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MOKYKLA
SCENOJE

k Mūsų visų dėmesys ir rūpes
tis nukreiptas į priaugančių kar
tą: ko iš jos galima tikėtis atei
tyje ir ką mes darome šiandie, 
kad mūsų viltys pasiteisintų. Sa
lia šeimos, kuri duoda pagrindus 
vaiko tautinei sąmonei, ją toliau 
formuoja mokykla ir jaunimo or
ganizacijos. Šiuos tris vaiko auk
lėjimo ir sųmoninimo kelius tin
kamai suderinus galime būti tik
ri siekiamais rezultatais: ......

Čia norėtųsi kiek dėmesio at
kreipti į mūsų turimas savaitga
lio mokyklas. Jų čia, Australi
joje, turime po kelias didesniuose 
lietuvių centruose. Turime taip 
pat ir joms taikomas programas 
(ką tik Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė sekcija išleido nau
jas), iš kurių matome, ką vaikai, 
eidami mokyklos kursų, turi iš
mokti. Visa tai yra labai gerai, 
bet nereikia užmiršti, kad mūsų 
mokyklos šiose sąlygose turi vi
sai kitokį carakterį, negu turėta
sis savame karšte. Jeigu Lietu
vos mokyklose pirmoje eilėje 
buvo mokoma, vaikams per tie
kiamos ir įkalamos žinios, tai 
dabarties savaitgalio mokyklos 
pirmiausia turi vaikus sąmoninti. 
Tai yra visai kitokio charakterio 
mokykla, kuri radikaliai skiriasi 
nuo augščiau minėto tipo mokyk
los. Vadovėlinėm žiniom to są- 
moninimo nelaimėsime. Moko- 
komojo tipo mokykla mūsų vai
kams yra našta, kuri ne vilioja, 
o greičiau atgraso. Vaikų sąrno- 
ninimas vykdomas kitais būdais. 
Vienas iš jų kaip labai sėkmin
gas ir patrauklus, yra scena. Sce
na yra plačiausios skalės darbo 
dirva, kur mokiniai ne vien tik 
patys gali individualiai pasireikš
ti, bet išnaudojant visas galimy
bes ir labai daug pramokti. Visų 
pirma vaidindami vaikai į šį mo
kyklos darbų žiūri daugiau ar 
mažiau, kaip į žaidimų: jau čia 
laimimas patrauklumas. Vaidin
dami jie susigyvena tarpusavy, 
kas sudaro pedagogiškai tariant 
mokyklinę bendruomenę, visų 
mokyklų taip karštai siekiamų. 
Dar daugiau; čia jie verste pri
verčiami kalbėti lietuviškai. Visi 
gerai žinome, kad mūsų vaikų 
daugumoje lietuviškas kalbėjimas 
yra tiesiog skandalingas. Kiti 
dažnai sėdėdami pamokoje tik 
pusiau supranta, kas jiems aiški
nama. Tuo tarpu scenoje vaikas 
išmokomas kalbėti ir net gerai, 
teisingai tarti. Išmokti vaidinimo 
ar eilėraščio tekstai jam sudaro 
bazę, ypač menkai kalbančiam 
lietuviškai, iš kurios rutuliojasi 
jo kalbos išsireiškimai. Norim ar 
nenorim, bet sutikime su realy
be, kad daugeliui vaikų lietuvių 
kalba yra svetimoji kalba .kurių 
jie turi išmokti.

Toli nejieškant čia prisiminki
me tik Banks tow no savaitgalio 
mokyklą. Jau antri metai iš eilės, 
kai šios mokyklos programoje 
pagrinde dedamas vaidinimas, į 
kurį įtraukiami visi mokyklos 
vaikai. Pernai su dideliu pasise
kimu buvo suvaidintas “Batuotas 
katinas”, šiemet statoma “Sigu
tė”. Jau iš pereitų metų patirties 
matėme, kokį milžinišką progre
są mokyklos vaikai padarė vien 
tik lietuvių kalboje. Sitam darbe 
gal būt Bankstowno mokykla ga
li būti pavyzdžiu kitoms mokyk
loms: ne vien tik pasirinktuoju 
metodu, bet taip pat ir darniu

KR BAIGTA KUBOS AFERA?
Paskutinėmis žiniomis pagal 

sutarimą sovietai savo raketines 
bazes Kuboje likviduoja ir pa
čias raketas išveža. Amerikiečių 
kontrolei net iš arti buvo leista 
pasižiūrėti, į laivus, kur buvusios 
sukrautos raketos, rūpestingai 
įpakuotos, kaip aiškinama, kad 
kelionėje j namus jūros vanduo 
neapgadintų. Klausimas: ar ten 
tikrai buvo raketos, ar tik pa
dirbimai amerikiečių akims ap
dumti? Tuo tarpu amerikiečiai 
visa tai priima už gryną pinigą. 
Kažin, ar čia jie nenudegs pirš
tų? Nežiūrint to, konfliktas dar

KAS YRA KUBA ?
Jau ne nuo šiadie Kuba yra pa

saulio dėmesio centre. Kai 1957 
m. Castro pradėjo sukilimą prieš 
krašto diktatorių Batista y Zal- 
divar, daugelio simpatijos krypo 
jauno sukilėlio pusėn, kuris skel
bėsi kovojąs prieš diktatūrinę 
priespaudą ir kraštui nešąs lais
vę ir gerovę. Po dviejų metų par
tizaninių kovų Castro laimėjo ir 
pats perėmė krašto valdymą. Nuo 
1959 m. metų iki šiandie visi ste
bėjosi Castro valdymu, kuris ne 
tik kad neatnešė kraštui lauktos 
gerovės, bet dar giliau jmurkdė 
į skurdą ir dar kiečiau surakino 
— jau šį kartą komunistiniais 
pančiais. Šiandie Kuba pasidarė 
sovietų kariniu bastijonu prieš 
Ameriką ir pasidarė karštas ži
dinys, iš kurio gali kilti kibirkš
tis pasauliniam karui. Karibų jū
ros sala Kuba turi 44.000 kvadra
tinių mylių ploto su apie septy
niais milijonais gyventojų, šiuo 
metu Kuba turi karinėje tarnybo
je apie pusę milijono vyrų, tai 
apie 10 kartų daugiau, negu ji 
bet kada turėjusi. Įdavus jai į 
rankas modernius puolamuosius 
ginklus, Kuba pasidarys tikrai 
grėsminga jėga ypač Pietų Ame
rikos žemynui. Susidariusią drau
gystę su Castro sovietai skuba

Plačiame pasaulyje
AMERIKIEČIŲ GINKLAI

INDIJAI

Amerika jau pradėjo gabenti 
pažadėtą paramą ginklais į Indi
ją. Pirmieji lėktuvai su lengvai
siais pėstininkų ginklais pakilo 
iš Vak. Vokietijos. Indija taip 
pat tikisi ir karinių lėktuvų iš 
Sov. Rusijos ateinantį mėnesį, 
Indijos — Kinijos konfliktui te
bevykstant Rusija savo pažadų 
neatšaukusi. Išeitų, kad Sovietų 
Sąjunga ginkluoja Indiją prieš 
komunistinę Kiniją.

bendradarbiavimu, kur šiame 
darbe talkininkauja visa širdimi 
menininkai kaip p. V.R. Saudar- 
gienė ir A. Plūkus, neišleidžiant 
iš akių ir apylinkės Kultūros Ta
rybos, kuri šį mokyklos darbą 
visomis išgalėmis globoja ir re
mia. Lygiai tokios paramos rei
kia laukti ir iš lietuvių visuome
nės, kuri mokyklos pasirodymuo
se turėtų kuo gausiau atsilankyti 
ir tuo paremti moraliai ir mate
rialiai. Mokykla turi rūpėti ne 
vien tik mokytojams, bet ir kiek
vienam iš mūsų.

V. K-lis

nelikviduotas, nes ne visi ameri
kiečių reikalavimai išpildyti: jie 
siekia, kad būtų pašalinti ir so
vietiniai bombonešiai, kurie irgi 
laikomi agresyviu ginklu. Kubos 
valdovas Castro jokiu būdu ne
sutinka įsileisti kontrolės, kas 
verčia amerikiečius persvarstyti 
savo duotą žodį neužimti Kubos 
jėga. Dauguma Pietų Amerikos 
valstybių iš Kubos pusės mato 
aiškų pavojų ir spaudžia ameri
kiečius, kad Karibų jūroje atsi
radusi žaizda būtų chirurgiškai 
operuota.

išnaudoti ir be abejo išnaudos, 
jeigu tam nebus imtasi radikalių 
priemonių. Amerikos prez. Ken
nedy paskelbtoji blokada ir rei
kalavimas atitraukti sovietinius 
puolamuosius ginklus (raketas ir 
bombonešius) iš Kubos reikalo 
lengvai neišsprendžia. Tiesa, šis 
prezidento žingsnis yra gana rei
kšmingas, tačiau sovietams nėra 
ncapeinamas. Nors sovietai ir pa
žadėjo išgabenti savo raketas iš 
išardyti raketų lizdus, tačiau 
Castro priešinasi bet kokiai tarp
tautinei kontrolei, kas nieko ge
ro nežada. Matyt, jo susitarimai 
su rusais tebegalioja.

Pati Kuba yra tik 90 mylių 
nuotolyje nuo Floridos. Sovietų 
įsisitiprinimas šioje saloje prie 
pat U.S.A, krantų su raketomis, 
įvairaus tipo bombonešiais ir po
vandeninių laivų bazėmis Ameri
kai grėstų paraližuojančiai. Jaus
dama sau tiesiogini pavojų savo 
užnugaryje Amerika kad ir pa
vėluotai griebėsi drastiškų prie
monių visam tam pašalinti. Ai
tai pavyks be didesnės aukos, 
vargu ar galima tikėtis. Sovie
tams yra perdaug svarbus šis 
strateginis punktas, kad būtų 
lengvai likviduojamas.

BAIGTI ATOMINIAI 
BANDYMAI

Lapkričio 6 d. amerikiečiai ofi
cialiai paskelbė užbaigę savo ato
minių bandymų seriją. Nuo ba
landžio mėn. Amerika savo ban
dymų programoje išsprogdino 36 
atominius sprogmenis, iš kurių 
penkis išsprogdino dideliame 
augštyje. Šiuo metu Rusija vėl 
kelia balsą apie atominių ginklų 
pašalinimą.

NESKIRIAMA NOBELIO 
TAIKOS PREMIJA

švedų Akademija viešai pa
skelbė, kad šiais metais Nobelio 
Taikos premija nebus skiriama. 
Platesnių paaiškinimų tuo reika
lu nebuvo duota. Ir praeityje di
džiųjų krizių ir įtampos metais 
šioji premija nebūdavo skiriama.

TEISIAMA MOTINA
Belgijoje buvo teisiama moti

na, nužudžiusi savo deformuotą 
naujagimį. Deformuotas kūdikis 
gimęs motinai nėštumo metu 
naudojus vaistus. Belgė motina 
teisinosi ji šį aktą įvykdžiusi iš 
meilės savo kūdikiui, kuriam gy
venimas būtų nepakeliama kan
čia. Bylos eiga domėj’osi visas 
pasaulis. Motina išteisinta.

GERAS ŽENKLAS
USA — Kubos konfliktas ati

dengė ir gerų pusių: iš čia pa
aiškėjo, kad ir Amerika turi sa
vo nuolaidų ribas, kurių pasiry
žusi neperžengti net gresiant 
įžiebti pasaulini karą. Tai yra 
perspėjimas Maskvai, kad Ame
rika turi kietą nugarkaulį, kuris 
daugiau nesiduoda lenkiamas. 
Ypač tuo džiaugiasi berlyniečiai, 
kurie tikėjosi revanšinės sovietų 
blokados Berlynui. Amerikiečiai 
su šia blokada skaičiavosi ir jau 
buvo pasirengę Berlyną aprūpin
ti oro keliu.

KUBA SOVIETAMS TĖRA 
TIK PRIEDANGA

Didindama savo karinį laivyną, 
Sov. Sąjunga susirūpinusi stra
teginiais jūrų punktais. jsistip- 
rinimas Kuboje tesąs vienas iš 
grandinės žiedų jos planuose.

šiandie Rusija turi apie 30 
kreiserių, 168 naikintuvus ir apie 
500 povandeninių laivų. Lėktuv

SPINDULĖLIAI

(NUOTAIKOS Iš

Vakar (lapkričio 10 d.) Banks
towno Dainavoje teko išgyventi 
ekstazinių momentų ir gilių de
presijų. Apleidžiant salę krūti
nėje netilpo džiaugsmas — rodos, 
keliais eitum, kad dar kartą iš
girstum, kas nesugrąžinamai pra
skambėjo. O to vakaro koncerte 
dainos ypatingai smigo širdin. 
Jau ne pirmą kartą klausiausi 
šio choro toje pačioje salėje, bet, 
sakytumei, ir salė buvo kitokia, 
ir pats choras lyg ne tas pats — 
dainos sklido su tokia jėga ir to
kiu apvaldytu darnumu, kad jau
teisi lyg pakerėtas, lyg ekstazė
je. Norėjosi kiekvienam šaukti 
išdidžiai: ateikite ir pasiklausy
kite — kokios mūsų dainos ne
lygstamai žavios, koks mūsų ga
lingas choras, kokie mes turtuo

RAUPAI IR CHOLERA GRĖSLI 
AUSTRALIJAI

Kaskart vis labiau pasireiškian
čios šių ligų epidemijos Azijoje tie
siog gresia Australijai, kad ligos 
gali būti perneštos ir į šį žemyną, 
kur jos nežinomos. Sveikatos 
departamentas rimtai svarsto vi
soje Australijoje įvesti privalo
mą skiepijimą nuo raupų ir kito
kių ligų, kurios paskutiniu metu 
dažniau pasireiškia Azijos kraš
tuose.

IR MOTERYS KUNIGAIS?
Canterbury ir York anglikonų 

arkivyskupai sudarė specialų ko
mitetą, kuris ištyrinėtų ir per
svarstytų, kodėl moterys negali 
būti kunigais. Galimas daiktas, 
kad moterys galės ir šioje užda
roje srityje stoti drauge su vy
rais.
♦4 IH ♦♦♦♦♦♦♦; >
” PASKUBĖKITE ĮSIGYTI “
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nešių Sov. Sąjunga negamina. 
Tokiam laivynui, jeigu laukiama 
sėkmingų operacijų, būtini atra
mos punktai, kur jie ne tik gautų 
prieglaudą, bet ir galėtų taisyti 
operacijose apgadintus laivus, 
laikyti municijos sandėlius. Ne
skaitant Antarktikos, kur sovie
tai po mokslinių ekspedicijų prie
danga čia įrengė karines bazes, 
turint minty taip pat laivyno oa
zes Sukamo Indonezijoje, Rusija 
tuo nepasitenkino, bet bandė 
įkelti koją ir vakariniame pus
rutulyje, iš kur sovietų laivai 
galėtų kontroliuoti Atlanto ke
lius, net Panamą. Rusai bando 
įsitvirtinti ir Art. Rytuose, ypač 
Raudonojoje jūroje, kur jos pa
kraščių kraštuose (Jemene, Pie
tų Arabijoj) keldama neramu
mus, Rusija gali netikėtai įkelti 
savo koją. Rusų laivynas veržiasi 
į plačiuosius vandenis, nes užda
ruose vandenyse, kaip Baltijos 
arba Juodoji jūra, jis yra nereikš
mingas.

/R ŠEŠĖLIAI
DAINOS” KONCERTO)

liai, kad visa tai turime! Bet kai 
žvilgsniu permečiau salę, akyse 
temo. Salėje skysta. Ir klausiau 
savęs nemokėdamas atsakyti: ar 
mes jau tokie turtuoliai, kad su 
turimomis gėrybėmis nebesiskai- 
tome, ar tokie skurdžiai, kad per 
savo skurdą nemokame turimų 
turtų įvertinti?

Koncertas yra choro šventė, 
meno puota, kur džiaugsmas vi
sapusiškas: choristai džiugina 
mus, parodydami savo ilgo ir kie
to darbo vaisius, o mes pradžiu-

RUOšlA NAUJA BYLĄ
Spalio 20 d. vad. “aukščiausias 

teismas" Vilniuje mirties bausme 
nuteisė ne visus dešimt kaltinamų
jų buv. pagalbinio policijos dali-
nio narių, o tik 9 (jų tarpe ir Ame 
rikoje gyvenantį maj. A. Impule- 
vičių). Buv. Įeit. J. Stankaičiui, 
kuris iš pradžių buvo teisiamas
drauge su pasmerktaisiais mirti, 
sudaryta nauja byla. “Prokuroro" 
V. Galinaičio nuomone, reikią iš
spręsti Stankaičio padarytų “nusi
kaltimų visumą”. Mat, jis ne tik 
dalyvavęs "tarybinių žmonių žudy
nėse” Gudijoj, bet dar ir veikęs 
prieš sovietinius partizanus. Su 
Stankaičiu kartu, atrodo, bus tei
siama ir dar keletas naujų kalti
namųjų.

MIRĖ
ELEONORA ROOSEVELT

Lapkričio 8 d. Amerikoje mirė 
Eleonora Roosevelt, buvusio Ame
rikos prezidento žmona, sulauku
si 78 metų. Po prezidento mirties 
Eleonora labai aktyviai reiškėsi 
Amerikos visuomeniniame gyve
nime ir net politikoj, aiškiai pa
rodžiusi savo simpatijas raudo
niesiems.

VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBA DĖKOJA

ALB Krašto Valdyba gavo pa
dėkos laišką iš Vokietijos LB 
Krašto Valdybos ui pasiųstą 
£52.13.0 auką seneliams ir ligo
niams šelpti, o taipgi gauta pa
dėka iš Vasario 16 Gimnazijos 
direktoriaus už £53.11.0 auką gim
nazijai paremti.

Šios aukos buvo surinktos 
Bankitown apylinkės valdybos 
pastangomis ir pasiųstos Vokie
tijon per ALB Krašto Valdybą.

giname juos savo dalyvavimu šio
je šventėje ir priimdami jų ne
nuperkamas dovanas. Kviečiami į 
šią iškilmę buvo visi, o atėjo tik 
saujelė. Gal čia yru atsakymas, 
nr mes ubagai, ar turtuoliai. Ir 
čia pasitvirtina garsus Don Ki
choto pamokymas — medus ne 
asilo burnai! Kai choras yra vi
suomeninėje tarnyboje, tai jis 
niekad ir niekur neatsako kvie
čiamas — jis tada mums ir bran
gus ir mūsų programose nepakei
čiamas, bet kai jis pats rengia 
savo šventę, tai už gautas choro 
paslaugas turėtų tokioje šventė
je bent dėkingumo ženklan pasi
rodyti tie, kurie tomis paslaugo
mis vadavosi, čia tas pats kaip 
su ta Evangelijos išgydytųjų 
raupsuotųjų istorija: dešimt buvo 
pagydyta, bet iš jų tik vienas at
sisuko padėkoti Didžiajam Gydy
tojui. Kur kiti devyni? Taip be
dūmojant krūtinę užgula didžiu
lė slogtis — negi jau mums pa
bodo mūsų dainos? Tai baisu, 
nes kur atsiranda nuobodis, ten 
nebėra vietos meilei.

Iš pasąmonės vėl suskamba 
taip jautriai tą vakarą girdėtų 
dainų aidai, prasklaido tirštus še
šėlius ir širdy taip šviesu. 
Džiaugsmas ir dėkingumas už
tvindo krūtinę, kaip ir tos dainos, 
kurios sruvo iš dirigento mostų 
ir pirštų, iš dainą mylinčiųjų bur
nų. Tebūna šitie žodžiai vietoje 
gėlių kurių choras nesulaukė iš 
klausytojų.

Mykolas Mačiūnas
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M.P. SKAITYTOJAMS į

Kaip jau buvo skalbta, ij 
Mūsų Pastogės metinė pro* !•! 
numerate nuo 1963 m. yra Ž 
£4, pusmečiui £2. Atskiras £ 
Nr. 2/-. Prenumeratos pa. į 
kėlimo nutarimas įsigalioja X 
nuo š.m. lapkričio 1 d. Ušsa- *«į 
kydami Mūsų Pastogę »•- 
kantiems metams siųskite *: 
pinigus pagal naują tarifą. X 
Iš apsimokėjusių M.P. pre. J»‘ 
numeratą 1963 m. ligi š.m. J 
lapkričio 1 d. papildomų pri- 
mokėjimų nebus reikalauja, (i,

M.P. Administracija J

BUTŲ STATYBOS 
REKORDAS

Nuo 1950 m. iki 1961 m. Vak. 
Vokietijoje pastatyta 6 mil. 134 
tūkstančiai * naujų gyvenamų bu
tų. Per tą patį laiką komunisti
nėje Vokietijos dalyje pastatyta 
arba senų perstatyta 648.865 bu
tai.

FILOSOFAS APIE PREKYBĄ . 
SU RYTAIS 

žinomas filosofas egzistencialis
tas Kari. Jasjicrs kalbėjo neseniai 
Bazelyje Šveicarijoje bankininkų 
suvažiavime apie ekonomistų at
sakomybę: “Prekyba su totai, 
valst. paskutiniais kelmais metais 
padėjo joms pasiekti didelių tech
ninių laimėjimų. Palaikydami su 
jomis ūkinius santykius, mes sus
tiprinome jėgas tų, kurie nori mus 
sunaikinti... Ir ūkyje galioja dės
nis: iaisv. pasaulio išsigelbėjimas 
lemtingai priklauso nuo vidinio nu
siteikimo. žmogus turi pats save 
išbandyti ar jis gali būti laisvas.”
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J.P. Kedy*

POLITINIS BANKROTAS
Pasaulio politiniame, kariniame 

ir ūkiniame gyvenime praktiškos 
reikšmės turi trys politinės lini
jos: Vakarų pasaulio demokrati
nė, vadovaujama šiuo metu ang
losaksų ir vadinama “laukti ir 
žiūrėti” (wait and see) politika, 
neutraliųjų — teoriškai nepri
klausoma ir su niekuo į sąjungą 
nesidėjimo politika ir pagaliau 
komunistinė — grobti, sukti, ker
šyti ir apgaudinėti.

Apie demokratų politikų “laukti 
ir žiūrėti” esu plačiau rašęs prieš 
keletą savaičių. Sąryšyje su Ku
bos įvykiais daugelio kraštų, ypač 
mažesniųjų, spauda marginte iš
marginta žiniomis, kad Chruščio
vo pažadas išmontuoti ir išvežti 
raketas namo laikoma preziden
to Kennedy pergale, gi pats Ken
nedy Chruščiovų apšaukė kuone 
“taikos čempionu”.

Arčiau komunistus pažįstan- 
tiems toks aiškinimas yra tikras 
absurdas, o pačių įvykių tikroji 
prasmė yra anglosaksų politikos 
visiškaa bankrotas. Kada masės 
sovietų specialistų ir karinių me
džiagų buvo iškelta į Kubą ir kai 
spauda, net kaikurie politikai rei
kalavo tuojau užimti Kubų, tai 
prez. Kennedy specialiai tautai 
pareiškė, kad stačiai esą nesąmo
nė pradėti karinę intervenciją 
Kuboje, nes jo žiniomis sovietai 
gabena tik ginamuosius ginklus. 
Dar gavęs žodinę garantiją iš 
Gromyko, kad sovietai tepadeda 
kubiečiams tik gynyboje, prez. 
Kennedy ramiai išvyko mitinguo
ti į pietines valstybes. Bet kai 
po savaitės amerikiečių karinė 
žvalgyba parodė prezidentui Ku
bos tereno nuotraukas su akcijai 
pilnai paruoštomis raketomis, nu
kreiptomis į New Yorkų, o stam- 

-besnio kalibro raketomis lizdų 
statyba ėjo pilnu tempu, tada 
prezidentas buvo karo vadų ir 
kongresmanų priverstas imtis 
paskutinės priemonės prieš sovie
tus. O kai ane pažadėjo raketas 
atsiimti, tai atsirado daugybė 
choru šaukiančių, kad tai esą 
JAV ir ypač prezidento pergalė, 
o sovietų pralaimėjimas. Bet tai 
visiškas absurdas.

Visi tie, “wait and see” politi
kos šalininkai turi nepamiršti, 
kad Kuba kaip buvo taip ir liko 
Chruščiovo dispozicijoj ir juo la
biau jie negali džiūgauti, kad ats
tumas tarp U.S.A, ir Kubos pali
ko toks pat — tik 90 mylių, ir 
bolševikai dar suras daugiau prie
monių Amerikai terorizuoti kad 
ir be raketų. Sovietų statomas 
Kuboje žvejų uostas yra ne kam 
kitam, kaip tik sovietiniams ku- 
teriams su atominiais “kiauši
niais" prisiglausti. Jie ras būdų 
grivežti ir kitokių ginklų ir rei- 
alui esant mokės taip užmas

kuoti, kad amerikiečiai jų nega
lės nufotografuoti, žodžiu rake
tų išmontavimas dar Amerikos 
žemyno — tiek šiaurinio, tiek ir 
pietinio iš sovietinės grėsmės dar 
neišvaduoja, bet priešingai, jis 
yra nuolatinėj grėsmėj, kol su
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DETROITO LIETUVIAI 
ĮSIGIJO namus

Namus Detroito lietuviai jau 
turėjo apie 1920-sius metus, bet 
juos prarado didžiosios krizės 
laikais. Iki tol visokiems susibū
rimams, dideliems ir mažiems, 
nuomodavo įvairiose miesto vie
tose. Suvažiavus naujiesiems atei
viams, ištisą dešimtmeti buvo ke
liamas Lietuvių Namų įsigijimo 
klausimas, steigiami komitetai, 
bandoma per LB, bet vis veltui. 
Prieš porų metų iniciatyvos ėmė
si viena iš daugelio organizacijų 
— Dariaus-Girėno Klubas. Suras
ti dideli čekų parduodami rūmai, 
su 500 vietų pagrindine sale, di
dele sporto sale ir daugeliu ki
tokių patalpų. Pinigus pradėjus 
telkti, įsisteigė Detroito Lietuvių 
Namų Draugija, kurios pilnatei
siais nariais yra visi, namų pir
kimui paskolinę nemažiau 100 do
lerių. Namai buvo užpirkti pe
rėtų vasarų, o nuo s.m. spalio 4 
d. galutinai perimti iš čekų. Spa
lio 27 d. įvyko iškilmingas ati 
darymaa ir po to Lietuvių Namuo
se vyks kultūrinė veikla. (E)

LIETUVIS KINIJOS KALĖJIME
Amerikietis lietuvis T. Daunys 

— Downey, lakūnas, buvo pašau
tas virš raud. Kinijos, apkaltin
tas šnipinėjimu ir nuteistas ka
lėjimu Iki gyvos galvos. 

bankrutavusi “wait and see” po
litika nebus pakeista militarinės, 
ūkinės ir politinės akcijos poli
tika.

Neutralistų vadas Nehru tarėsi 
gavęs Dievo pašaukimų atnešti 
pasauliui taiką per neutralumo 
politiką. Jis buvo neutralus ir 
nepasmerkė komunizmo, kai bol
ševikai skerdė Vengrijos begink
lius gyventojus. Jis pats tylėjo ir 
net uždraudė kalbėti, kai Tibetą 
okupavus pabėgo jo valdovas Da
lai Lama, vien tik kad nepažeistų 
neutralumo ir neužrūstintų drau
giško kaimyno.

Istorija tačiau liudija, kad ne

NIKITOS NUOTYKIAI KUBOJE
Visas pasaulis ištisą savaitę gy

veno didžiausia įtampa, kurią su
kėlė Kremliaus diktatorius savo 
užmačia steigti raketų bazes Kubo
je. Regavus į tai JAV-ėms jūrine 
blokada, iškilo realus pavojus, kad 
pasaulinės galybės — JAV-ės ir 
Sov. Sąjunga — gali pradėti tre
čiąjį pasaulinį karą. Kaip traktuo
ja pavergtieji šią įtampą? Paverg
tosios tautos, jų tarpe ir lietuviai, 
karo nenori, jei jis galėtų joms ir 
visam pasauliui atnešti patį bar
bariškiausi sunaikinimą, kokį tik

FOTO PARODA 
ADELAIDĖJE

1. Foto parodą ruošia ALB Krašto Kultūroj Taryboj Foto ir Filmo* 
sekcijos valdyba.

2. Foto paroda įvyks gruodžio mėn. 26-31 d., Adelaidėje.
3. Parodos apimtis:

a. paprasto* nuotraukos, ne mažesnė* 6” x 8”.
b. spalvotos nuotraukos, įvairaus dydžio.
c. transparentai (slides) 35 mm.
d. 8 mm spalvotos filmo*, 50 pėdų ilgio.

4. Viso»e trečiame punkte paminėtose foto srityse eksponatų temos 
laisvo*.

5. Prie kiekvieno eksponato turi būti autoriaus pavardė, adresas 
ir temo* pavadinimas.

6. Eksponatus prisiųsti ligi lapkričio mėn. 80 d. Vytautui Vosyliui, 
68 Cuming Street, MILE END, S.A.

7. Eksponatų premijavimas įvyk* gruodžio mėn. 8 d.
8. Po parodos eksponatai bu* gražinami savininkams ligi 1963.1.15.
9. Vienas asmuo gali išstatyti neribotą skaičių eksponatų, bet už 

kiekvieną eksponatą mokamas įstojimo mokestis, sekančiai:
a. už vieną nuotrauką (paprastą ar spalvotą) — 1 šilingas
b. už vieną transparentą — 6 penai.
c. už vieną filmą — 2 šilingai.

Parodon įstojimo mokestis turi būti atsiųstas kartu su ekspona. 
tais atskirame voke.

10. Šioje parodoje kviečiame dalyvauti visus Australijoje gyvenan
čiu* lietuviu* foto mėgėjus. <

Vacys Ilgūnas
Sekcijos seniūnas

KANADIEČIAI 
MŪSIŠKIŲ PAVYZDŽIU

Kanados lietuviai skautai šių 
vasarų Įsigijo savo stovyklavie
tę.. panašiai kaip ir Sydney lietu
viai skautai. Kanadiečių skautų 
stovyklavietė yra netoli Toronto: 
jie stačiai nusipirko ūkį su miš
keliais ir pro jį tekančia upe 
Rocky Sangcen upės krantų. Pa
tys neturėdami didelių išteklių jie 
paskelbė vajų, kurio rezultatai 
geri: atsirado visa eilė skautų bi
čiulių, kurie simboliškai aukojo 
skautams po kvadratinę pėdų 
skautiškos žemės mokėdami 25 do
lerius už pėdų.

“IZVESTIJOS”
SPAUSDINAMOS VILNIUJE'
Nuo spalio 6 d. Vilniuje pradėta 

spausdinti dalis tiražo Maskvos 
dienraščio “Izvestijos”, kaip tei
giama per radijų ir “Tiesų” — 
vieno iš populiariausių Sovietijos 
laikraščių. Vilniuje spausdinamas 
dienraštis platinamas, be Lietu
vos, dar Latvijoje, Kaliningrado 
srityje, Baltarusijos Gardino sri
ty, o vėliau numatyta įtraukti ir 
Estiją. Dienraštis — jo matricos 
apie pusiaunaktį atgabenamos lėk
tuvu iš Maskvos. Ligi šiol “Izves
tijos” buvo spausdinamos be Mas
kvos, dar Leningrade, Kijeve, 
Vladivostoke ir kituose stambiuo
se miestuose. Pagal “Tiesos” in
formacijas, artimiausiu metu Vil
niuje veikianti ir “Tiesų” bei kt. 
leidinius spausdinanti LKP ck 
laikraščių ir žurnalų leidyklos 

utralumas tol respektuojamas, 
kol iš jo negalima tikėtis jokios 
naudos. Tačiau kai neutralumų 
skelbianti valstybė tampa vienu 
ar kitu atžvilgiu oponentui nau
dinga, niekas jo nesilaiko. Tas 
pats ištiko ir Indijos Nehru ne
utralumą. Raudonieji kiniečiai 
jam puikiai atsimokėjo už jo nuo
lankumą ir staiga užpuolę indų 
pasienio sargybas kelių šimtų 
mylių pasieniu veržiasi į krašto 
gilumą. Tai antrosios neutralios 
politinės linijos bankrotas. Tačiau 
ir šiais atvejais abejotina, ar tie 
“didieji” daug ko iš to pasimo
kys. '

iki šiol žmonija yra pergyvenusi, 
šita prasme pavergtieji trokšta to 
paties, kaip ir daugumas laisvą
jį! vakariečių, — taikos ir ramy
bės. Tiek, kiek Vakaruose yra po
litikų, manančių, jog karo (net ir 
neatominio) kaina per brangi su
mokėti už Rytų Europos tautų 
laisvę ir todėl jo reikią kiekvienu 
atveju vengti, net ir tada, jei 
šioms tautoms grėstų ir amžina 
vergija Sovietų S-gos imperijoje, 
— pavergtųjų troškimai nėra tie 
patys kaip šios rūšies vakariečių. 

spaustuvė pradės spausdinti ir 
dalį “Pravdos” tiražo. Centrinės 
spaudos skubesnis pristatymas į 
pavergtuosius kraštus, drauge ir 
vietinės spaudos stelbimas laiky
tinas dar viena Maskvos rusinimo 
priemonių. (E)

NAUJA ALTo VALDYBA
Spalio 27 d .posėdyje naujoji 

ALTo Valdyba pasiskirstė parei
gomis: L. šimutis — pirmininkas, 
dr. P. Grigaitis pirm, vicepirmi
ninkas, kiti vicepirmininkai — T. 
Blinstrubas, P. Dargia, K. Drau
gelis ir A. Rudis. Inž. Eugenijus 
Bartkus — pirm, sekretorius, 2. 
sekr. — VI. Šimaitis; iždininkas — 
M. Vaidyla; finansų rast.. — J. 
Talalas.

AMERIKIEČIAI VERTINA 
DAILININKO KĘSTUČIO 

ZAPKAUS KŪRYBĄ
Neseniai Čikagoje pasibaigusi 

dail. Kęstučio Zapkaus kūrinių pa
roda susilaukė amerikiečių meno 
sluoksniuose labai gero įvertinimo. 
Jauną menininką dailės kritikai 
amerikiečiai vadina dideliu talen
tu, kuris sukursiąs daug vertingų 
paveikslų.

į V1SUOT. BAŽNYČIOS 
SUVAŽIAVIMĄ ROMOJE 
ATVYKO DAR KETURI 

Iš LIETUVOS
Eltos bendradarbio Romoje pra- 

I nešimu, be Kauno Vysk, adminis
tratoriaus kan. Stankevičiaus, da- 

1 lyvuujančio kaip ekspertas, atvyko 
:Kaišedorių vykupijos vald. kan. 
i P. Bakšnis, Vilniaus arkivysk. val- 
jdytojas kan. č. Krivaitis ir jo 
• kancleris kun. Mažeika. Atvažiavo 
’ir žurnalistas Leopoldas Galdikas.

Tiesa, vakariečiai pripažįsta, kad 
Sovietų Sąjunga siekia užvaldyti 
visų pasaulį, tačiau realus apskai
čiavimas (Chruščiovas vakariečių 
kaip tik laikomas tokiu realistu) 
— Sov. Sąjungos vidaus politiniai 
ir ūkiniai sunkumai, rivalizacija 
su Kinija, Vakarų karinio poten
cialo persvara, nežiūrint geresnių 
sovietinių “sputnikų" ii- toliau le
kiančių raketų, pagaliau nerealus 
sovietų tikėjimas, kad Vakarų ka
pitalistai, savo laisvės ir gero gy
venimo ištižinti, ilgainiui vistiek 
neatsilaikys prieš disciplinuotus ir 
varge užsigrūdinusius komunizmo 
apaštalus, — visa tai, ne vieno va
kariečio nuomone, Chruščiovą tu
rėtų nuo karo sulaikyti. Kubos at
vejis, atrodo, turėtų šį vakariečių 
galvojimą tik patvirtinti: juk ne
lauktai greit, kai įtampa pasiekė 
kulminaciją ir kai jau buvo kal
bama apie JAV-ių invaziją į Ku
bą, Chruščiovas pranešė preziden
tui Kennedžiui likviduosiąs raketų 
bazes Castro saloje. Vadinas, iš 
tikrųjų Kremliaus diktatorius ka
ro bijo. — Galimas dalykas. Ta
čiau tik tol, kol šansai laimėti ne
aiškūs. Todėl vargu ar reiktų 
džiaugtis Chruščiovo rodoma “tai
kos meile” Kubos konflikto atve
ju.

Negalima užmiršti, kad Krem
liaus šefas, niekieno neprovokuo
jamas, pradėjo Kubos avantiūrą; 
JAV po nepasisekusių invazijos 
bandymų buvo netgi viešai pareiš- 
kusios, jog jos negalvoja Castro
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režimų pašalinti jėga, jei tik Ku
bos diktatorius neplėš komunizmo 
į kitas Pietų Amerikos valstybes. 
Tiesioginio pavojaus Castro reži-
mui nebuvo. Todėl Chruščiovo 
avantiūra Kuboje buvo iššaukta 
ne noro apginti salos diktatorių, 
o daug daugiau: Kubą panaudoti 
agresijai prieš JAV ir Pietų Ame
rikos kraštus. Ir tik blokada Vaš
ingtonas laiku užkirto kelią šiam 
Chruščiovo kėslui.

Jei raudonasis caras šiuo tarpu 
nuo agresijos atsisakė, tai nereiš
kia, jog jis neplanuotų naujos ag
resijos Kuboje ar kitur, kur tik 
vakariečiai parodys neryžto ir nuo
laidžiavimo komunizmo atžvilgiu. 
Net nėra negalima prileisti, kad 
ir pačiai Kubos avantiūrai Chruš
čiovą padrąsino vakarietiška nuo
laidų politika (Berlyne, Laose) ir 
nenoras aktyviai angažuotis Rytų 
Europos laisvinimui. Tat reikėtų 
viltis, jog komunistinė avantiūra 
Kuboj, pasaulį atvedusi prie ato
minio karo bedugnės, padės JAV- 
ėms ir visiems vakariečiams tvir
čiau įtikėti, jog tik panaši kieta 

Ina ČMnaitė

LAIŠKAS IŠ

HOLLYWOOD’ O
Ina česnaitė, yra baigusi Mel-

bourne universitetą ir šių metų 
viduryje išvyko pakeliauti po pa
saulį. Daugiau negu vieneriuš me
tus, pabaigus universitetą, dėstė 
kalbas vienoje Melbourne gimnazi
joje. Čia ji rašo savo įspūdžius iš 
Kailfornijos (U.S.A.). Linkime 
Inai sėkmės ir įspūdingiausios ke
lionės ir tikimės, kad šis rašinys 
“M. P-gei” iš jos kelionių nebus 
paskutinis. Red.

★

Mano pažmoniai Hollywood's
Aš dar Hollywood'e — Kalifor

nijoje. čia laikinai planuoju pasi
likti, nes man čia labai patinka — 
ir miestas, ir klimatas ir daug kas. 
Manau čia trumpą laiką padirbėti, 
susitvarkyti dokumentus ir tada 
keliauti toliau.

Esu apsistojusi pas mano gerą 
draugę dar iš vaikystės dienų Vo
kietijos stovyklose, kuri gyvena su 
kita lietuvaite labai patogiam bute.

Vos tik susisiekus man su ja te
lefonu, ji tuč tuojaus pasikvietė 
mane pas save gyventi.

Sunku aprašyt, kokios jos abi 
malonios ir įdomios merginos — 
tikrai vienas malonumas yra su 
jomis būti ii- gyventi. Abi jos yra 
tikrai inteligentiškos, puikiai iš
auklėtos ir užima atsakomingas 
vietas.

Tikrai, man labai pasisekė, nes 
jos yra vienos iš populiariausių, 
veikliausių merginų čionykščių lie
tuvaičių tarpe.

Tų socialių pobūvių dabar tai 
baisiai daug. Visą laiką einam ir 
einam, faktinai tai važiuojam. La
bai man patogu, kad jos abi turi 
mašinas, nes visada nuveža, kur 
reikia, ir daro tai mielai.

Per palyginus trumpą laiką ma
čiau daugiau (taip man sako), ne
gu dauguma žmonių, kurie visą gy
venimą čia praleidę.

Pačiam Los Angeles (Hollywood 
yra tik vienas priemiesčių) buvau 
Disney Land, Marine Land, Knots- 
berry Farm. Visos tos vietos yra 
gerai žinomos ir yra turistų mė
giamos. Pavyzdžiui, Disney Land 
sudaro kalnai, pilys, džiunglės ir 
t.t.... bet viskas atrodo taip realis
tiškai, kad nesinori tikėti, jog kro
kodilai, gyvatės, liūtai yra netikri. 
Nors tai ir vaikiškai skamba, bet 
man šie “žaislai" labai patiko.

Kas kiek arčiau mano lygio bu
vo, tai skyrius, pavaizduojąs kolo- 
sališką pažangą, kaipo rezultatą 
šių dienų mokslų ir chemijos sie
kimų. 

♦i

laikysena komunistinio agreso
riaus atžvilgiu ir laiku įvykdyta 
akcija, kaip ji buvo pademonstruo
ta Kubos užblokavimu, atbaido ko-
munistus nuo karinių avantiūrų. 
Gal dėlto Kubos pamokantis pa
vyzdys sustiprins amerikiečių ryž
tą baigti su nuolaidžiavimų poli
tika visame šaltojo karo fronte 
prieš komunistus. Jei tai įvyktų, 
būtų galima tikėtis, jog vakarie
čiai pradės labiau vertinti paverg
tųjų tautų norus, kad laisvasis pa
saulis aktyviau rezistuotų prieš 
komunizmą ir netgi pereitų ofen
zyvom Jau būtų trumparegiška, 
jei į akis krentančiam tariamam 
“didžiadvasiškumui”, kuriuo sovie
tai nupūtė Kubos krįzę, — ją iš 
tiesų patys vieni užkūrę ir iki 
aukščiausio laipsnio įkaitinę —, 
būtų atsilyginta panašiu Amerikos 
nuolaidumu kituose pavojinguose 
Rytų — Vakarų konfliktuose ( pvz. 
Berlyne), gresiančiuose išsivysty
ti į atominio karo katastrofą. At
rodo, kad kaip tik šito Chruščiovas 
ir siekia. •—

Ina česnaitė, yra baigusi Mel-

Sudarėm ir didesnes kompanijas 
ir vykome apžiūrėti gražių Los 
Angeles apylinkių ir net San Die
gos, kur apžiūrėjome gražų zoolo
gijos sodą, ir stebėjome meksikie- 
tiškus — ispaniškus šokius, kurie 
ten vyksta kas sekmadienį. Kas 
nori — gali įsijungti į juos, bet 
mūsų kavalieriai buvo nedrąsūs, 
tai nebuvo kaip pasireikšti (dabar 
gailiuosi).

Lietuvių skautų “piknikan” su
važiavo apie 500 žmonių. Taip keis
ta buvo matyti tokią galybę lietu
vių kartu, palyginus su apie 50 
daugiausia, kaip per mūsų gegu
žines Albury prie Hume Weir.

Prieš kokią savaitę buvau Be
verly Hills, kur daugumas kino 
žvaigždžių gyvena (jų nepastebėti 
Hollywood’e). Labai gražūs namai, 
visi su maudymosi baseinais ir kai 
kurie iš architektūros taško žiūrint 
tikrai puikūs. Tikras malonumas 
buvo ten pasivažinėti.

Praeitą ketvirtadienį buvau Ho
llywood Bowl ir girdėjau Australi
jos Joan Sutherland. Sunku apsa
kyti, kaip puikiai ji dainuoja. Jos 
balso diapozonas (range) yra kas 
tai nepaprasto. Australai tikrai 
gali ja didžiuotis.

Ji turi čia du pasirodymus, ku
rių antrasis bus sekantį antradie
nį. Labai norėčiau dar sykį jos pa
siklausyti, bet tą vakarą turėsime 
svečių, kurių man dar neteko susi
pažinti. Vienas iš jų esąs baigęs 
filmų industrijos kursą prie uni
versiteto ir esąs labai gabus vy
ras — gerai, kad lietuviai nesnau
džia ir tokioj srity.

Vakar vakare nuvažiavom į ma- 
rijoniečių spektaklį “Les Poupees 
de Paris”, kas ir sudarė visą va
karo programą.

šis menas prasidėjo labai seniai 
Kinijoj, kur naudodavo popierines 
figūrėles užkišdami tarp popie
riaus ir lempos šviesos ir jas ju
dindami. Vėliau tas figūrėles iš
kirpo, nudažė įvairiausiomis spal
vomis. Iš Kinijos jos paplito po 
Javą, Balį, Indiją, Siamą, Persiją, 
Turkiją, kol pagaliau atkeliavo į 
Ameriką, kur indėnai naudojo jas 
per religines apeigas.

Aštuonioliktame šimtmety Atė
nuose — Graikijoje buvo pasta
tytas Krofft teatras ir tada tai 
tikrai prasidėjo šis menas. Tie 
Krofft broliai labai pagarsėjo sa
vo gabumais ir dabar jų anūkai 
platina šį meną Amerikoje.

Tokias informacijas perskaičiusi 
programoje, su nekantrumu ir pa
kilia nuotaika laukiau pradžios.

Reikia pripažinti, kad technišku 
atžvilgiu tos marijonetės nepap
rastai gyvai atrodo. Visi judesiai 
įtikinančiai reprezentuoja gyvo 
žmogaus judesius. Labai gaila ta
čiau, kad turinio atžvilgiu ta pro
grama labai “skysta” ir perpildyta 
pigiais vulgariais juokais. Visos 
marijonetės buvo ištisai “parižie- 
tiškos” dvasia ir aprėdalais (o ir 
didėlis trūkumas jų), šlykščiais 
judesiais ir tikrai užgavo nebent 
mano asmeninę savigarbą.

Tikrai gaila, kad turint tokius 
gabumus, tie Krafft broleliai ne
galėjo panaudoti tų marijonečių 
kilnesniam turiniui.

Aišku, kame dalykas: daugumai 
tokio turinio programos patinka. 
Taigi, žinodami, kad su tokio ly
gio programa jie patrauks daug 
žmonių, tie broleliai papildo masių 
reikalavimus ir, aišku, savo kiše- 
nius.

Gaila, kad menas taip dažnai yra 
paaukotas materializmui.

2
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VIENIŠAS MEDIS LYGUMOSE
(60 metu poetui vysk. A. Baranauskui mirus)

IS “KELIONES PETEKBURKAN"

Lapkričio 13 d. sueina lygiai 
60 metų, kaip mirė dar vienas 
didelis lietuvių tautos poetas vys
kupas Antanas Baranauskas. 
Gaila, kad jo poetinis talentas 
taip staiga perdegė, kaip kad 
pradžioje gaisru buvo užsilieps
nojęs. Nežiūrint to, jo kūryba 
yra tiek originali, nors ir negau
si, kad ji neprarado savo grožio 
ir spindesio iki šiai dienai ir ne
praras, kol tikroji kūryba žmo
gui galios kaip kūryba.

Vysk. Antanas Baranauskas 
yra vienas iš didžiųjų anykštėnų 
Antanų (Antanas Vienažindys, 
Antanas Strazdelis, Antanas Žu
kauskas — Vienuolis) priskaitant 
ton draugėn dar vienų Jonų (Bi
liūnų), kurie lietuvių literatūroje 
sudaro epochinės reikšmės bran
duolį. Daug mūsų rašytojų, ypač 
poetu po Maironio sparnu ir liko 
jo šešėlyje, tačiau Antanas Bara
nauskas savo gaivališku talento 
prasiveržimu išsikovojo sau atski
rų ir nepriklausomų vietų mūsų 
literatūroje. Neskaitant jo progi
nių ir net pamokslitrių eilėraščių

(a la “Giesmininko pasikalbėji
mas su Lietuva”), jo kūrybos 
branduolį sudaro “Anykščių Ši
lelio” poema, kurios pavydėtų ne 
vienas pasaulinio garso nemirtin
gasis. Su juo gretintis tegali iš 
mūsiškių nebent Kristijonas Do
nelaitis.

Vysk. Antanas Baranauskas gi
mė 1835 m. sausio 17 d. prie 
Anykščių ūkininkų šeimoje. Kaip 
silpnos sveikatos berniukų ir ne
pajėgų ūkio reikalams tėvai ati
davė jį j mokyklų Rumšiškėse. 
Jų baigęs gavo raštininko tarny
ba ir vėliau, įsigijęs keturių kla
sių atestatų įstojo į Varnių ku
nigų seminarijų, o iš čia į Petra
pilio Dvasinę Akademijų. Čia bū
damas jis ir parašo savo Anykščių 
šilelį, kaip pasakojama, vien tik 
vadovaudamasis tautine ambicija 
ir norėdamas įrodyti lietuvių kal
bos pranašumų. Jo eilėraščiai, su
darų vienų ciklų “Kelionė Peter
burgan” yra nepaprastai stiprūs 
patriotiniais ir antirusiškais mo
tyvais. Su Peterburku jo poetinė 
fazė užsibaigė. Stojęs profeso-

POSMAI IS “ANYKŠČIŲ ŠILELIO”

Miškan, būdavo eini — tai net akį veria; 
Vat, taip linksmina dūšią, užu širdies tveria, 
Kad net širdžiai apsalus ne kartą galvojai: 
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj? 
Kur tik žiūri, vis gražu žalia, liekna, gryna, 
Kur tik uostai vis miela: giria nosį trina. 
Kur tik klausai, vis linskma: šlama, ūžia, siaudžia, 
Ką tik jauti vis ramu: širdį glosto, graudžia.

*
Žali ėgliui, kaip kvietkai po dirvonus keri; 
Tarp jų kiškiai guli, kurapkos vaikus peri. 
Krūmai, žole barzdoti, kraštais mišką riečia, 
Ir linijos parėjos skersai mišką šviečia. 
Alksniai, lepšių sodyba, palaukėm sužėlę, 
Šakoms kekes riešutų lazdynai iškėlę, 
Atokaitoj brandina. E, karklai po slėnį 
Tarp liulančių paversmių pamėgo pavėnę. 
Putinai krauju varva, serbentai po Šlavę 
Ir paliūnėms kur-ne-kur prieglaudą pagavę. 
Baltasai miškas kalnais kaip tik padaboji: 
Čia berželiai kaip meldai pašlavį apstoję. 
Čia visais lapais dreba epušės nusigandę 
Kožnoj klaiką nekantrios žalktyčios atrandi.

*
Ai siaudžia gražiai miškas, ne tik kvepia gardžiai, 
Siaudžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai. 
Vidunakty taip tyku, kad girdi, kaip jaunas 
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas.
Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.

(Paimtas iš neseniai išėjusios

Gyveno Pietų Australijos sosti
nės (čia kur tik didesnis miestas, 
vadinasi sostine) senakampyje du 
draugu dar iš Lietuvos: Petras 
Ragaišis (kiek susitepęs su tauti
ninkais) ir Jonas Balaišis (išlai
kęs nekaltybę). Kas sekmadienis 
abudu eidavo į Šv. Juozapo bažny
čių švetnoriuje nesislėpdavo už 
krūmo nuo bilietų pardavinėtojų, 
na, žodžiu, drauge gerdavo, drau
ge pagiriodavo, o išsipagirioję abu 
pasižadėdavo daugiau nebegerti, 
po to vėl pasilakdavo, kad turėtų 
progos naujiems pažadams. Gyve
no sandermingai, abudu sąžiningai 
rėmė bendruomenės namų idėjų, 
šeštadieniais su tamsa pradėdavo 
ir su tamsa baigdavo talkavimą.

Bet gi vieno šeštadienio rytų Jo
nas Balaišis (išlaikęs nekaltybę) 
tarė Petrui Ragaišiui (kiek susi
tepusiam) :

— Šiandien eisim talkaut kata
likų parapijai. Žinai, abudu esam 
krikštyti, reikia žmonėms padėti. 
Juk ir jie lietuviai, kentėjo nuo 
tautininkų, nuo bolševikų, tegu da
bar turtingiau pagyvena nors ir 
svetimame krašte, toli nuo pavojų.

— Ei, Jonai, jeigu tu čia su 
pirštu dūri į akį man', tai mauni 
pro šalį. — pasišiaušė Petras Ra
gaišis. — Nors ir buvau tarnybos 
išlaikymo labui prisirašęs prie tau
tininkų, bet niekada nieko neper
sekiojau ir kas sekmadienį eida-

| vau bažnyčion, kaip tatai darydavo
■■reL'

TONAS

knygos “Daina iš kito galo”)

net patsai partijos bosas Smetona.
— Tad ar eini, ar neini talkon 

kitų šeštadienį? —klausė Jonas, 
baigdamas bendrai virtų vakarie
nę bei krapštydamas dantį prieš 
indų plovimų.

— Žinai, Jonai, — tarė susirū
pinęs Ragaišis, rinkdamas stalų 
po vakarienės, kurių šiame ko
merciniame krašte vadina pietu
mis, — padarysime šitaip: vienų 
šeštadieni abudu eisim į lietuvių 
namus talkaut, o kitą — į Rymo 
katalikų parapiją.

Taip ir padarė kaip seni, geri 
draugai ir Rymo katalikai lietu
viai.

Sunkus fizinis darbas vyksta pil
na įkrova aplink lietuvių namų. 
Petras su dalba judina akmenį. Jo
nas su lopeta maišo cementų. Pa
mažėle susicementuoja jauki lietu
viška nuotaika, bet paskui, žodis 
po žodžio, talkininkai ima varyti 
ant parapininkų:

— Irgi, matai, įsigaidė už lietu
viškus pinigus steigt davatkynų 
australams.

— Bendruomenės atplaišos!
O vienas pusamžis vyrukas, dir

bęs prie cemento su Jonu, per ne
atsargumų (tur būt, sirgo pagirio
mis) įvirto cemento mišrainėn ir 
ėmė blevyzgoti:

— Tai tu čia, šventakupri, ma
ne pastūmei, ką?

Ragaišis su Balaišiu kitų šešta
dienį nuėjo į Rymo lietuvių namus, 

liauti Baranauskas pasiduoda mo
ksliniams darbams, kaip kalboty
rai, matematikai, teologijai, o 
būdamas Seinų vyskupu visa aist
ra panūsta versti į lietuvių kalbų 
Šventąjį Raštų. Taip jis ir miršta 
šito didelio darbo neužbaigęs 
1902 m. lapkričio 13 d. Palaido
tas Seinuose.

Galimas daiktas, kad prisimin
damas savo jaunystės revoliuci
nius posmus ir norėdamas pasi
rodyti nuosaikus A. Baranauskas 
gerokai pavėluotai parašo savo 
didaktinės kūrybos poemų “Gies
mininko pasikalbėjimas su Lietu
va”, kuri yra aiškus liudijimas, 
kaip poetas, praradęs kūrybinį 
įkvėpimų pereina į moralistus. Su 
šiuo A. Baranausko kūryba ir bai
giasi. Toliau jis panūsta į moks
linius darbus, kaip kalbotyra, net 
matematika.

Nežiūrint šio trumpo bet vul- 
kaniško prasiveržimo Antanas 
Baranauskas mūsų literatūroje 
turi labai skirtingų pozicijų: jis 
savo epochoje yra vienišas, kaip 
kad vienišas pasiliko savu laiku 
Don'elaitis: niekas iš lietuvių ši
tuo keliu nėjo, niekas jo ir ne
pasekė. Tai yra vienišas medis 
lygumoje — juo labiau matomas 
ir neaplenkiamas!

L.D.

NAUJOS
KNYGOS

P. ORINTAITĖS\ romano “Dau- 
biškės inteligentai” 1 ir II tomai 
baigti spausdinti ir atiduoti knyg
rišyklom Leidžia “Nidos” Knygų 
klubas Londone.

IŠLEISTOS DVI NAUJOS 
LIET. ^KNYGOS — abi premijuo
tos. Tai J. Kralikausko “Titna
go ugnis” ir A. Vambuto pasakų 
ir padavimų knyga “Trys saka
lai”. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas Čikagoje.

P. GAUČYS į lietuvių kalbų iš
vertė Romulo Gallegos, Venezu- 
elos rašytojo, romanų “Laukinė 
moteris”.

“LIETUVIŲ DIENŲ” leidykla 
jau išleido informacinį leidinį 
angliškai apie Lietuvą ir lietuvių 
kovas už laisvę. Knygos vardas 
— “Lithuania — Land of Heroes'L 
Leidinio red. L. Valiukas.

gavo lopetas, maišiklius, užvirė 
darbas visa sparta, kiek tai įma
noma neapmokamų savanorių są
lygomis, užsimezgė graži tarpusa- 
vė darna. Tik per arbatos pertrau
ką vienas talkininkas ir besakąs:

— Ubagai tie bendruomeninkai! 
Ar gali jie susilyginti su mūsų rū
mais?

— Ne jų, voldemarininkų, no
siai! Maskvos išperos!

Vienas petingas šventakupris, 
dirbęs kartu su Petru prie parke
to darbų, kažkaip įpinkliojo koją 
išardyton skylėn ir besipainioda- 
mas ima bliurbti:

— Tai tu čia man pritaisei kil
pas, bedievi!

Trečiadienio vakare Petras su 
Jonu valgė be apetito, kąsniai 
skersinosi gerklėje, veršienos keps
nyje, atrodė, nebuvo nieko dau
giau kaip tik gyslos ir mamai.

— Tai kur sekantį šeštadienį 
eismą? — tampydamas kremzlę 
lyg amerikonišką gumų liūdnai 
paklausė Petras.

— Aš manau taip, jeigu tu nie
ko neturėsi prieš, — be ūpo atsakė 
Jonas, — aš eisiu į parapijų, o tu 
eik į lietuvnamį.

Bendruomenės kieme tų šešta
dienį buvo daug darbo, dėl to nie
kas neturėjo didelio noro politikuo
ti. Tik moterų sekcijos pietų metu 
vienas bendruomeninkas, matyt, 
kiek metęs, jau ir kabinasi prie 
Petro:

— O tu čia ko dabar maišaisi? 
Juk pereitą šeštadienį talkavai da- 
vatkynui. Abiems geras nori būt, 
ką, po velnių?

Vakarienės metu, grįžęs iš 
šventnamio, Jonas pasakojo:

— Manęs irgi vos neprimušė vie
nas Rymo katalikas, iš kažkur pa
tyręs, kad talkavau ir lietuvių na-

Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda, 
Tegu, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi, ir juoda.

Nori savo valdžios peiliu 
Mums širdis supjaustyt, 
Nori savo ledu šaltu 
Krūtines apkaustyt.

Neįveiksi, sūnau šiaurės: 
Mūsų širdys tvirtos, — 
Seniai buvo išmėgintos, 
Seniai keptos, virtos.

★

Ne taip skamba akmenėliai 
Pasagom daužyti, 
Kaip vaitoja mūsų broliai 
Siaurėn nuvaryti.

Ne taip puola drėgnas rūkas 
Kaip dienelė švinta 
Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta.

PASAKA SCENOJE
Žmogaus fantazija yra tokia la

ki, kad ji nuolat jieško kelių pra
siveržti. Senais laikais, neturėda
mi tinkamų techniškų priemonių 
(kaip raštas, spauda, teatras ir 
t.t.), kūrybinį fantazijos veržlu
mą žmonės išreiškė įvairiais pa
sakojimais.

Kariai, grįžę iš karų pasakoda
vo savo nuotykius šeimai ir arti
miesiems, tikrus atsitikimus pa
gražindami. įvairių religiją skel
bėjai, norėdami žmones prie savo 
peršamos religijos stipriau pririš
ti, išgalvodavo susitikimus su 
dievais, kuriuose dievai neva kal
bėję, pamokę, grąsinę. Grįžę į sa
vo kraštų, įvairūs keliautojui, 
pirkliai, pasakodami nereikšmin
gus atsitikimus, svetimose šaly
se patirtus, apipindavo nebūtomis 
situacijomis. Beturčiai, stebėda
mi ištaigingą turtuolių gyvenimą, 
patys būdami suvargę, svajodavo 
apie geresnį gyvenimą ir tarsi pa- 
guosdami save, išgalvodavo įvai
rių pasakų apie staigius beturčių 
pralobimus, o turtuolių nuskur
dimus ir t.t.

Pasaka yra pats paprasčiausias 
pasakojimas, daugiausia paplitęs, 
labiausiai mėgstamas dėl trum
pumo, aiškumo. Visos pasakos tu
ri laimingą pabaigą. Niekas jo
mis netiki, tačiau visi su malonu
mu klausosi. Mėgsta jas vaikai, 
mėgsta ir suaugusieji.

Jau kuris laikas pasakos įsce- 
nizuojamos. Pasakos yra patrau
kusios teatrų ir filmų režisorių 
dėmesį, nes pritaikant jas scenai, 
puiki proga kūrybinei fantazijai 
sužvilgėti gražiausiomis spalvomis, 
suskambėti stebuklingiausiais to
nais. Įscenizuojant pasaką fanta
zijos žaidimas naudojasi neribota 
laisve.

Režisorius gali kurti situacijas 
besivadovaudamas nuostabia kom
pozicija, nieko bendra su tikrove 
neturinčia ir vis dėlto patenkinti 
estetinį žiūrovų jausmą. Žiūrovai 
mielai leidžiasi sau akis apdum
ti melu, jei tas melas suteikia 
malonų nusiteikimą. Čia — prie
šingai dramai, komedijai, ar šiaip 
pjesei — kuo mažiau bendro su 
tikrove — tuo įdomiau.

Aktoriai, vaidybinio meno besi
moką, ar tik ką užbaigę, veržte 
veržiasi vaidinti įscenizuotoj pa
sakoj, nes čia jiems nereikia at
likti pačios sunkiausios užduoties 
scenoje: jausmo kūrimo ir nuotai
kos perdavimo. Aktoriui, prade
dančiam dirbti savo profesijoj — 
— teatre, svarbu pradžioje gauti 
rolių, kurias galima atlikti teisin- 

mams...
— Tai ką darysma dabar? — 

paklausė Petras, atkimšdamas ki
tą alaus butelį.

* — Nežinau, — atsakė Jonas, 
kramtydamas sausą sūrį, — už
mušk mane, nežinau!

— O gal geriau neiti nei pas 
vienus, nei pas kitus? Nesikenčia 
tie blevyzgažodžiai ir gana!

— Ne, lietuvybė neišsilaikys ant 
kojų. Geriau tu stok bendruome- 
nėn, o aš stosiu parapijom Balsuo- 
sim kaip lieps, aukosim kiek pra
šys, gal po to ir nereiks koliotis.

Taip du draugu dar iš Lietuvos 
ir padarė.

Vieną sekmadienio naktį Jonas 
grįžta iš savo susirinkimo, o Pet
ras — iš savo. Vakarienę virti iš 
eilės turėjo Petras, bet dabar 
jiedu sėdėjo kaip žydai su kepu
rėmis, nenusivilkę tylūs.

— Tai ko gi nepajudi, Maskvos 
išpera? Juk matai, kad išalkę it 
vilkai

— Jokiems šventakupriams aš 
daugiau nevirsiu vakarienės!

Ant rytojaus du draugu dar iš 
Lietuvos traukė burtus, kuriam iš
sikraustyti iš buto, o po to, nė ne
atsisveikinę, išsiskyrė. 

gai išpildytomis techniškomis prie
monėmis. Aktoriui gi ir yra svar
bu priprasti techniškai taisyklin
gai scenoje laikytis, kad vėliau, 
įgudęs, galėtų kurti vientisų cha
rakterį, nejučiomis ateinančių 
techniškų priemonių pagalba.

Dekoratorius, paprašytas įsce- 
nizuotai pasakai dekoracijas pa
ruošti, griebiasi to darbo su malo
numu, nes čia, jokių taisyklių ne
varžomas, galės atsiduoti savo in
dividualiam meniškam gabumui ir 
skoningam spalvų derinimui, tuo 
suteikdamas ne tik sau, bet ir 
žiūrovui aukščiausių estetinį pasi
gėrėjimą. O drabužių siuvėjai, 
teatrui priklausą, paprašyti pasa
kų personažams drabužius pasiūti, 
tarsi atgyja, nes čia jiems atsive
ria vienintelis langas, pro kurį jų 
— siuvėjų fantazijai leidžiama 
laisviau žaisti, nes dramose, ko
medijose ar pjesėse jie yra suvar
žyti ar tam tikro luomo, ar šimt
mečio madomis; kartais net nuo
taika, kurią aktoriai išreikš, už
deda tarsi varžtų tiek mados, tiek 
spalvų atžvilgiu.

Pasakos yra vienintelis žanras, 
tinkamas vaikams vaidinti. Vaikai 
sugeba scenoje patikėti situacijų 
tikrumu, tačiau, vaikiškas, dar 
nesubrendęs protas nepajėgia 
jausti įsivaizduoto (sau primesto) 
jausmo. Vaidinant pasakos charak
terius jausmas ir nereikalingas.

Mūsų tautosaka yra turtinga 
įvairiomis pasakomis ir vienų iš tų,

V. ATUTIS

PALIK AŠARAS MASKVOJE
“Leave Your Tears in Moscow” 

—. taip vadinasi Amerikoje išleis
ti Barboros Armonienės pergyve
nimai ir visas jos vargų kelias, 
papasakoti A.L. Nasvyčiui. Daug 
iškentėjusiai lietuvei nuo Pasva
lio 1960 metų pradžioje pasisekė 
išvykti iš Sovietijos ir pradėti 
gyvenimą JAV. Dabar Armonai 
su dukterim ir sūnum vėl gyvena 
drauge.

Tai nėra išgalvoto^ istorijos, 
bet Sibiro tremtinės ir jos ma
žučio sūnelio vargo ir pastangų 
aprašymas, nekaltai iškentėtų 
kančių kronika, surašyta papras
tai, suprantamai. Pažįstantiems 
komunistinės Sovietijos gyvenimų 
net kartais atrodo, jog papasako
ta peršvelniai, bet po tuo sklan
dumu slypi visa baisi tikrovė, ku
ri net ir tokiais žodžiais, kaip ši
toje knygoje, nukrečia šiurpu ir 
skaitantį verčia susimąstyti.

Pagyvenę kelis metus Cleve- 
lande, Armonai 1935 metais grįžo 
savo ūkin šiaurės Lietuvoje. 
Trumpai, tiksliai ir realiai Ar- 
monienė pasakoja, kaip visai prieš 
karo pradžią jos vyras ir duktė 
išvyko vėl į Ameriką, tikėdamie
si greit ir ją su neseniai gimusiu 
sūnum atsiimti, bet karo eiga su
trukdė visus bandymus. Ji matė 
visą pirmąją sovietų okupacijų ir 
pergyveno vokiečių metus. Tie
siog klaiku vėliau skaityti tokius 
beviltiškai kenčiančios moteriškės 
samprotavimus, pagal kuriuos aiš
kėja, kad faktai šneka už tai, jog 
net masiniai šaudymai, vykdyti 
okupantų vokiečių, atrodę huma
niškesni, negu nekaltų žmonių pa
lengva vykstanti likvidacija so
vietiniame Sibire.

Apie Armonienės gyvenvietę 
1944 metų vasarų 6 savaites siau
tė fronto kovos. Maždaug tuo

KultūrinėsV
žinios

J. MEKO filmas “Medžių gink
lai" — Guns of Trees — gavo pir
mųjų premijų tarptautiniame fil
mų festivalyje Porretta Terme, 
Italijoje. Festivalyje dalyvavo 16 
valstybių filmininkai. Meko filmas 
įvertintas geriau už festivalyje 
pristatytų prancūzų “Jules et 
Jim” ir lenkų “Motina Joana iš 
angelų”. •

DAIL. V. PETRAVIČIAUS iliu
struotų pasakų “Gulbė karaliaus 
pati” švietimo taryba pristatė iš
leisti Kultūros Fondui. Šios pasa
kos išleidimas reikšmingas netik 
kaip pastatymas vaikams, bet kar
tu pristatymas ir mūsų iškilaus 
dailininko kūrybos.•

P. SEGATAS, senas Amerikos 
lietuvis, 80 m. amž., rašo eiles. 
Nežiūrint senatvės, dar šiemet iš
leidžia antrų eilių rinkinį “Plauki, 
mano laiveli”.

ANT. TAMOŠAIČIO dailės pa
roda surengta Čikagoje M.K. 
Čiurlionio galerijoje. Ji gausi pa
veikslais — 30 tapybos, 25 akva
relės ir 20 grafikos — litografi
jos darbų. A. Tamošaičio darbai 
labai lietuviški ir modernūs. Ta
pybos ir akvarelės darbai didelio 
formato. Keliolika darbų sukur
ta religinėmis temomis liet, liau
dies meno dvasioje.

•
Vilniaus radijo žiniomis, šiuo 

metu Vilniuje Mokslų akademijos 
institutuose dirba daugiau kaip 
220 mokslo kandidatų ir 8 mokslo 
daktarai. •

Vilniaus filharmonijos scenoje 
įrengti iš Rytų Vokietjjos, Pots
damo atgabenti vargonai. Juos 
montavo atvykę vokiečiai specia
listai.

būtent “Sigutę”, ponia Saudar- 
gienė pritaikė scenai ir jau baigia 
su vaikučiais surežisuoti.

Dekoratorium pakviestas p., A. 
Plūkas, kurio dekoracijos “Batuo
tam Katinui" ir “Aušros Sūnu
ms”, žiūrovams paliko nepamirš
tamą įspūdį.

Šių dviejų kūrėjų sujungti me
niški gabumai pasakos “Sigutės” 
pastatymu visus atsilankiusius 
maloniai ir estetiškai nuteiks.

A. L. — G.

metu jai pasisekė nurašyti laiškų 
vyrui, bet visos pastangos išvyk
ti nuėjo niekais. Tiesa, 1947 me
tais jai pasisekė nuvažiuoti Mask
von ir ten ji pradėjo klibinti mi
nisterijų duris. Ieškant leidimo 
kelionei, susidurta su trumpu at
sakymu: lai momentaliai grįžta 
Lietuvon, nes Maskvoje neteisėtai 
ieškanti leidimo; ir jeigu dar čia 
maišysis, tai atsidurs kalėjime ir 
Sibire.

Moteriškė grįžo šiaurės Lietu
von ir šiaip taip stengėsi atiduoti 
duokles, suvesti galą su galu. Iš
girdusi, kad Rygoje esą galima 
gauti vaikiškų batukų sūnui, ren
gėsi eiti jų pirkti, bet 1948.V.22 
buvo suimta ir ištremta visam am
žiui Sibiran. Galima priekabė, 
mat, atsirado, kai ji vienai suim
tai kaimynų šeimai parodė bent 
kiek geros širdies. Stribai ir ki
toks plaukas tiesiog nežmoniškai 
žiauriai elgėsi su laisvės kovoto
jais ir kovos nesiliovė ligi 1953 
metų. įdomus yra "patefono nuo
tykis”: Armonų turėtas geras pa
tefonas atsidūrė po jos ištrėmi
mo kažkuriame raudonajame kam
pelyje, tik galvutės komunistai 
negalėjo atrasti. Tad vėliau Si
bire gavo laišką, kuriame prašo
ma pasakyti, kur paslėpusi jų. 
Armonienė pradėjo derybas, pra
šydama atsiųsti taukų, tačiau iš 
to nieko neišėjo. Vėliau tinkamos 
dalys atsivežta iš Rygos ir tas- 
pats patefonas dar tebevartota, 
kada ji grįžo iš.'Mongolijos...

Deportacijų baisumas matyti iš 
tokių faktų: jos transportu iš
siųsta maždaug 2400 žmonių, su
kišus juos į 60 prekinių vagonų. 
Paskirtis — Mongolijos pasienis 
pabaikalėje apie Irkuckų. čerem- 
chovan atgabenta ir Novostroi- 
kon paskirta 130 lietuvių šeimų.

(Nukelta psl. 4)
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KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENE
STIPRĖJA

KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos sesija įvyko 
rugsėjo 15-16 dienomis Otavoje. 
Kaip iš buv. Kanados Krašto 
Valdybos pirm. S. Kęsgailos pra
nešimo paaiškėja, Kanadoj lie-f 
tuvių tarpe bendruomeninė dvasia 
kaskart stiprėja: nuo 1959 m. iki 
šios sesijos įsisteigė daugiau apy
linkių, šiuose tarybos atstovų 
rinkimuose dalyvavo didesnis pro
centas balsuotojų, krašto valdy
bos pajamos pereitą kadenciją 
žymiai pakilusios. Tas liudija, kad 
Kanados lietuvių tarpe bendruo
meninė dvasia kaskart vis giliau 
leidžia šaknis ir pati bendruome
nė konsoliduojasi ir stiprėja. Ben
druomenei konsoliduotis netruk
do nei partiniai, nei pasaulėžiū
riniai skirtumai, išskyrus komu
nistus, kurių yra senųjų Kanados 
lietuvių ateivių tarpe. Gal būt 
šita rakštis iš kitos pusės ir pri
sideda užmiršti savas ambicijas 
ir stiprėti viduje. Iš Kanados Lie
tuvių Bendruomenės veiklos pa
žymėtina kasmet rengiama Kana
dos Lietuvių Diena, kuri šiais 
metais vyko Vindsore. Kaip ži
noma, Kanados Lietuvių Diena 
savo charakteriu panaši į mūsiš
kes Meno Dienas, tik jie savo die
ną ruošia kiekvienais metais, ir 
"ši paskutinė buvo devintoji. Tu
rėdami savo tarpe Kanados val
džios pripažintą Lietuvos Konsu
lą, kanadiečiai per jį išvysto ga
na reikšmingą politinę veiklą Lie
tuvos klausimu. Kanados L. B- 
nės Krašto Valdyba pripažįsta, 
kad sėkmingiausias bendradarbia-

apylinkėmis vyksta per 
Krašto Valdybos narių

vimas su 
asmeninį 
kontaktą. Kanada kaip ir Aus
tralija labai erdvus kraštas, tad 
visas apylinkes krašto valdybos 
nariams aplankyti vien ' tik dėl 
piniginių išteklių neįmanoma, vis 
tik kanadiškės krašto valdybos 
patirtimi asmeninis kontaktas su 
apylinkėmis davė nepaprastai ge
rų rezultatų. (Ar nevertėtų šito 
kelio išbandyti Australijoj?). Ka
nados Krašto valdyba neturi savo 
laikraščio, bet ją ir visą bendruo
menę nuoširdžiai palaiko ir re
mia išeiną Kanadoje abu privatūs 
laikraščiai: Nepriklausoma Lietu
va ir Tėviškės Žiburiai.

Kanados Krašto Tarybos sesijo
je buvo priimta visa eilė rezoliu
cijų. Iš jų pravartu su kaikurio- 
mis ir mums, australiečiams susi
pažinti. štai kaikurios iš jų:

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Taryba nutaria, kad 
įprasmintume ir atžymėtume kiek-

ADELAIDĖS MITINGO 
ATGARSIAI

Spalio 3 d. Adelaidėje įvykęs 
mitingas, suorganizuotas 
ninku prieš komunizmą”
juos buvo rašyta M.P. Nr. 39) su
silaukė atgarsių.

Tarptautinis komitetas, suren
gęs minėtą mitingą, yra gavęs 
daug laiškų su padėkomis ir kvie
timais dalyvauti su pranešimais 
kitoms organizacijoms. Pirmiau
sia komiteto pirmininką pakvietė

“liudi-
(apie

savovienus metus, praleistus rie 
laisvoje šalyje, šiuo juos pava
dinti kokiu nors reikšmingu ir iš
skirtinu vardu. Sekančius 1963- 
sius metus pavadinant SUKILĖ
LIŲ METAIS. Jie turėtų būti 
skirti 1863 m. sukilimo šimtme
čiui prisiminti, bet taip pat ir vi
siems mūsų tautos visų laikų įni
rusiems ar gyviems sukilėliams, 
kovojusiems ir kovojantiems prieš 
visas vergijas už savo krašto lais
vę. (čia reikia pastebėti kad idė
ja šiuos metus pavadinti Mairo
nio metais irgi kilo kanadiškių 
tarpe, Red.).

KLB Krašto Taryba yra nuo
monės, kad šeima yra pagrindinis 
priaugančios kartos lietuvybės iš
laikymo veiksnys ir dėl to lietu
viško prieauglio problemą laiko 
pačia svarbiausia išeivijos gyve
nime. Tačiau su gailesčiu turi 
pastebėti, kad mūsų vyresnioji 
karta dažnai lengvabūdiškai išsi
žada savo kalbos šeimoje ir tokiu

būdu sugriauna pačius lietuvybės 
pagrindus. Todėl Krašto Taryba 
kviečia motinas ir tėvus rimtai 
susirūpinti savo gimtosios kalbos 
išlaikymu.

KLB Krašto Taryba sveikina 
pasaulio lietuvių bendruomenės 
sudarytąją Kultūros Tarybą, lin
kėdama jai sėkmės koordinuo
jant mūsų švietimą ir kultūrinę 
veiklą ir kviečia visus lietuvius 
besąlygiškai remti ją, kad jos dar
bas būtų našus ir svarus.

*
Suvažiavimo rezoliucijos^ dar 

yra sveikinimai 
tiems tėvynėje, 
fed. vyriausybei 
ei ją pavergtųjų 
ii- kt.

vergiją kenčian- 
padėka Kanados 
už parodytų ak- 
tautų reikalais

šiuo metu 
P. Lukoševičius —• 
(479 Bourbonnais

*
Kanados Lietuvių Bendruomc. 

nės Krašto Valdybą 
sudaro: Dr. 
pirmininkas
Str., LaSalle, P.O.), inž. I. Mališ- 
ka — sekr., vicepirmininkai: Dr. 
J. šemogas, A. Norkeliūnas. Ižd. 
agr. P. Rudinskas, Kultūros Fon
do pirmininkas Tėvas J. Borevi- 
čius, S.J., (Šalpos Fondo pirm. 
Jonas Adomaitis. Protokolo sek
retorius Dr. V. Pavilanis. KLB 
informacijai, kuri yra ir politinis 
komitetas, vadovauja J. Kardelis.
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI

PALIK AS ARAS
(Atkelta 

tame “miš- 
dirbo genė- 

rąstus, o

cibulis ar koks sėtinys jau 
graži ir brangi dovana. User- 
lageryje kažkas iš Armonie- 
pavogė šaukštų su nulaužtu

“turtin- 
paverčia 
ir visos

Iš pradžių Armonienė 
ko pramonės centre” 
utuua ir sKaluyaama 
pasKui laimingu būdu gavo dar-
oo pačioje stovykloje. Pradėta 
uždirbti daugiau tiktai atgabenus 
mašinų bei įrankių iš Rytų Vo
kietijos ir Čekoslovakijos. Jeigu 
žmonės laikėsi, tai tik dėl to, kad 
dar turėjo vieną — kitą ryšulėlį 
iš Lietuvos. Jeigu ne retkartėm 
gaunami iš vyro amerikoniški 
siuntiniai, Armonienė ir jos Jo
nukas, ji sakosi, nebūtų išlikę gy
vi.

Kai siuntinyje atrado adatų, 
kiti ją pradėjo skaityti 
ga”. Skurdas ir adatą 
turtu! Pamažu paaiškėjo
tenykštės komunistinės santvar
kos pagrindas — netepsi, neva
žiuosi. Tačiau dar ir dabar Armo
nienė negali atsistebėti ir atsigė
rėti vargstančių Sibire lietuvių 
solidarumu ir artimo meile. (Ko
kios gilios dvasios yra tie vargšai, 
matyti čia vakaruose jau ir iš to
kios Sibiro lietuvaičių maldakny
gės, kuri dabar išversta į svarbią
sias Vakarų pasaulio kalbas.)

Irkucke Barborai teko gyventi 
mongolų jurtose, kuriose dar ne
seniai laikyta karo belaisviai ir 
pavolgės vokiečiai. 1951 m. rug
pjūčio 2 dieną ją suėmė, sufabri
kavus bylą, o gruodžio 27 ji buvo 
nuteista 25 metams (aukščiausia 
bausmė!) po ilgo ir fantastiško tar
dymo. Tuo metu ji pastebėjo, kad 
nesvarbu, ką besakytum, vistiek 
būsi baustas, tad tardytojo pa
klausta, kaip kalbėsianti, ar kaip 
draugas, ar kaip priešas, atsakė, 
kad jei tardytojas būtų kaip 
draugas, tai jos čia nelaikytų. 
Kai vienam žmoniskesniam sargy- 
oiniui 
vyras 
-abar 
ma.

Sekė sunkūs metai įvairiuoe 
priverčiamo darbų “pataisos” la
geriuose. Toks Userdos žemės 
darbų kacetas jau skaityta geres
niu, mat kambariuose buv švaru 
ir negalima ten vaikščioti su ba
tais. Tačiau ir ta gerovė pavers
ta kankinimu, nes reikėjo plautis 
ir skalbtis gretimuose kanaluose, 
ė pasidžiauti skalbinių nė galvo
ti nereikėjo — kriminalinės nu
sikaltėlės vogdavo viską, prie ko 
tiktai prieidavo. Visų rūšių nu-

vėliau pasisakė, kad jos 
Amerikoje, tas atšovė, jog 
suprantąs, kodėl ji teisia-

iš psl. 3) 
teistieji gyveno ir vargo kartu, 
bet išnaudotojams ir vagims ne
trūko lengvatų, o daug moterų 
sėdėjo už žmogžudystes ir apiplė
šimus. Koks sunkus Sibiro trem
tinių gyvenimas, aiškėja ir iš to, 
kad 
yra 
dos 
nės
kotu: tai buvo baisi nelaimėj nes 
kito gauti buvo neįmanoma ir ke
lis mėnesius teko valgyti su me
dine lopetėle, o sriubą gelte ger
ti. Apie sūnų 'ilgą laiką neturėjo 
jokių žinių. Buvo begalo sunku. 
Vienok, jam geri žmonės padėjo 
patekti į prieglaudą, o vėliau jį 
pasiėmė į kariuomenės muzikos 
mokyklą Buriatų Mongolijos sosti
nėje, Ulan Ude. čia jam leista 
ir gimnazijoje mokytis, mat, .ir tai 
jau privilegija.

Apie 1955-6 metus ypatingai 
daug kriminalinių nusikaltėlių su
silaukė amnestijos. Bet politiniams 
kaliniams, kaip komunistai valdė, 
nuolaidų dar nedaryta. Po pasi
keitimų Kremliuje — Berijos lik
vidacijos — atsirado naujų polit. 
kalinių, “berijeų”, bet pradėta 
šnekėti ir apie amnestiją: kas 
dirbo labai sunkų darbą, tam vie
na diena imta skaityti už dvi ai
tris. Tokiu būdu ir pasidarė, kad 
greičiau atėjo nustatytų metų 
skaičiaus pabaiga. Reikia nepa
miršti, jog tik labai stiprios svei
katos žmonės išlaikydavo tokį žvė
rišką rėžimą ir neįtikėtinai sun
kias sąlygas: paleistų buvo ne
daug, palyginus su visuma. 1956 
metų birželio 13 dieną Armonie
nė atgavo judėjimo laisvę be tei
sės grįžti Lietuvon. Jai leista ap
sigyventi Mongolijoje, o kai Jo
nukas Armonas gavo atostogų, 
tai kareivišku bilietu ir ji parva
žiavo į Lietuvą. Išlikti gyviems 
daug padėjo siuntiniai iš JAV; be 
jų ir Lietuvoje apsigyventi nebū
tų šekęsi. Gerai išlaikęs egzami
nus, Jonukas 
miškininkystės 
motina, dirbo 
žmones, jau
narė su pastoviu darbu. Mat, lai
kyti tarnus Sovietijoje galima, 
nes darbdaviai dirba 
nei gerovei” ir neturi 
kuopti...

Po ilgų bandymų
Amerikoje pasisekė gauti vizą ir

mokėsi Briansko 
mokykloje, o ji, 
kaip tarnaitė pas 
buvo profsąjungos

“socialisti- 
laiko apsi-

vietoje ir
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DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI KALĖDINIUS SIUNTI
NIUS SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS, LIETUVOJE.

Tuo tikslu, dėl smulkesnių informacijų ir naujų kainoraščių 
prašome kreiptis į:

Baltic Stores Ltd
(Z. Juras)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

jauTikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams 
virš 20 metų.

Pasiunčiamo: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas mašinas, 
maistą, avalynę ir visa kita, kas yra leidžiama.

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 4 sa
vaičių laike.

Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu!

S 
¥

S
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dalyvauti DLP delegatų suvažia
vime prašant supažindinti apie 
naujai įsisteigusią organizaciją ir 
jos tikslus. Be to su pranešimais 
dalyvauja viename RSL skyriuje.

Komitetas gauna ir daugiau pa
kvietimų, bet ne visus galima pa
tenkinti vien dėl to, kad komite
tas savo sudėtimi pennažas ir 
visko neaprėpia. Dėl to netrukus 
bus šaukiamas visuotinis susirin
kimas prašant atsiųsti kiekvienos 
tautybės po du atstovus. Į minėto 
mitingo rezoliuciją atsiliepė Mi- 
nisterio Pirmininko pareigas ei
nąs Mr W.H. Spooner. Stebėtina, 
kad lietuviai iki šiolei nieko nėra 
padarę nei vieni, nei per Baltų 
Tarybą. Besiartinant Krašto Ta
rybos suvažiavimui būtų jau pats 
laikas Krašto _ Valdybai išdisku
tuoti ir paruošti panašią rezoliu
ciją Lietuvos reikalu prašant iš
kelti Lietuvos klausimą tarptau-

tiniame forume. Lygiai tą patį ga
li padalyti ir Australijos lietu
viai studentai savo suvažiavime 
Adelaidėje, šalia mūsų meninių 
ir kultūrinių parengimų kelkime 
Lietuvos reikalus visomis priemo
nėmis, o ypač išnaudojant tokio 
stambaus masto suvažiavimus. 
Atrodo, kad pasauliniai įvykiai 
rieda pavergtoms tautoms palan
kia prasme, tad ypač svarbu kelti 
Lietuvos pavergimo reikalą ir ne 
prašymo, bet reikalavimo forma, 
nes tai yra mūsų teisė. Mes jau 
daug prisiklausėme pažadų, o da
bar siekiame ir veiksmų.

J. Aras, Adelaide

SIŪLYMAI KRAŠTO 
TARYBAI

Australijos Lietuvių Bendruo
menė yra ne kas kita, o maža lie
tuvių tautos dalis, nublokšta į šį

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
I USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN 8c SCHULTZ, SYDNEY
. 184, BROOK.. STREET, G OOGEE. N.S.W.„.,

1960 metų kovo 5 dieną Barbųra 
Armonienė ir Jonukas Armėnas 
Kopenagoje išlipo iš lėktuvo jau 
Vakaruose, čia jų laukė jos vyras 
ir duktė, su kuriais tiek metų ne
besimatė. Pasibaigė sunkumai ir 
tikrai reikia pasakyt, kad ašaros 
paliko Maskvoje.

Jau vien iš šitų kelių užuominų 
aiškėja, koks sunkus yra Sibire 
ir Lietuvoje vargstančių gyveni
mas, kiek reikia visko pakelti, kad 
galima būtų išlaikyti gyvybė. Tas 
drąsios ir sumanios moteriškės pa
sakojimas (verčiasi juk varguo
liai, kaip įmano) yra įdomus Si
biro tremtinių gyvenimo doku
mentas. Jis taip teisingai ir vi
siems suprantamai nušviečia są
lygas ir kentėjimus, kad LIFE 
žurnalas pernai metų balandžio 
numeryje atsispausdino santrauką 
ir davė kaikurias ištraukas. Visa 
222 puslapių knyga pasirodė J.B. 
Lippincott Company, Philadelphia 
and New York, leidykloje.

Neseniai Amerikos lietuvių 
spaudoje imta spręsti klausimas, 
ar “Palik ašaras Maskvoje” yra 
vieno — dviejų žmonių išgyveni
mai, ar tai lietuvių tautos kančių 
epopėja. Net galima būtų prieiti 
išvados po tokių samprotavimų, 
kad jau daug, net ir geresnių, tos 
rūšies atsiminimų paskelbta. Ta
čiau pamirštama, kad viena kregž
dė dar nereiškia, jog pavasaris 
atėjo: taigi, kuo daugiau tokių 
tikrų atsiminimų bus paskelbta, 
tuo greičiau pasaulis supras vyk
domus baisumus. Antra vertus, 
technologijos ir gamtos mokslais 
paremtas gyvenimas tikrai tada 
įtikina, kai yra užtenkamai lai
dininkų parodymų ir tyrimų re
zultatų. Tokia Armonienės gyve
nimo tragedija, laimingai pasi
baigusi, ir yra vertingas indėlis 
literatūroje, iš kurios pažįstamas 
gyvenimas Sovietijoje. Tas nuo
širdus pasakotojos paprastumas,

atsisakymas betką nuslėpti, nors 
ir protarpiais tik taip paminėtas, 
kad nepažeistų gero skonio, biau- 
rios tikrovės faktų registravimas, 
taip pagauna skaitytoją, jog net 
ir komunistinės tvarkos paradok
sų nematęs ir “neragavęs” žmo
gus perpranta visą baisumą.

Net ir biografinio pobūdžio 
knygose reikalaujama planingo 
apipavidalinimo, o ne chaotiško 
atsiminimų žiupsnio. Tenka me
džiagą susisteminti ir supranta
mai perteikti, čia ir yra didelis 
A.L. Nasvyčio nuopelnas, kuriam 
ruošiant rankraštį dar padėjo ir 
Mrs Barbare Snelbaker, kad visa 
šiurpi gyvenimo įvairovė laikan
tis gero pasakojimo taisyklių ati
tinkamai sugrupuota ir suskirs
tyta. Visos knygos 18 skyrių pro
porcingo ilgumo: laikomasi netik 
faktų surašymo, bet medžiaga 
skirstima ir pagal tai, kas yra 
Armonienės išgyvenimuose svar
bu, kas vaizduoja supažindinti 
skaitytoją su visa aplinka. Iš čia 
turbūt ir kyla tokie klausimai 
apie Barboros Armonienės išgy
venimų visuotinumą. Sovietinių 
tremtinių gyvenimo fone, kuris 
visai autentiškas, matome vyks
tant kelių asmenų tragediją. O 
toji jau savaime yra nebe asme
niška, bet pavyzdys šimtams tūks
tančių panašių likimų, tiktai ne
sibaigiančių taip laimingai.

Knyga tikrai verta dėmesio ir 
tinka įsigyti ir lietuviškai nekal
bantiems.

tolimą kontinentą. Tikslas visiems 
bendras ir aiškus — išlikti tauti
niai gyviems ir išlaikyti viską, kas 
mums brangu ir miela, kelti tau
tinę kultūrą ii; rūpintis mūsų tau
tos ateitimi.

Išblaškytieji po visą pasaulį mes 
jungiamės į Lietuvių Bendruome
nę turėdami prieš akis bendruo
sius tikslus, kurie mus jungia po 
Lietuvių Bendruomenės skraiste 
nežiūrint politinių, religinių ar 
kitokių diferenciacijų .

Nors ir bendri tikslai ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė mums 
lietuviams visuotinė, vis tik neį
stengiame veikti kartu ir net ret
karčiais pradedame vieni kitiems 
trukdyti. Netenka kalbėti ir aiš
kinti iš to kylančią žalą Ir skriau
dą mūsų tautai. Kai mūsų tėvynė 
okupanto trypiama ir persekioja
ma, į užsienius pabėgęs mūsų tau
tos elitas negali nusileisti savomis 
ambicijoms, savų partijų intere
sams ir veikti bendrai savajai tau
tai ir savajam kraštui. Toji parti
nė kova ypatingai ryški perskai
čius Amerikoje leidžiamus lietu
viškus laikraščius. Abejoju, ar atė
jus laikui, kai galėsime grįžti į 
laisvą Lietuvą, dabartinių partijų 
vadai, kurie kiekvienas stengiasi 
kalbėti dabar tautos vardu, ras 
atgarsio tėvynėje ir ar nepajus ko
voję dėl nieko.

Laimė, Australijos Lietuvių 
Bendruomenė nėra dar taip susi-

skaldžius, beb ir pas mus reikalai 
nėra jau tokie geri. Stoka toleran
cijos, nepribrendimas prie demo
kratinių principų, asmeninės am
bicijos priveda ir mus prie įvairių 
tarpusavio ginčų.

Be eilinių organizacinių reikalų 
busimasis Krašto Tarybos suvažia
vimas turėtų svarstyti:

1) Australijos lietuvių vienybės 
reikalas. Čia Krašto Tarybos ats
tovai turėtų j ieškoti kelių ir prie
monių apjungti visus Australijos 
lietuvius bendram vieningam dar
bui.

2) Jaunimo švietimas. Savaitga
lio mokyklos, mokytojų atlygini
mas, tinkamos mokslo programos 
ir priemonės, vaikų darželiai.

3) Jaunimo organizacijos. Spor
to klubai, skautai ir kt.

4) Kultūriniai reikalai. Chorai, 
teatrai, tautinių šokių grupės, lie
tuviška spauda, knygos, jų leidi
mas ir platinimas.

čia išvardinau vos keletą mums 
visiems rupimų klausimų. Kad šie 
klausimai būtų kuo geriau supras
ti ir išspręsti, siūlyčiau tuo reika
lu kviesti organizacijų atstovus su 
trumpais pranešimais.

Turėdami gerų norų ir bendrus 
tikslus vieningom jėgom žymiai 
greičiau atsieksime užsibrėžtus 
darbus ir tuo atliksime pareigą sa
vajai tautai.

/ Matas Gailius
/ Bulli

SKELBIMAI IR REKLAMA
Batsiuvys šventadieniškai nu

blizgintus batus išstato krautu
vės langan, krautuvininkas vilio
ja klijentus greitu patarnavimu, 
ir niekas neabejoja, kad jų viso
keriopa sėkmė glūdi ne tik gami
nio ar kūrinio kokybėje, bet ir 
jų populiarinime.

’ Prileiskime, lead mūsų prekybi
ninkai ir kiti laisvų profesijų bei 
amatų meistrai gali sau leisti 
liuksusą ignoruoti skelbimą ir 
reklamą savoje spaudoje (ir tuo 
pačiu tautiečių klijentūrą), tai 
mūsų kultūrinėms — meninėms 
apraiškoms skelbti ir reklamuoti 
gimtasis žodis ir savoji spauda 
yra vienintelės priemonės. Deja, 
ir šios priemonės labai retai pil
nai išnaudojamos. Iš spaudoje 
pasirodančių skelbimų skaičiaus 
spėtina, kad mes ne labai drįsta
me prisipažinti ruošią Dainų 
Šventę, turį programą Maironio 
minėjimui ar galį į save pažvelgti 
rugsėjo 8-sios proga. Iš tikro šių 
atsitiktinai suminėtų ir visų kitų 
švenčių bei parengimų skelbimai 
yra tik pranešimai (nieko ben
dra su skelbimo ar reklamos są
voka neturį), skaitytojui nedarą 
jokio įspūdžio ir niekuo jo neiš
traukia iš kasdienybės ir nieko 
konkretaus nepasiūlą. Taip “skel
biant” neabejotinai spekuliuoja
ma tautiečio gera valia, susipra
timu ir patriotiškumu. Neabejo
tinas šios spekuliacijos rezultatas 
yra organizuoti ir- pavienių asme
nų skundai, kad minėjimų salėse 
matosi tuščių vietų, kad į kultū
rinį parengimą nesusirenka pa
geidaujama dalis jaunimo, nenu-

LIETUVISKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Talof. J 4094.

perkama knyga, neaplankoma pa
roda ir t.t. Jieškoma priežasčių, 
pamokslaujama, bet pamirštama, 
kad mūsų behdrumenės narys — 
tebūna jis studentas, tarnautojas, 
amatininkas ar laisvų profesijų 
žmogus — yra pajungtas šio kraš
to ekonominei spartai. Jo valan
dos suskaičiuotos ir ne visada jam 
parankios, taip pat jis turi būti 
atsargus ir su laisvalaikiu ir pa
galiau su pinigais.

Nenuostabu todėl, kad pasku
tinę minutę patekęs spaudon pra
nešimėlis apie ateinantį šeštadienį 
ruošiamą šventę ne vienam, no
rinčiam jon atsilankyti, sukelia 
daug galvosūkio: kas programoj? 
Kas skaitys paskaitą? Ar išsipra
šysiu laisvą popietę? Ar nesu pa
sižadėjęs kitur? Ar... ar žmona 
nepasakys neturinti šiai iškilmei 
pritaikinto rūbo?..

Daug nesklandumų, būtų išly
ginta ir nerangiųjų atsiprašymai 
apkarpyti, jei butų skelbiama iš 
anksto, detaliai ir vaizdingai. Lai
ku spaudoje pasirodęs skelbimas 
yra laidas, kad įvykiui rimtai ruo
šiamasi.

Detalizuotas skelbimas (su pa
punkčiui išdėstyta programa, au
torių ir išbildančiųjų pavardėmis) 
skaitytojui duos nuovoką apie 
programos lygį, užimamą laiką ir 
ne vieno sprendimą “už” nulems 
jo mėgiamas autorius ar šimpa- 
tingas išpildytojas.

Išradingas, originalus skelbi
mas sukels skaitančiojo smalsu
mą ir parodys rengėjų sumanu
mą bei drąsą. Tikslus skelbimas 
neleis apsivilti ir apsaugos nuo 
dažnai nemalonaus netikėtumo. 
Periodiškai pasikartojus skelbi
mas padės dvejojančiam susigy
venti su peršama mintimi ir pri
mins apsisprendusiam.

Gal kam atrodys keista, kad čia 
siūloma parduoti tai, kas kiek
vienam turėtų būti gyvenimo da
limi. Maironis tikėjo lietuvį esant 
lietuviu, bet šaukė “į darbą, bro
liai”... Nepakenks todėl nė mums, 
jei mes laiku, atydžiai ir gražia 
forma vienas kitą paraginsime ir 
į mūsų parengimus pavadinsime.

A. Gašlūnai, Sydney

ne vieno sprendimą “už1

tingas išpildytojas.
Išradingas, originalus

mą ir parodys rengėjų
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Pries susirenkant
lietuviai
šį sykį

Po metų Australijos 
sportininkai vėl renkasi, _ _ 
Adelaidėje, šis suvažiavimas bus 
tryliktasis mums x:~ 
Australijoje. Per

čia įsikūrus 
trylika metų 

daug kas pasikeitė mūsų sporti
niam gyvenime. Vyrų krepšinyje 
kritome, bet kitur daug laimėjo
me. Įsikūrė naujų klubų ir visi 
klubai sustiprėjo — pagausėjo 
komandų ir žaidėjų skaičiumi. 
Be fizinio auklėjimo sporto klu
bai pasidarė ir lietuviškumo iš
laikymo jaunimo tarpe svarbiais 
punktais.

Pirmą sykį Australijoje šiais 
metais turėsime jaunių krepšinio 
pirmenybes. Per sporto šventę 
žaidimų salėje įvyks ir tautinių 
šokių grupių pasirodymai. Nors 
tautinių šokių pasirodymai nėra 
tiesioginiai organizuojami A.L.F. 
A.S. V-bos, bet yra tampriai su
rišti su sporto švente. Daug šo
kėjų yra iš sportininkų tarpo ir 
šio pasirodymo reikalą jau seniai 
buvo iškėlusi A.L.F.A.S. Valdy
ba. Atrodo, šiais metais į Ade
laidę suvažiuos rekordinis skai
čius lietuviško jaunimo. Tuo pa
čiu laiku čia įvyks ir Australijos 
lietuvių studentų suvažiavimas. 
Studentų tarpe yra didelis skai
čius sportininkų, taigi, ir šis są
skrydis turi įtakos sporto šven
tei. Daugelis sportininkų po spor
to šventės paliks įvykstančioje 
Australijos lietuvių skautų sto
vykloje.

Sporto šventės programa šiais 
nietais bus perkrauta. Tas neiš
vengiama, kadangi sekmadienį 
(30 gruodžio) Forestville stadi- 
jone negalima pravesti varžybų 
ir dar programą derinant su Me
no Dienomis. Esant tinkamam 
orui tą sekmadienį bus žaidžia
mos tinklinio varžybos Lietuvių 
Namų sporto aikštėje. Bendrai 
varžybas teks pradėti anksčiau iš 
ryto ir baigti vėliau vakare. Gal 
teks žaisti tuo pačiu laiku dvie
jose aikštėse. Greičiausiai tai bus 
jaunių krepšinio pirmenybės. Di
delis patogumas bus sportinin
kams šalia stadijono naujai įreng
tas ' plaukymo baseinas.

Pranašauti laimėtojus labai 
sunku. Visgi, drąsiai galima tvir
tinti, jog šventės laimėtojais pa
liks šventės šeimininkai adelai- 
diškiai.

Vyrų krepšinyje didžiausią pa
sipriešinimą Adelaidėj greičiau
siai parodys Sydnėjaus “Kovas”. 
Moterų krepšinyje beveik užtik
rintai adelaidiškės atsirevanšuos 
geelongiškėms. Įdomus bus susi
tikimas tarp hobartiškių ir Syd
nėjaus merginų. Jaunių varžybos 
duos progos pamatyti mūsų krep
šinio prieauglį ir jų pažangą. 
Laimėtojais tikiuosi pamatyti 
adelaidiškių komandas, turinčias 
daugiau varžybinio patyrimo.

Tinklinyje vyrų lemiama kova

vyks tarp Adelaidės — Melbour
ne ir Sydnėjaus. Adelaidė su dau
giau smūgiuotojų, turės didesnį 
žaidėjų pasirinkimą ir turėtų lai
mėti. Moterų tinklinyje jeigu 
įvyks varžybos, laimėtojos užtik
rintai bus adelaidiškės.

Lauko tenise laimėtojus numa
tyti sunku. Jeigu Geelongas at
vyks pajėgiame sąstate, tai gali 
tikėtis laimėjimo prieš Adelaidę. 
Rimti varžovai gali būti sostinės 
atstovai broliai Žilinskai.

Mergaičių grupėje šiais metais, 
gal būt, ričiau į pirmą vietą pre
tenduos adelaidiškės. Bendrai, 
lauko tenise, kaip vyrų, taip ir 
moterų grupėse gali būti įvairių 
staigmenų.

Stalo tenise Melbourne “Var
pui” į laimėjimą gali kelią pa
stoti Hobarto “Perkūnas” su 
Andrikoniu. Sydnėjui greičiausia 
atiteks trečia vieta, o Adelaidei 
paskutinė. Moterų grupėje O. Mi- 
kalainytės vadovaujama turėtų 
laimėti Adelaidės komanda.

Šachmatų varžybos šiais me
tais gali būti įdomios, čia pri
klausys, ar Sydnėjus atsiveš stip
rų sąstatą ir ar už Adelaidę žais 
Arlauskas. Tuo atveju, jeigu ne
žaistų Arlauskas, pirma vieta tek
tų Sydnėjui.

Visokį pranašavimai dažnai ne
išsipildo, taigi, ir šie abejotini. 
Yra labai sunku kalbėti apie ko
mandų pajėgumą nemačius jų 
žaidžiant ištisus metus. Kaip be
būtų, spėjimai — pranašavimai 
niekam nepakenks, o tikrus lai 
mėtojus greitai pamatysime var 
žybų aikštėse.

Moterys
KOVAS — GRANVILLE 47-17

Nuo pat pirmos minutės ko- 
vietės pasirodė daug stipresnes 
už priešą. Puikiai sužaidė Mes- 
kauskaitė ir Birietaitė mėtyda- 
mos su gražiais praėjimais. Labai 
gerai pasirodė N. Čepulytė, kuri 
tik pirmą kartą žaidė turnyre, 
neseniai iš viso pradėdama žais
ti krepšinį. Taškai: Biretaitė 21, 
Meškauskaitė 20, N. čepulytė 4, 
čelkytė 2, J. čepulytė 0.

šia
ko-

54-41KOVAS — PARATELS
Kovui teko susitikti su viena 

iš stipriausių komandų. Bet Pa- 
ratcls labai blogai sužaidė pirma
me puslaikyje, tad mūsiškiai net 
vedė 16 taškų skirtumu. Antrame 
puslaikyje priešas daug geriau 
sužaidė ir puslaikį laimėjo 3 taš
kais, bet neturėjo jokios vilties 
laimėti. Labai gražiai sužaidė D. 
Kriaucevičius. Džiugu pamatyti, 
kad jis atgavo seną savo "formą”. 
Daniškejvičius * ir Ltįkošdvičiu^ 
taip pat gerai sužaidė puolime.

Taškai: D. Kriaucevičius 22, S. 
Lukoševičius 19, A. Daniškevičius 
12, D. Kairaitis 1, J. Kriaucevi
čius ir K. Kazokaitis po 0.

KOVAS — YMCA 36-48
Tai trečias susitikimas su 

komanda, pirmus du sykius 
viečiams ganu lengvai laimint. Iš
naudodami ilgus metimus Y.M. 
C.A. pradėjo vesti nuo pat pra
džios ir neleido Kovui atsigauti. 
Kovas žaidė nepilname sustatė, 
nes nebuvo Daniškevičiaus, Lu
koševičiaus ir Kozokaičio. Bet ir 
be jų koviečiai 
riau pasirodyti 
sušvelninti.

Taškai: 
A. Vasaris 
raitis, K. 
čius po 2.

galėjo daug ge- 
ir nors rezultatą

Kriaucevičius 14, 
9, D. Lee 7, D. Kai- 
Protas, J. Kriaucevi-

D.

LATVIAI GERIAUSIA 
SYDNEY KOMANDA

Latvių rinktinė “Latvians” pa
sirodė kaipo stipriausia koman
da Sydnėjuj ir gal nfet N.S.W.

įvykusiose N.S.W. pirmenybė
se, latviai susitiko su Newcastle 
finale ir nelaimingai pralaimėjo 
57-54 santykiu. Individualinių 
žaidėjų turi gerų, bet jiems trūks
ta susižaidimo. Būdami gan aukš
ti visi virš 6 pėdų) 
kūs uždengti. Taip 
mandos yra žaidę 
N.S.W. rinktinėje.

yra gan sun- 
pat 4 iš ko- 
arba žaidžia

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

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

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

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

B. Nemeilia

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

■ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 

: šeštad. 9-13 vai.
• 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
, Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall) 

Tel. 62-2231

SPORTAS LIETUVOJE
LIETUVOS KREPŠINIO rink

tinė (vyrų) dalyvavo tarptautinia
me turnyre Čekoslovakijoje. Be 
lietuvių ir čekų turnyre dalyvavo 
Vengrijos, Rumunijos ir Čekoslo
vakijos jaunių (iki 22 mt.) rink
tinės. Atidaromose rungtynėse 
lietuviai nesėkmingai, po pratesi
mo, pralaimėjo vengrams 60:62. 
Normalaus žaidimo laiku, likus 
žaisti 4 sek. ir rezultatui, esant 
54:53 varžovų naudai, k-dos kapi
tonas J. Radykas metė dvi baudas 
kurios buvo realizuotos, tik me
tikui peržengus linijų, vienas me
timas neužskaitytas ir to pasėkoje 
rungtynės buvo pratęstos. Lietu
viai pralaimėjo čekų ir rumunų 
rinktinėms, bet pasiekė puikią 
pergalę prieš jaunių rinktinę net 
68:48, kuri įveikė Čekoslovakijos 
ir Vengrijos rinktines.

ŠACHMATŲ

KILME

šimt-Žaidimai ir sportas yra 
mečių senumo. Su jais draugę* j 
kalbą įeina nauji terminai, ku
rie, kiiminę pradžią gavę žaidi
muose ir sporte vėliau įsigali ir 
visoje kalboje. Vienas iš mystiš- 
kiaušių savo praeitimi žaidimų 
yra šachmatai. Šiandie šachmatai 
laikomi pačiu taikingiausiu žai
dimu. Prileidžiama, kad šachma
tai išrasti septintam šimtmetyje 
prieš Kristų Indijoje kaip žaidi
mas: pakartoti ir lavintis karo 
strategijoje. Net pats pavadini
mas "šachmatai” išlaikė iki šių 
dienų savo karinį vardą: jis išve
damas iš indų žodžio “chaturan- 
ga”, kas reiškia keturių divizijų 
sąstatą. Tas primena senovės In
dijoje turėtas keturių rūšių gink-

Jūsų taupmenos yra saugios, kadangi jos 
yra apsaugotos Bank of New South Wales 
resursų pirmojo Australijos banko, kurio 
turtas viršija £500.000.000.

Jūsų taupmenos padės Jums įsigyti reik
menų ir aprūpins Jūsų ateitį.

Jūsų taupmenos neša nuošimčius. Dabar

tinė nuošimčių metinė rata yra 3į % nuo 

£1 iki £3.000.

TRYS GEROS PRIEŽASTYS
ATIDARYTI TAUPMENŲ 

SASKAITA
u <-

BANK OF NEW SOUTH WALES

ERIKAS GRUNDMANIS, klai- 
pėdos lengvaatletas, Lietuvos re
kordą šuolyje į augštį, pirmą kar
tą istorijoje, pagerino virš 2 met
rų ribos. Pirmenybės vyko Latvi
joje ir E. Grundmanis užfiksavo 
2.01 rezultatą.

VLADAS MIKĖNAS, nepriklau
somybės laikais plačiai žinomas 
šachmatų čempionas, dalyvaus 
Sov. Sąjungos finalinėse varžybo
se. Teisę dalyvauti finaluose iš
kovojo, užimdamas antrą vietą, 
Rygos zonos pirmenybėse.

BIRUTĖ KALĖDIENĖ, buvusi 
pasaulio čempionė ieties metime, 
Lietuvos “Žalgirio” pirmenybėse, 
Vilniuje, pasiekusi distanciją 53.62 
1962 metų pasaulio sąrašuose fi
gūruoja aštunta. Rekordinis Biru
tės metimas 57.49 1958 mt., dabar 
yra trečias pasaulyje.

VILNIAUS “ŽALGIRIO” fut
bolo k-dą lydi nesėkmė ir paskuti
nėse pirmo pogrupio A kl. pirme
nybėse pralaimėjo Kišiniove prieš 
vietos “Moldovą” 0:1 ir Rygoje 
prieš “Daugavą” 0:2. Vilniečiai 
atsidūrė paskutinėje vietoje ir 
pirmenybes tęsia A kl. antrame 
pogrupyje. Pirmose rungtynėse,

i
CABRAMATTA HOTEL

Tel. UB 1619 ;;
moderniškiausiai viešbuti! prie Cabramattos gelšinkalia tilta. * ’ 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi j namus. Vakarai* — * I 
gera muzika. J J

IRGI “SPORTININKAI”
Vokiečių žurnalistą Vilniuje, Rygoj ir Taline lydėjo 30 seklią.

Rugsėjo mėn. Rygoje lankėsi vo
kietis žurnalistas Hans J. Cramer, 
“Stuttgarter Nachrichten” jis ra
šo, kad j Rygą nuvyko iš Talino, 
kuris jam rodęsis vakarietiškesnis

Vilniuje, pralaimėjo Kutaisio 
“Torpedo” k-dai net 0:3. Lietu
vos futbolo mėgėjų tarpe kilo pa
nika, nes “Žalgirio” futbolo k-dai 
gresia realus pavojus iškristi iš 
A kl. pirmenybių. Į futbolo v-bės 
atsišaukimą atsiliepė Kauno “Ban
gos” puolėjas Vosylius ir gynikas 
Žilinskas. Sekančios rungtynės, 
Vilniuje buvo laimėtos prieš Kui- 
byševo “Krylja Sovietov” 3:2. 
Atoslūgis buvo neilgam, nes se
kančios rungtynės Leningrade 
prieš “Dinamo" pralaimėtos 0:4 ir 
Vilniuje prieš Charkovo “Avan
gard” lygiomis 1:1. R.S.

kuriame rengiami

bėgikai”, kurie mane 
pat ryto iki išnaktų, 

ir Taline, ir Ry-
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Jūs galite išimti pinigus iš banko kiekvienu metu, arba jie 
gali būti persiųsti iš vieno skyriaus į, kitą.

Jūs esate laukiamas.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

Bendri ir taupmenų indėliai

AF4102LI

Koegzistencijos pyragu. Ber
lyno burmistras Willy Brandt 
taip vienoje savo paskaitoje api
būdino komunistų propaguojamą 
koegzistenciją: “Jie nori pasilai
kyti savo pyragą, o tuo pat metu 
suvalgyti mūsiškį.

Benzinas iš mėnulio? N. Zelan
dijos mokslininkų nuomone, va
dinamos (tamsios dėmės) mėnulio 
paviršiuje galinčios būti naftos 
žaliavos plotai.

Siena nesulaiko. Nuo to laiko, 
kai buvo pastatyta Berlyno sie
na, apie 12.000 Rytų Vokietijos 
gyventojų perbėgo į vakarus. Virš 
50 sieną pereidami žuvo.

Stalino pėdomis. Žiniomis iš 
Pragos, buv. Čekoslovakijos pre
zidento Klement Gottwald palai
kai iškeldinti iš spec, mausolie- 
jaus ir palaidoti paprastesnėj vie
toj. ,

Bacilos neserga. Erdvių medi
cinos mokykla Amerikoje padarė 
įdomų bandymą su influenzos ba
cilomis. Tos bacilos buvo patal
pintos metalinėje, aklinai užda
rytoje, dėžutėje ir drauge su sa
telitu apkeliavo 33 kartus aplink 
žemę. Išbuvę erdvėse 4 dienas, iš
laikė didelį spaudimą ir tempera
tūros svyravimus, jos pasiekė že
mę visai tokios pat “sveikos” kaip 
ir buvusios.

Paskaninti pašto ženklai. Pran
cūzai skundėsi, kad jų pašto 
ženklų klijai paskutiniu laiku bu
vę tokio biauraus skonio, kad 
prilipdžius kelis ženklus (žino
ma, pirma palaižius), nebuvę ape
tito valgyti pietus. Dabar Pran
cūzijos paštų ministerija išleido 
naujus pašto ženklus, kurių kli
jai primena anyžo sėklų skonį ir 
kvapą.

nei latvių sostinė. Ryga turi "vy
tis” Rytus, nes ji antras savo dy
džiu sovietinis uostas Pabaltijy, o 
svarbiausia — vienas žymiausių 
sovietų pramonės centrų, šiuo me
tu turįs 700.000 gyventojų, ir jų 
skaičius nuolat augąs. Be savęs 
pačių rusai pridėjo miestui "cuk
rainės stiliaus" dangoraižį, kuria
me įsikūrė Latvijos sovietiniai 
mokslininkai, centre patupdė “dė
žę” — sovietinį viešbutį, kurį esą 
galima šiaip taip pakęsti tik sim
patingo personalo dėka. Paguoda 
— viešbučio restorane retkarčiais 
gali išgirsti vokiškų šlagerių. — 
Didžioji Rygos katedra paversta 
muziejumi, 
koncertai.

“Draugai 
lydėjo nuo
rašo Cramer, 
goj, ir Vilniuj galėtų būti aki
vaizdus įrodymas, jog Sovietų Są
jungoj yra garantuotas visuoti
nis įdarbinimas. Kaip kitaip reik
tų aiškinti faktą, kad paskui vie
ną užsienietį iš paskos bėga šeši 
darbingi vyrai lyg vaikai, žaisda
mi plėšiką”. Žurnalistas domėję
sis savo kelionėse po Pabaltijį 
daugiau saule, o ne savo šešėliais, 
tat ekskursijos pabaigoje negalįs 
tiksliai pasakyti, ar jo aptarnavi
mui buvo angažuoti 25 ar 30 “bėg
lių”... Jie sėdėdavo viešbučių lau
kiamuosiuose ir tučtuojau pakil
davo, vos tik Cramer iškišdavo 
nosį iš savo kambario. Jie patys 
nepratardavo nė vieno žodžio, bet 
užtat užrašydavo paties Cramerio 
kiekvieną, kurį tik jis pasakydavo 
užkalbintiems baltams. "Bėgikai” 
buvę trijų rūšių: Vilniuj jie dė
vėjo įdomiais apsiaustais, kuriuos 
buvo galima akies mirksniu, už
bėgus j namo koridorių, išversti, 
ir “bėglys” staiga pasirodydavo 
gatvėje Jau ne rudu, o pilku ap
siaustu...; Taline jie sėsdavo res
torane prie gretimo staliuko ir 
paprastai užsakydavo 200 g. kon
jako, matyt, sąžinei nuplauti, — 
pastebi Cramer. Rygoj keitėsi ne 
apsiaustai, o patys “bėgliai”, per- 
davinėdami vienas kitam vis tą

luotas pajėgas: pėstininkus, ka
valerijų, karo vežimus ir dramb
lius. šalia to žaidime dalyvauja 
ir karalius su savo ministenu 
(viziru). Šiandie priimtieji šach
matų figūrų vardai vargiai re
prezentuoja karo lauką. Tai atsi
tiko besivystant kalbai ir šach
matams keliaujant iš krašto į 
kraštą.

Iš Indijos šachmatus perėmė 
Persija, o kada arabai užkariavo 
Iraną, šachmatai pasidarė arabų 
kasdieninio gyvenimo neatskiria
ma dalimi. Plintant islamui drau
ge plito ir šachmatai. Neilgai 
trukus šachmatai persimetė ir j 
krikščioniškus kraštus. Italai, 
prancūzai ir anglai perėmė dali
nai originalius figūrų pavadini
mus tiesiog juos išsiversdami. 
Bet kaikuriuos dėl neaiškios pras
mės perėmė taip kaip jie yra ori
ginaliai, kas nežinantiems šach
matų istorijos sukelia daug gal
vosūkių.

Mažiausia šachmatų lentoje ir 
savo verte pati žemiausia figūra 
yra pėstininkas (angliškai pawn), 
vaizduojąs pėsčiąją armiją. Liet, 
vadinami bokštai (angliškai rook) 
senovės persų terminologijoje ati
tiko karo vežimą.

Halai pirmieji šachmatų karo 
lauką pritaikė moderniems reika
lavimams. Tokiu būdu ministeris 
(persiškai viziras) šiandie vadi
namas karaliene (angį. Queen). 
Senovės indų ir persų žaidime va
dinamą dramblį šiandie vadina 
rikiu (angį, bishop, terminas per
imtas iš italų, kur seniau šalia 
karaliaus svarbiausias asmuo bu
vo vyskupus). Terminas žaidimo 
pabaigoje “matas” yra arabiškos 
kilmės, kur “šach” reiškia kara
lių, o “mat” negyvą, neveiksmin
gą.

Yra ir daugiau pretenzijų j 
šachmatų išradėjus. Aiškinant se
novės egiptiečių piešinius sienose 
kiti laiko, kad šachmatai yra 
egiptiečių išradimas ir žymiai 
ankstyvesnis. Kiti teigia, kad 
šachmatai yra kiniečių produk
tas, kurie be daugelio kitų išra
dimų davė pasauliui ir šį žaidimą. 
Esą, kiniečiai šį žaidimą žaisdavę 
daugiausia kareivių žiemos sto
vyklose, kada jie neturėdavo kitų 
užsiėmimų. Karalius Saliamonas 
prie jam pripažįstamų išminties 
pažymių laikomas taip pat ir ge
ru šachmatininku. Dar kiti šach
matų tėvu laiko senovės graikų 
filosofą Aristotelį. Kai ten nebū
tų, šiandie šachmatai laikomi to
bula smegenų gimnastika. Didie
ji pasaulio karo vadai, politikai 
net mokslininkai žinomi drauge ir 
kaip geri šachmatininkai. L.D.

patį portfelį... Kas turėjo "bėg
liams” už visa tai sumokėti? — 
klausia vokiečių žurnalistas. Km 
užmokėjo už konjakų ir ilgas ke
liones iš vienos vietovės j kitų? 
Gal "bėgliai” buvę jam dėkingi, 
— samprotauja Cramer. Juk jie 
tokiu būdu pateko kartu su juo 
j bažnyčias, muziejus, knygynus, 
j pliažų, net į senųjų sostinę Le
ningradu. Jame Crartier kreipęsis 
tiesiai į savo “šešėli" ir pasakęs 
jam dėkui už rūpinimusi. Tas 
nežymiai išraudęs... Taksio vis 
dėlto neparūpinęs, nors tai būtų 
buvęs jo pirmas tikrai naudingas 
patarnavimas žurnalistui.

— Pone kaimyne, ilgiau nebe
galima pakęsti: mano duktė bu
vo priversta nutraukti dainavimo 
pratybas, kadangi jūsų šuva be 
perstojo staugė.

— Gerbiamasis, nieko negaliu 
padaryti. Jūsų duktė pradėjo pir
moji.
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MŪSų PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PARENGIMAI ADELAIDĖJE

SUSITIKSIME SIGUTĖJE!

Adelaidėje spalio mėnuo buvo 
gana turtingas kultūriniais pa
rengimais. Spalio pradžioje Ade
laidės Lietuvių Teatras dviem 
spektakliais pateikė adelaidiš- 
kiams komediją “Slidus pusmili- 
jonis”. Savaitei praslinkus Lie
tuvių Studentų Sąjunga kvietė 
lietuviškąją visuomenę apžiūrėti 
jaunųjų dailininkų kūrinių paro
dos. Trečiąjį spalio šeštadieni Li- 
tuania choras, pasikvietęs talkon 
Tautinių šokių grupę, surengė 
turiningą koncertą. Ir Moterų 
Sekcija, pravesdama savo metinį 
modelių paradą, gana gausiai su
sirinkusiems parūpino žiupsnelį 
meninės programos.

Studentų Sąjunga savo metinė
je jaunųjų dailininkų parodoje 
buvo išstačius! keturių jaunuolių 
paveikslus. Be jau iš pereitų me
tų žinomų parodos dalyvių Ri
manto Daugalio, Birutės Mikužy- 
tčs ir Raimondo Puodžiaus, paro
doje stipriai debiutavo meno mo
kyklos studentė žiba Mars su sep
tyniais piešiniais. Gaila, kad šių
metinėj jaunųjų parodoje trūko 
pernai gražiai užsirekomendavu
sių Antano Lapšio ir Vytauto 
Kapočiuno.

Gausiausia^ ir spalvingiausias 
buvo R. Daugalis, išstatęs 15 
savo darbų. Žiba Mars debiutavo

AČIŪ!
Miela buvo nuginti, kad Melboumo Lietuvių Namų baliuje, įvy

kusiam spalio 12 d., buvusi jauki ir smagi lietuviška nuotaika.
Ačiū dainininkam* L. Milvydienei, H. Paškevičiui, B. Tamošiū

nienei atlikusiem* programą ir savo gražiais balsais maloniai nutei
kus baliaus dalyvius.

Ačiū K. Baltokui, A. Zimindavičiui, A. Gabui, L. Vacbergui, pa
lydėjusiam* dainininkų daina* sava muzika.

Ačiū N. Adomavičiūtei, L. Petkevičiūtei, L. Petkevičiūtei, V. Si- 
korskytei, D. Vingrytei, R. Žižytei, atlikusiom* lietuvaičių rinkliavą 
ir loteriją.

Ačiū Pov. Aleknai, gyv. Sydnėjuj, už prisiųstą baliaus .loterijai 
fantą.

Ačiū M.J. Birietams, gyv. Beechworth, V. Bo.ikiui, M. Bulakie- 
noi, J. Didžytei, J. Pelenauskui, J. Sasnauskui, S.B. Savickams, P. 
Valoniui prisiuntusiem* auką, patiems negalint baliuje dalyvauti.

Ačiū Socialinė* Globos Moterų D-jai už parūpinimą skanių už
kandžių.

Ačiū I. Aleknai, V. Baltokienei, L. Barkui, V. Bladzevičiui, M. 
Butlerienoi, S. Cervinskienei, E. Cypienei, O. Matukevičienei, J. Mei
liūnui jun., K. Ramanauskui, V. Vingienei, A. Vingiui, E. Žiedienei, 
talkininkavusiems balių beruošiant ar jo metu.

Ačiū visiems baliuje dalyvavusiems už atsilankymą ir parėmimą 
Lietuvių Namų.

Iki pasimatymo ateinančių metų Lietuvių Namų baliuje!
M.L.K- Taryba

PADĖKA

Dėl ligos negalėdama dalyvau
ti Melbourne Soc. Globos Mote
rų D-jos Dešimtmečio minėjime,, 
mane pavadavusiai ir organizavu
siai šį minėjimą D-jos Valdybos 
narei p. A. Matukevičienei reiš
kiu nuoširdžiausią savo padėką.

Valdybos vardu dėkoju vi
siems minėjime pasidarbavu
siems: i

P. Kuncaitienei už vertingą 
D-jos Dešimtmečio veiklos pra
nešimą;

Ponioms: Antanaitienei, Na- 
gulevičienei, Žiedienei, Plečkaus- 

j Hansa Trading Co. Į
£ Telef. 30-3347 *
$ 197 Flemington Rd., North Melbourne
;♦< v,Jūsų pačių paruošti dovaniniai siuntiniai į Sov. Sąjungą siun- 

čiami tiesioginiai kas savaitę du kartus. Mūsų persiuntimo mo- ;*į 
>• kesčiai yra patys žemiausi Australijoje, ir siuntinių pristatymas

besąlyginiai garantuotas. H
M®* taip pat importuojame ir parduodame urmo kainomis se- į»* 
kančias preke*: J

>; Vokišką impilams medžiagą 63”; visokius nylonus; ;*<
J australiškas ir angliškas paltines ir kostiumines me- >!

džiagas; aulinius batus su kailiniu pamušalu; vilnones >■ 
>; skareles; itališkus pliušinius lovoms užtiesalus; ita-
>• liškus sienos kilimus, o taip pat ir daugelį kitų prekių
;*< kaip: odines kurtkes; kepures; megztukus; plaukams >!

kirpti mašinėles; stiklui rėžti peilius ir kt.
SIUNČIANT PER MUS JŪS SUTAUPYSITE | 

$ £ 10 — £ 12 NUO KIEKVIENO VIDUTINIO $ 
J DYDŽIO SIUNTINIO J

Darbo valanda*: Kasdieną 9 — 7.30 v.v. Seštad. 9 ’— 3.30 p.p. !ej

su septyniais kūriniais, Birutė 
Mikužytė pateikė tris, Puodžius 
gi išstatė vėl tuos pačius neaiš
kius bandymus, su kuriais rodėsi 
pernai.

Studentų Draugijos paskirtas 
dvi premijas teisėjų komisija, su
sidedanti iš I. Pocienės, Pulgio 
Andriušio ir Borjero, paskirstė 
šitaip: pirmoji premija R. Dau- 
galiui už jo paveikslą “Rožės”, 
antroji — B. Mikužytei už jos 
Zana-Du. Neturėdami daugiau 
premijų, teisėjai išreiškė pagyri
mą debiutantei žibai Mars už jos 
portretą “Mergina”.

Australia Hall vykęs Lituania 
choro koncertas, papildytas tau
tiniais šokiais, sulaukė beveik pil
nos salės adelaidiškių, kurių nė 
vienas nesigailėjo atsilankęs.

Pirmoje dalyje choras sudaina
vo 7, o antroje dalyje 6 dainas, 
o tautinių šokių grupė sušoko 
septynis tautinius šokius, iš ku
rių mažiausiai matyti Lenciūgėlis 
ir Givataras.

Tenka dėkoti Lituania -choris
tams ir jų vadovui muzikui V. 
Šimkui, kurie, apkrauti intensy
viu darbu Meno Dienoms artė
jant, pajėgė pateikti adelaidiš- 
kiams taip gražiai paruoštą ir 
puikiai išpildytą dainų pynę. P. 
B. Lapšienės vadovaujama Tau- 

kienei, Kalpokienei — už gražų, 
turtingą vaišių stalo parengimą;

P. Morkūno vadovaujamam 
oktetui už puikų programos išpil
dymą;

Visoms narėms, rėmėjoms, au
kojusioms produktais bei pini
gais, nuoširdus ačiū;

Organizacijų atstovams ir sve
čiams už skaitlingą atsilankymą 
ir įvertinimą mūsų D-jos Dešimt
mečio veiklos.

Tuo pačiu Valdyba atsiprašo 
visų svečių už bet kokius ne
sklandumus; Pirmininkė 

tinių šokių grupė papildė kon
certą spalvingais šokiais.

Moterų Sekcijos surengtam Mo
delių Parade meninę programą 
atliko naujos, bet vertos dėmesio 
jėgos. Ponios Jane Vabolienė ir 
Zita Janonienė pradžioje dvi dai
neles padainavo duetu kanklėmis 
pritariant (kankliavo J. Valonie- 
nė). Kuklios liaudies dainelės, 
gražūs tautiniai rūbai. Negalima 
tylomis praeiti ir pro ponias Zi
tą Janonienę bei Mariją Pečiu
lienę, kurios solo dainavo tiek 
liaudies dainas, tiek operų ari
jas. M. Pečiulienė lanko konser- 
vatorją ir 1961 metais Eisted- 
dford dainų varžybose už Kača- 
nausko “Vai gražu, gražu” lai
mėjo pirmą vietą tautinių dainų 
sekcijoje. Apie šias dvi naujas 
dainininkes turėtų pagalvoti ir ki
tų lietuviškų parengimų organi
zatoriai. Jos irgi galėtų praskaid
rinti kartais gana blankius minė
jimus ir metines šventes. Ligšiol 
mes įpratę gaivintis tik solisčių A. 
Gučiuvienės ir G. Vasiliauskienės 
maloniu dainavimu. Tačiau, kaip 
atrodo, spalio 21 d. gausi adelai
diškių krūva gana nuoširdžiai 
jau antrą kartą iš eilės priėmė 
tiek Z. Janonienę, tiek M. Pe
čiulienę. (A.L.Ž.)

KULTŪROS FONDO 
ADELAIDĖS SKYRIUS

Naujai išrinkta Kultūros Fon
do Adelaidės skyriaus valdyba 
pareigomis pasiskirstė šitaip:

Pirmininkas Jurgis Jonavičius, 
27 Rickaby Str., Laurel Park, 
tel. 46-4775; iždininkas A. Maže
lis, sekretorius M. Rudzenskas, 
tel. 45-4156; nariai kandidatai 
Br. Lapšienė, Ievą Pocienė ir Pr. 
Matiukas.

VAIVOS SPEKTAKLIAI 
ĮVYKS VĖLIAU

Adelaidės Teatro Mėgėjų Gru
pė, kuri ruošiasi suvaidinti S. 
Čiurlionienės devynių sakmių po
emą “Vaivą”, buvo priversta 
spektaklius nukelti į lapkričio 30 
(penktadienis) ir gruodžio 1 d. 
(šeštadienis). Tai padaryta dėl 
to, kad dauguma aktorių šiuo lai
ku pririšti prie egzaminų univer
sitete ir gimnazijose.

Aukščiau nurodytom dienom 
spektakliai bus vaidinami L. Na
mų salėje, kur vyko ir “Slidaus 
pusmilijonio” pastatymai.

Kaip žinoma, “Vaivą” dialogais 
įscenizavo Paulius Rūtenis, o ją 
režisuoja J. Neverauskas, deko
racijos R. Daugalio. (ALŽ)

A.L. SĄJUNGOS 
GEGUŽINĖ

Lapkričio 18 dieną (sekmadie
nį) Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
organizuoja savo metinę geguži
nę įprastoje National Park lie
tuviškų gegužinių vietoje. Visi 
addaidįškiai malonini kviečiami 
tą dieną savo mašinas nukreipti 
į National Park. Moterų Sekcija 
pasirūpins sočiu bufetu. Bus šal
to alučio ir gaivinančių gėrimų. 
Nenuskriausim ir stipresnės mė
gėjus. (ALŽ)

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Metraščių lenktynės: vos pasi

rodžius Australijos Lietuvių Met
raščiui iš Amerikos atskrido 
Blezdingėlės prie Torenso — Ade
laidiškių metraštis. Įdomu, ar šie 
du metraščiai taikingai glausis 
vienas šalia kito mūsų knygų 
lentynose, ar kirsis, kaip ben- 
druomenininkai su nebendruome- 
nininkais?

★
Adelaidės Moterų Sekcija ren

gia madų paradą (su premijo
mis) lapkričio 24 d. vietos lietu
vių namuose. Gražu, bet esu tik
ras, daug turtingesnį paradą pa
matysiu Naujų Metų baliuje toje 
pačioje Adelaidėje su originaliais 
modeliais!1

★
Patikimais kanalais atėjo žinios, 

kad žinomas amerikietis lietuvis 
J. Bachūnas atvyksta į Austra
liją ir tikrai dalyvaus visose 
adelaidinėse iškilmėse. Jau apie 
gruodžio vidurį jis svečiuosis 
Sydnėjuje. Pranešimuose nieko 
nebuvo užsiminta apie jo “gene
rolą”.

Pereito savaitgalio sydnėjiškių 
iškilmėse (Dainos koncerte, skau
tų jubiliejinėje sueigoje) neda
lyvavo kun. P. Butkus. Net pa
maldų negalėjo laikyti. Pasirodo, 
kun. P. Butkus serga. Linkime 
skubiai pasveikti!

★
Vida Griškaitytė pradėjo jau

nąją australų kartą sviesti beveik 
savo tėvo kieme: gavo paskyrimą

Pakartotinai norime priminti 
plačiajai Sydney lietuvių visuo
menei, kad jau pats laikas įsi
gyti bilietus į Sigutės spektaklį. 
Bilietų reikalu prašome kreiptis 
į šiuos talkininkus:

B. Stašionį, tel. 649 9062
M. Zakarą tel. 78 5072
V. Kazoką tel. 70 8395 

arba pas bet kurį Bankstown 
apylinkės Kultūros Tarybos narį, 
kurie jums maloniai tarpininkaus.

Pranešimai
SVARBU SYDNEY 

LIETUVIAMS STUDENTAMS 
Sydney lietuviai studentai, nu- 

matą važiuoti į Australijos Lie
tuvių Studentų Sąjungos suva
žiavimą Adelaidėje, prašomi kuo 
skubiausiai pranešti Sydney Sky
riaus valdybai šias žinias:

a) kaip važiuoja (traukiniu, 
lėktuvu, automobiliu),

b) ar jau numatę, kur apsistos 
Adelaidėje (taip ar ne),

c) ar dalyvauja ir kitose orga
nizacijose?

d) ar numato pasilikti Naujų 
Metų baliuje Adelaidėje?

Drauge su prašomom žiniom 
prisiųsti ir suvažiavimo mokestį. 
Suvažiavimo mokestis £3. Pilną 
laiką studijuoją (full time) stu
dentai moka £2, graduantai jr 
nepilną laiką studijuoją (part 
time) studentai moka £3. Prašo
mas žinias ir suvažiavimo mo
kestį prisiųsti ne vėliau kaip ligi 
lapkričio 28 d. šiuo adresu: Judi
ta Kolakauskaitė, 32 Cornwall 
Rd., Auburn, N.S.W.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
SYDNEY

KARIOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Įvyksta šeštadienį, lapkričio 24 
d. Bankstown’o Lietuvių DAINA
VOS salėje šią tvarka:

Kūrėjo Savanorio V. Šliogerio 
paskaita,

Rožytės, vad. p. A. Pluko,
J.A. Jūragis paskaitys šventei 

pritaikintų savo kūrinių
ir DAINOS choras, vadovauja

mas p. Kavaliausko, padainuos 
gražių lietuviškų dainų.

Programai pasibaigus, vyks šo
kiai, linksmai kapelai grojant, ir 
veiks bufetas su įvairiais gėri
mais ir užkandžiais. Pradžia 6 vai. 
Bilietų nebus. Išlaidoms padeng
ti paaukos, kiek kas norės. Pelno 
dalis bus skiriama DAINOS cho
ro išlaidoms; padengti, vykstant 
į Dainų šventę ir kita dalis Pa
minklo Fondui Lietuvių kapinėse, 
Sydnėjuje.

Iškilmingos pamaldos įvyks 
sekmadienį, lapkričio 25 d. 12 vai. 
45 min. St. Benedict’s bažnyčio
je, Broadway, netoli nuo Central 
stoties, kurias atlaikys kapelionas 
kun. P. Butkus, čia taip pat gie
dos ir DAINOS choras.

Visus tautiečius maloniai kvie
čiame dalyvauti.

RAMOVĖS Skyriaus Valdyba

mokytojauti vienoje Pananijos 
(Bankstowno priemiestis) pra
džios mokykloje, kurią pasiekia 
iš savo tėvo namų per kelias mi
nutes pėstute.

★
Poetas Antanas Gasiūnas pe

reitą savaitę gavo tris savaites 
atostogų ir... sugrįžo namo. Mat, 
Antanas namų dūmais pasidžiaug
ti tegali tik tokiomis progomis, 
nes, būdamas tiesioginėje kara
lienės Elžbietos II-sios tarnybo
je gyvena princo Pilypo pavyz
džiu.

★
Viena amerikiečių firma pradė

jo gaminti televizijos aparatus su 
trimis ekranais, žiūrovai gali žiū
rėti vienu metu 3 programas. Gar
sas įjungiamas tik vienoje gran
dinėje. Jeigu programa nuobodi, 
o paveikslai, matomi kitame ek
rane, yra patrauklesni, garsas iš
jungiamas ir įjungiamas prie kito 
ekrano.

šis “patobulinimas” atrodo pro
blematiškas — jis tikriausiai nei
giamai veiks teležiūrovų nervų 
sistemą.

*
šiais metais Chicago miestas su

laukė 125 metų amžiaus. Pirmuti
nis šio milijoninio miesto gyven
tojas buvęs negras Jean Baptiste 
Pointe du Sable, įsikūręs toje 
apylinkėje, kur dabar išaugęs 
miestas apie 1770 metus.

Ku-ka

Bilietų kainos:
I-ji vieta 10 šil.

II-ji vieta 8 šil.
III-ji vieta 6 šil.
Praėjusiame M. Pastogės nu

meryje buvo paskelbta pirmoji 
vieta 12 šil, turėjo būti 10 šil. Už 
šitą netikslumą atsiprašome.

Susitiksime Sigutėje gruodžio 
8 d. Dainavos salėje!

ALB Bankstown Kultūros
Taryba

CABRAMATTA APYLINKĖS 
VALDYBA SKELBIA:

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 
18 d. Cabramatta apylinkė 'minės 
savo dešimtmečio sukaktį, šio 
minėjimo iškilmėse numatoma:

1. Pamaldos Cabramatta R.K. 
bažnyčioje Park Rd., 2 vai. p.p.

2. Iškilmingas posėdis — minė
jimas 4 vai. p.p. Belvedere salėje 
Jon Str. (dalyvauja Australijos 
Darbo Partijos vado pavaduoto
jas Mr Whitlam su ponia).

3. Vaišės, šokiai ir įvairi pro
grama.

Esant ribotam vietų skaičiui

t KVIETIMAS t
’• Maloniai kviečiame visus į Geelongo savaitgalio mokyklos <;
■ ■ ruošiamą

balių, ::
“’ kuris įvyks lapkričio 24 d. Geelong Lietuvių Namuose. ’ “ 

Pradžia 7.30 vai. vak.
• • Geelong Liet. Savaitgalio Mokyklos Komitetas <■

MELBOURNE
GEDULINGOS PAMALDOS UŽ 
ŽUVUSIUS KARIUS IR KA
RIUOMENĖS ŠVENTES IŠKIL

MINGAS MINĖJIMAS
Pamaldos už žuvusius Lietuvos 

karius, savanorius, partizanus ir 
šaulius šiais metais įvyks Melbour
ne lapkričio 25 d. šv. Jono bažny
čioje. Tuoj po pamaldų šv. Jono 
bažnyčios parapijos salėje įvyks iš
kilmingas minėjimas; a) oficialio
ji ir b) meninė dalis.

SKAUTAMS 45 METAI
Sekmadienį, lapkričio 11 d. 

lietuvių skautybei sukakus 45 m., 
Sydney Aušros tuntas surengė 
minėjimą. Tą dieną skautai orga
nizuotai dalyvavo pamaldose, o iš 
čia 4 vai. prasidėjo sueiga. Dai
navos salėje išsirikiavus visam 
tuntui buvo perskaityta eilė svei
kinimų raštu iš skautijos hierar
chijoj viršūnių, žodžiu skautus 
sveikino ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas p. B. Daukus, visų 
trijų Sydney apylinkių vardu p. 
M. Zakaras ir savanorių kūrėjų 
vardu p. V. Šliogeris. Iškilmingą 
minėjimo dalį pravedė p. Rotcas. 
Po minėjimo išnešus tunto vė
liavą prasidėjo ten pat salėje im
provizuotas skautų laužas su visa 
laužine programa. Sklandžiai ir 
nuotaikingai šią dalį pravedė 
pats tuntininkas Alčiauskas.

Reikia pripažinti, kad tokia iš
kilminga proga svečių susirinko 
labai skystai. O tikrai norėtųsi, 
kad ten, kur mūsų jaunimas 
švenčia, dalyvautų kuo gausiau 
mūsų visuomenės, žodžiais dažnai 
parodome dirbtinio rūpesčio mūsų 
jaunimu, bet kodėl susvyruoja
me, kada tas pats jaunimas tik
rai nori, kad mes nuoširdžiau su
sidomėtume jų šventėmis ir dar
bais? -lis

MYKOLUI SADZEVIČIUI mirų.,

jo žmonai ir artimiesiems, giliausią užuojautą reiškia

ALB Perth'o Apylinkė. Valdyba

Mielą

BRONIŲ VANAGĄ,

jo mamytei mirus Lietuvoje,

širdingai užjaučia

Sofija ir Joną. Meiliūnai
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JIESKAU 
GYVENIMO DRAUGĖS

Esu našlys, malonu būtų sutik
ti gyvenimo draugę, ne jaunes
nę kaip 45 m., kuri sutiktų eiti 
kartu gyvenimo keliu. Rašykite: 
Stasys Karčiauskas, 42 Moonya 
Rd., Carnegie, Melbourne, Vic.

PADĖKA
Cabramatta Apylinkės Valdyba 

spalio 9-15 d.d. vietoje įvykusio 
festivalio metu reprezentavosi 
papuošdama vitriną lietuviškais 
tautiniais dirbiniais. Šiam tikslui 
eksponatus mielai paskolino šie 
asmenys: p.p. Migevičiai, Bitinai, 
Statkai, Dudaičiai, Pauliukoniai, 
Staugirdai, Deikai, Kiveriai, Skir- 
kienė, Žygienė ir P. Alekna,

Vitrinos dekoravimą atliko p.p. 
Dudaitis, Kiverienė ir Alekna.

Cabramatta apylinkės Valdyba 
talkininkams ir paskolinusiems 
eksponatus nuoširdžiai dėkoja. 
Taip pat reiškiame padėką Mr Da
ne, vaistinės savininkui, kad lei
do pasinaudoti vaistinės vitrina.

Cabramatta Apylinkei V-ba

pakvietimai prie įėjimo nebus 
platinami.

Sveikinimai tik raštu.
Cabramatta Apylinkės Valdyva

TRADICINIS METINIS 
KARIUOMENĖS BALIUS 

MELBOURNE
šiais metais karių ramovėnų ba

lius įvyks lapkričio 17 d. 6 vai. vak. 
Northcote Town Hall. Įėjimas au
kojant nemažiau po pusę svaro. 
Baliaus metu švietimo vadovas 
p. Baltokas su savo stipriomis me
ninėmis pajėgomis žada pasirodyti 
ir užimponuoti svečius. Gros puikus 
orekstras. Prieinamomis kainomis 
bufetas, loterijos ir kt.

Kaip ir kasmet taip ir šiais me
tais Melbourne ramovėnai savo 
tradicinį karių balių žada pra
vesti jaukioj, tautinės dvasios at
mosferoj. Prašome gausiai daly
vauti ir nesivėluoti.

L.K.V. S-gos “Ramovė”
Melboumo Skyriaus Valdyba

Čikagos gangsteriai nužudė 
turtingą biznierių. Rytiniai laik
raščiai aprašinėjo įvykį su viso
mis smulkmenomis ir komenta
rais. Vienas laikraštis savo strai
psnį baigė taip:

“Visa laimė, kad nužudytasis 
savo pinigus ir brangenybes lai
kė banke, todėl didesnių nuosto
lių neturėjo”.

• « •

— Ar jūs einate į paskaitą, ku
rią skaitys ponas Nuobodžiūnas?

— Taip.
— Aš patariu jums neiti, nes 

kalba, kad jo paskaitos neįdomios.
— Bet aš privalau eiti.
— O kodėl gi?
— Kadangi aš pats ją skaitau.

• • •
— Ar žinai, vaikeli, kodėl šau

nant reikia šautuvą tvirtai įrem
ti į petį?

— Žinau!' Kad šautuvas nelėktų 
paskui kulką!
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