigždžių gausybę — Mel
burne ir giedriausią naktį negali 
ma tiek žvaigždžių matyti...

Sekantį rytą, sausio 2 dieną, 
išvykom apžiūrėti Snowy River 
Scheme. Pirmiausiai nuvykom prie 
Guthega elektros jėgainės ir ste
bėjomės žmogaus sugebėjimais 
pavergti gamtos jėgas savo nau
dai. Taip pat aplankėm Guthega 
užtvanką ir grožėjomės kalnų 
gamta. Ten persiskyrėm — vienas 
automobilis grįžo į Sydnėjų, o ki
tas važiavo toliau pro Smiggins 
Holes į Jindabynę, ir iš ten — į 
Eegle Hawk prie Eucumbene_ už
tvankos. čia supratome, kaip žmo
gus gali pakeisti gamtovaizdį: su
pilti užtvanką, padaryti didelį eže
rą ir paskandinti miestą (Adami- 
naby). Diena buvo giedri ir van
denyje atsispindėjo dangaus žyd
rumas — kontrastas gelsviems 
laukams ir rusviems kalnams.

Dar tą pačią popietę vėl trau
kėm atgal į Jindabynę, nuo kur 
pasukom į Alpine Way kelią, ku
ris vingiuoja per Alpes į Viktori
ją. Mes važiavom į Thredbo, žie
mos sporto miestelį, kuris tik 
prieš kelis metus pradėtas staty
ti. Namų stilius ir nuotaika ten 
yra daugiau europietiški, negu 
australiški, net ir angliškai ne
daug kas kalba, o jeigu kalba, 
tai su akcentu. Pirmiausia mes 
nuskubėjom į liftą, kuris žiemos 
metu veža slidininkus į kalną. Tai 
kėdutės, pritaisytos prie lyno. Jos 
atrodo gražiai, žiūrint iš apačios, 
bet gana bauginančiai, kai jose 

sėdi ir po kojomis yra tik medžių 
viršūnės. Aišku, per porą minu
čių namai paliko toli apačioj, ir 
jie atrodė, lyg degtukų dėžutes, 
o mes visi dar kilom augštyn. Iš
lipę iš lifto, kopėme dar augš- 
čiau, norėdami pasiekti kalno vir
šūnę. Kol. Irma ir Irena gėrėjo
si laukinėmis gėlėmis ir stengėsi 
kiek galėdamos giliau įkvėpti eu
kaliptų persunktą kalnų orą. Kal
no viršūnėje atsiskleidė vėl slė
nių ir kalnų vaizdai, o vėjas švil
pė mums pro ausis ir ritino debe
sis kalnų viršūnėmis.

Grįžę liftu žemyn į miestelį, ap- 
sirūpinom nakvyne, pasivaikščio
jom apžiūrinėdami namus ir nu
ėjom pietauti. Viešbučio valgoma
sis buvo tirolietiško stiliaus, gro
jo tirolietiška muzika ir petums 
gavom Vienos šnicelius — visa tai 
kone Australijos širdyje (netoli 
nuo Australijos sostinės).

Vakarą praleidome balkone, 
džiaugdamiesi tyru oru ir žvaigž
džių gausumu.

Sausio 3 dieną pakilome anksti 
ii leidomės į Dead Horse Gap. 
Tatai — kalnų tarpeklis, maždaug 
5000 pėdų aukštumoje. Ten susto
jome ir žvelgėme j tolimo slėnio 
kelią, kuriuo atvažiavom. Kelias 
čia buvo vis vingiuotesnis ir sta
tesnis, tačiau mūsų Volkswagenas, 
nors unkštė ir dejavo, vistiek ko
pė aukštyn ir aukštyn. Kelias rai
tėsi, lyg gyvatė aplink kalnus, ir

vienoj pusėj matėme prarajas ar 
gilius slėnius, o kitoj — uolas ir 
medžius. Oras buvo labai tyras, 
ką tik po lietaus, ir kaikurie de
besys dar kilo aukštyn iš slėnių. 
Atrodė, kad kalnuose buvo siau
tėjusį audra, nes daug didelių 
medžių gulėjo užvirtę ant kelio 
— kaikur jie buvo prakirsti tiek, 
kad tik automobilis galėtų pra
važiuoti. Daug nulaužytų šakų gu
lėjo pakelėse ar ant kelio. Mes 
pervažiavome kalnų viršūnes ir 
leidomės žemyn į slėnį, kitoj pu
sėj Kosciuškos kalno, kur ant ke
lio mus pasveikino sena Austra
lijos gyventoja — kengūra...

Nusileidę į slėnį, jau Viktori
jos pusėje išlindom iš didžiųjų 
tamsių kalnų siluetų ir važiavo
me plačiu slėniu, apsuptu gelsvų 
kalvų. Paskui įsukome į Murray 
upės slėnį ir važiavom palei upę 
iki pasiekėm Hume reservuarą ir 
Tallangattą. Iš čia per Wodongą 
traukėm Hume Highway į Melbur
ną jau nebesustodami nei grynu 
oru pakvėpuoti, nei gamta grožė
tis. Oras dvokė benzinu, o laukai 
buvo pageltę ir nusėti nudžiūvu
siais eukalipto medžiais. Viskas 
buvo neįdomu.

Melburną pasiekėme dar su 
šviesa, išvargę ir smarkiai sudul
kėję, bet patenkinti kelione ir 
Studentų suvažiavimu Canberroj.

Melburniškė

IŠ LIETUVOS
PAMOKOS TEATRŲ 

REŽISORIAMS
Lapkričio paskutinėmis dienomis 

į Vilnių turėjo susirinkti visų Lie
tuvos teatrų režisoriai: teatro 
draugija ir kultūros ministerija 
surengė jiems seminarą. Pamokyti 
kaip režisuoti atvyko vienas rusų 
teatro režisorius iš Leningrado. 
Lietuviams režisoriams “vyresnįų 
brolį” pristatė ir liepė atidžiai jo 
klausyti Michalina Meškauskienė 
(kultūros ministerio pavaduotoja) 
ir teatro draugijos pirmininkas ak
torius Jonas Kavaliauskas.

RUSĖ DIREKTORIAUJA KAUNO 
DRAMOS TEATRE

Buvusio “Jaunojo žiūrovo”, da
bar Kauno teatro direktorė yra 
V. Matulevskaja. Ligi Kauno teat
rų reorganizacijos ji eilę metų di
rektoriavo Kauno Muzikiniame 
Dramos teatre (didžiuosiuose teat
ro rūmuose). Dramą nuo operetės 
ir operos atskyrus ir sujungus su 
“Jaunojo Žiūrovo” teatru, ji pasi
traukė iš didžiųjų teatro rūmų, 
šiomis dienomis gavo ‘'Tarybų 
Lietuvos nusipelniusios meno vei
kėjos” titulą, ryšium su šešiasde
šimtuoju gimtadieniu.
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MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. sausio 15 d.AUSTRALIJOS GEROVĖS PAGRINDAS METMENYS
Tik dabar Australiją pasiekė 

pirmasis jaunosios kartos kultūri
nio žurnalo METMENŲ numeris.

I klausimą, kas yra Australijos 
gerovės pagrindas, manau, kad 
kiekvienas paklaustasis atsakytų 
teisingai: avys, kitaip sa
kant, pats pagrindinis avių pro
duktas — vilna. Nuo vilnos pri
klauso visų ir kiekvieno Australi
jos gyventojo gerovė.

štai keletas skaičių pailiustra- 
vimui to, kas pasakyta.

1955- 56 biudžeto metais visas 
Australijos eksportas siekė £ 
782 mil., jų tarpe už vilną gau
ta £ 338 mil. arba apie 43% viso 
eksporto vertės.

1956- 57 biudžeto metais atitin
kami skaičiai buvo: visas ekspor
tas £ 995 mil., už vilną gauta £ 
485 mil. arba apie 48,5%.

Avių skaičius visoje Australijo
je buvo: 1955-56 metais 139 mili
jonai ir 1956-57 metais 151 mili 
jonas arba, vidutiniškai, apie 16 
avių kiekvienai galvai.

Palyginimui pasakytina, kad 
tais pačiais metais aukso ir sidab
ro eksportas siekė vos apie 1,5% 
visos eksporto vertės.

Vilnos gamybos atžvilgiu Aust 
ralija užima pirmą vietą pasauli
nėje gamyboje, pagamindama apie 
25-30% visos pasaulinės produkci
jos. Tačiau merino vilnos (pačios 
geriausios rūšies pasaulyje) Aus
tralija pagamina apie 50-60% ir 
čia jos niekas nukonkuruoti nega
li.

Pravarau trumpai pažvelgti į 
šios taip svarbios ūkio šakos išsi
vystymą Australijoje.

Pirmosios avys atvyko j Austra
liją su pirmaisiais anglų laivais 
1788 metais. Tačiau tai buvo pras
tos rūšies avys ir neturėjo kiek 
svarbesnės Įtakos tolimesniam 
avių ūkio išsivystymui.

1797 metatis kapitonas H. Wa
terhouse buvo pasiųstas Į Gero
sios Vilties iškyšulį Pietų Afriko
je. Be kitų gyvulių, jis nupirko 
13 merino veislės avių — laimin
gas skaičius, kuris padidino avių 
skaičių Australijoje per 64 metus 
iki virš 100 milijonų! Atgabenęs 
Į Australiją (dabartinį Sydnėjaus 
uostą), kap. Waterhouse pardavė 
avis išmintingam vyrui — kapito
nui John MacArthurui, kuris jau 
tada išpranašavo didelę avių ūkio 
ateitį Australijai. Už vieną avį jis 
mokėjo po 5 guinejas, kas to laiko 
valiuta buvo labai didelė kaina.

Pirmasis vilnos transportas į 
Angliją buvo pasiųstas 1807 me
tais — vos 245 svarai. Tačiau

vo gabenama į Londoną ir ten 
parduodama. Tačiau 1843 metai? 
pradėta pardavinėti vilną iš varžy
tynių Sydnėjuje, po penkių metų 
Melbourne, o vėliau pardavimo 
centrai buvo įsteigti Adelaidėje, 
Brisbanėje, Geelonge ir kitur. 
Yra įsteigta visa eilė organizaci
jų, kurios atstovauja avių augin
tojus (arba vilnos “gamintojus”), 
vilnos supirkimą h- vilnos parda
vimą. Visos tos organizacijos dir
ba sutartinai ir visų tikslas pa
kelti vilnų gamybą, nes visų pi
liečių interesas yra gauti daugiau 
pinigų iš užsienio ir tuo padidinti 
savo gerovę.

Kas atsitiktų, jeigu Australija 
staiga netektų visų savo avių ir 
vilnos?

Pats geriausias atsakymas bu
vo duotas 1930-31 metais. Tais 
metais pajamos už eksportuotą 
vilną krito, lyginant su 1924-25 
metais, nuo £ 81,4 mil. iki £ 34,8 
mil. (reikia atsiminti, kad to lai
ko kainų indeksas buvo bent 3 kar
tus žemesnis negu 1955-56 me
tais). Toks žymus (net 58%) pa
jamų už vilną sumažėjimas reiškė 
apie 30% bedarbių atsiradimą 
Australijoje.

Šiuo metu Australijos tautos 
pajamos siekia per £ 5.000 mili
jonus. Jeigu staiga netektume 
apie £ 400 mil. iš užsienio, mūsų 
visų pajamos kristų, grubiai skai
čiuojant, apie 40% arba viduti
niškai nuo £ 500 kiekvienam as
meniui metams iki maždaug £ 
300. Aišku kiekvienam, kad tektų 
atsisveikinti su Holdenais, Austi- 
nais ir kitais panašiais malonu
mais. žodžiu, gyvenimo standar
tas kristų. Reikia' tačiau tikėtis, 
kad avys Australijoje išsilaikys, 
nors vilnų kainos gerokai svyruo
ja. Taiėgi, ir mūsų gerovei bent 
tuo tarpu didelis pavojus negrę- 
sia.

Prie vilnos vertės tektų dar 
pridėti avienos ir avių kailių ver
tę. Tačiau šių produktų ekspor
tuojama palyginamai už ne taip 
jau žymią sumą, todėl smulkiau 
jų nė nenagrinėsime. Avienos su
naudojimas maistui vidaus rinko
je yra gana žymus, nes vidutiniš
kai per metus papjaunama apie 
20 milijonų avių, taigi, beveik 2 
avys vienam asmeniui. Dalis iš
eksportuojama.

J. Arminas

Palikdami platesnę recenziją ki
tai progai, norime pastebėti, kad 
tai yra tas pats žurnalas, apie 
kurį jau daug kalbėta per pasta
ruosius porą metų, — žurnalas, 
kuriame jaunoji karta žada reikš
tis literatūrine kūryba ir tarti 
kritini žodį šiandienos klausimais.

Čia cituojame keletą Metmenų 
redaktoriaus Vytauto Kavolio pas
tabų, kuriomis išsakomas žurnalo 
pobūdis ir paskirtis:

“....Iš tiesų, turim nemažai 
žurnalų. Bet nėra tokio, kokio rei
kia: vieni pasaulėžiūriškai riboti, 
kiti tik vena kuria kultūros sritim 
domisi, treti stokoja integralumo. 
Mes gi reikalingi žurnalo, kuris 
išeiviškajai visuomenei pristatytų 
tebekuriančią ir tebedinamišką 
lietuvybę visoje jos platumoje: 
žurnalo, kultūringo savo mostu, 
jaunatviško savo veržlumu ir, aš 
manyčiau, svarbiausia absoliučiai 
integralaus visų rūšių ir krypčių 
kultūrinių ir visuomeninių verty
bių atžvilgiu. Su bet kuo menkes
niu ar labiau ribotu — neatsklei- 
sime lietuvybės tokios, kurią šian
dieninis skeptiškas žmogus galėtų 
pajusti tikrai vertingu pergyve
nimu. Tokio jausmo šiandien ypač 
pasigenda jaunoji karta; mes jį 
galim — ir todėl turim — pabu
dinti'. ..

... Lietuviškam žurnalui šian
dien nėra prasmės kartoti tai, kas 
kiekvienam prieinama kitomis kal
bomis, todėl Metmenys visu veidu 
kreipsis į gyvąją lietuvybę: pir
moje eilėj, skatins šiandienines 
lietuvių kūrybines pastangas vi
sose srityse ir ypač pasiieškant 
nepripažintų, naujų žmonių su 
šviežiu žodžiu ar vaizdu; ir ant
roje vietoje, kritišku žvilgsniu ko
mentuos lietuvių gyvenimą, ban
dydami atskleisti jame besifor
muojančias ar išsaugotinas verty
bes. ..

... Metmenyse negalėsime pra
eiti pro šalį svarbiausiai intelek
tualinei mūšų šimtmečio — ir aps
kritai visų laikų — problemai: 
laisvės ir įsipareigojimų susikry
žiavimą individo sąmonėje ir visuo
meninėje patirtyje, komunizmui 
kovon iššaukus vakarietiškąją at
sakingo individualizmo tradici
ją-”

... Norėtume, kad žurnalas vi
suomenės būtų priimtas kaip jau
nosios kartos “dovana”, jos su

PATVARUS

PATOGŪS

aviu ūkis taip greit plito, kad jau 
1821 metais buvo parduota Ang
lijai 175.000 svarų, 1830 metais 
3,7 milijono svarų, o 1844 metais 
jau net 13,5 milijono svarų! šiuo 
metu Australijos vilnų gamyba 
siekia apie 1450 milijonų svarų, iš 
kurių apie 90% parduodama į už
sienius, o apie 10% sunaudojama 
vietos vilnos tekstilės Įmonėse 
vilnonių medžiagų bei megztinių 
ir kojinių gamyboje ir šis procen
tas pamažu didėja didėjant gyven
tojų skaičiui.

Australijos istorijos pradžioje 
visa vilna, skirta pardavimui, bu-

1960 M. FUKSAI

Kasmet studentų šeima auga. 
Ją nuolat padidina fuksai. Tik la
bai gaila, kad ne visi fuksai ak
tyviai Įsijungia Į lietuvių studen
tų eiles. Daugumas jų būna ne
drąsūs.

Studentų Sąjunga nerenka jokio 
nario mokesčio ir nors savo įsta
tų prisilaiko, tačiau nariai nebū
na prisaikdinti jokiems Įsipareigo
jimams. Taigi raginame ir šių me
tų fuksus aktyviai Įsijungti Į lie
tuvių studentų sąjungą.

Šia proga sveikiname šiuos abi
turientus, sėkmingai įgijusius 1959 
m. brandos atstatus: D.S. Adam- 
są, G.V. Balsytę, V.P. Dryžą, D.M. 
Grosaitę, D. Katauską, E.A. Ky
mantaitę, J. Kyzelytę, B. Nagai- 
n{, B.T. Notarą, M.E. Padagaitę, 
P.A. Palotą, A. Protaitę, S. Skrin- 
ską, R. Slivinską, M.R. Šidlaus
kaitę ir E.E. Vaičiurgį. Galimas 
dalykas, kad yra praleistų pavar
džių, taigi sveikiname ir juos vi
sus.

Iš paminėtų egzaminus geriau
siai išlaikė kol. Johana Kyzelytė. 
Ji rengsis mokytojos profesijai.

Sv. Svogūnaiti*

M.M.

PROGRESAS, PENICILINAS IR 
BAKTERIJOS

Nuo paskutinio pasaulinio karo 
jau praslinko beveik 15 metų. Per 
tuos metus daugelis naujų žodžių 
Įsiterpė Į mūsų žodyną. Atominė 
bomba, atominė energija ir “sput- 
nikai” yra vartojami kalboje kiek
vieną dieną ir jau nesukelia dau
giau jokios reakcijos mūsų sąmo
nėje. Penicilinas ir streptomicinas 
irgi priklauso naujai “nusenu- 
siems” žodžiams.

Vaistų gamyboje penicilinas ir 
streptomicinas priklauso vaistų 
rūšiai, vadinamai “anti-biotikais”. 
Išvertus pažodžiui, tai reikštų 
“prieš gyvybiniai” vaistai.

Pirmas antibiotikas buvo penici
linas. Paskui jį sekė chloromici- 
nas, erytlirocinas, streptomicinas, 
neomicinas, polymixinas.

Visi šitie vaistai yra kilę iš tam 
tikrų pelėsių — grybelių, šie pe
lėsiai turi tokią ypatybę, kad jie 
užmuša mikrobinius organizmus 
— bakterijas, bet jie nieko neken
kia mūsų kūnui.

Vos pasirodžius penicilinui me
dicinoje, užkrečiamųjų ligų gydy
mas palengvėjo šimtą kartų. Oste- 
omelytis, plaučių uždegimas, vo
tys, tam tikros rūšies smegenų 
uždegimas buvo sustabdomas ke
lių valandų laikotarpyje. Atrodė, 
kad daugelis ligų išnyks nuo že
ngęs penicilino dėka. Bet kaip fi
zikoje yra taisyklė, kad veiksmas 
yra lygus atoveiksmiui, lygsvara 
ir čia liko išlaikyta: mikrobiniai 
organizmai pradėjo darytis atspa 
rūs penicilinui; kai katros rūšies 
bacilos pradėjo vartoti peniciliną 
net savo maistui.

Bet mokslininkų pastangomis, 
progresas vis tiek stengėsi imti 
viršų, ir vaistų rinkoje pasirodė 
streptomicinas, chloramicinas, ku
rie padėjo sunaikinti bakterijas 
atsparias penicilinui.

Bet ir šie vaistai nepajėgė pil
nai nugalėti bakterijų, kurios pa
sidarė atsparios ir šiems vais
tams.

Ir vėl pasirodė polymixinas, ne
omicinas. Bet ir čia egzistencijos 
lygsvara parodė savą ranką: ir 
šie vaistai dažnai negali užmušti 
bakterijų, kurios lengvai pasida
vė penicilinui prieš 12 metų.

Šiandien ligoninėse šitų vaistų 
vartojimas teįmanomas su bakte
riologijos laboratorijos pagelba. 
Šios laboratorijos per 24 valan
das nustato, kokios rūšies antibio
tikas turi būti vartojamas. Labo
ratorijos turi tam tikros rūšies 
masę, kurioj auginamos bakteri
jos. Gydytojas paima iš ligonio 
ant sterilizuotos lazdutės (kad ne
papultų bakterijos, kurios yra mu
sų aplinkoje) užkrėstą medžiagą 
ir užtepa ant tos masės. Po to 
ant tos užteptos masės uždedami 
spalvuoti popieriukai. Kiekvienos 
spalvos popieriukas yra persunk
tas su tam tikru antibiotiku; pav. 
žalias popieris yra pilnas chloro- 
micino. ši masė pastatoma į šil
tą vietą ir po 24 valandų maty
ti, po kokiu popieriuku bakterijos 
neauga. Tai tas vaistas, po ku
riuo bakterijos neauga, turi būti 
vartojamas.

Sunkesnėse ligose tie tyrimai 
kartojami kas tris dienas, kad

MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

88 John Str., 
Cabramatta, N.S.W.

Tel. UB 2899

galima gauti pas 

lietuvius prekybininkus: 
CABRA-VALE HOME 

FURNISHING,

PUIKIOS IŠVAIZDOS

nes 
lios

yra prikimšti solidžiu sluogsniu specia- 
fibro medžiagos.

abi pusei Įvilktos Į minkštą medvilnėsnes
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

nes aptraukti gražiu Damasko šilko apval
kalu su apvaliais kampais.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama. x

brendimo ir atsakingumo liudiji
mas, jos Įsiprasminimas išeiviško- 
je būtyje...”

Pirmasis Metmenų numeris yra 
knygos formato, 144 psl. leidinys, 
aprėpiąs daugelį kultūrinio gyve
nimo sričių, iliustruotas Jurgio 
Šapkaus dailės darbais. Visuome
ninėmis temomis rašo: Vytautas 
Kavolis apie kūrybiškumą istoriš
ku žvilgsniu, Vytautas Doniela 
apie mokslą ir pasaulėžiūrą, Vin
cas Trumpa apie intelektualinį 
baikštumą sovietijoje ir Lietuvo
je. Birutė Pūkelevičiūtė apžvelgia 
tremties teatro problemas, gi Kos
tas Ostrauskas piešia literatūrinį 
Kazio Binkio portretą.

Dailiosios literatūros dalyje po
ezijos spausdina Algimantas Mac
kus, Leonas švedas, Henrikas Na- 
gys, Antanas Gustaitis ir Jonas 
Mekas. Romualdas Spalis duoda 
ištrauką iš romano Alma Mater. 
Apžvalgų skyrius susideda iš tri
jų dalių: Laisvieji ir pavergtieji, 
Kultūriniai rūpesčiai, Lietuviško
je visuomenėje. Šalia dar dizer- 
tacijų santraukos.

Keturių numerių prenumerata 
4 dol., administruoja Eglė Zaba- 
rauskaitė, 7018 So. Rockwell St., 
Chicago, Ill.

nustatytų, ar bakterijos vis dar 
reaguoja į tą patį vaistą.

Gal skaitytojai paklaus: “O kas 
yra ta užkrėsta medžiaga ligo
je?” Tai pareina nuo ligos. Pa
vyzdžiui: votyje — imami pūliai, 
plaučių uždegime — skrepliai ir 
kraujas.

Kasdieniniame gyvenime varto
jama daug antibiotikų, vadovau
jantis patyrimu. Visi daktarai 
Australijoje yra perspėti nevar
toti antibiotikų dideliu mastu. Bet 
čionai gydytojas susitinka su la
bai atkaklia publika.

Negi galima išaiškinti visiems 
pacijentams, kad gerklės skaudė
jimas (jeigu lengvoje formoje) 
gali praeiti ir su aspirino pagel
ba? Arba Įtikinsi, kad gal kada 
jis gali gauti plaučių uždegimą ir 
tada šitie “stebuklingi” vaistai 
gali nebeveikti? Atsakymas visuo
met tas pat: “O kodėl daktaras 
davė mano broliui?” ir panašiai.

Taigi ir čia, kalbant apie šiuos 
“stebuklingus” vaistus, tinka lie
tuviška patarlė: “Lazda turi du 
galu”.

Išvada: jeigu nežinai, kuris laz
dos galas muša, kuris galas pa
deda šlubuojant, palik tą lazdą 
tam, kas žino, kaip ją vartoti.

IV A.LS.S. SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 3 psl.)

mios. Kai jau atrodė, kad galo 
riebus, kad neliktumėm be pietų, 
p. čeičys diskusijas užbaigė, jas 
trumpaai sutraukdamas. Tada koi. 
Martišius pranešė, kad gegužinė 
bus uždaro pobūdžio. Pastebėta, 
kad diskusijose aktyviai nedaly
vavo Newcastelis, Adelaidė ir 
Wollongongas, bet mus drąsino 
savo moraline parama.

Apie antrą valandą po pietų, 
labai aštrioj saulės kaitroj, išvy
kom į Kambah. čia buvo pirma 
proga pasimaudyti. Susibūrėm 
prie upės tarp kalnų. Popietę pra
leidom linksmai. Vieni dainavo, 
kiti maudėsi, fuksai į statų kal
ną kitoj upės pusėj įkopė, o at
gal nučiuožė basi. Daugelis šia 
popietę filmavo, fotografavo, kad 
pasiliktų prisiminimų. Į pavakarį 
patraukėm prie Cotter River. Ten 
apžiūrėjom užtvanką, iš kurios 
(kiek girdėjau) kanberiškiai gau
na geriamą vandenį. Kur tie lie
tuviai — ten ir daina. Vos spėjom 
susirinkti prie užtvankos viršūnės, 
jau lietuviškos dainos pasklido 
tarp kalnų. Padainavę sugrįžom 
prie automobilių. Vieniems valgį 
kepant, toliau tęsėm savo mylimas 
lietuviškas dainas. Buvo ir pajuo
kauta, pasidžiaugta.

Linksmoj nuotaikoj laikas grei 
tai ir maloniai bėgo.

Pasirodo, kad studentų antroji 
meilė (po dainų) yra šokiai. Na, 
ir prisišokom! šokom prieš valgį, 
po valgio, ant gatvės, prie upės, 
žodžiu — visur kiek tik kojos ir 
puspadžiai leido.

Paskutinė diena
Trečią ir paskutinę suvažiavi

mo dieną apžiūrėjom Karo Mu
ziejų ir pačią Canberrą. Buvom 
nugabenti ant Red Hill kalno, 
nuo kurio matosi visos Canberros 
priemiesčiai. Aplankėm Parlamen 
to Rūmus bei kitas vietoves ir 
pagaliau susirinkom į St. Patrick’s 
parapijos salę, kurioje įvyko su
važiavimo dalyvių susirinkimas. 
Kol. Martišius paprašė kol. Grin- 
cevičiūtę atidaryti jį. Ji padarė 
trumpą pranešimą apie Australi
jos lietuvių studentus. Po to, su
sirinkimui pirmininkauti buvo pa
kviestas kol. R. Daukus.

šiame visumos susirinkime bu
vo išdiskutuota eilė klausimų ir 
priimta nutarimų — rezoliucijų:

1) Anglų kalba leidžiamo žur
nalo Lituanus platinimas paliktas 
ir toliau kolegoms Adelaidėje;

2) Buvo išdiskutuotas ir “Stu
dentų žodžio” reikalas. Pageidau
ta, kad jis “Mūsų Pastogėje” pa
sirodytų dažniau. Nutarta: visiems 
rašyti iš visų skyrių, kad būtų 
įvairesnis ir įdomesnis. Medžiagą 
siųsti kolegoms R. Daukui ir R. 
Cibulskiui;

3) Ilgokai užtrukta dėl kitų me
tų Studentų suvažiavimo vietos. 
Pageidauta taikytis prie kitų su
važiavimų, tačiau principe nusis
tatyta susivažiuoti Sydnėjun, nes 
čia suskris sportininkai, ateitinin
kai, stovyklaus ir skautai. Apgai
lestauta, kad Krašto Tarybos su
važiavimas jau paskelbtas Adelai
dėje. Tačiau išreikšta vilčių, kad 
gal ir ši institucija dar pakeis sa
vo nuomonę, nes suderinti sąskry
džiai būtų saviškai tautinė šven
tė;

4) Nusistatyta pagaminti liet, 
studentams ženkliuką. Terminas 
— 6 mėnesiai. Už geriausiį pro
jektą numatyta sumokėti £ 5.5.0.

Pasibaigus susirinkimo oficia
liajai daliai trumpą žodį tarė 
Braddon parapijos klebonas. Jis 
pasidžiaugė, kad mes pasinaudo
jom jo parapijos sale ir perdavė 
linkėjimus nuo, berods, vyskupo 
O’Brien. Jis pasidžiaugė, kad mes 
nepamirštam savo gimtos kalbos 
bei papročių. Po to, dar buvo nu
spręsta kitais metais patiems stu
dentams paruošti seminarą.

Po kolegos Martišiaus baigia
mosios kalbos, buvo sugiedota 
Gaudeamus ir susirinkimas baigė
si. \

Vėliau buvom užkviesti pas p.p. 
Labučius pasilinksminti. Šeimi
ninkų buvome svetingai priimti.

SUTIKOME NAUJUS METUS

Visi pasilikom atšvęsti Naujuo
sius Metus Canberroj. Kiti, nega
lėjusieji atvykti į suvažiavimą, 
atvyko nors Naujuosius Metus 
drauge sutikti. Pats sutikimas bu
vo mažoj Masonų salėj. Dvyliktai 
valandai išmušus, visi sugiedojom 
Lietuvos Himną. Po to studentai 
užtraukė savo Gaudeamus. Apie 
antrą valandą nuvykom pas p.p. 
Kovalskius užbaigti Naujųjų Me
tų sutikimo. Saulutei prašvitus, 
išsiskirstėm namo.

Svogūnas Svogūnaiti*
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X-SIOS JUBILIEJINĖS SPORTO ŠVENTĖS

APŽVALGA
PIRMOSIOS DIENOS

Šventei artėjant, “Vyties” Klu
bo V-ba, padedama Adelaidės A- 
kės V-bos, Moterų Sekcijos, kitų 
organizacijų ir pavienių asmenų, 
dirbo išsijuosę, kad tinkamai pa
siruoštų ir gražiai priimtų sve
čius sportininkus. Visa gi visuo
menė su nekantrumu Jaukė šios 
Šventės ir jos rezultatų.

Pirmieji svečiai sportininkai at
vyko Adelaidėn gruodžio 24-25 
dienomis. Gruodžio 26 d. po pie
tų j Lietuvių Namus, pasipuošu
sius Klubų spalvų vėliavomis, pra
dėjo suvažiuoti apdulkėję, išvar
gę, bet linksmi liet, sportininkai. 
Iš čia jie buvo nukreipti į apgy
vendinimo vietas.

Šventė pradėta pamaldomis ka
tedroje. Pamaldose, be sportinin
kų, dalyvavo labai gausus tautie
čių būrys, čia įspūdingai pagie
dojo “Lituania” choras. Prieš pa
maldas buvo pašventinta A.L.S.K. 
“Vyties” vėliava, kurią padovano
jo Adelaidės Apylinkės Valdyba. 
Vėliavą prie altoriaus gražiai pa
lydėjo kitų klubų vėliavos, ku
rios ir pasiliko ten ligi pamaldų 
pabaigos. Vėliavos kūmai: Ade
laidės A-kės Pirmininkas p. Jana
vičius su Moterų Sekcijos Garbės 
Pirmininke p-nia Reisoniene, ant
roji pora — p. Milaknis, didelis 
sporto mėgėjas ir klubo rėmėjas 
su žinoma “Vyties” sportininkių 
motina p-nia Kelertiene. Pamal
dose dalyvavo ir tarė šiltą žodį į 
visus Adelaidės arkivyskupas J.E. 
Boevich. Šv. Mišias laikė mūsų 
kapelionas kun. J. Kungys.

Po pamaldų visi sportininkai nu
vyko į Lietuvių Namus pietų. Pie
tus paruošė, remiant visai visuo
menei produktais ir pinigais, dar
bščioji Moterų Sekcija. Jų suruo
šimas pareikalavo daug darbo ir 
triūso, už ką visų sportininkų var
du tariamas nuoširdus ačiū. Prie 
turtingai ir skoningai paruoštų 
stalų svečiams ir sportininkams 
užėmus vietas, A-kės V-ba oficia
liai perdavė • klubui vėliavą, čia 
vyko sveikinimai ir kalbos. Reikia 
pasidžiaugti, kad sveikinimai bu
vo trumpi ir kalbėtojai nevargino. 
Jaukų įspūdį Lietuvių Namams 
suteikė foto mėgėjų surengia 
X-čio lietuviškos veiklos Adelaidė
je foto apžvalga — paroda, čia 
matėsi daug nuotraukų ir iš spor 
to veiklos Adelaidėje. Apie Ade
laidės vytiečių nuopelnus bylojo 
ir gausus laimėtų taurių skaičius, 
išrikiuotas ant stalo scenoje. Pie
tūs baigti sugiedant Tautos Him
ną.

Iškilmingiausia ir gražiausia 
šventės dalis įvyko Forestville 
stadione: šventės atidarymo cere
monijos — paradas. Jos iš tikrųjų 
buvo gražiausios ir įspūdingiau
sios iš visų mūsų rengtų sporto 
švenčių ir paliko gilų įspūdį ne 
tik sportininkams, bet ir visam 
jaunimui, visuomenei bei dalyva
vusiems australams. Sportininkai 
dalyvavo parade visi tvarkingomis 
uniformomis. Visi klubai išsirikia
vo su savo vėliavomis, tik Hobar- 
tui, neturint klubo vėliavos, teko

žaidimų salėje, kur jos kabojo li
gi Šventės uždarymo.

Pasibaigus oficialiai atidarymo 
daliai, žaidėjai užima žaidimo 
aikšteles. Krepšinyje pirmas su
sitikimas tarp Geelongo ir Sydnė- 
jaus mergaičių. Geelongiškės ne
sutinka jokio rimtesnio pasiprie
šinimo ir lengvai nugali, noriai, 
bet beviltiškai kovojusias sydnė- 
jiškes. Rezultatas: (4-34) 7-76
Geelongo naudai. Šios dienos bai
giamosios rungtynės vyksta tarp 
Melburno — Adelaidės vyrų. Ade
laidė duoda progos pasireikšti ve
teranams. Pirmas puslaikis 
(34-20), rungtynės baigiamos 68-39 
adelaidiškių naudai. Ignatavičius 
pelno 32 taškus, o Soha sumeta 
18 taškų Melburnui.

ANTROJI RUNGTYNIŲ DIENA

Antrą dieną Geelongo vyrai nu
gali Hobarto krepšininkus rezul
tatu (22-16) 66-36. Adelaidės mer
gaitės lengvai laimi prieš melbur- 
niškes (35-8) 77-20. G. Kitienė su 
D. Radzevičiūte pelno po 18 taškų 
Adelaidei ir A. Lazutkaitė 11 
taškų Melburnui. Graži kova vy
ko tarp Melburno — Sydnėjaus 
vyrų krepšinio komandų. Žaidimo 
klasė nebuvo aukšta, bet abienis 
komandoms esant vienodo pajėgu
mo, rungtynės buvo įdomios. Pir
mą puslaikį dominuoja Melburnas 
ir puslaikio rezultatas 24-16 jų 
naudai. Rungtynių pabaigoje, 
Melburno žaidėjams nesutariant 
aikštėje tarp savęs, laimė kryps
ta į sydnėjiškių pusę ir jie laimi 
49-42 rezultatu. Adelaidė prieš 
Hobartą be pastangų daro šimti
nę, rezultatas (53-25) 104-48.

IR TREČIĄ DIENĄ KOVOJAMA

Trečią dieną Geelongo mergai
tės lengvai nugali melburniškes, 
rezultatas: (35-7) 63-13. Daugiau
sia taškų Geelongui pelno L. Jo
nušaitė 20, N. Bratanavičiūtė 18, 
L. Šimkutė 17. Melburnui — A. 
Lazutkaitė 11 ir S. Simutytė 2. 
Po pietų aikštėje susitinka tų pa
čių klubų vyrų komandos ir mel- 
burniškiai deda pastangas atsire
vanšuoti už mergaičių skaudų 
pralaimėjimą. Rungtynės kietos 
ir rezultatas labai svyruojantis. 
Pirmą puslaikį laimi Geelongas 
21-19 rezultatu. Antrame puslai- 
kyje kova tampa dar kietesnė, 
rezultatas labai svyruoja, laimė
tojas paaiškėja tik paskutinėse 
minutėse. Varpiečiai parodė ge
resnį komandinį žaidimą ir laimė
jo 42-37 rezultatu. Geelongas 
karštakošiškai skubėjo ir labai ne
tiksliai mėtė, be to, per daug su
sigrūsdavo prie krepšio, negalėda
mi gerai pasuotis ir palengvino 
inelburniškiams gintis. Šių rung
tynių žvaigždė — Varpo žaidėjas 
Urbonas — pelnė savo komandai 
22 taškus. Susitikus Adelaidės 
“Vyčiai” su Sydnėjaus “Kovu” 
visi tikėjosi kietesnio koviečių 
pasipriešinimo. Gaila — teko ap- 
sivilti. KovieČiai neturėjo “vais
tų” prieš greitais metimais užbai
giamus adelaidiškių antpuolius.

PADĖKA 
ADELAIDIŠKIAMS

Kai buvo prie Adelaidės Liet. 
Namų pripirktas sklypas, buvo 
pasiūlyta sportininkams įsirengti 
aikštelę. Aikštelei įrengti komite
to pirmininku buvau išrinktas aš. 
Lietuvių Sąjungai rekomenduo
jant iš p.p. Morkūnų pasiskolino
me 300 svarų ir pradėjome įren
giamuosius darbus. Lietuvių Są
junga pastatė gražią tvorą, o tu
rėdami pinigų netrukome įrengti 
ir pačią sporto aikštelę. Tuoj su
sirado geradarių aukotojų, kurie 
įgalino greitai grąžinti skolą ir 
daugelis mūsų tautiečių savano
riškai padėjo dirbti.

Aukotojų sąrašas bus paskelb
tas vėliau, tačiau šia proga nuo
širdžiai dėkoju nepabūgusiems 
karštos saulės ir padėjusiems aikš 
telę įrengti: p.p. Urbonavičiui, 
Reivyčiui, Rudzenskams (tėvui ir 
sūnui), Raginiui. Mikeliūnui, Ger- 
dauskui, Alkevičiui, Lapšiui J., 
Statkui, Nemeikai. Pociui, Mar- 
tinkui, Andrėjaičiui, Donėlai, Ja- 
ciunskui, Riaubai ir visiems ki
tiems, kurie nėra čia išminėti, 
tačiau atėjo padirbėti ir patarti.

Be to, dėkoju p. Matiukui už 
vežiojimą pareigūnų automobiliu, 
medžiagų pristatymą ir aprūpini
mą šaltais gėrimais, p.p. Nemei
kai, Keruliui ir Kerveliui už krep
šio stovų sušveicavimą, p. Sasi- 
nui už lentos padarymą, p.p. šliu
žui ir Rakauskui už cementą ir 
įrankius, p. Zamolskiui už maišy
tuvą ir Moterų Sekcijos ponioms 
už valgydinimą, p. Langevičiui už 
pagamintus lietuviškos ornamen
tikos skydus, p.p. Gerdauskui ir 
Strankauskui už du krepšinio svie
dinius, ponioms — Kapočiūnienei, 
Lukavičienei už uniformų sutvar
kymą, p. Merūnienci už vėliavų 
pasiuvimą.

Visiems, jei kuriuos ir 
praleidžiau, sportiškas 
ačiū.

A. Merūnas

Sydnėjuje
VISIEMS KOVIEČIAMS

š.m. sausio 24 d. (sekmadienį) 
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose Red- 
ferne šaukiamas visų sportu besi
dominčių susirinkimas.

Programoje:
1. Pranešimas iš X-čio sporto 

šventės,
2. Sporto šventėje dalyvavu

siems sportininkams dovanų ir 
pažymėjimų įteikimas ir

3. Diskusijos Sydnėjaus lietuvių 
sporto reikalais.

Maloniai kviečiame visus juo 
skaitlingiau dalyvauti.

S.L.S.K. “Kovas” Valdyba

LIETUVI,

NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PAŠTĄ

SU "MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATOS PINIGAIS!

Per šias rungtynes labai gerai žai
dė J. Gumbys, pelnydamas 33 taš
kus, Ignatavičius 28. Sydnėjui 
daugiausia taškų pelnė Kriaucevi- 
čius — 18 ir Vaseris 11. Šia die
ną varžybos buvo baigtos anks
čiau, kadangi vakare įvyko “Li- 
tuania” choro koncertas. Koncer
tas buvo turtingas ir įvairus pro
grama, tik gaila ir gėda, kad spor
tininkų buvo matyti labai mažai.

(Bus daugiau)

AUTOMATINĖS 
ELEKTROS VIRTUVĖS KROSNYS

R O D E N

ĮVAIRIAUSIŲ MODELIŲ 

PILNAS PASIRINKIMAS.

JOSE GALIMA KEPTI, VIRTI. 

TUŠINTI IR ATLIKTI IVAI- 

R1US KITUS ŠEIMININKĖMS 

REIKALINGUS DARBUS.

JŲ {RENGIMAS VISAI PAPRASTAS: 
ELEKTROS LAIDAS SUJUNGIAMAS SU PAPRASTU ELEKTROS

PUNKTU SIENOJE.

KREIPTIS Į
CABRA — VALE HOME FURNISHING, 

88 John Str., Cabramatta, N.S.W.
Tel. UB 2899

KAROLIS DINEIKA 
TEBEMANKŠTINA

Rytais, 7 vai. 30 min. (Maskvos 
laiku) Vilniaus radijas duoda ry
tinės mankštos valandėlę. Kažku
riomis savaitėmis tai mankštai ko
manduoja Karolis Dineika, Lietu
vos kūno kultūros pedagogikos ve 
teranas. Komanda esti parduoda
ma užrašyta magnetofono juoste
lėj, nes kitą dieną labai tiksliai 
kartojama tokia pati.

K. Dineika anksčiau gyveno 
Druskininkuose ir ten buvo “fiz
kultūros parko” vedėjas, o dabar 
jau “gydomosios fizkultūros spor
to vedėjas” Birštone.

AUDŽIA AUDŽIA
— NEPRIAUDŽIA...

Ateinančiais metais Lietuvoje 
esantieji tekstilės fabrikai — au
dyklos yra suplanavę priausti li
ninių audinių 10.0 milijono met
rų, šilkinių — 14.2 milijono met
rų. O vilnonių audinių tai 1965-ais 
metais būsią priausta po 3 met
rus kiekvienam asmeniui, o tai 
būsią reliatyviai daugiau kaip 
Amerikoj, kadangi Amerikoj vil
nonių audinių išaudžiama tik 2.8 
metrai per metus kiekvienam gy
ventojui.. .

Tačiau tuo tarpu Lietuvoj žmo 
nes apsirengę geriau negu Rusi
joj tik dėl to, kad į Lietuvą atei
na daugiau siuntinių iš Amerikos 
su vilnoniais audiniais... Su audi
niais bene bus panašiai kaip ir 
su žuvimi: prižvejoja dabai- su- 
virš 30 kartų daugiau, negu ne
priklausomos Lietuvos laikais, o 
Nidoj, Klaipėdoj, Palangoj vasa
rotojai skundžiasi per visas atos
togas negauną pavalgyti žuvies, 
nei šviežios nei konservuotos...

LNA

SAUGUS

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA S 500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zėlandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service".

Jus maloniai priims —

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(IM'UIUM IRAI I i) IS NEW SOUTH WALES WITH LIMIT I O LIABILITY)

Bendras ir taupos 
skyriai

garbė nešti tautinės olimpiados 
vėliavą. Fanfarų maršui aidint, 
sportininkai pajudėjo į pagrindinę 
krepšinio aikštelę. Gausiems plo
jimams skambant, klubai užėmė 
jiems skirtas vietas aikštėje. Vė
liavos su palydovais atsiskyrė nuo 
savų klubų ir išsirikiavo už kal
bėtojų stalo — tarpe išsirkiavu- 
sių klubų.

Britų imperijos ir mūsų Tautos 
himnams skambant, vėliavos pa
linko pagarbai, žuvę ir mirę spor
tininkai pagerbiami tylos minute. 
Pereinamųjų šventės taurių glo
bėjai — laimėtojai grąžina taures 
rengėjams, nes jos laukia naujų 
laimėtojų. Kai prasideda šventės 
atidarymo kalbos, sportininkai, 
palydimi maršo garsų, apleidžia 
aikštę. Klubų, tautinė ir tautinės 
olimpiados vėliavos paliekamos

| BALTIC STORES LTD. į
.421 Hackney Road ' ►
• ‘ LONDON, E. 2. ENGLAND. .' ►

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
” MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir “ 

gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito- "
kių rūsių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

<► Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami -pareikalavus. ’’
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. "

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ. -
-■ Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- ”
'► lo rėžtukai ir kt. "

:: PIGIAUSIAI GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

AFJ701LI

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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 išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūsių 
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
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6 MŪSŲ PASTOGE

MŪSŲ PASTOGĖ
tiems, padėjusioms suruošti šį ba
lių.

Atsilankiusieji ne vien tik pa
tys turėjo progos pasilinksminti 
ir pasigerėti menine programa, 
bet tuo pačiu parėmė ir Carito 
veiklą.

Dalyvi*

CANBERRA

- ' 1

1960 m. sausio 15 d.
--------- --------------------------------------- -------------------------------—

VYTAUTUI SIMMŠKIUI, ft
■

Jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą į
reiškia ?

" Narbutų seimo* I

LIŪDNA ŽINIA
BANKSTOWNAS

* Laikui nepaprastai greitai bė
gant, baigiasi jau ir dabartinės
A. L.B. B.A.V-os kadencija. Per 
savo darbo laikotarpį dabartinė 
valdyba buvo suruošus: eilę po
būvių ir pan. žymiausias iš šių 
parengimų —tai Bankst. Apyl. 
Švietimo Tarybos suruoštas Syd- 
nėjaus meninių pajėgų koncertas. 
Tai bene buvo pirmutinis šios rū
šies koncertas Sydnėjaus lietuviš
koj kolonijoj.

Nuoširdi padėka visoms Sydnė
jaus meninėms pajėgoms, sutiku
sioms dalyvauti šiame koncerte. 
Užbaigdama sav.o kadenciją, da
bartinė valdyba nutarė ruošti 
“HAVAJŲ VAKARĄ” Bankstow- 
no Liet. Namuose, kuris įvyks š. 
m. sausio 30 d. (šeštadienį). Be 
šiam vakarui pritaikytos muzikos 
ir salės papuošimo havajiškai at
mosferai, pageidautume, kad kuo 
daugiau dalyvių rengtųsi šiam va
karui tinkamais rūbais, pav., vy
rai ir berniukai — spalvotais 
marškiniai^, o mergaitės ir mote
rys — pagal savo skonį daugiau 
tinkančiomis šiam vakarui sukne
lėmis.

Moksleiviams, kaip ir paprastai,
B. A.V-os parengimuose pusė kai
nos, suaugusiems įėjimas 10 šil.

A.L.B. Bankstowno Apyl. V-ba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

koncerto, įvykusio 1959.XII.5. 
Bankstowno Lietuvių Namuose 
talkininkams, kurie mus įgalino 
jį pravesti.

Mūsų ypatinga padėka šio kon
certo programos išpiidytojams: 
Sydnėjaus Liet. “Dainos” chorui 
ir jo vadovui p. K. Kavaliauskui, 
“Rožyčių” dvigubam kvartetui ir 
jo vadovui p. A. Plūkui, solistams: 
p. Bernotienei, p. E. Vilnoniui ir 
pianistei — p. I. Vilnonytei.

Nuoširdžiai dėkojame ir visam 
būriui talkininkų bei pareigūnų: 
p-lėms R. Glionertaitei ir N. Mau- 
ragytei, p.p. S. Sankauskui, K. 
Stašioniui, J. Kustui, A. Sidara
vičiui, P. Balkui — už pianino 
paskolinimą ir A. Aleknai — už 
transportą.

Širdingas ačiū ir tautiečiams- 
tėms, apsilankiusiems į minėtą 
koncertą.

ALB Bankstowno Apyl. 
Kultūros Taryba 

i

PADĖKA
Ponams — St. Pačėsai ir Ku

tui, paaukojusiems po glėbį liet, 
knygų Bankstowno Liet. Bibliote
kai, reiškiame nuoširdų ačiū.

ALB Bankstowno Apyl. 
Kultūros Taryba

ADELAIDĖ
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJŲ 1960 METŲ 
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Sausio 17 d. Apylinkės Valdy
bos gegužinė, 30 d. Kultūros Fon
do balius ir 31 d. Vaikų šventė;

Vasario 14 d. Nepriklausomybės 
Šventės minėjimas, 21 d. A.L.S- 
gos gegužinė ir 27 d. Carito Už
gavėnių balius;

Kovo 6 d. “Vyties” S.K. gegu
žinė, 13 d. Kaziuko mūgė ir 30 
d. Bendruomenės visuotinas susi
rinkimas;

Balandžio 23 d. A.L. S-gos ba
lius ir 24 d. Skautų gegužinė;

Gegužio 7 d. “Vyties” S.K. ba
lius, 8 d. Motinos Dienos minėji
mas ir 28 d. Studentų balius;

Birželio 15 d. Išvežtųjų minėji
mas ir 18 d. Apyl. Valdybos ba
lius;

Liepos 9 d. Moterų Sekcijos ba
lius ir 30 d. "Vyties” S.K. balius;

Rugpjūčio 20 d. Skautų balius;
Rugsėjo 3 d. "šv. Balso” balius, 

11 d. Tautos šventės minėjimas 
ir 24 d. Tėvų Komiteto balius;

Spalio 15 d. A.L. S-gos balius ir 
23 d. Carito gegužinė;

Lapkričio 5 d. “Vyties” S. K. 
balius, 6 d. Apyl. Valdybos gegu
žinė, 20 d. A.L. S-gos gegužinė ir

20 d. Moterų Sekcijos balius;
Gruodžio 26 d. Kalėdų Eglutė, 

27-31 d. ALB Tarybos suvažiavi
mas ir Skautų stovykla ir 31 d. 
Naujų Metų sutikimo balius.

Adelaidė* Apyl. Valdyba
»

JAU RUOŠIAMASI STATYTI 
PAMINKLĄ

ALB-nės Krašto Valdybos nuta
rimu sudaryta komisija iš Kr. 
V-bos pirm. inž. Iz. Jonaičio, 
Krašto Kultūros Tarybos meno 
sekcijos vadovo dail. V. Rato, 
“Mūsų Pastogės” redaktoriaus J. 
Vėteikio ir testamento vykdytojų
— B. Barkaus ir V. Simniškio — 
a.a. Jurgio Kalakonio — Kala- 
kausko paminklui suprojektuoti ir 
jo statybai vykdyti.

Manoma, kad paminklas bus 
įmanoma pastatyti jau antrosioms 
jo mirties metinėms.

Šiam tikslui Krašto Valdybos 
pastangomis buvo surinkta per £ 
200. Aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas vėliau. Kas dar šiuo me
tu norėtų mirusiojo redaktoriaus 
paminklui paaukoti, pinigus pra
šoma siųsti Krašto Valdybos var
du: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

PAMALDOS

Sausio 24 d. pamaldos Went 
Worthville karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Sausio 24 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. katedroj 5 
vai. po pietų.

Sausio 24 d. pamaldose daly
vaus, o gal būt ir lietuviškas pa
maldas Camperdowne (12 vai.) 
laikys svečias kunigas J. Kungys
— Adelaidės kapelionas, atvyks
tąs atostogauti.
. Sausio 31 d. St. Mary’s lietu
viams pamaldos St. Mary’s para
pijos bažn. 9 vai. ryto.

Pirmasis penktadienis — vasa
rio 5 d. — išpažintys Bass-Hills 
parapijos bažn. nuo 7 vai. vak., 
o po jų mišios ir Komunija.

Kviečiama ir daugiau tautiečių 
katalikų įsijungti ‘pirmųjų penk
tadienių pamaldumo praktikon, 
arba, šia proga pasinaudojant, at
likti išpažintį ir priimti šv. Komu
niją.

Vasario 7 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

K.P.B.

“ŠVIESOS ’’VAKARAS

Š.m. sausio 23 d., šeštadienį, 
Sydnėjaus "Šviesa” rengia viešą 
diskusinį vakarą. Diskusijų tema: 
Koks turėtų būti lietuviško teat
ro repertuaras?”

Forume dalyvaus D. Labutytė, 
A. Gasiūnas ir S. Skorulis. Pas
kui seks viešos diskusijos, o po 
jų— pasilinksminimas.

Vakaras įvyks Sydnėjaus Lietu
vių Namuose Redferne. Pradžia 
7 vai. vak. Kviečiame narius ir 
visuomenę.

Valdyba

PASIBAIGĖ "AUŠROS” TUNTO 
STOVYKLA

Š.m. sausio 10 d. pasibaigė 
“Aušros” Tunto skautų stovykla 
savoje stovyklavietėje Inglebur- 
ne. Ji truko apie dvi savaitės ir 
joje dalyvavo apie 70 lietuviško
jo jaunimo. Šiais metais joje ma
tėsi daug visai jaunų mergaičių 
ir berniukų. Platesnė stovyklos 
apžvalga tilps sekančioj “M.P.” 
laidoj.

PAVYKĘS CARITO BALIUS

Š.m. sausio 8 dieną puošnioje 
Trocadero salėje įvyko septintas 
iš eilės Sydnėjaus lietuvių Cari
to tradicinis balius.

Puošni salė, geras orkestras ir 
gražiai mūsų ponių žalumynais 
dekoruoti stalai padėjo susidaryti 
tikrai maloniai vakaro nuotaikai.

Pasilinksminus apie porą valan
dų, buvo pradėta ir meninė vaka
ro programa.

Pirmiausia p. E. Vilnonis padai
navo ariją iš “Pikų Damos” —

“Jūsų mylimos mergytės” ir dvi 
liaudies dainas: “žydėjo obelis 
senam sode” ir “kai aš jojau per 
pušyną”.

Po to pasirodė mūsų jaunosios 
baleto šokėjos.

Gražina Sirutytė — mokinė 
Scales baleto — (lotynų grupėje), 
pašoko Shopin’o valsą. Paruošė 
Tamara Pagodinaitė — Skrinskie- 
nė.

Akrą Meiliūnaitė, mokinė Mrs. 
Depo privatinės baleto mokyklos, 
pašoko valsą iš “Coopelijos” ba
leto — (muzika Delibo). Šokį pa
ruošė Žalinkevičiūtė — Jonušienė.

Ponia M. Bernotienė padainavo 
tris solo dainas: 1. Valsas iš Le- 
har’o operetės “Linksmoji Našlė”, 
2. “Na tai kas” (muzika Kavec- 
ko) ir 3. “Čiriviribin”. italų liau
dies dainą.

E. Vilnoniui ir M. Bernotienei 
akompanavo Irena Vilnonytė, jau 
mums pažįstama ir garsėjanti me
ninė pajėga.

Visi programos dalyviai susilau
kė daug katučių. Buvo įteiktos 
dovanos ir gražios gėlių puokš
tės.

Po programos šokiai dar- tęsė
si iki 12 vai. nakties. Šokių metu 
veikė gausi prizais loterija, ir bu
vo dalinamos gėlės. Taip pat veikė 
ir bufetas, kur buvo galima nusi
pirkti lietuviškai paruoštų užkan
džių.

Vakaras praėjo gražiai ir kul
tūringai. Dalyvavo per 300 žmo
nių. Dalyvių padėka priklauso: 
Carito Valdybai, savanoriškai dir
busioms ponioms ir visiems ki-

PADĖKA

Reiškiame širdingiausią padėką 
Canberros lietuvių šeimoms, ku
rios priglaudė studentus Australi
jos lietuvių studentų suvažiavimo 
metu Canberroje. Taip pat dėko
jame visoms ponioms, kurios pri
sidėjo atidarymo vakarienę pa
rengiant ir A.L.B. Canberros Apyl. 
Valdybai už Naujų Metų sutikimo 
baliaus suruošimą.

Visiems kitiems, vienu ar ki
tu būdu prisidėjusiems, reiškiame 
kolegišką ačiū!

A.L.S.S. Canberros Sk. Valdyba

PATIKSLINIMAS

Praeitoje “M.P.” laidoje 5 psl. 
p. J. Reisgio straipsnyje “Litua
nistinę biblioteką organizuojant” 
įsivėlė nemaloni klaida. Straips
nio pirmojoj skilty ketvirtoj? pa
straipa buvo pradėta: “Be litua
nistikos dalykų, bus dar surenka
ma ir surūšiuota”. Šis sakinys tu
rėjo būti: “Be to, iš lituanistikos 
dalykų bus dar surenkama ir su
rūšiuota”.

Dėl šios klaidos autorius nuo
širdžiai atsiprašomas.

“M.P.” redakcija

PAJIEŠKOJIMAS

★ Pajieškoma Emilija Baronai
tė — Kazarinienė, gimus 1909 m. 
Leningrade ir jos vyras inžinie
rius Vytautas Kozarinas. Jieško 
giminės Lietuvoje.

Prašau pranešti: A. Matuzans. 
125 Water St.', Cabramatta, NSW.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

A.L.S-GA NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA ORGANIZACIJOMS IR GER
BIAMIEMS TAUTIEČIAMS, AUKOJUSIEMS ADELAIDĖS LIETU 
VIŲ NAMŲ SKOLOMS MOKĖTI LAIKOTARPYJE NUO 1959 M. 
KOVO MĖN. I D.

KARTU SKELBIAMI NARIŲ JMOKĖTAS ĮSTOJAMASIS IR 
NARIO MOKESTIS, SĄRAŠE ATŽYMĖTAS SKLIAUSTELIUOSE.

AUKOTOJU SĄRAŠAS:

Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga £ 25.0.0, Adelaidės Liet. 
Studentų S-ga £ 20.0.0, A.L.B. 
Adelaidės Apyl. V-ba £7.0.0, 
Adamonis, F. £ 5.0.0, Aleksandra
vičienė, G. £ 5.0.0, Aleksandravi
čius, Julius £ 5.0.0, Alkevičius, P. 
£ 5.0.0, Arlauskas, R. £ 5.0.0, 
Abukevičius, J. £ 2.0.0, Adomavi
čius, V. £ 2.0.0, Adutavičius. A. 
£ 2.0.0, Alvikas, A. £ 2.0.0, Armi
nas, J. £ 2.0.0, Alminauskas, E. 
£ 1.0.0, Ambrazas, J. £ 1.0.0 ir 
Andrekus, R. £ 1.0.0.

Bočiulis, I. (£ 6.10.0), Bagdo
nas, S. £ 5.0.0, Bakšys, Iz. £ 

’5.0.0, Barauskas, Pr. £ 5.0.0, Bas
kus, E. £ 5.0.0, Bernotas. VI. £ 
5.0.0, Bielskis, P. £ 5.0.0, Blandis, 
St £ 5.0.0, Butvinskas, J. (£ 
5.0.0), Bušeningas, V. £ 3.0.0, 
Baltrušaitis £ 2.0.0, Bataitis, Vkt. 
£ 2.0.0, Binkevičius, J. £ 2.0.0, 
Birbilas, J. (£ 1.10.0), Bajoriū- 
nas, A. £ 1.0.0, Bakas, P. £ 1.0.0, 
Baltutis, S. £ 1.0.0, Baranauskas, 
J. £ 1.0.0, Bernaitis, V. (£ 1.0.0), 
Bridžius, K. £ 1.0.0. Balsys, J. £ 
0.10.0 ir Budrys £ 0.10.0.

Cibulskis, J. £ 5.0.0 (L 2.0.0) 
ir Cibulskis, K. £ 1.0.0.

Čibiras, St. £ 5.0.0 (£ 2.12.0), 
čepliauskienė, E. £ 3.0.0 (£ 
2.12.0), česiūnas, J. £ 1.0.0 ir 
čižauskas, A. £ 1.0.0.

Dainius, S. £ 10.0.0, Duoba, Pr. 
£ 10.0.0, Dumčiaus V. Pobūvyje su
aukota £6.4.10, Dancevičius A. £ 
5.0.0, Deckys, J. £5.0.0, Dunda, St. 

£5.0.0, (2.12.0),Donela, J.(£3.10.0), 
Dundienė, O. (£ 3.1.0), Darškus, 
A. £ 3.0.0, Domaševičius, F. (£ 
2.12.0), Dumčius, VI. (£ 2.12.0), 
Dvorsky, J. £ 2.0.0, Davidavičius, 
VI. £ 2.1.10J, Damaševičius, F. 
(£ 1.0.0), Danisevičius £ 1.0.0, 
Daugalis, A. £ 1.0.0, Daugėla, P. 
£ 1.0.0, Dubrauskas, E. £ 1.0.0, 
Damokaitis, A. £ 0.10.0 ir Džiu- 
gys, J. £ 0.6.0.

Eičas, M. £ 2.0.0.
Fišeris, A. £ 5.0.0, Frank, Jo-

sef £ 2.8.0 ir Fehser, Josef £ 
0.10.0.

Gudiškis, V. £ 5.0.0 (£ 3.12.0), 
Garbaliauskas, L. £ 2.2.5 (£5.0.0), 
Gudas, A. £ 6.0.0 (£ 1.0.0), Gai
galas, A. (£ 5.0.0), Giniotis, A. 
£ 5.0.0, Gerulaitis, L. £ 5.0.0, 
Gliaubertas, R. £ 4.0.0 (£ 1.0.0), 
Gudelis, A. £ 4.0.0 (£ 1.0.0), 
Gurskis, K. £ 5.0.0, Gurskis, V. 
£ 5.0.0, Gučiai, J. ir A. £ 2.0.0 
(£ 2.12.0), Gudaitis, Alg. (£ 
3.12.0), Gavelienė, P. (£ 2.0.0), 
Gasiūnas, P. £ 2.0.0, Gerulaitis, 
K. £ 2.0.0, Grinas, H. £ 2.0.0, Gu
daitis, J. £ 2.0.0, Gurskis, B. £ 
2*0.0, Guščia, St. £ 1.10.0, Gavė
nas, B. £ 1.0.0 ir Germanas, V. 
£ 1.0.0, Grėbliūnas £ 1.0.0, Gutis 
£1.0.0, Gylys, J. £ 0.10.0 .

Ilgūnas, V. £ 5.0.0 (£ 1.0.0) ir 
Ivoška, J. £ 2.0.0.

Jonavičienė, St. £ 10.13.0 (£
2.12.0), Jasiūnas, J. £ 10.0.0, Jan
kus, Alg. £ 5.0.0, Janulioniai, J. 
ir A. £ 5.0.0, Janušaitis, J. £ 
5.0.0, Jasevičius, J. £ 5.0.0, Jona- 
vičius, J. £ 5.0.0, Juospaitis, J. 
£ 5.0.0, Jurgelionis, Br. (£ 5.0.0), 
Janulis, Vyt. £ 3.10.4J, Juodis, A. 
(£ 3.0.0), Jagutis, St. £ 2.10.0.

(Bus daugiau)

Iš Sibiro gauta žinia, kad 1957 
m. sausio 9 d. Karagandoje (Ka
zachstane) mirė žymus Mažosios 
Lietuvos veikėjas Endrius Bor
chertas.

Pranešdamas Mūsų Pastogės 
skaitytojams šią liūdną žinią, pa
tiekiu kiek suglaustų žinių apie 
šį taurų ir tylų Mažosios Lietu
vos veikėją.

Endrius Borchertas gimė 1891 
metais lapkričio mėn. Tilžėje. Mo
kyklas lankė Vainuočiuose ir Til
žėje. Kurį laiką jis yra dirbęs 
Mauderodės spaustuvėje Tilžėje 
prie Naujosios Lietuwiszkos Cei- 
tungos. 1905-1911 metais dalyvavo 
Vydūno vadovautoje Tilžės Gie
dotojų draugijoje. 1914-1918 m. 
dalyvavo pirmame pasauliniame 
kare. Karui pasibaigus, grįžęs į 
gimtąjį kraštą, tuojau įsijungia į 
aktyvų veikimą Jaunimo draugi
jose ir buvo Kalno draugijos pir
mininkas. 1923 m. Krašto Direkto
rijos narys, 1925 m. Klaipėdos Di
rektorijos pirmininkas. 1927, 1929 
ir 1932 metais Klaipėdos Krašto 
Seimelių narys. Nuo 1929 metų 
Klaipėdos Krašto Lietuvių Susi
vienijimo centro valdybos pirmi
ninkas. Be to, jis buvo Klaipėdos 
uosto direkcijos narys ir Žemės 
Banko tarybos narys. Jis dalyvau
ja Maskvoj ekonominėse derybose 
su rusais Lietuvos delegacijos su
dėtyje. Taip pat dalyvauja ir Eu
ropos auto lenktynėse.

Endrius Borchertas buvo tylus, 
sugyvenamas ir dirbo nesirekla- 
muodamas.

Nebuvo tos kultūrinio, ekono
minio bei politinio Mažosios Lie
tuvos gyvenimo srities, kurioje 
Borchertas vienaip ar ki
taip nebūtų dalyvavęs. Dėl to 
Krašto vokietininkų jis buvo puo
lamas.

Klaipėdos kraštą atplėšus nuo 
Lietuvos, Borchertą gestapas su
ima ir uždaro į kalėjimą Klaipė
doje, bet vėliau paleidžia į laisvę, 
tačiau visą laiką yra Gestapo se
kamas ir varginamas.

Pagaliau 1941 m. jam pasiūlo
ma: repatrijacija į Lietuvą ar į 
koncentracijos stovyklą. Borcher
tas pasirenka repatrijaciją, nors 
ir į rusų okupuotą Lietuvą, Ir 
1941 m. bene vasario ar kovo mėn. 
kartu su kitais tokiais pat repat- 
rijantais Kretingoje buvo sutik
tas pompastiškai su muzika.

Vėliau Borchertas apgyvendina
mas netoli Telšių, Rubežaičių kai

me vieno dvaro centre, 30 ha.
1944 m. besiveržiant rusam į 

Lietuvos gilumą, Borchertas no
rėjo pasitraukti į vakarus, bet 
pasiekus Gargždus, Gestapo val
dininkas pareiškė, kad jis turi 
tuojau pat pasišalinti iš čia, ki
taip jis bus suimtas ir uždarytas 
koncentracijos stovykloje. Ir Bor
chertas vėl grįžta atgal į Pavirvy- 
tės dvaro centrą, kurį paskutiniu 
metu valdė (Telšių aps.). čia jį 
1945 m. vasario mėn. rusai suima 
ir uždaro į Telšių kalėjimą. Vė
liau išvežė į Rusiją. 1948 m. is 
Rusijos atveža į Klaipėdą, kur 
jis laikomas kalėjime iki teismo. 
Teismas pasmerkia 10 m. kalėti 
kaip veikėją. Po teismo išvežė į 
Kazachstaną į Karagandos mies
tą. čia bausmę atlikęs, vienoje 
valgykloje jis dirbo kaip ūkvedys.

Moralinės ir fizinės kančios ir 
vargai galutinai pakerta jo svei
katą, ir miršta toli nuo savo gim
tojo krašto, nuo savo pamėgto 
gražaus Gvildžių vienkiemio Klai
pėdos apskr. Trušelių vals.

Kokia skaudi patyčia: naciai su
ima ir uždaro į kalėjimą Klaipė
doje, bet paleidžia, rusai suima 
Lietuvoje, išveža į Rusiją, iš ten 
vėl veža į Klaipėdą ir čia pasmer
kia, tarsi norėdami tinkamai už
baigti vokiečių Gestapo pradėtą 
darbą.

1951 metais kovo mėn. 22 d. 
mirė ir Endriaus Borcherto žmo
na Urtė Krezytė — Borchertienė.

Ji, rusams užėmus Rytų Vokie
tiją, iš vakarų grįžo į Klaipėdą.

čia iki 1949 m. gyveno sūnaus 
agronomo Reinarto šeimoje.

1949 m. kartu su sūnumi ir jo 
šeima buvo ištremta į Krasnojar
ską, Ust-Abakan apskritį į avių 
sovchozą, kur užsikrėtusi materi
ja, ir mirė, eidama 73 amžiaus 
metus.

Grįžimo į tėvynę komitetas vi
lioja grįžti į tėvynę net nesidro
vėdamas piešti Nemuno bei Du
bysos pakrančių grožį, o kai grįž
ta — ištremia į Sibiro tyrlau
kius.

Borchertienė buvo Klaipėdos 
atvadavimo dalyvė ir apdovanota 
Klaipėdos Atvadavimo sidabro 
medaliu.

Ilsėkitės ramybėje bent numi
rę, Jūs, Lietuvos patrijotai kan
kiniai!

Domas Burneiki*

P.S. Prašau ir kitų laikraščių 
šią žinią atsispausdinti.

ALDONĄ SIMANAVIČIŪTĘ 

ir

JUOZĄ STASIŪNAITį, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir daug . 
laimės linki S

"Dainos” choras

Adelaidė* Sporto Klubo “Vyties” narę
ALDONĄ SNARSKYTĘ

ir
JOHN DRYSDALE PLAYFORD, 

sukūrus šeimos židinį, sveikina ir linki daug 
laimės

Klubo Valdyba ir Sportininkai

IŠNUOMOJAMI 
DU KAMBARIAI

su baldais 5 min. nuo Willey Park 
stoties.

Kreiptis: 35 Cornelia Street, 
Punchbawl, N.S.W.
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NUOSAVUS NAMUS,
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GREITAI,. TVARKINGAI X 
IR GRAŽIAI ; >

PASTATO JUMS |

M. LUCAS & 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.
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