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SAVANORIAI
Lietuvos kariuomenės šventė 

yra virtusi jau mūsų tautine 
švente ir beveik neliko laisvaja
me pasaulyje lietuvių kolonijos, 
kur ši šventė nebūtų buvusi tin
kamai paminėta. Visų minėjimų 
metu akys buvo nukreiptos į 
anas Lietuvai ir lietuvių tautai 
istorines dienas, kada liejosi 
kraujas už savojo krašto laisvę. 
Su pagarba ir nuostaba prisimi
nėme mūsų savanorius, mūsų 
greitomis suformuotos kariuo
menės ryžtą ir drąsą. Tačiau 
kiek buvo kalbėtojų, kurie šia 
proga būtų atkreipę žvilgsnį į 
dabartį arba būtų surišę palygi
nimu ar pavyzdžiu anų dienų he- 
rojizmą su mūsų laiko praktika? 
Kaip gera didžiuotis praeities 
heroizmu patiems niekuo nerizi
kuojant! Visi kiekviena proga 
kalbam apie kovą už tautos ir 
krašto laisvę, tačiau šiandie to 
praeities heroizmo užtinkame tik 
patetiškose prakalbose, bet juo 
mažiau gyvenime. Gražių pamo
kslų pasakome prisiminę praei
tį, bet kiek iš mūsų šiandie eitų 
finais savanorių keliais?

Nekalbant apie Lietuvoje pa
likusius savo brolius, nešančius 
okupanto priespaudą, užmiršta
me, kad čia esame tos pačios 
tautos dalis ir anų savanorių pa
likuonys ir turėtų būti mūsų tie
sioginė pareiga Šventai vykdyti 
tai, ką mus mūsų tėvai įparei
gojo. Gyvendami laisvėje mes 
turime daugiau progų parodyti 
ne vien tik savo tautinį sąmo
ningumą, bet ir šaukti už tuos, 
kuriems šiandie užčiauptos bur
nos. Laikydami save tautos dali
mi, mažos tautos, kuriai kiek
vienas narys yra neįkainuojamos 
vertės, mes patys tautiniu atžvil
giu stovime tragiškesnėje padė
tyje už tuos, kurie persekiojami. 
Vietoje susibūrę viename tauti
niame vienete, mes plėšomės dėl 
pašalinių ir praeinančių dalykų. 
Kalbame apie tautos genocidų 
okupuotame krašte, bet nepaste
bime, jog lygiai toks pats jeigu 
ne spartesnis genocidas vyksta 
mūsų tarpe. Mes matome ir iš
gyvename jį, bet nepakeliame 
rankos tam pastoti kelių, nepa
keliame, nes kiekvienu atveju 
susiduriame su kova, reikalau
jančia aukos. O mes to nenori
me. Mums, pasirodo, geriau gy
venti praeities šventais prisimi
nimais, negu susidurti su šios 
dienos reikalavimais. Juk daug 
geriau ir patogiau gyventi šios 
dienos dvasiniame skurde, tegu 
ir viskuo pertekus, negu rinktis 
tautinio heroizmo kelių.

Šiandie mums reikalingi nauji 
savanoriai, kurie kovotų už mū
sų tautos egzistenciją, kas yra 
daugiau, negu kovoti už tautos 
laisvę. Kova už tautos laisvę, 
yra kova už patogesnį gyvenimą, 
už gerbūvį; tačiau kova už eg
zistenciją yra kova už tautos iš
likimų, nesvarbu kur — pries
paudoje ar laisvėje. Tik egzis
tuojanti tauta gali trokšti lais
vės. Štai dėl ko šauksmas šian
die stoti savanoriais gal būt yra 
reikšmingesnis už ano meto 
šauksmą, kada tebuvo kovojama 
už rytojaus patogumus. Mums, 
čia esantiems, patogumų užten
ka, bet už juos mes parduodame 
savo tautinę individualybę. Rei
kalingi nauji savanoriai, kurie

KINIJA NORI TAIKOS?
įsiliepsnojęs Indijos ir Kinijos 

pasienio karas staiga susilaukė pa
liaubų. Kai Indijos vyriausybė ren
gėsi mobilizuoti visą tautą karui 
su Kinija, raudonosios Kinijos vy
riausybė pasiūlė nutraukti konflik
tą ir net atitraukti savo kariuome
nę iš tų Indijos pasienio sričių, 
kurias paskutinėmis savaitėmis ki
niečiai buvo užėmę. Indijos vyriau
sybė tuo tarpu pasimetė: ar pri
imti jai siūlomas sąlygas, ar tęsti 
kovą iki neatgaus ir tų sričių, ku
rias kiniečiai buvo užėmę anksčiau 
ir jas laiko.savo žemėmis. Jeigu 
indai būtų kare pajėgesni, jiems 
netektų ilgai galvoti, bet iš pas
kutiniųjų įvykių matėsi, kad kinie
čiai žygiavo nesulaikomai ir todėl 
šis apsiūlymas iš galingesnių pusės 
indus pastatė prieš didelę mįslę: 
sutikti su kiniečių pasiūlymu ar 
rizikuoti karu, kuris gali nešti dar

M.P. SKAITYTOJAMS X
Kaip jau buvo skelbta, :*< 

Mūsų Pastogės metinė pre- M 
numerata nuo 1963 m. yra £ 
£4, pusmečiui £2. Atskiras ’>< 
Nr. 2/-. Prenumeratos pa- >♦< 
kėlimo nutarimas įsigalioja >. 
nuo š.m. lapkričio 1 d. Užsn- j»j 
kydami Mūsų Pastogę te- 
kantiems metams siųskite * 
pinigus pagal naują tarifą. 
Iš apsimokėjusių M.P. pre. >• 
numeratą 1963 m. ligi š.m. 
lapkričio 1 d. papildomų pri- >*: 
mokėjimų nebus reikalauja- £ 
ma. >;

M.P. Administracija

besąlyginiu pasišventimu tos tau
tinės individualybės siektų. Ano 
meto savanorių įsipareigojimas 
buvo trumpas, tegu ir biologiš
kai rizikingas: jų kovos riboje 
stovėjo pergalė ar mirtis. Mūsų 
laikų savanoriai be gyvybės rizi
kos angažuojasi visam amžiui: 
kalba tegali būti ne apie kraujo 
praliejimų, bet apie ištvermę.

Kai prieš 15 metų atvažiavo
me į Australiją, mūsų buvo tik
rai daug: pilnos bažnyčios ir per
pildytos salės. Po 15 metų pali
ko tik tikrieji savanoriai, kurie 
ištvėrė tą kietą bandymo laiką. 
Mes dar turime chorus, organi
zatorius, mokytojus, savos spau
dos skaitytojus ir saujelę palai
kančiųjų, kurie tiesioginėje akci
joje nedalyvauja. Kiek iš jų pa
liks ir ištvers dar po penkiolikos 
metų? Jeigu tokia sparta mūsų 
lietuviškasis reiškimasis kris, 
kaip jis krito ligi šiolei, tai pra
ėjus dar penkiolikai metų mes 
visi būsime gyvi mirusieji. Mūsų 
tautinis genocidas šičionai vyks
ta daug sparčiau, negu mes gal
vojame. Ir jeigu nesuverbuosime 
naujų savanorių, mūsų, kaip tau
tos atžalos, ateities istorija bus 
labai trumpa. Mūsų situacija juo 
pavojingesnė, nes šičia mūsų 
mirtis be skausmo ir žuvusieji 
tautai nepalieka sopulio ir rau
dos. Šiai saldžiai mirčiai kelią 
tegali pastoti tik ryžtingi ir draus
mingi savanoriai. Tebūna kiek
vienas lietuvių namas nesugriau
nama lietuvybės tvirtovė, ir mes 
patys sudarykime nesutraukomą 
grandinę, kad net ir suabejoju
sius išneštame ant rankų ne
palikdami jų užfrontėje. Tą gali 
padaryti tik be rezervų viskam 
pasiryžę savanoriai, kurie pasi
rengę dirbti ir už pasitraukusius 
iš kovos lauko. V. K.

didesnių teritorialinių ir materiali
nių nuostolių ir pareikalauti dau
gybės žmonių aukų. Iš vakarų pu
sės indai efektyvios pagalbos ne
sulaukė nei ginklavime, nei diplo

FAKTAI KALBA
Sąryšyje su artėjančiu ALB ats

tovų suvažiavimu ir Kultūros Ta
rybos ruošiamomis Lietuvių Me
no Dienomis norisi suminėti ke
letą dėmesio vertų faktų.

Šiame suvažiavime dalyvaus 
apie 75 ALB rinkti Tarybos ats
tovai, Dainų šventėje jungtinį cho
rą sudarys apie 120 choristų, spor
to aikštyne pasipils apie 200 jau
nimo, tuzinais bus atstovaujami 
foto mėgėjai ir jaunieji meninin
kai savose parodose, tautinių šo
kių grupės ant žalios pievelės, 
iš visų lietuviškųjų kolonijų su
važiuos literatūros, muzikos, dai
nos ir meno mėgėjai ir individua
listai, savo sugebėjimus sve
čiams pademonstruos Adelaidės 
teatro mėgėjai ir t.t. Taigi numa
toma, kad į šią didžiausią iki šiol 
buvusią Australijoj tautinę lietu
vių puotą sugūžės virš 800 svečių. 
Didelė našta tai bus Adelaidės 
lietuviams visus juos priglausti, 
bet kartu ir nemaža garbė šią pa
reigą pasiimti ir iki galo ištesėti.

Ir stebėtina, kad visa tai vyksta 
jau beveik penkiolika metų nuo 
pirmųjų pokarinių transportų at
vykimo į Australiją, čia tik labai 
suglaustai paminėtieji faktai aiš
kiai rodo, kad lietuvių bendruo
menė Australijoje turi apie 1000

V i s a m e
■ Kanadoje ir Amerikoje jaučia
mas didelis inžinierių trūkumas. 
Kasmet yra pareikalavimas 48.000 
inžinierių, tuo tarpu augštosios 
mokyklos teparengia vos 38.00.

★

Prez. Kennedys apdovanojo pa
sižymėjimo medaliu Dr. Kelsey, 
kuri nesutiko įsileisti į Ameriką 
thalidomido tablečių (jas varto- 
jančios motinos pagimdo sužalo
tus kūdikius).

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTĮ
A.L. Metraštį platina:

B. Daukus, 273 Cooper Rd., Yagoona,
V. Kazokas, 13 Percy Str., Bankstown,
B. Stašionis, 11 Berala St., Berala,
R. Venclovas, 9 Lemnos Str., Homebush,
A. Jasaitis, 9 The Avenue, Randwick,
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood,
J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedys, Baltia Pty. Ltd., Parramatta,
P. Grosas, Lietuvių Namai, Redfern,
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, Camperdown,
P. Nagys, Minties sp-vė, 417 Burwood Rd., Belmore,
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield,
M. Zakaras, 10 Onslow Str., Canterbury,
M. Gailiūnas, 5 Fowler Str., Bulli,
B. Liuga, 21 Henson Ave., Mayfield,
P. Alekna, 88 John Str., Cabramatta,
A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribymong,
F. Sodaitis, 3 Jennifer Str., Morwell,
B. Straukas, 16 Church St., Highgate,
J. Mockūnas, 4 Avon Str., Grassmere, tel. 53-7839,
L. Simanauskas, 627 Beverley Grove, Hobart,
K. Gudaitis, Belan-Michell Str., Bulimba, Brisbane,
P. Pilka, 29 Westgarth Str., O’Connor, A.C.T.
Metraščio kaina: kietais viršeliais £3.0.0, minkštais £2.10.0.

★
Administracija labai atsiprašo visų metraščio prenumeratorių, 

kad užsitęsė persiuntimas. Dedame visas pastangas, kad metraštis
visus prenumeratorius galimai greičiau pasiektų.

matiniuose sluogsniuose. Galimas 
dalykas, kad šio indų pasienio kon
flikto svarbą nustelbė paskutiniu 
laiku Kubos įvykiai, kurie pasiro
dė globalinio, ne lokalinio pobūdžio.

J.P. Kedys

aktyvių darbininkų įvairiose gyve
nimo srityse, kurie ją ne tik re
mia, bet didelę dalį savo jėgų Ir 
lėšų aukoja už jos idealus, kovoja 
ir tvirtai stovi Jos sargyboje už
tikrindami jai dar ilgą, gražių 
darbų kupiną ateitį, ši didžiulė 
tautinė — kultūrinė lietuvių de
monstracija Adelaidėje rodo, kad 
mūsų bendruomenė yra gerai or
ganizuota ir vieninga, kuo tenka 
tik džiaugtis ir žavėtis, nes tai 
laimėta tik didelėmis pastango
mis.

ARGENTINOS LIETUVIAI

ĮSIGIJO NAMUS

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Argentinos Lietuvių Centras pa
sistatė namus Buenos Aires mies
te, kurie kainavo apie pusantro 
milijono pezų (kiek tai būtų 
austi1, svarais?). Lėšos surinktos 
aukų keliu. Kai kurie lietuviai 
aukojo gana stambias sumas, pvz., 
Čekanauskas, Kunigonis, Ryšelis 
po 20 tūkst., Puzinas 14 tūkst., 
Jurgėlas 18 tūkst., Urbietis 14 
tūkst., Kairys 11 tūkst., Bachu- 
nas, Mičiudas, Sudnius po 10 
tūkst. ir t.t.

pasaulyje
Amerikiečių mokslininkai, bety

rinėdami mėnulio įtaką žemei, pri
ėjo išvados, kad mėnuils įtakoja 
žemės kritulius, šisai mokslininkų 
tyrinėjimas gali daug pagelbėti oro 
pranešėjams ir ūkininkams.

*
Prancūzijoje augščiausia litera

tūros premija (Prix Goncourt) te
ko lenkų kilmės rašytojai Onai 
Langzus už veikalą “Smėlio krū
vis”. Autorė gimusi Lenkijoje, na-

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
8-ji SESIJA

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO 

TARYBOS VIII-SIOS 
PAPRASTOSIOS SESIJOS, 

vykstančios Adelaidė* Lietuvių 
Namuose, 6 Eastry Street, 

Norwood, 1962 m. gruodžio 
28, 29, 30 ir 31 d.d.,

DARBOTVARKĖ:

GRUODŽIO 28 d.
8 vai. Pamaldos iv. Kazimiero 

koplyčioje.
9 vai. Atstovų registracija.
11 vai. Suvažiavimo atidarymai. 

Prezidiumo sudarymas. 
Sveikinimai raitu.
Komisijų sudarymas:
a) Mandatų komisijos tvirti
nimas pareigose.
b) Statuto papildymo,
c) Sveikinimų ir rezoliucijų.

12 vai. Pietų pertrauka (viena 
valanda).
Vykdomųjų organų ataskaiti
niai pranešimai:
a) Krašto Valdybos,
b) Kontrolės Komisijos,
c) Garbės Teismo. 
Diskusijos dėl vykdomųjų or
ganų veiklos.
Vykdomųjų organų veiklos ir 
apyskaitų tvirtinimas.

GRUODŽIO 29 D.
9 vai. Pono J. Bachuno paskaita 

“Vieninga vadovybė Lietuvos 
laisvinimo darbe ir vieningas 
Fondas”. Diskusijos.

cinės Vokietijos buvo kalinama ir 
po kapituliacijos išlaisvinta. Nuvy
kusi po karo į Prancūziją vėl pra
dėjo karo metu nutrauktą rašyto
jos darbą.

Danijoje iš lenkų turistų laivo 
pasišalino 29 keleiviai ir pasiprašė 
azylio teisės. Lenkų laivu “Mazow- 
ze”, kuris buvo sustojęs Kopenha
goje, keliavo 80 keleivių.

*
Naujojoje Gvinėjoje nesulaiko

mai plinta cholera, atnešta naujųjų 
krašto šeimininkų — indonezų. Pa
gal paskutinius pranešimus žmo
nės šimtais miršta nuo choleros 
Vakarų N. Gvinėjoje.

★
Anglijoje kaskart vis daugiau ir 

daugiau atsiranda balsų supras
tinti anglų kalbos rašybą. Mirda-

Vokietijoje
NAUJOJI LB VALDYBA pa

siskirstė pareigomis: pirm. — Iz. 
Rugienius, vicepirm. — kun. Br. 
Liubinas, sekr. Fr. Skėrys, ižd.
— A. Mariūnas ir narys — intž. 
J. Valiūnas. Kandidatai — kun. 
dr. J. Aviža ir J. Venckus. Rev. 
komisija: J. Barasas, O. Boehm
— Krutulytė ir J. Kriščiūnas.

KR. TARYBOS SESIJA įvyko 
Vasario 16 gimnazijoje. Joje da
lyvavo iš 15-os 14 narių. Gimna
zijos parke įvyko vėliavos pakė
limo iškilmės. Sesijoje priimtos 
sąmatos — Vokietijos kr. valdy
bos — 80.000 DM ir Vasario 16 
gimn, 339.000 DM sumai. Nutar
ta peržiūrėti bendruomenės orga
nizacijos statutus. Į kitais metais 
Kanadoje kviečiama PLB seimą, 
sesijai pageidaujant, vyks kr. vai’ 
dybos pirmininkas ir Vasario 16 
gimn. direktorius, kiti nariai būtų 
iš š. Amerikoje gyvenančių buv. 
Vokietijos bendruomenės ir gim
nazijos pareigūnų.

A.L.B. Krašto Vykdomųjų Or
ganų rinkimai.
a) Kraito Valdybos,
b) Kontrolė* Komisijos,
c) Garbės Teismo.

12 vai. Pietų pertrauka (viena va
landa).

GRUODŽIO 29 D.
Pono J.P. Kedžio paskaita 
"Lietuvio santykiavimas su 
australais visuomeniniu, kul
tūriniu ir politiniu požiūriais.” 
Diskusijos.
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo atstovų rinkimai.
Kraito Valdybos sąmatos pa
tvirtinimas sekančiai kadenci
jai ir veiklos plano sudarymas. 
Nustatymas vietos A.L.B. 
Kraito Tarybos sekančiai se
kančiai sesijai.

GRUODŽIO 30 D.
Poilsio diena.

11 vai. Kraito Tarybos atstovai 
dalyvauja pamaldose Švento 
Kazimiero Koplyčioje.

GRUODŽIO 31 D.
9 vai. Kultūros Tarybos paskai

ta ir diskusijos.
A.L.B-nės Statuto pakeitimas 
bei papildymas.
Einamieji reikalai ir sumany
mai.
Sveikinimų ir rezoliucijų pri
ėmimas. .
Suvažiavimo uždarymas.

KRAŠTO VALDYBA

MIRĖ J. AKSTINAS
šią vasarą, liepos 19 d. Mun- 

trealyje, Kanadoje, mirė Juozas 
Akstinas, sulaukęs 40 m. Juozas 
Akstinas buvo aktyvus K.L. B-nės 
narys, kultūrininkas ir meninin
kas: tapytojas, dramos aktorius, 
poetas.

mas didysis anglų rašytojas G. B. 
Show savo testamente paskyręs 
125.000 anglų svarų rašybos refor
mai.

Lithuania LAND OF HEROES. 
Country, people, history, langu
age, Lithuanian’s fight against 
Kremlin rule Soviet genocidal 
practicles in Lithuania. Prepared 
and edited by Leonard Valiukas. 
Lithuanian Days Publishers, Hol
lywood, California, USA. 1962.

Knyga plačiai nušviečia lietu
vių rezistencinę ir partizaninę 
kovą lietuvių ir nacių okupacijų 
metais Lietuvoje. Knyga parašyta 
specialiai svetimtaučiams infor
muoti apie Lietuvos laisvės kovą 
tėvynėje ir pasaulyje; gausiai 
iliustruota. Tai dar viena knyga, 
tinkanti padovanoti mūsų laisvės 
bylos draugams ir rėmėjams.

— Maironio 100 m. gimimo me- 
tinių proga Lietuvoje išleista Mai
ronio kūrybos rinktinė —• ją re
dagavo K. Korsakas, E. Miežc- 
laitls ir A. Venclova. Maironio 
raštų rinkinys išleidžiamas ir ru
sų kalba Maskvoje.

M.P. REDAKCIJOS 
PRANEŠIMAS

Primename gerb. skaitytojams, 
kad šventinis M.P. numeris pasi

rodys gruodžio 19 d. Visus sveiki
nimus (asmeninius ar komerci
nius) prašome siųsti ligi gruodžio 
12 d.

M.P. Red.

1
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VLIK’o DARBAI IR PLANAI
(Iš

Lapkričio 10 —■ 11 d.d. įvyko 
metinė VLIK’o sesija, kurioje bu
vo aptarti nuveikti darbai ir pra
matyti nauji. Darydamas savo pra
nešimą VLIK’o pirmininkas Dr. 
A. Trimakas pareiškė kad VLIKo 
veikla neliko be pasekmių. Iš atlik
tų darbų pažymėtini:

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas per praėjusius veik
los metus dirbo, kad tiksliai infor
muotų savuosius, keltų jų tautinę 
nuotaiką ir nugalėtų tarptautinę 
tylą Lietuvos reikalu.

Toliau tebevykdomi pranešimai 
per Madrido, Romos, Vatikano ra
dijo siųstuvus. įvesti pranešimai 
žemės ūkio, kultūrinės veiklos, 
jaunimo, skautų ir religiniais klau
simais. Reguliariai leidžiami EL
TOS biuleteniai (penkiomis kalbo
mis), jų turinys tobulinamas ir 
tiražas plečiamas

VLIKas dėjo pastangų tikroje 
šviesoje atskleisti komunistų pro
pagandą Helsinkyje įvykusiame, 
komunistų rengtame jaunimo ir 
studentų festivalyje.

Ryšium su religiniu persekioji
mu Lietuvoje buvo pasikeista raš
tais su JAV senatoriais, valst. de
partamentu, šis klausimas buvo 
primintas JAV delegacijai Jung. 
Tautose.

NATO Konferencijos ir Vakarų 
užsienio reikalų ministerių pasi
tarimų proga raštais ir telegra
momis dėstytas Lietuvos bylos rei
kalas. -Kanados premjerui Diefen- 
bakeriui atstačius Lietuvos konsu
lato Toronte teises ir pažadėjus 
kelti pavergtųjų tautų bylą Jungt. 
Tautose, šie žygiai buvo įvertinti. 
O Vatikane susirinkus visuot. ant
rajam Bažnyčios Suvažiavimui, 
kreiptasi į popiežių Joną XXIII, 
prašant žygių laisvės labui. Ber
lyno gėdos sienos metinių proga 
buvo paskelbtas atsišaukimas 
spaudai, o Vykd. Taryba kreipė- 
į Vak. Berlyno burmistrą W. 
Brandt, linkėdama ištvermės ko-

VLIK’o METINES SESIJOS)
voje už teises ir laisvę.

Baigdamas pranešimą New Yor
ke įvykusioje metinėje VLIKo se
sijoje, pirm. dr. Trimakas nuro
dė į šiuos, ateityje numatytus vyk
dyti žygius:
kreipti ypatingą dėmesį į priešo 
ofenzyvą mūsų atsparumui palauž
ti, jėgoms suskaldyti ir išeivijai 
suklaidinti;
remti ir skatinti krašte vargstan
čių ryžtą ištverti ii- nepasiduoti 
rusifikacijos bangai ir išlaikyti 
lietuvišką dvasią, kalbą, papročius 
ir kultūrą;
ištirti ir iškelti visa apimtimi so

tųjų tautų organizacijomis, 
siekti didesnio lietuvių visuomenės 
konsolidavimo bei tampresnio ben-

STATYBA LIETUVOJE
vietinio kolonializmo Lietuvoje 
padarinius;
atskleisti laisvajam pasauliui 
Maskvos daromus Lietuvoje reli
ginio, tautinio ir kultūrinio geno
cido nusikaltimus.

Tarptautinėje plotmėje VLIKas 
numato ir toliau reikalauti, kad 
sovietinis kolonializmas Lietuvoje 
būtų panaikintas ir grąžinta lais
vo apsisprendimo teisė, 
budėti, kad Lietuvos byla nebūtų 
apeita ar nutylėta.

VLIKas pasiryžęs stiprinti ben
dradarbiavimą su PET ir kitomis 
tarptautinėmis laisvųjų ir paverg-

dradarbiavimo tiek su ALT, PLB, 
LLK, jaunimo ir kt. organizacijo
mis, tiek ir su Diplomatine Tar
nyba;
ateinančiais metais numatyta ir 
tinkamai atžymėti VLIKo veiklos 
dvidešimtmetį.

LIETUVOJE MIRĖ

NASVYCIA1 SUDARĖ VILNIAUS PAŠTO IR 
ATJAUNINIMO PROJEKTUS DRAMOS TEATRO

Vilniškė “Komjaunimo Tiesa” 
pasakoja, kad Vilniaus projekta
vimo instituto dailininkai archi
tektai broliai Nasvyčiai (Algiman-

PROF. A. PURĖNAS
Lapkričio 5 d., eidamas 82 me

tus, Kaune staiga mirė Kauno 
Politechnikos instituto prof., Lie-

?&•’

Albury apylinkės lietuvių savaitgalio mokykla su mokytojais ir apyl. valdybos nariais. Nuotrau
koje matosi mokyklos vedėja ir organizatorė p. Br. Čėsnienė, mokyt, p-lė I. Vinevičiūtė ir p-lė BrA 
Bartašiūtė. Trūksta ponios B. Valienės. Nuotrauka R. Urbonavičiaus.
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tuvos Mokslų akademijos akade
mikas Antanas Purėnas. Velionis 
buvo gimęs 1881 m. (L. Enciklo
pedijos žiniomis — 1883 m.), va
sario 16 d. Tatkonių km., Rokiš
kio apskr. 1919 m. A. Purėnas 
buvo Rokiškio apskr. revoliucinio 
komiteto švietimo sk. vedėju ir 
iki 1921 m. Rokiškio gimnazijos 
direktorium. Pagal “Tiesą” (262 
nr.), velionis buvo vienas Lietu
vos aukštosios mokyklos inicia
torių ir 40 m. dirbo pedagoginė
je srityje (nuo 1922 m. Kauno, 
vėliau — Vytauto Didž. universi
tete, dėstęs, buvęs ir prorekto
riumi). 1940 ir 1944 m. A. Purė
nas buvo paskirtas universiteto 
rektoriumi, nuo 1951 m. — Kauno 
Politechnikos instituto prof. Ve
lionis plačiai reiškėsi visuomeni
nėje veikloje, veikė Petrapilo let. 
slfeud. d-joje, .siocialdemokratuo- 
se, 1920 m. buvo išrinktas į Stei
giamąjį Seimą. Dirbo spaudoje, 
paruošė ar išvertė eilę Lietuvos 
socialdemokratų partijos leidinių, 
parengė ir eilę vertimų iš chemi
jos srities. Pagal "Tiesą” (262 
nr.), komunistai Pureno veiklą 
vertinę ir velionį buvo apdova
noję ordinu, medaliu, kitais gar
bės vardais. Lapkr. 9 d. A. Purė
nas iškilmingai palaidotas Petra
šiūnų kapinėse. Atsisveikinimo 
žodžius tarė inst. rektorius prof. 
K. Baršauskas, prorekt. M. Mar
tinaitis, Mokslų akad. prez. J. Ma

tas ir Vytautas) esą paruošę du 
naujus projektus: beveik iš pagrin
dų perstatyti Vilniaus centrinio 
pašto namus (kuris yra įsikūręs 
Gedimino gatvėje, 9 nr., netoli nuo 
katedros, dešinėje pusėje einant 
nuo katedros) ir žymiai atjauninti 
dramos teatro pastatą (Gedimino 
g. 6, kairėj pusėj, buvęs “Lutnia” 
teatras).

Dar nežinia, kada projektai bus 
įgyvendinti, tačiau iš atpasakojimo 
galima spręsti, kad jauni architek
tai seka ne maskvinius architektū
rinius pavyzdžius (kokiais tapo 
gausiai “apdovanota” Varšuva, 
Bukareštas ir eilė kitų bolševizmo 
užviešpatautų miestų, arba ir tas 
pats Vilnius tokiu “šedevru”, kaip 
“Pergalės” kino teatras), o yra 
daugiau įkvėpti moderniosios vaka
rietiškos architektūros, kurią jie 
gana išradingai pina su lietuviškos 
tematikos puošmenimis.

Broliai Nasvyčiai pagarsėjo Ne
ringos kavinės Vilniuje įrengimu, 
už kurį Maskvoje pinna buvo iš
barti, bet galų gale ii- pagirti. Vil
niečiai, ypač lietuviai vilniečiai tuo 
jų kūriniu didžiuojasi, lankytojai 
iš Vakarų irgi atsiliepia labai tei
giamai. Tad yra-pagrindo pasiti
kėti, kad naujieji jų projektai irgi 
gražiai prisidės prie Gedimino gat
vės Vilniuje (nors dabar ir Leni
no prospektu vadinamos) papuo
šimo.

Inžinierius J. Miklovas (tik prieš 
pusantrų metų atsidūręs Vaka
ruose iš Lietuvos), paklaustas, ar 
Lietuvoje žmonės džiaugiasi nau
jais pastatais ir ar tai daro įspū
džio, kad okupacihė valdžia (kurios 
vienos sprendimu Lietuvoje kas 
statoma ar nestatoma) tuo nusi
pelno dėkingumo, atsakė, kad dėl 
įvykdytos statybos, ypač jei ji pa
sitaiko gera, aišku, niekas neliūdi, 
bet nemato jokių stebuklų net ir 
tais atvejais, kai kas esti pasta-

SLAPTAS ALP DOKUMENTAS
tralijos, nei ALP, nei žydų reika-Sydney “Sunday Telegraph” 

(11.11.62) paskelbė ištraukas iš 
Australijos Darbo Partijos slapto 
tyrinėjimo dokumento, kuriame 
liečiamas vienas Melbourne žydų 
bendruomenės narys, Sam Cohen, 
patekęs kaip ALP atstovas į se
natą.

Šis dokumentas kai kuriais at
vejais labai charakteringas politi
ka besidomintiems, čia reikia pa
žymėti, kad Sam Cohen, prieš iš
renkant jį į federalinį senatą ALP 
atstovu, ilgus metus buvo "Mel
bourne žydų tarybos kovai su fa
šizmu” pirmininku. Kaip visa ši 
taryba, taip ir pats Cohen daugiau 
sielojpsi komunistiniais reikalais, 
negu žydų bendruomeniniais, dėl 
ko prieš keletą metų bendruome
nė* organizacijų taryba Sam Co
hen kaip komunistuojantį ir vėl

iais, palikdamas ištikimas savo se
nai probolševikinei linijai. Kaip 
tik dėl to vėl prasidėjo kritika 
ypač iš žydų bendruomenės pusės, 
kodėl jis, būdamas senate, neiš
kėlė paskutiniųjų žydų teismų ir 
sušaudymų Sov. Sąjungoj, o tą 
reikalą kėlė liberalų atstovai, vi
sai nebūdami žydais, šis faktas 
jau ir pačiai ALP vadovybei pasi
darė įtartinas, ir ji sudarė spe
cialų komitetą Cohen reikalui iš
tirti. Ir nors to komiteto tyrinė
jimai buvo “labai slapti”, bet iš
lindo yla iš maišo: rezultatai pasi
rodė spaudoj. Ypač būdinga, kad

dar ir dabar Viktorijos ALP va
dovybė kaltina ne Cohen, bet visą 
žydų bendruomenę, kaip kovo
jančią prieš ALP.

Kyla klausimas, kas geriau gali 
pažinti asmenį: ai- bendruomenė, 
kurioje jis ilgus metus veikė kal
bėdamas, rašydamas ii' socialiai 
bendraudamas, ar partija, kuri jį 
tepažįsta iš pareiškimų ir susiti
kimų puotose.

čia paaiškėja ir antras labai 
svarbus faktas, dėl ko aš kaip tik 
ir čia rašau, kad nežiūrint to, jog 
asmuo yra įtartinas, labai rimtu 
priekaištu — komunistine veikla, 
už kurią netgi išmestas iš bend
ruomenės, vis dėl to gali būti iš
rinktas į tokią instituciją, kaip 
senatas, ir dargi su palaima paties 
opozicijos vado! J. P. Kedys

AR JAU TURI 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠTI?

tūlis, profesoriai S.tjp. Jankaus
kas, BĮ. Abraitis, J. Lenckevičius 
ir kt. (E)

AUKOS TAUTOS FONDUI
Aukojo: S. Jurevičius — £5; 

M. Gailiūnas — £1; S. Baltramie- 
jūnas £1; V. Dulaitė — 10/-; A. 
Simonaitis £ 1; A. Liubinskas £1; 
L. Bungardas 10/-; Alg. Šimkus 
— 10/-; P. Šimkus — 10/-; V. 
Stagis — 10/-; M. Janulis 4/-; 
Launcestono Apylinkės Valdyba 
£5; P. Murnikas — 4/-; L. Kar
velis — £1. V. ir V. Bukevičiai 
£2. Birželio tragiškųjų įvykių mi
nėjimo proga surinkta Bankstow- 
ne £24.; Rugsėjo 8 d. Tautos

Antisovietinė paroda N. Zelandijoje

šventės minėjimo proga Banks- 
towne surinkta £21.5.0; TFA 
Melbourne skyrius prisiuntė au
kų £63.10.0; TFA Adelaidės sky
rius prisiuntė aukų £15.14.6; Per 
TFA Įgaliotinį Launcestone au
kojo: Lasdauskas Vytas £2; Suris 
Tadas £2.2.0; Ligeikis Pranas 
£1.; Lipčius Jonas 1.0.0; Puido
kas Vytas £1. Narvidas Danelius 
10/-; Jablonskis Vladas 3/-; Ba
čiulis Antanas 10/-; Jankus Bro
nius 5/-; Markevičius Juozas 10/-; 
Mališauskas Jonas 8/-; Virbickas 
Stasys 10/-; Rankenas Pranas 
5/-; Nikitinas Vladas 4/-; Stepšys 
Juozas 5/-; Katini Adomas 12/-; 
Katini Antanas 7/-; Petravičius 
Kazys 10/-; Rinkevičius Vacys

kiantį prie* žydų interesus, paša
lino iš bendruomenė*.

Visų nustebimui, prasidėjus rin
kiminei kampanijai į federalinį 
parlamentą, pasirodė Sam Cohen 
kaip ALP kandidatas į senatą, at
stovaująs Viktoriją. Dar gerokai 
prieš rinkimus žydų bendruomenė 
paskelbė apie šį asmenį visą jį 
liečiančią medžiagą, tačiau tas 
nieko nepadėjo. Savo kandidata
vimo proga Sam Cohen suruošė 
Melbourne šaunų balių, kurio me
tu jį aprobavo ir jo “nuopelnus” 
įvertino ne tik Viktorijos proko
munistinis egzekutyvas, bet ir 
pats opozicijos vadas — A. Col
well. Suprantama, turėdamas visą 
ALP paspirtį Sam Cohen pateko 
į senatą.

Bet ir būdamas senate Sam Co
hen perdaug nesirūpino nei Aus-

Pavergtųjų Europo* Tautų fo
tografinė Sovietų Imperializmo 
paroda Christchurch mieste su
traukė rekordinį skaičių lankyto
jų (virš 4200) ir sukėlė ilgiausią 
virtinę laikraštinių ginei; “The 
Pre»»” dienraščio skiltyse.

Christchurch’e (trečiame didu
mu Naujosios Zelandijos mieste) 
parodai rengti buvo .sudarytas 
specialus komitetas iš pabaltie-t 
čių, vengrų, lenkų, jugoslavų ir 
kitų, jam vadovavo jugoslavas V. 
Hunter. Šią parodą Naujoje Ze
landijoje globoja N.Z, Baltų Klu
bas ir anksčiau metuose jinai bu
vo rodyta Aucklande ir Welling- 
tone.

Paroda tęsėsi keturias dienas 
nuo 31 spalio iki 3 lapkričio, Dur
ham gatvė* meno galerijos patal
pose dėl kurių išnuomavimo iš

Canterbury Meno Draugijos at
sistatydino jos vice pirmininkas 
pareikšdamas kad paroda neturi 
nieko bendro su menu ir yra vi
siškai negatyvi (sic!).

Parodą atidarė Christchurch 
miesto burmistras G. Manning 
sakydamas — iš šių nuotraukų 
jūs matote, kas atsitinka kaip 
politinės ir socialinės laisvės bū
na užgniaužtos. Sekančiomis die
nomis kalbėjo Canterbury Uni
versiteto profesorius Garrett, par
lamentaras Walker ir prof, są
jungininkas Newman, po paskai
tų buvo rodomos apžvalginės fil- 
mos.

Nuo atidarymo dienos abu 
miesto dienraščiai įdėjo po dides
nę parodos nuotrauką trumpai 
aprašydami parodos turinį, tarp

PŪKINĖS KALDROS

link sėdėję žmonės pradėjus jam 
vėl triukšmauti išnešė jį lauk. Iš 
abiejų pusių buvo pavartota jė
ga, tuo ir prasidėjo laikraštinė 
laiškų kova. Išmestasis teigė kad 
jis atėjo vien tik pasaulinės tai
kos sumetimais ir skundėsi kad 
jis buvo išmesta* ir dargi sumuš
tas. Tuoj atsirado žmonių kurie 
šoko išmestąjį ginti, reikšdami 
pasipiktinimą kad demokratinia
me krašte piliečiui buvo paneig
ta žodžio laisvė. Toliau jie raši
nėjo kad ši paroda tik sukelia 
žmonių neapykantą ir nepasitar
nauja “pasaulinei taikai”. Kiti 
priešingai reiškė padėką parodos 
rengėjams parodžiusiems jiems 
sovietų apgaulę ir žiaurumą. Jie 
pritarė triukšmadario išmetimu? 
(jis buvo zelandietis ir jį išmetė 
patys zelandiečiai) nes ji* to nu-

18/-.
Širdingai dėkojame mieliems 

tautiečiams už aukas Tautos Fon
dui. Tegul būna kiekvieno lietu
vio šventa pareiga remti Lietu
vos laisvinimo darbą.

TF Atstovybė Australijoje.

tyla geriau, negu buvo, nesgi da
bar jau antroji XX amžiaus pusė, 
technika visose srityse yra nepap
rastai pažengusi, ir būtų keista, jei 
ir statyba nebūtų pažengusi. Deja, 
Lietuvoje dabar vykdomose staty
bose tenka susidurti ne tik su pa
žangos, o ir su atžangos, arba apsi
leidimo ir nesąžiningumo reiški
niais, tad neretai po pirmo pasi
tenkinimo kuriuo nauju pastatu 
netrukus tenka nuliūsti... Pats sta
tybos faktas nėra priežastis ypa
tingam dėkingumui, nesgi statoma 
lėšomis, surinktomis mokesčių ke
liu iš vietos žmonių, taigi tos sta
tybos nėra dovanos. Ir dar toli ne
pastatyta tiek, kiek neseniai (ne 
dėl Lietuvos žmonių kaltės) buvo 
išgriauta. Pagaliau, daugiau sta
toma to, ko labiausiai reikia pačiai 
valdžiai...

Bet toks Vilniaus paštas ar te
atras — dalykai reikalingi ir val
džiai ir žmonėms, reikalingi Vil
niaus miestui. Taigi, nors jie ir 
svetimos valdžios sprendimu būtų 
pertvarkyti bei atnaujinti, jaunų 
lietuvių architektų pastangos at
likti tą darbą kogeriaušiai ir ko- 
gražiausiai, be abejo, bus sveiki
namos ir jomis bus džiaugiamasi 
visų nepaisant pažiūrų į svetimos 
valdžios šeimininkavimą tame dar
be. (L.VA)

kitų įvykių pažymėdami sovietų 
įvykdytas žudynes 1941 metais 
Lietuvoje. .Sekančiomis dienomis 
laikraščiai patalpino daugiau ži-

sipelnė. Ta proga ir bendrai apie 
parodą buvo ..išspausdinta .virš 
dvidešimtys laiškų ir arti dešimt 
straipsnių.

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir issimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

nių apie parodos eigą.
Antrąjį vakarą, kalbant prof. 

Garrett apie sovietų žiaurumus 
ir Komunistų Partijos diktatūrą 
vienas žmogus pradėjo įsikišinė- 
ti. Kalbėtojas nurodė kad bu* ga
lima klausinėti ir komentuoti vė
liau, bet žmogus nesiliovė. Ji* 
buvo dar keli* kartus perspėtas 
bet tas nepadėjo. Galiausiai ap-

Zelandijoje parodą aplankė ar
ti devyni tūkstančiai lankytojų, 
jos tikslas buvo parodyti ir išryš
kinti Sovietų Rusijos imperializ
mą, tarptautinius nusikaltimus, 
žmogaus teisių paglemžimą, per
spėti laisvuosius kraštus ir at
kreipti dėmesį į sovietų paverg
tas Rytų ir Centrinė* Europos

• tautas. G.P.

VISTIEK
CHRUŠČIOVO PRANEŠIMAI, 

GRĄSINIMAI, 
PRISIPAŽINIMAI

Lapkričio 7 d. per Kremliuje 
įvykusį priėmimą Spalio iškilmių 
proga, Chruščiovas diplomatams ir 
žurnalistams atskleidė keletą nau
jienų: jis nurodė, kad sovietai lap
kričio 20 d. žadą sustabdyti ato
minių sprogdinimų bandymus, jis 
ir vėl kalbėjo apie reikalą su Vo
kietija sudaryti taikos sutartį 
(tačiau ir vėl be termino...) ir 
svarbiausia, prisipažino, kad so
vietai Kuboje turėję ir jau išga
benę 40 raketų. Girdi, tos raketos 
būtų tikusios ir Vak. Vokietiją 
pulti. Pastaroji užuomina įrodė, 
kad Kremliaus vadovas prisipaži
nęs, jog Kuboje pradėtos rengti 
raketinės bazės buvo ne ginamojo, 
bet puolamojo pobūdžio. Išgirdęs 
grąsinimą vokiečiams, jų nauja
sis atstovas Maskvoje susilaikė pa
kelti taurę su Chruščiovu. (E)

GRASINA
CHRUŠČIOVAS IR JO 

PATIKĖTINIAI
Prieš spalio iškilmes pasibaigę 

Chruščiovo pasitarimai su satelitų 
partiniais vadovais, turėję tikslą 
juos palenkti Maskvos vedamajai 
linijai, atkreipė dėmesį — šalia 
Chruščiovo, pasitarimuose dalyva
vo valstybės "galva” Brežnevas, 
antrasis partinio aparto vyras — 
Frol Kozlovas ir pirmasis valdžios 
šefo pavaduotojas Kosyginas. Ma
noma, kad tie vyrai esą patys 
svarbieji Chruščiovo vedamos poli
tinės krypties šalininkai bei gynė
jai. Visi Maskvoje buvusių pasita
rimų dalyviai buvę raginami sus
tiprintai ūkiniai remti Kubą. O iš
vykęs iš Maskvos lenkų Gomulka 
Chruščiovui paliko ypatingą dova
ną, “Pravdai” paskelbus jo 
straipsni — čia lenkų partinis va
dovas visu 100% pasisakė už so
vietų vedamą užsienio politiką.

(E.)

2
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Tokiu pavadinimu žinomas syd- 
nėjiškis visuomenininkas ir kul
tūrininkas L. Karveli* skaitė pra
nešimų lapkričio 17 d. Redfern, 
Lietuvių Namuose, šį viešų pa
rengimų, kuriame dalyvavo visa 
eilė žinomų Sydney lietuvių vi
suomenininkų, suorganizavo Syd
ney apylinkės valdyba. Parengi
mui pirmininkavo inž. V. Buke- 
vičius, o sekretoriavo p. V. Šab
levičius.

Jau ne nuo šiandie jaučiama 
mūsų bendruomenėje tam tikra 
trintis. Spaudoje tilpę pasisaky
mai ne tik kad neužgesino ruse
nančių nesantaikos židinių, bet 
gal dar daugiau pakurstė. Jei
gu toji įtampa aštriau pasireiškė 
kitose Australijos lietuvių kolo
nijose, tai Sydney lietuviai ilgų 
laikų šitos įtampos nejautė. Vis 
tik tam tikrų kovų atgarsių atė
jusių iš kitur, pasigirsta ir syd- 
nėjiškių tarpe. Sydney apylinkės 
valdyba, jieškodama būdų užbėg
ti už akių besireiškiantiems vidi
nės nesantaikos daigams, ėmėsi 
šį klausimų judinti sukviesdama 
bendruomenės reikalais besisielo
jančius mūsų darbuotojus, kad 
diskusijų keliu kai kurie reikalai 
paaiškėtų ir gal atsirastų atitin
kamų receptų nejsaįntaifcos dai
gams pašalinti. Kad diskusijos 
būtų sėkmingos, buvo pakviestas 
p. L. Karvelis, kurio tuo klausi
mu pranešimas ir sudarė to va
karo bazę.

Savo rūpestingai paruoštame 
pranešime p. Karvelis peržvelgė 
būdingesnius mūsų tautos istori
joje atvejus, kur lietuviai parodė 
steteitinus tautinio vieningumo 
pavyzdžius, pradedant Algirdo ir 
Kęstučio darniu Lietuvos valdy
mu ir baigiant paskutiniais įvy
kiais. Ir nors grupiniai ar pasau
lėžiūriniai skirtumai tam tikrais 
laikotarpiais mūsų tautoje gana 
stpriai pasireiškė, vis tik, kaip 
kad p. Karvelis primygtinai pa
brėžė, mū«ų vidinio tautinio vie
ningumo nesuardė, bet greičiau 
jį tik subrandino. To vieningumo 
subrendimas išryškėdavo kiekvie
nu atveju, kai iškildavo rimtas 
reikalas atlikti veiksmą, susijusį 
su mūsų tautinės sąmonės apsau
ga arba kai reikėdavo sutelkti jė
ga* prieš iškylančią mūsų tautai 
grėsmę.

Dar nepriklausomybės laikais 
buvo susirūpinta, kad toji svei
ka, daug kartų gyvenime prakti-

TAUTINĖS VIENYBĖS KLAUSIMU
kuolą ir grūdinta tautinė vieny
bė paliktų gyva ir tų lietuvių 
tarpe, kurie pasklidę po pasaulį. 
Anuo metu (1932 m.) buvo net 
įsteigta Draugija Užsienio Lietu
viams Remti, kurių rėmė ir Lietu
vos vyriausybė.

Po antrojo pasaulinio karo, ne
tekus ryšių su gimtuoju kraštu, 
lietuvių vieningumu ypač susirū
pino Vyriausia* Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, iškeldamas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
idėjų, kurios principai buvo 1949 
m. paskelbti Lietuvių Chartoj. 
Bendruomenės pagrindan čia bu
vo dedamas jos visuotinumas ir 
tęstinumas, būtent, Lietuvių ben
druomenė yra nuo tada, kai atsi
rado lietuvių tauta, ji gali išnykti 
tik išnykus paskutiniam lietuviui. 
Tad lietuvių bendruomenei sa
vaime priklauso be jokio pareiški
mo kiekvienas lietuvis.

Savo pranešime klausdamas ar 
mūsų bendruomenė demokratinė, 
p. Karvelis pirmiau nuosekliai 
davė demokratijos definicijas ir 
priėjo išvados, kad lietuvių ben

KULTŪRINĖS NAUJIENOS
Aucklando Meno Galerijoje 

vykstančioje rinktinėje Naujo
sios Zelandijos tapytojų ir 
skulptorių metinėje parodoje da
lyvauja ir lietuvis dailinin
kas R. Gopas su trijais tem
peros darbais. Paroda vėliau bus 
kilnojama po didesnius krašto 
centrus. R. Gopas lektoriauja 
Canterbury universiteto meno 
mokykloje ir yra mėgiamas stu
dentų kaipo gabus lektorius ir 
tapytojas.

•
N.Z.L.B. Aucklando Apylinkės 

Valdyba praeitą savaitę surengė 
specialų vakarą lietuviams Auck- 
lando Karo Muzjojau'p planeta
riume. Malonus aiškintojas žino
damas mūsų jausmus pradėjo nuo 
Lietuvos padangės ir Grigo ra
tų...

G.P.

LIETUVIŲ SPAUDA, leidžia
ma laisvajame pasaulyje, buvo 

druomenės reiškimosi principai ir 
statutas niekur demokratijos ne
pažeidžia. Atsisukdamas konkre
čiai į Australijos Lietuvių ben
druomenę p. Karvelis užakcenta
vo, kad mūsų santvarka jau tiek 
demokratinė, kad joje nėra nė 
krislelio prievartos: mūsų san
tvarka neverčia nė vieno lietuvio 
būtinai dalyvauti savo bendruq- 
menė* organų *udaryme. "Kiek
vienas lietuvis, kuris pats laisvai 
apsisprendžia tokiu esąs, turi vi
sas teises dalyvauti bendrupme. 
nė* veikloje. Nė jokia politinė, 
socialine, kultūrinė ir religinė 
grupė neturi joje pirmenybių. Nu
lemia individas ir jo nusistaty
mas. Jokiais procentais negali 
būti išreiškiamas bei matuojamas 
tų, norinčių laikyti save lietuviais, 
kiekis. Jis išreiškiamas tuo aki
vaizdžiu asmenų skaičiumi, kurie 
jungiasi su kitais į lietuvišką dar
bą”.

Baigdamas savo pranešimų p. 
L. Karvelis susirinkimui disku
tuoti patiekė šias pagrindines 
tezes: 

išstatyta Londone “Adex Exhibi
tion” parodoje rugsėjo 10-15. Lie
tuvių eksponatai buvo Išstatyti 
drauge su kitų pavergtų tautų 
eksponatais. Paviljono įrengimu 
rūpinosi tarptautinė laisvųjų žur
nalistų federacija, kurios nariai 
yra Rytų Europos tautų žurnalis
tai, gyvenų Vakaruose.

JUOZO PAROJAUS eilėraščių 
rinkini “Sulaužytos dienos” išlei
do “Nidos” leidykla Britanijoje.

A. RUŽANCOVAS sudarė prof. 
K. Pakšto raštų bibliografijų ir 
pavadino “Pakštiana”. Tai maši
nėle atkaltas darbas 16 psl. apim
ties, išleistas dvejų metų a.a. 
prof. K. Pakšto mirties sukakčiai 
paminėti.

NAUJAS KULTŪROS KON- 
GRESAS ruošiamas Urugvajuje 
1963 m. vasario mėn. Vykdoma
jam k-tui vadovauja V. Doleris, 
sekretoriatų sudaro K. Čibiras, 
kun. J. Giedrys, A. Gumbaragis 
ir G. Močianskas.

APOL. NENORTAITĖ — PA- 
CEVIČIENĖ trečiame krašte lan
ko un-tą. Ji baigė odontologijų

1. Siekiant vieningumo, mūsų 
vyriausiu tikslu turėtų būti: a) 
visiems jungtis į lietuvių ben
druomenės organizacijų, vei
kiančių tautinės savivaldos plot
mėje; b) jos idėjų kiek galint 
daugiau populiarinti ir c) skir
tingumų nepaversti priešingu
mais, o juos išsiaiškinti tarp
grupiniu susitarimu.

2. šalutinis diskusijoms klau
simas: ar egzistuoja mūsų tar
pe tokios didelės kliūtys, ku
rios neleistų mums visiems su
tilpti į bendruomenės organiza
cijų, kuri savo esme ir kon-1 
strukcija šio meto sąlygose ge
riausiai laiduoja tautinę vieny
bę?
Po pranešimo prasidėjusios dis

kusijos nebuvo tokios gyvos ir 
konstruktyvios, kaip kad buvo ti
kėtasi. Ypač nebuvo diskutuoja
ma toje pačioje prelegento pra
nešimo dvasioje, kuriame buvo 
nuosaikumas ir prin'cipiškumas. 
Ypač kaikurie kalbėtojai vietoj 
davę konstruktyvių pasiūlymų 
tuoj nukrypo į šalutinius reika
lus daugiau jieškodami kaltės sau 
priešingoje pusėje, negu siūlyda
mi svarstytinų prielaidų. Kiek 
įdomesnis savo kalboje buvo Dr. 
A. Mauragis, kuris bandė teigti, 
jog mūsų bendruomenėje akcen
tuojama demokratija kaip tik 
daugiau įneša bendruomenėje 
skaldos, o nieko neriša. Ten pat 
jis patiekė ir tris, jo manymu pa
grindinius vienybei įgyvendinti 
principus, kuriuos čia ištsai skel
biame:

a) bendruomenė neturi būti 
dirbtinai organizuojama į pozici
ją ar opoziciją, j daugumą ir ma
žumą ir vedamas tarpusavyje ka
ras dėl ideologinių, religinių, po
litinių ar kitokių socialinio gyve
nimo apraiškų, nes to* viso* sri
tys yra už bendruomenė* veikto* 
interesų ribos;

o ' • •*» o o «■» o «■» o «■» u ąa» u i ■«■» o «■» o
Kaune ir Vokietijoje. Ilgesnį lai
kų dirbo Kolumbijoje kaip dan
tų gydytoja. Neseniai atvyko su 
dukrele į JAV ir vėl įstojo j Mar
quette un-tų Milwaukee.

KUN. D R. JONAS BIČIŪNAS, 
šv. Juozapo bažnyčios rektorius 
Romoje, popiežiaus Jono XXIII 
pakeltas į šv. Petro bazilikos l:a-

bi daugumo* pergalė negali 
priverkti mažumą paklusti. Jei 
dauguma p.*>?vartau( mažumą, tai 
mažuma paiitrauk* iš bendro dar
bo. Tuo būdu bendruomenė ima 
skilti. Ne daugumo* pergalė turi 
dominuoti bendruomenė* organi
zacijoje, o viiumoi solidari ben
dradarbiavimo dvaiia.

c) Bendruomenė* vadovybė tu
ri reikštis toje plotmėje, kur nėra 
ir negali būti ginčų, kur visi vie
nodai yra solidarūs, t.y. kova už 
tautos laisvę ir už savo tautinė* 
bendruomenės išlaikymą. Tai yra 
veiklos platforma, ant kurios rei- 
kia tvirtai stovėti.

Leona'rdas Karvelis, 
skaitęs paskaitą vienybės 

klausimu

pitulos narius.
Lapkričio 3 d. Vilniuje įvyko 

A. Budriūno kūrybos vakaras, pa
žymint kompozitoriaus 60 gimimo 
metines. Koncerte dalyvavo keli 
ansambliai ir sol. V. Adamkevi- 
čius. J. Paleckis Aukšč. Tarybos 
vardu muzikų apdovanojo nusipel
niusio liaudies artisto titulu.

★
Vilniuje leidžiamas lietuvių- 

prancūzų kalbų žodynas, apimąs 
apie 25.000 žodžių. Žodyno auto
rės — S. Kairiūkštytė ir I. Kar- 
savinaitė.

šiuose augščiau išdėstytuose 
principuose esmėje nėra nieko 
naujo, ko nebūtų mūsų bendruo
menės statute. To statuto antra- 
me paragrafe kaip tik aiškiai ir 
konkrečiai išdėstyta bendruome
nės veiklos principas: “ALB na
riai bendruomenėje reiškiasi per 
savo tikybines, kultūrines, eko
nomines, socialines, sporto, jauni
mo ir kitas organizacijas, drau
gijas ar kitokius sambūrius.”

čia nusakyta-aiškiai ir konkre
čiai bendruomenės narių veikla. 
Pati bendruomenė kaip tokia sto
vi augščiau viso to ir jos rūpestis 
daugiau ar mažiau tų narių veik
lų koordinuoti. Tokiu būdu apie 
daugumos prievartų mažumai ne
gali būti jokios kalbos, bet kaip 
žiūrėti į tokį bendruomenėje reiš
kinį, kada mažuma užtimoja dik
tuoti daugumai? Tai klausimas, 
kuris to vakaro diskusijų metu 
nebuvo paliestas.
Skirstantis susidarė įspūdis, kad 

tų vakarų nieko pozityvaus nebu
vo pasiekta. Vis tik reikia pabrėž
ti, kad jau tokio diskusijų vakaro 
surengimas laikytinas gana kon
krečiu iv pozityviu žingsniu, kuris 
leidžia spėti, kad mūsų aktyvieji 
visuomenininkai bendruomenės 
reikalais nėra apatiški, ir jeigu 
jau tų vakarų susirinko specialiai 
tuo klausimu pasikalbėti, tai jau 
buvo pasiekta labai daug. Reikia 
pripažinti, kad ligi šiol be gnyb- 
tclėjimų iš tolo vieni kitiems be
veik nebuvo bandoma susiėjus 
rimtai rūpimų klausimų pasvars
tyti. Jeigu šį kartų buvo daugiau 
kalbama bendromis sųvokomis, t,ii 
būtų labai pageidautina ir siūly
tina, kad ateityje rengiant pana-
šias di*ku*ija* būtų svarstoma 
daugiau konkretūs dalykai pai
mant svarstyti vieną ar kitą kurį 
klausimą ir tuo klausimu padaryti 
nutarimai bandyti įgyvendinti. 
Tai būtų visai konstruktyvus ke
lias. Reikia tikėtis, kad ir šito 
sulauksime. Ta pačia proga Syd
ney apylinkės valdybų tektų t<k 
nuoširdžiai pasveikinti, kad ji 
ėmėsi iniciatyvos kaip tik jieškoti 
bendros kalbos ir suvesti krūvon 
besivaidijančius leidžiant pasi
reikšti su konstruktyviais pasiū
lymais ir nesuinteresuotiesiems 
(jeigu tokių yra). Galimas daik
tas, kad šios apylinkės pavyzdžiu 
paseks ir kitos lietuvių kolonijos.

L.D.

Kitais atvejais išpuikę Kurklių šokėjai būtų 
atėmę iš Rimo panelę, o jį patį išmetę pro duris 
lauk. Jis gi tebebuvo šešiolikos metų vyrukas, ir 
jam ne vieta maišytis tarp suaugusių kavalierių, 
avinčių aukštais auliniais batais ir šokančių su 
gražiom mergaitėm. Tačiau šiųnakt Rimas jautėsi 
drąsiai. Jaunoji buvo jo seserėčia, jis pats — jos 
pajaunys. Kas bebūtų išdrįsęs pakelti rankų prieš 
šio vakaro karalienės artimą giminaitį?

Birutė, Rimo pamergė, kad ir nedaug už jį 
vyresnė, bet atrodo tikra panelė, pranašesnė uz 

visas kitas pusmerges. Jos akys buvo didelės ir 
mėlynos, plaukai geltoni ir įmantriai sugarbanuo- 
ti. Ties ružavos šilkinės suknios dccolte, visiškai 
prie širdies, ji turėjo prisisegusi dirbtinę raudoni} 
rožę, kuri taip nuostabiai derinosi su jos lūpomis 
ir atrodė tokia gyva, lyg, rodos, šiandie seklyčios 
palangėje išaugusi ir tarp sniego pusnių visu bui- 
numu pražydusi. Visų vakarų ji sėdėjo su Rimu už 
stalo, žibalinės lempos spindulių apšviesta, ir ste
bėjo šokėjus, kurie savo merginas tarpais taip 
aukštai iškeldavo, kad jų sijonai išsipūsdavo virš 
galvų kaip parašiutai.

Rimas jautėsi laimingas, galėdamas uždėti 
delnų ant Birutės rankos ir mėgautis palaiminga 
šilima, plaukiančia tiesiai į širdį. Ligi šio vakaro 
jis tiktai knygose buvo apie tai skaitęs, ką dabar 
pats juto visu kūnu ir krauju.

Muzika, valandėlei atsikvėpus, iš naujo už
drožė.

— Kad tu, vaikine, elgies su pamergiuku, kaip 
koks klebonas su gaspadine; nei pats jos šokini, 
nei kitam pasiūlai išvesti.

Rimas pakėlė galvų. Priešais jį stovėjo aukš
tas, petingas bernas, ant kaktos užkritusiais ru
dais plaukais, į šalį nusisukusiu kaklaraiščiu, pri
merktomis pajuodusio vario akimis, didele, knerp
ta nosim. Iš burnos dvokė alum ir degtine. Kol 
Rimas ieškojo žodžių įsibrovėliui atsikirsti, ruda
plaukis jau traukė Birutę iš užustalės. Toji net 
nesipriešino, davėsi išvedama kaip avelė.

Apstulbęs žiūrėjo Rimas į Birutę, kuri toli
nosi nuo jo, truputį banguodama į šalis. Jos kojos 
buvo mažytės, pačios mažiausios iš visų šokėjų, o
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jos batukai blizgėjo kaip stikliniai. Berno batai 
buvo stambūs, susiraukšlėję, sakytum, pasiruošę 
sutrypti į pelenus viską, kas tik pasipainios skersai 
kelių.

Muzikantai užtrenkė pilnu tempu.
Birutė uždėjo vienų ranką ant berno peties, o 

kitų prispaudė prie jo nugaros. Iš karto jie mynė 
žingsnį po žingsnio, ilgainiui tempas didėjo. Dar 
valandėlė, ir jie taip pašėlusiai ėmė sukti, kad Ri
mas vos bespėjo sugaudyti akimis jos kojas.

Rimui kraujas ėmė veržtis smilkiniuose. Jis 
pakėlė stikliuką su gėrimu, kuris pusę vakaro iš
stovėjo priešais jį neišgertas, ir vienu ypu nurijo. 
Po to prisipylė antrą — ir tą išmaukė iki dugno. 
O rudaplaukis vis tebešoko. Staiga jis iškėlė Bi
rutę virš galvos ir ėmė sukti ją kaip malūnas spar
nų. Mergaitė krykštė, pradėjo kumščiais mušti 
bernų per pečius ir sprandų, tai vėl stengėsi su
griebti suknios padelkas ir laikyti suspaudus tarp 
kelių. Rudaplaukis nė negalvojo sustoti. Kiti šo
kėjai išsisklaidė pasieniais, užleisdami įsismaginu
siai porai daugiau vietos.

— Smagiau! Greičiau!1 Aukščiau! — šaukė bal
sai iš visų pusių,

Rimas pasijuto, lyg jo pamergė būtų patekusi 
į liūtų narvą. Praėjo amžius, kol sustojo muzika 
ir rudaplaukis nuleido Birutę žemyn. Kad ir vos 
bepastovėdamas ant kojų, jis vis dar mėgino lai
kyti savo gražuolę už liemens, bet toji vikriai iš
sisuko iš jo glėbio ir nuskubėjo atgal pas savo 
pajaunį.

Kažkas iš vestuvininkų sušuko:
— Užtraukim apie jaunąją!
Stiprūs ir aiškūs balsai suūžė seklyčioje:
Reiks tau vyras girtas vest
Ir jo pypkė rankoj nešt. ■.
Verksi, mergele,
Verks tavo širdelė.
— Tai ir prisišokau! — Birutė dar pataisė į 

šalį sukrypusių dirbtinę rožę ir atsisėdo į savo vie
tų. Rimo kraujas užvirė visame kūne. Manė, kad 
sugrįš apsiverkus, ar bent jau suglumus. Dabar 
gi atrodo, kad ji grįžo laiminga, nors ir pailsus 
kaip viščiukas. Nebetardamas nė žodžio, Rimas 

nusigrįžo nuo jos, sustojo ties langu ir žiūrėjo į 
sniego pusnis, kurios tęsėsi paliai sodo tvorą kaip 
pajūrio kopos.

Reiks tau vyras nurodyt
Ir į lovų paguldyt.
Verksi, mergelę,
Verks tavo širdelė.
Sėdėdama viena, Birutė atsilaužė riekutę py

rago ir ėmė kramtyti. Paskui pripylė du stikliuku 
vyno, vieną pastūmė į jo pusę, kitą pasiėmė į ran
kas ir pasakė ramiu balsu, lyg nieko nebūtų at
sitikę:

— Dar mes abu neišgėrėm į jaunųjų sveikatą.
Rimas tebetylėjo. Prieš eidama su kitu Šokti, 

galvojo jis, pamergė galėjo mažų mažiausia atsi
klausti jo, ar jis neturės nieko prieš.

— Aš pasiūliau išgerti į jaunųjų sveikatų, — 
pakartojo Birutė, jau truputį pykterėjus. — Nori, 
kad aš viena jiems palinkėčiau laimės?

Išskaičiavę visus jaunosios vargus, daininin
kai nutilo; muzikantai vėl uždrožė pasiutpolkę. 
Rimas juto, kaip vyrai pradėjo žvilgčioti į Birutę. 
Būtų didžiausias pažeminimas, jeigu vėl kas pa
veržtų iš jo pamergę. Sunkiai nurijęs seilę, Rimas 
atsigrįžo ir paėmė į rankų stikliukų.

— Neišpasakytas nakties gražumas, — su
murmėjo jis, susidauždamas su Birutę ir iki dug
no išgerdamas. — Gal galiu pakviest pasivažinėt?

— Dabar?
— O kodėl ne? Laukai kaip pasaka.
— Nepatogu, kol vestuvės tebėra pačiam 

įkaršty.
— Jaunieji prieš valandų jau išėjo į seklyčių.
— Bet svečiai tebesilinksmina visi iki vieno.
— Tai ir gerai. Išeisim nepastebėti ir sugrį

šim nepastebėti.
Birutė valandėlę tylėjo. Ji dabar atrodė kaip 

mieguistas angelas, kokių Rimas prisižiūrėjo kla
sikinės skulptūros istorijoje. Užburianti, pilna ne
kaltybės, įsikūnijusi meilė. Meilė ir didžiosios rai
dės.

— Tai ką, važiuosim?
Rimas valdėsi, bet jo balsas jau verkė. O jei

gu vėl tas pats gorila nusitemps jų į vidurį sek
lyčios ir ims mėtyti kaip kokių lėlę, o kiti pasi
trauks į šalis, užleisdami jam daugiau vietos. Jis 
matė, kokiomis ciniškomis akimis laukė įsimagi
nę bernai, kada pasikels į viršų jos suknia ir ji 
taps apnuoginta. Jeigu jis gerbia ją ir brangina 
ir jeigu jis nori būti vertas pajaunio vardo, jis 
privalo jų gelbėti. _

— Gal galėčiau panelę išvesti šokti?

Dabar jau kitas vyras, jaunesnis ir dailesnis, 
stovėjo priešais juos, gražiai sušukuotais gelsvais 
plaukais, apvaliu veidu, atkakliu, aukštyn pakel
tu smakru.

— Atsiprašau, bet šį šokį pamergė man pa
žadėjo, — staiga atkirto Rimas, pats nepajaus- 
damas, kaip netikėtai išsiveržė tie žodžiai. Jis at
sistojo ir ištiesė Birutei rankų. Pamergė pakėlė 
į jį dideles, romias, mėlynas akis. Rimo skruostai 
tai buvo išbalę, o jo akys degė kaip ugnis. Jo 
žvilgsnis buvo toks tvirtas, kokio ji niekad nebu
vo mačiusi. Atsistodama, ji uždėjo rankų ant jo 
peties, lyg norėdama atsiremti, ir pasakė:

— Taip, šitų šokį pažadėjau savo pajauniui. 
Gal pašoksiu su jumis vėliau.

Lyg sapnuodamas, Rimas išvedė Birutę į vi
durį seklyčios ir ėmė gaudyti taktų. Nors ne kar
tą jo kojos susimaišė ir neprisitaikė prie muzikos, 
bet vistiek Birutė šoko su juo, ir Rimui atrodė, 
jog visos pasaulio linksmybės su juo drauge suka
si. Jie šoko ilgai, o kai muzika ėmė aptilti, jis sus
tojo ties durimis.

— Eisim pasivažinėti, — sukuždėjo Rimas į 
jos ausį. — Nors trumpam.

Tylėdama, Birutė ėjo drauge su juo į prie
menę, ten Rimas surado jos ii- savo apsiaustus, ir 
apgaubė jų kaip karalienę.

Naktis buvo šalta ir šviesi.
Tik nusileidę laipteliais žemyn, jie murktelė

jo iki kelių į sniegų Birutė net sukrykštė iš 
džiaugsmo. Išdykaudama, kaip berniūkštis, ji su- 
rito didžiulį sniego kamuolį iv sviedė Rimui j nu
garų, bet tuo pačiu metu paslydo ir išsitiesė ant 
pusnies. Rimas pribėgo prie jos, norėdamas padėt 
atsistoti, taiga jį nukrėtė keistas šiurpas, o jo .šir
dis ėmė pilnėti nuo drąsos. Prisiartino prie Biru
tės, apkabino jų abiem rankom ir pabučiavo tie
siai į lūpas. Pamergė palinko į šalį, užsimerkė, 
ir pati atsakė pabučiavimu.

— Palauk čia prie klėties, kol pakinkysiu bė
rį.

Žingsnis po žingsnio, bijodamas uždegti žibu
rį, kad kas iš svečių jo nepamatytų, Rimas paga
liau prisiartino prie kairinio arklidžių sparno, kur 
šį rytų buvo palikęs savo bėrį. Arklys nerimavo, 
muistėsi, nesidavė apmaunamas kamanom ir .pa- 
žabojamas. Vienu metu net mėgino griebti danti
mis už rankovės. •

— Nebepažįsti manęs, ar koks galas! — subarė 
Rimas. — Žinau, per ilgai užsibuvai svetimoje vie
toj. Sušalai. Kai išvažiuosim į laukus, atsigausi.

(Pabaiga psl. 4)
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PUIKUS KONCERTAS MELBOURNE kūrybos kertelė
“Tėvynės likimą garsina daina, 
0 širdį graudina jos gaida liūdna. 
Naujai atgaivinti tėvynės jausmus, 
Visad išlaikyti jos palikimus. 
Tėvynei aukoju aš savo dainas, 
Tėvynei linkiu aš linksmesnes

dienas. 
Gyvuok mūs tėvyne, tai mano

tarmė. 
Visi j vienybę, vis liksim drauge.”

VANAGAITIS

Lapkričio 11 diena paliks mcl- 
bourniškiams atmintina diena. Jie 
būrių būriais traukė į Kew nau
jųjų miesto salę, senimas ir jauni
mas, j metinį — ištisinį Melbourne 
Dainos Sambūrio dainų koncertų. 
Trumpu laiku mūsų tautiečiai ir 
svetimtaučiai svečiai pripildė be
veik visų salę. Susirinko apie 500 
klausytojų. Scenų skoningai puošė 
dvi gyvų gražių gėlių eilės, suda
rydamos nepaprastų jaukumų. Už
dangai pakilus pamatėme choristes 
tautiniais rūbais, kaip sesių dar
želio gėles, pasipuošusias. Koncer
tas pradėtas anglų himnu. Choras 
padainavo 20 dainų, kurios yra 
įtrauktos į Dainų šventės progra
mų Adelaidėje. Tuo būdu ir Ade- 
laidėn nevykstantieji tautiečiai 
turėjo progos išgirsti Dainų šven
tės dainas. Programai dainos pa
rinktos net 14-kos kompozitorių: 
Banaičio, Brazio, čelnos, Gudavi
čiaus, Karoso, Naujalio, Neimonto, 
Paulausko, Petrausko, švedo, štar- 
kos, Šimkaus, Vanagaičio ir Žile
vičiaus.

Choro dirigentas A. čelna, Vil
niaus Jr Heidelbergo konservatori
jų auklėtinis, nenuvylė klausytojų. 
Jis išugdė Melbourne Lietuvių Dai
nos Sambūrį į aukšto meninio ly
gio vienetų. Apskritai, jis balsin
gas, geras ir stiprus meno viene
tas, ugdųs grožio supratimų bei 
žadinus jausmų švelnumų. Ypač 

• dirigentas A. čelna yra tikras 
meistras perėjimams iš pianissimo 
į crescendo ir atvirkščiai. Tie per
ėjimai yra tokie švelnūs ir darnūs, 
šukelių nepaprastų pasigėrėjimų. 
Nemaža dainų klausytojai išgirdo 
visai naujų, dar pirmų kartų Mel
bourne. Su dideliu dėmesiu ir este
tiniu pasigėrėjimu buvo išklausy
tos visos dainuojamos dainos. Ke
turias dainas choras turėjo pakar
totinai dainuoti, nenutilsiant ka
tučių audrai. J. Gudavičius — Kur 
giria žaliuoja, J. švedo — Baltos 
gėlės, Paulausko — Jūreivių mar
šas, J. Neimonto — Pasisėjau ža
lių rūtų. Dvi dainos buvo padai
nuotos su solistais: Oi kad išauštų 
su H. Paškevičium ir Raitos Gė
lės su P. Morkūnu.

Koncertas užbaigtas Lietuvos

Himnu, kurį giedojo tiek choristai, 
tiek gausiai susirinkusieji klausy
tojai Melbourne Dainos Sambūrio 
administratorius L. Baltrūnas pa
dėkojo tautiečiams už’tokį didelį ir 
šiltų dėmesį chorui ir jo įvertinimų 
bei jo dalyviams už įdėtų darbų ir 
pasišventimų. Sambūrio Adminis
tratorius įteikė choristei A. Čel- 
naitei, parašiusiai dainai “Ilgesys” 
žodžius, gėlių puokštę sambūrio 
dalyvių vardu. Melbourne Apylin
kės Valdybos pirmininkas B. Za
biela, Parapijos Choro atstovė p. 
Petraitienė, Geelongo Choro admi
nistratorius dr. Skapinskas pasvei
kino sambūrio dainininkus, palin
kėdami nepavargti ir savo daina 
guosti ir gaivinti bei kelti patrio
tinę dvasių. Kiekvienas iš sveiki
nusiųjų įteikė dirigentui A. Čelnai 
po gražių puokštę gėlių. Taip pat 
pasveikino ir įteikė gėlių puokštę 
svečių vardu latvis dirigentas Nu- 
navs. Be melbourniškių tautiečių 
koncerte gausiai dalyvavo ir kai
mynai geelongiškiai lietuviai bei 
keletas svečių australų. Nepamai
noma pranešėja A. Karazijienė

pristatė klausytojams kiekvienų 
dainų anglų ir lietuvių kalba.

Po koncerto klausytojai atsigai
vinę ir pastiprinti dvasioje skirs
tėsi patenkinti namo, o choro daly
viai praleido dar keletu jaukių va
landų su choro bičiuliais metinio 
darbo užbaigtuvių pobūvy.

Melbourniškiai didžiuojasi sam
būrio administratorium L. Baltrū
nu, kuris per eilę metų buvo Čiur
lionio Ansamblio administrato
rium, yra nepamainomas savo pa
reigose, choro dirigentu A. čelna, 
visa siela pasišventusiu choro to
bulėjimui ir augimui ir neįkainuo
jamos vertės pranešėja A. Kara
zijienė, taip gyvai sugebančia nu
kelti mus į dainos pasaulį. Mes di
džiuojamės ir choristais, kurie yra 
balsingi ir geri sambūrio nariai. 
Tenka pasidžiaugti, kad į jų eiles 
yra įsijungusių visa eilė iš jaunųjų 
tarpo, vadinas, choras atsijaunina.

Apskritai Melbourne dainų kon
certas praėjo šventiškoj pakilioj 
nuotaikoje labai suartinęs ir ap
jungęs visus tautiečius.

A. Krausas

A N T A N
humoristas, dramaturgas, poetas, 
šiandie A. Gustaitis lietuvių tar
pe labiausiai populiarus savo hu
moristiniais eflėraščiais, kurie 
dažnai rodosi mūsų periodikoje. 
Ypač A. Gustaitis mėgstamas sce
noje, kad jis pats deklamuoja sa
vo kūrybą. Išeivijoje jis išleido 
reikšmingą humoristinių eilėraš
čių knygą "Anapus teisybės”. 
Dar Lietuvoje gyvendamas A. 
Gustaitis šalia mokytojo darbo ra
šė daug laikraščiuose ir ypač do
mėjosi teatro menu. Perėjęs B. 
Sruogos teatro seminarą jis pa
rašė visą eilę komiškų vaidinimų 
teatrui ir radijui. Pradžioje pra
dėjęs subtylia lyrika jis ilgainiui 
perėjo į humoristinę poeziją, čia 
atrasdamas savo kelią ir vietą. Be 
minėto humoristinės poezijos rin
kinio labai populiarūs ir plačiai 
žinomi šie A. Gustaičio veikalai: 
Silvestras Dūdelė, Slogučiai, Sek
minių vainikas, Šilkiniai pančiai 
ir kiti.

AS GUSTAITIS
KAI DU STOS

Vienas žodis — ne kalba, 
Viens veikėjas — prakalba, 
Kai du stos visados 
Nesusigiedos.

Vienas peiks, kitas girs, 
Kol visa tvarka pairs, 
O kai salėj liks tik du, 
Vienas kitą rinks vadu.

Kai tik pirmas veikt pradės, 
Tuoj antrasis pavydės, 
Ir abu judės, kariaus: 
Vienas kurs, o kitas-griaus.

Vienas partijų sutvers, 
Kitas jį nuo sosto vers, 
Dviese mušis dėl tiesos 
Prie vienos kasos.

Vienas fondui šimtų duos, 
Kits tų fondų likviduos, 
Teks gėrybės nelabiem, 
O garbė abiem.

Vėliak viens vaikus čiūčiuos, 
Antras žmonų jo bučiuos, 
Ir vis šitaip iš eilės 
Dviese dvigubai mylės.

h plačiai spauda rašys,
Kas gudruolis, kas kvaišys, 
Kol kultūra išbujos, 
Viens kitam ant sprando jos,

Gaidį viens vadins Titu, 
Kitas zuikį fašistu, 
Iš kairės ir dešinės 
Vienas kitą pešinės —

Ir žinosim amžinai, 
Kad geriau du avinai, 
Negu vienas padlaižys 
Ar nemelžiamas ožys.

Rugsėjo mėn. melburniškiai Klimai turėjo nepaprastas iš
kilmes Melbourne Lietuvių Namuose: abu sūnūs — Algis ir 
Vytas — tų pačių dienų sulaukė 21 metų ir buvo pakelti į vy
rus. Šioje puotoje dalyvavo virš 60 kviestųjų svečių. Ant su
kaktuvinių tortų žvakutes uždegė studentų atstovai Algis Kaz
lauskas ir Vytautas šalkūnas. šalia daugybės gautų dovanų 
tėvai įteikė sūnums raktus, bet tik simbolinius. Namuose, kaip 
kiti melbourniškiai spėja, ir po šventės bus palaikoma draus
mė: ir toliau reikės išeinant mamos ar tėtės pasiklausti, o grį
žus pasiaiškinti.

Nuotraukoje: dešinėje Algis Klimas, studentas architek
tas, vidury tėvas su motina Klimai ir kairėje Vytautas Kli
mas, studentas ir prekybos namų vedėjas.

MUZIKĖLIO GIESMĖ

Dainavau: Tėvyne, be tavęs sudžiūsta, 
Su tavim gyventi ir numirt sveikiau, 
O dabar, pririjęs turkinų ir džiūsų, 
Negaliu ištarti, ką tada sakiau.

Dainavau: žydėsi, ar varge nuplyši, 
Vis tave regėsiu, vis aukosiuos tau, 
O dabar pravėręs savo lango plyšį, 
Vien tik pontiac’ą prie namų matau.

Tau šaukiau pakilęs iš už stalo žalo: 
Bersiu dolerėliais, kaip žiedais gėlių, 
O dabar net centai man delne prišalo, 
Ir atgniaužti pirštų niekaip negaliu.

Dainavau, kaip laisvė tau varpu suskambo, 
Kaip narsa žvangėjo kovose kardai, 
O dabar dainuoju ir sh — boom ir mambo, 
Nors tu mano žodžių gal nenugirdai.

I

Ir kai man vėjelis nuo sodybos uosių 
f tave sugrįžtant vis kuždės švelniau, 
Iš laisvos krūtinės tau tada dainuosiu, 
Kiek aš čia kentėjau ir nusipelniau.

VISUR BUVOJAU, VISUR KOVOJAU

Visur buvojau, visur kovojau, 
Visokį uos mūšiuos buvau parkritęs, 
Kai prisikėlęs vėl uliavojau, 
Bučiavo ponios ir jų dukrytės.

Mirties pavojui sau roviau plaukus, 
Glaudžiau paukštelį audroj sulytą, 
O vėl pasauliui taikos sulaukus 
Nešiau į barą bažnyčios plytą.

Šaukiau vienybėn pats atsiskyręs, 
Kviečiau dorybėn, dorai apgavęs, 
Išgyriau našlę ir penkiavyres 
Ir meilės vynų, jo neragavęs.

Sakiau teisybę pats netikėjau, 
Giedojau melų — visi man plojo, 
Rauges pasėjau, rugius akėjau, 
Kol mane patį kiti suplojo.

Ir kai nuplyšo kovoj chalatas, 
Kada veikėjai nuo scenos pūtė — 
Paspaudęs rankų patsai prelatas 
Man pažadėjo dangaus kamputį.

BLEZDINGELES PRIE 
TORENSO

šiuo skambiu vardu iš Ameri
kos pasiekė labai simpatingas lei
dinėlis apie Adelaidės lietuvius, 
jų įsikūrimų ir gyvenimų. Pasiro
do, kad amerikiečiai anksčiau su 
šiuo leidiniu susipažino, negu 
mes, australiečiai. Vis tik neke
liant pavydo mes patys pagrįstai 
galime didžiuotis, kad tokiam pa
vyzdingam leidiniui pagrindų da
vė patys lietuviai adelaidiškiai, o 
jį taip gražiai apipavidalino ir 
suleido tos pačios Adelaidės lie
tuviai žurnalistai Pulgis Andriu
šis ir Vladas Radzevičius. Apie 
šių knygų .su meile ir pasigėrėji
mu rašė Amerikos lietuvių spau
da. Susipažinkime ir mes su tuo 
retu paukšteliu.

Jau vien tik paėmus į rankas 
“Blezdingėlės prie Torenso” skai
tytojų iš karto giedriai nuteikia: 
nepaprastai gražiai atliktas spau
dos darbas, pačios medžiagos sko,- 
ningas išdėstymas na, ir pagaliau 
pats turinys. Kažkaip likimiškai 
sutapo, kad “Blezdingėlės” pasi
rodė drauge su antru stambiu 
Australijos lietuvių leidiniu — 
Metraščiu. Yra tokių, kurie iš 
anksto spėja, kad tuo pačiu laiku 
išėję du metraščiai vienas kitam 
knygų rinkoje pakiš kojų. Arčiau 
susipažinusiam šie baimės debe
sėliai greitai išsisklaido: abu lei

diniai ne tik kad negali tarpusavy 
konkuruoti, bet priešingai — jie 
vienas kitų nepaprastai darniai 
papildo. Jeigu Australijos Lietu

vių Metraštis stengėsi aprėpti vi
sų Australijos lietuvių gyvenimų 
visame plote, tai “Blezdingėlės” 
bazuojasi tik vien Adelaide ir tai 
ne metraštine forma, bet duoda 
charakteringų skerspjūvį to gy
venimo, kuris būdingas tik adė- 
laidiškiams. ši knyga dar tuo ski
riasi nuo visos eilės panašių lo
kalinių leidinių, kad joje išveng
ta to reklaminio veiklos ir veikė
jų šlovinimo bruožo, kuris nie
kad nebuvo išvengtas kitur. Kaip 
teisingai redakcija buvo nusista
čiusi, šioje apžvalginėje knygoje 
pavaizduoti adelaidiškiai kaip vie
nalytis tautinis vienetas, niekam 
neduodant pirmumo teisės, šios 
knygos leidėjo (J. Bachūno Ame
rikoje) ir redaktorių pastangos 
juo vaisingesnės, kad pavaizda
vimai ir aprašymai nebuvo mir
kyti naminiuose dūmuose, kurie 
šiandie yra, o rytoj išsivėdins, 
tuo tarpu patekę į knygų jie vi
sados paliktų... Be abejo, neiš
vengta ir atskirų asmenų prista
tymo, nes kiekvienu atveju vi
suomeninėj ar organizacinėj veik
loj asmens įnašas visados yra la
bai svarbus, vis tik jie daugiau 
pristatyti iš šaržinės pusės, ma
tyt, vadovaujantis devizu — dul
kė . esi ir dulke pavirsi...

Ypač užgirtina leidimo iliustra- 
tyvinė pusė, čia tilpo daugiau 
kaip 100 nuotraukų, kurios visos 
atitinkamai suderintos su knygos 
tekstais eina ne vien tik puoš

menos pareigas, bet yra esmine 
knygos dalimi.

Knygų išleido žinomas ameri
kietis lietuvis veikėjas Juozas 
Bachunas savo lėšomis, tuo paro
dydamas savo didelį prisirišimų 
Australijos lietuviams ir ypatin
gų meilę adelaidiškiams. Pati kny
ga bus platinama pardavinėjant 
po vienų svarų, o už jų surinktos 
lėšos bus panaudotos Adelaidės 
Lietuvių namams ii- kitiems tau
tiniams užsimojimams.

Blezdingėlės prie Torenso.
Lietuvių įsikūrimas Pietų Aus
tralijoj 1947-1962. Redagavo 
Pulgis Andriušis ir Vladas Rad
zevičius. Išleido J.J. Bachunas 
1962 m. Sodus, Michigan, U.S.A. 
Atspausdinta 2000 egz. Vilties 
spaustuvėje, Cleveland. Kaina 
Amerikoje 2 dol. Psl. 72. For
matas lOi” x 8i”. O.P.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alf. Vambutas. TRYS SAKA- 

LAI. Pasakos ir padavimai. Pre
mijuotas 1957 m. Lietuvių moky
tojų sųjungos Amerikoje. Ilius
travo dailininkė Vlada Stančikai- 
tė. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 4545 West 63rd Street, 
Chicago 29, Illinois, USA. 188 
puslapiai. Kaina 2 dol. Leidinys 
gražus. Tinka mokyklai ir vai
kams.

Juozas Kralikauskas. TITNA
GO UGNIS. Romanas. Aplankų 
piešė dailininkas Telesforas Va
lius. Tai yra šiemet “Draugo” 
konkurse laimėjęs premijų roma
nas. 206 pusi. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas, 4545 West 63rd 
Street, Chicago 29, Ill., USA.

ŠERMUKŠNIO...
(Pradžia psl. 3)

Birutei įlipus į važį, Rimas rūpestingai ap
kamšė vilnone skara jos kojas ir kelius, paskui pats 
atsisėdo šalimais, timpterėjo vadžias, ir arklys 
kaip paukštis išdulkėjo pro vartus.

Toli pasiliko sodybos žiburiai. Nebesigirdėjo 
vestuvių muzikos. Prieš akis nusitiesė ilgas kelias, 
platūs laukai ir nuo sniego palinkusios pušys. Ri
mas pasijuto toks laimingas, kad net sunku da
rėsi kvėpuoti. Jis augo sekundėmis, brendo, stie
pėsi, tvirtėjo. Jeigu būtų atsistojęs ir aukštyn 
rankas iškėlęs, būtų į žvaigždes atsirėmęs. Jis ne
bebuvo šešiolikos metų jaunuolis. Jis buvo vyras. 
Vyras su moterim. Ir jie važiavo vienui vieni.

Nežinia, kaip ilgai važiavo jie, laikydamiesi 
už rankų, migdomi žvagulių skambėjimo ir sniegu 
šliaužiančių pavažų muzikos. Iš sapno išbudino 
juos kurtus dundesys, kuris vis artėjo ir stiprėjo. 
Staiga Rimas ant savo peties pajuto sunkių rankų.

Rudaplaukis! Atsisagstęs kailinius, atsismau
kęs kiškinę kepurę, bernas jojo šalimais, o jo ark
lio šnervės buvo pilnos šerkšno.

— Tai labas rytelis!
Rudaplaukio balsas buvo duslus ir gaižus. Sek

lyčioje jis neatrodė toks aukštas ir petingas; dabar 
apsižergęs arklį, savo ūgiu pusę dangaus užstojo.

— Tai pasivažinėt pajaunėlis užsimanė? Visai 
kaip didelis vyras, galima sakyt. .

— Ir užsimanė. O gal jis tavęs turėjo atsi
klausti?

Rimas nustūmė rudaplaukio rankų nuo peties ir 
timpterėjo vadžias, bet pabėgti nuo jo nebuvo ga
lima. Bernas dabar taip arti prijojo ir taip palinko 
į Rimo pusę, kad, rodėsi, visu savo svoriu grius į 
važio vidurį.

— Grįžk iš kur atsibastęs ir palik mus ramy
bėj! ■— Rimas išgožė pro dantis.

— Tu man įsakysi, kur aš turiu grįžt! Jei no
ri pasirodyt dideliu kavalierium,vežiok panas nuo
savu arkliu.

— O kieno gi arkliu aš vėžioju?
— Mano.
Rimas žinojo, kad girtam daug atleidžiama, 

bet šitokio įžeidimo jo išdidi širdis nebegalėjo at
leisti. Pats nepamatė, kaip tvojo botagu rudaplau- 
kiui per pečius.

Kas paskui buvo - Rimas nebeatsiminė. Tik 
juto, kaip linksta žemė po kojomis, kai jis mėgi
no nuo pusnies atsikelti. Sugniaužęs kumščius ir 
kerštu užvirusia širdim, Rimas artimosi prie ruda
plaukio. Ii' tiktai būdamas visiškai arti savo prie

šo, jis išgirdo pažįstamų žvengimų. Rimas pakėlė 
—akis ir — sustingo. Rimo bėris turėjo kaktoje di

delę baltų žvaigždę, o šito, kuriuo jis važiavo su 
Birute, kakta buvo ištisai bėra, žvengė tasai, ant 
kurio bernas sėdėjo apsižergęs.

Muštis nebebuvo prasmės. Rudaplaukis, laiky
damas vadeles rankose, stovėjo išdidus kaip Na
poleonas, o važyje sėdėjo suglumusi, mėnesienos 
apšviesta Rimo pamergė — viena iš nedaugelio 
meninių stebuklų, apie kuriuos jis buvo tiek daug 
prisiskaitęs knygose.

Rimas nusisuko nuo jų ir lėtu žingsniu pasu
ko tolyn į laukus. Iš karto ėjo nudelbęs akis, pas
kui truputį pakėlė galvų. Viskas stingo nuo šalčio. 
Jo ausis pasiekė Birutės ir rudaplaukio balsai.

— Gal manai, kad jis tyčia sukeitė?
— Tyčia ar netyčia, bet sukeitė. Pati matai.
Paskui laukuose vėl pasidarė neišpasakytai ty

lu. Rimas ėjo ir ėjo tolyn, nejausdamas nei šalčio, 
nei sniego po kojomis. Tokia sunkia širdim kadaise 
poetas turėjo eit į dvikovų. Rimas jau regėjo snie
ge išmintas gilias pėdas — pėdas poeto ir sekun
dantų. Ties išsikerojusiu ėgliu styrėjo numestas 
puštalietas, o prie šermukšnio sniegas raudonavo 
nuo pritaškyto kraujo. Kraujo? Kieno kraujo? Po
eto, kurį nušovė mylimosios vyras?

šilta ir drėgna vėjo srovė pūsterėjo į ausį. 
Kažkas baksterėjo į nugarų. Rimas atsisuko ir vos 
neaikterėjo, susidurdamas su bėrio snukiu — jo 
bėrio, su žvaigžde kaktoje ir apšerkšnijusiais kar
čiais. šalimais stovėjo Birutė, laikydama pavadį.

— Supyko, kad negrįžau su juo. — Birutė kal
bėjo taip ramiai, lyg niekur nieko nebūtų atsitikę. 
— Pasigeria, tai iš galvos kraustos. Blaivus būda
mas taip nedarytų.

— Bet kaip aš galėjau... Nors arklidėje ir bu
vo tamsu... .

— Visko atsitinka per vestuves. Daugiau nuo
tykių, ilgiau žmonės jas atsimena.

Galėjai sakyt, kų nori, bet Birutė buvo pati 
šauniausia iš visų mergaičių, kokias tik Rimui kada 
teko sutikti. Moteris, dėl kurios šimtai poetų ga
lėtų kautis ir mirti. Ir nesigailėt, kad miršta.

— Bet ko jis taip prikibo prie tavęs? — mur
mėjo Rimas. — Ko jis nori iš tavęs?

— Gal kartais įsimylėjo, — atsakė Birutė abe
jingai. — Gal norėtų per visas vestuves šokti su 
manim. Kas jus ten, vyrus, supaisys.

Valandėlei abu nutilo. Birutė žiūrėjo į Rimų, 
Rimas — į Birutę, ir staiga jam dingterėjo mintis, 
kad kitos tokios nakties, tokios neišpasakytai lai
mingos ir šviesios, jis nebematys visų gyvenimų. 
Bet iš kui' tiek kraujo? Ar jis pats buvo sužeistas?

Rimas pasilenkė ir pasiėmė saujų raudonojo 
sniego. Ne, tai ne kraujas. Tai būta šermukšnio 
uogų, kurių belesdami paukščiai taip tirštai aplink 
medį pritaškė.
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NUSIDAVIMAI ADELAIDĖJE
VASAROS KREPŠINIO 

TURNYRAS
pradėtas rekordiniu Vyties ko

mandų skaičiumi: Vyties I-ji (Dis
trict), Vyties II-ji (rezervas), 
Vyties jauniai ir dvi jaunučių 
(berniukų komandos), o taip pat 
dvi moterų komandos: Vyties Div. 
I ir jaunės Div. 5.

Žengdamas į tryliktuosius sa
vo veiklos metus. Vyties klubas 
gali pasididžiuoti sportuojančio 
jaunimo prieaugliu. Pradėjęs veik
lų su viena krepšinio komanda, 
šiandien klubas be krepšinio turi 
šachmatus, stalo ir lauko tenisų 
ir tinklinį. Be to, sudaryta golfo 
mėgėjų grupė, lengvoj atletikoj 
pas australus lietuvius gražiai 
reprezentuoja Jablonskis.

VYTIEČIŲ SUSITIKIMAI 
KREPŠINY

Žaisdami pilnoj sudėty (Igna
tavičius, Gumbys, Petkūnas, Vi
sockis, Atkinson, Daugalis, V. 
Stankevičius, L. Urmonas, Gude
lis), komanda lengvai nugalėjo 
Estonia (53-37). Pirmosios ko
mandos nuotaikų ir technikinį pa
jėgumų pakėlė Ignatavičiaus grį
žimas ir Noi'wood komandos krep
šininko Don Atkinson' įstojimas 
i Vytį.

★
Vyrų antroji pralaimėjo prieš 

Alabarda 28-30. Dalį komandos 
žaidėjų nuo žaidynių sulaikė eg
zaminai ir ji buvo silpnoko są
stato. Žaidė P. Andrejaitis, G. 
ir R. Pociai, Rakauskas, G. Stat- 
nickas.

★
Jauniai, stokodami patyrimo 

turėjo pasiduoti gerai atrinktai 
West Adelaide komandai (12-56). 
Žaidė Brazauskas, Levickis, Rad
zevičius, šerdis ir Šimkus.

★
Vyties mergaičių I-ji, nors žai

dė ir be pakeitimų, lengvai nu
galėjo Falcons (31-14). Negalėji
mas žaidėjų pakeisti jas labai iš
vargino, bet mergaitės spaudimą 
atlaikė ir sukovojo puikiai. Taš
kai: Andriušytės 16, Radzevičiū
tės 8, M. Kelertaitės 3, Pečiuly
tės ir šiukšterytės po 2.

★
Mergaičių II-ji po sunkios ko

vos pasidavė Olimpians (19-36). 
Pirmų kartų žaidė Krivickaitė ir 
Lapienytė. Taškai: Pociūtės 10, 
Kuncaitytės 6 ir Bačkutės 3.

★
Jauniai žemiau keturiolikos ei

na be pralaimėjimų.
(A.L.Ž.) Eda«

Anglijos ir Brazilijos futbolo 
rinktinės jau turi užsitikrinusios 
teisę dalyvauti 1966 m. VIII pa
saulio futbolo čempionato finali
nėse varžybose. Anglai yra šių 
pirmenybių šeimininkai, o brazi
lai — gins savo vardų. Abiejose 
šalyse jau pradėta ruoštis naujam 
čempionatui,

Anglijos futbolo sąjungos tech
ninė komisija paskelbė rinktinės 
pasiruošimo planų. Didelis dėme
sys visų pirma skiriamas futboli
ninkų technikai ir taktikai. Spe
cialistų nuomone, tai ir buvo silp
niausios Anglijos rinktinės vie
tos Čilėje. Sportininkams yra iš
kelti tokie reikalavimai: kamuo
lio “apdorojimas”, vedimas dide
liu greičiu, perdavimai, išvedan
tieji komandos draugų į gerų pa
dėtį, greitas perėjimas iš gyny
bos į puolimų ir atvirkščiai, smū
giai į vartus iš kiekvienos padė
ties, sugebėjimas greitai apsi
spręsti atsakingais momentais.

Atsižvelgiant j tai, kad klubuo
se yra taikomi įvairūs treniruo
čių metodai, buvo nutarta su
rengti I ir II lygos komandų tre
nerių kursus, per kuriuos trene
riai bus supažindinami su vienin
ga rinktinės kandidatų pasiruoši
mo sistema.

Iki šios dienos vis tik nėra iš
spręstas vienas klausimas: kas 
treniruos rinktinę? Pasitraukus iš 
trenerio posto garsiajam Angli
jos futbolo treneriui Vinterboto- 
mui, anglų futbolo vadovams la
bai sunku parinkti kitų autorite
tingų kandidatūrą.

Truputį kitaip yra Brazilijoje, 
čia visų pirma buvo nutarta pa
skirti trenerį, kuris bus atsakin
gas už rinktinės pasiruošimų, o

tik po to svarstyti treniruočių 
planus. Brazilijos rinktinės per
galę, iškovotų 1958 m. Švedijoje, 
išpuoselėjo Vincentas Feola, ku
ris, be kitų nuopelnų, sugebėjo 
komandoje įvesti griežtų drausmę. 
Brazilai jau seniai garsėjo savo 
dideliu temperamentu ir indivi
dualumu. Todėl anksčiau pasitai
kydavo, jog jie pralaimėdavo tik 
todėl, kad vienuolikės žaidėjai ne
suprasdavo vienas kito. Iš vie
nuolikos individualistų V. Feola 
sugebėjo sukurti kolektyvų.

Prieš Čilės čempionatų V. Feola 
vėl ruošė komandų turnyrui. Sun
ki liga, paguldžius! jį į ligoninę 
prieš pat pirmenybių pradžių, 
privertė trenerį tapti neakivaiz
diniu žiūrovu. Tačiau brazilai 
kiekvieną dienų skambindavo jam 
iš Vinla-del-Maro, o Feola teikė 
jiems nurodymus ir patarimus.

šiuo metu V. Feola jau yra 
sveikas ir pradėjo ruošti rinktinę 
1966 m. pasaulio čempionatui.

Pasaulio pirmenybėmis jau do
misi ir Tarptautinės futbolo fede
racijos (FIFA) vadovai. Federa
cijos prezidentas S. Rouzas, pa
reiškė, - kad sekančios pirmeny
bės vyks panašia sistema, kaip ir 
praėjusios.

— Norėčiau pasiūlyti vienų 
projektų, — pareiškė S. Rouzas, 
— kuris turėtų pagyvinti pasau
lio pirmenybių kovas. Esu tos 
nuomonės, kad komanda, noiinti 
įmušti kuo daugiau įvarčių, netu
ri būti skriaudžiama. Todėl po
grupiuose, surinkus po lygiai taš
kų, reikėtų suteikti pirmenybę 
tai vienuolikei, kuri turi geriau
sią įvarčių skirtumų.

Taigi, finalinėse varžybose 
Anglijoje startuos 16 geriausių 
pasaulio komandų.
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Hansa Trading Co.
Telef. 30-3347

197 Flemington Rd., North Melbourne
Jūsų pačių paruošti dovaniniai siuntiniai į Sov. Sąjungų siun
čiami tiesioginiai kas savaitę du kartus. Mūsų persiuntimo mo
kesčiai yra patys žemiausi Australijoje, ir siuntinių pristatymas 
besąlyginiai garantuotas.
Me.i taip pat importuojame ir parduodama urmo kainomis se
kančiai prekei:

Vokišką inipilams medžiagų 63”; visokius nylonus; 
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 

DYDŽIO SIUNTINIO
Darbo valandos: Kasdieną 9 — 7.30 v.v. šeitad. 9 <— 3.30 p.p.
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“NEMATOMAS" TROFĖJAS

J PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ >*
X I USSR PER ŠVEDIJĄ $

? NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY §
’į 184, BROOK STREET, GOOOEE, N.S.VV. J

VIENINGAS DARBAS-VIENINGAS DŽIAUGSMAS
(ALB CABRAMATTA APYLINKĖS DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES MINĖJIMAS)

Lapkričio 18 d. ALB Cabramat- 
ta apylinkė atžymėjo savo dešimt
mečio sukaktį.

2 vai. p.p. Cabramatta kat. baž
nyčioje kun. P. Butkus atlaikė 
pamaldas ir savo pamoksle iš
reiškė apylinkės lietuvių siekimus 
ir jų tamprių draugystę. Br. Ki- 
verio šiai progai specialiai suor
ganizuotas ir parengtas mišrus 
choras bažnyčioje pagiedojo lie
tuviškų giesmių, o ponių — 
Bitinienės ir Daudarienės — 
duetu giedama Avė Maria jaudi
nančiai veikė skaitlingai bažny
čion susirinkusiuosius.

Pats minėjimas vyko Belvedere 
salėje. Gausiai susirinkusių sve
čių tarpe dalyvavo ir Australijos 
Darbo Partijos vado pavaduoto
jas cabramatiškis Mr Withlam su 
ponia, ALB Krašto Valdybos pir
mininkas inž. B. Daukus su ponia, 
ALB garbės narys p. A. Baužė su 
ponia ir eilė kitų svečių bei bu
vusių kabramatiškių, dabar gyve
nančių kitur.

Minėjimų pradėjo Cabramatta 
apylinkės valdybos narys p. P. 
Alekna, pakviesdamas į garbės 
prezidiumą visus dešimtmečio ei
goje buv. apylinkės pirmininkus, 
kitų Sydney apylinkių pirminin
kus, Krašto Valdybos pirm-ką, 
Sydney lietuvių kapelioną, jau 
minėtą svečią australą ir Dr. V. 
Donielą. Minėjimui vadovavo pir
masis ir dabartinis apylinkės 
pirm. E. Migevičius, savo prane
šime pateikdamas eilę detalių iš 
apylinkės veiklos per pirmąjį de
šimtmetį. Iš jo pranešimo ir kitų 
vėliau kalbėjusių žodžių susidarė 
įspūdis, pabrėžius šios apylinkės 
narių vieningumą, tamprią jų 
draugystę ir tą nuotaiką, kurių 
atstovauja politiniai pabėgėliai, 
gindami savo tautos interesus ir 
vesdami kovą dėl Lietuvos lais
vės.

Minėjime ir po to vykusiame 
baliuje dalyvavo ir Cabramatta 
lietuvių jaunimas, kuris, atrodė, 
nėra paliestas šio krašto karš
tųjų. vėjų, nes savo tarpe ir su 
svečiais tekalbėjo tik gimtąja 
motinos kalba.

Augšto svečio australo pakvie
timas į lietuvių tarpų buvo sąmo
ningai išnaudotas Lietuvos lais

vinimo reikalui. Minėjimo orga
nizatoriai apylinkės lietuvių var
du įteikė jam rezoliucijų, nušvie
čiančią dabartinę Lietuvos oku
pacijų, prašančių iškelti Lietuvos 
vargus ir priespaudą federalinia- 
me Australijos parlamente, ką 
svečias savo padėkos žodyje nuo
širdžiai pažadėjo įvykdyti.

Kaikuriems kalbėtojams pabrė
žiant apylinkės lietuvių vienin
gumą, paaiškėjo, kad kabramatiš- 
kiai visiškai nesikiša į bendruo
menėje vykstančią sektarinę ko
vą, nuoširdžiai remia ALB Kraš
to Valdybos kaip vyriausios ins
titucijos darbus ir palaiko abejus 
Sydney lietuvių namus norėdami 
pabrėžti, kad kiekviena lietuviš- 
Ka apraiška jiems lygiai brangi ir 
reikalinga.

Sumanių organizatorių puikiai 
paruošta minėjimo baliaus pro
grama dar labiau pabrėžė tą fak
tą, kad ir mažoje apylinkėje, ku
rią sudaro tik keletas dešimčių 
šeimų, galima suorganizuoti pui
kūs meniniai pasirodymai. Susi
rinkusieji pirmą kartą išklausė 
Cabramatta lietuvių moterų cho
ro dainų. Joms vadovavo p. Br. 
Kiveris, šį chorą sudarė: ponios 
Bitinienė, Dudaitienė, Migevičie- 
nė, Antanaitienė, .Statkienė, Ki- 
verienė, Deikienė, Skirkienė, Žy- 
gienė, Apinienė, p-lė Matuliony- 
tė. šalia choro dar keletą daine
lių duetu padainavo p.p. Apinie
nė ir Antanaitienė, joms pianinu 
pritariant p. B. Kiveriui.

Cabramatta apylinkės valdyba 
šia proga išskyrė ir apdovanojo p. 
B. Kiverį ir p.p. Statkus. Ponams 
Statkams buvo padovanotas Aus
tralijos Lietuvių Metraštis.

Minėjime — baliuje dalyvavo 
apie 150 kabramatiškių lietuvių 
ir jų kviestųjų svečių. Apylinkės 
ponioms čia tenka ypatinga pa
garba ir padėka, kad jos iš savo 
išteklių taip nuoširdžiai ir gražiai 
svečius pavaišino.

Kabramatiškių suruoštoji šven
tė reikėtų laikyti pavyzdžiu net 
ir didelėms apylinkėms, kur taip 
darniai ir jaukiai buvo viskas pra
vesta. Jie įrodė, kad tik savųjų 
tarpe teįmanoma taip jaukiai ben
drauti ir pasilinksminti. Ne pasi
pelnymo tikslais, bet lietuviškojo

solidarumo vardan buvo rengta 
ši šventė, ir ji pilnai savo užda
vinį atliko. Už tai belieka šios 
šventės organizatiriams ir visiems 
kabramatiškiams tarti nuolankų 
ačių ir palinkėti kuo gražiausių 
metų.

J. Saliikis

KAS PAMATYS SIDABRINI 
GAUBLĮ?

Jūs tikriausiai girdėjote apie 
Galea taurę — sidabrinį gaublį, 
ant kurio pritvirtinta teniso ra
ketė. šį prizą geriausioms Euro
pos jaunių stalo teniso koman
doms 1950 m. įsteigė prancūzė 
Edmondą le Galea. Ant jo jau 
išgraviruota dvylikos praėjusių 
turnyrų komandų-nugalėtojų pa
vadinimai ir tenisininkų pavar
dės. Po keturis kartus įrašyti 
prancūzai ir italai, tris kartus — 
ispanai ir vieną — VFR tenisi
ninkai.

Beje, girdėti apie Galea tauęę 
girdėjo daug kas, bet pamatyti ją 
galėjo tik “išrinktieji”. Pagal 
tradiciją Galea taurė visą laiką 
saugoma Prancūzijos kurortinia
me miestelyje Viši, kur vykstu 
pusfinaliai ir finaliniai susitiki-

+ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE o

:: A.C.T. Builders Pty. Ltd. ::
' Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia ' 
; planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. ; Į
" Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ::

Telef. J 4001

mai. Komandai-nugalėtojai ne
duodama išsivežti taurės su sa
vim, bet už tai “paguodai" įtei
kiami atminimo prizai ir meda
liai...
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ARGI 28 NEGYVŲ MAŽA?

Automobilių lenktynės "Mil'lc 
Miglia” visuomet buvo laikomos 
vienomis pavojingiausių profesio
nalų varžybų. Būtent šias lenk
tynes savo romane “Gyvenimas 
skolon” aprašė vokiečių rašyto
jas Erichas Remarkas, pavaizda
vęs nepavydėtiną dėl pinigų gy
vybę aukojančio sportininko liki
mą. Devyniolika metų iš eilės bu
vo rengiamos profesionalų lenk
tynės “Mille Miglia”. Lenktyni
ninkai įveikdavo neįmanomai su
dėtingą tūkstančio mylių trasą 
kalnuotoje vietovėje. Retai ku
rios varžybos apsieidavo be au
kų. 28 sportininKai susirado mir
tį ant plento.

Primygtinai reikalaujant Itali
jos visuomenei, šios pavojingos 
lenktynės pagaliau buvo uždraus
tos. Tačiau šis draudimas buvo 
nepriimtinas Italijos automobilių 
karaliams. Vertelgos iš Florenci
jos ir Brešijos kreipėsi j vyriau
sybę, reikalaudami leisti surengti 
lenktynes senąja trasa. “Argi 28 
negyvų maža?” — ryšium su tuo 
klausia austrų laikraštis “Folks- 
štime”.
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GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
ERMOUTH - LIKERIAI

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.
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X B« kitų įvairiauiių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį 
$ 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 
•Š ir Stock gaminius.
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BALANDŽIAI — 
NUSIKALTĖLIŲ TALKININKAI

Vienas tekstilės fabriko audė
jas Biclske, Lenkijoj, buvo areš
tuotas už tai, kad jis sistematin- 
gai, su paštinių balandžių pagal
ba, apvaginėjo valstybės fabriką: 
kasdien ateidavo į fabriką su 
dviem balandžiais, prikabindavo 
jiems prie kojų plonas kojines ir 
paleisdavo. Vienas jo bendradar
bis pastebėjo, kad kas rytą tam 
tikru laiku iš fabriko išskrenda 
du balandžiai. Buvo suorganizuo
tas stebėjimas ir tuo būdu buvo 
susektas tų paukščių savininkas. 
Lenkų laikraštis rašė, kad tas 
darbininkas savo balandžių pade
damas išvogė tiek kojinių, jog, 
jas pardavęs įsigijo nuosavą vilą.

★

Kalifornijoje areštuota šmugel- 
ninkų grupė, kuri balandžių pa
dedama vertėsi kokaino šmugeliu: 
per vienerius metus įšmugeliavo 
iš Meksikos į Ameriką kokaino 
70 mil. dol. vertės.

Ši afera susekta visai atsitikti
nai: vienas iš balandžių, pavar
gęs kelionėje, nutūpė karvelyne 
priklausančiame policijos šefui, 
kuris pastebėjo, ką balandis ga
bena. Kadangi policijos viršinin
kas pats augina balandžius, tad 
jis pasiūlė savo vyresnybei steig
ti specialią policinių balandžių 
ekipą. Jo pasiūlymas buvo priim
tas ir pradėta siųsti policinius 
balandžius tomis pat linijomis, ku
riomis kursavo šmugelninkų ba
landžiai. Kokaino pavarginti šmu
gelninkų balandžiai mielai prisi
jungdavo prie policijos balandžiu, 
o šie juos atvesdavo tesiai už 
grotų į policijos karvelynus.

J. Gi.

PRIEŽASTIS
— Už ką tu patekai į kalėjimą?
— Už kyšį.
— O kokiu būdu taip greit išė- 

kai į laisvę?
— Per kyšį.

bCTUUlAI------*
,fc. PA$A(/LyJ€

LIETUVIŲ DAINOS, ŠOKIAI 
STŲTTGARTO PARENGIME

Stuttgarte įvykus Vokiečių jau
nimo Rytuose suvažiavimui, ta 
proga lapkr. 9 d. Stuttgarte įvy
ko didelis jaunimo liaudies dainų 
ir šokių vakaras. Kalbėjo Baden- 
Wiirttembergo vidaus reik, vice- 
ministeris Sepp Schwarz. Progra
moje dalyvauti taip pat buvo pa
kviesti vengrų, estų ir lietuvių 
meno ansambliai bei solistai. Iš 
lietuvių pasirodė Vasario 16 Gim
nazijos, Montgabio vadov. cho
ras, atlikęs dvi dainas ir F. Ta
mošaitienės vad. t autinių šokių 
grupė. Šioji atliko tris šokius. 
Gausi publika (daugumoje — vo
kiečiai) ypatingai šiltai reagavo 
į Malūno šokį. (E)

A.A. PROF. MYKOLO BIRŽIŠ
KOS laidotuvės kainavo apie 
S3.000. Vienai Los Angeles lietu
vių kolonijai būtų didoka našta, 
todėl kviečiami ir kiti prisidėti, 
pasiunčiant savo duoklę: V. Var
nas, 800 N. Van Ness Ave., Los 
Angeles 38, Calif., USA.

ATNAUJINO LIETUVOS EG
LĖS JRAŠĄ. — Lietuvos resp.

prez. A. Smetona, 1941 m. besi
lankydamas International Friend
ship Gardens parke, Michigan Ci
ty, Ind., pasodino eglaitę, kuri 
šiandien yra išaugusi į didelį 
gražų medį. Prie eglės įrašas bu
vo labai skurdus ir klaidingas. 
LVS “Ramovės”, Čikagos skyr., 
rūpesčiu senasis įrašas pakeistas 
į granito akmenį su vario lente
le. Rugsėjo 23 d. Čikagos ramo- 
vėnai oficialiai atidengė Lietuvą 
reprezentuojančios eglės pakeis
tąjį įrašą. Dalyvavo ir gen. kons. 
dr. P. Daudžvardis, kuris parko 
administracijai įteikė ir tautinę 
Lietuvos vėliavą.

LIETUVOS VYČIAI Amerikoje 
šiemet parašė įtakingiems JAV- 
bių valdžios žmonėms daugiausia 
laiškų — 23.295; praeitais metais 
— 18.183. į laiškų rašymą buvo 
įsijungę 166 asmenys. Atsakymų 
gauta 5.433.

EUROPOS LIETUVIŲ jaunimo 
suvažiavimas buvo sušauktas Lie
tuvių Sodyboje, netoli Londono. 
Ilgesnę sveikinimo kalbą pasakė 
pasiuntinybės patarėjas V. Ba- 
lickas. Inž. A. Vilčinskas kalbė
jo apie lietuvius laisvajame pa
saulyje, M. Gorodeckaitė — apie 
jaunimo nutautėjimą. Dalyvių bu
vo apie 50. Jaunimas taip pat su
ruošė laisvajame pasaulyje išei
nančios lietuvių spaudos parodą.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

:Ž

š

g

ŽURN. ST. PIEZA, “Chicago 
American” dienraščio redakcijos 
narys, išskrido lėktuvu į Romą 
sekti Bažnyčios visuotinės santa- 
rybos ir teikti laikraščiui žinių. 
Jis apsigyveno šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijoje.

BALFAS išrūpino iš JAV Že
mės Ūkio D-to 10,000 sv. sviesto 
lietuviams tremtįiniams Vokieti
joj. Dar tikimasi gauti 42,000 s;, 
sūrio.

KOLUMBIJA 
SOSTINĖJE BOGOTOJE gyvena 
apie 150 lietuvių. Tenai veikia ir 
Lietuvos konsulas St. Sirutis. Jo 
veikla vyriausybės pripažįstama, 
dalyvauja konsulų priėmimuose ir 
pats surengia konsulams vaišes 
savo ūkyje “Lithuania”. Jis ir 
sėkmingas verslininkas, turįs apie 
20 kv. km. ūkį, kur augina ry
žius ir gyvulius.

INŽ. K. BEKER1S buvo pa
gerbtas Bogotos ’miesto uni«to. 
Jam suteiktas garbės daktaro 
titulas už įkūrimą technikos fa
kulteto, kuriame jis ir profeso
riauja.

LIETUVIAI MEDELINE. Inž. 
Vyt. Didžiulis tuFi stambią ben
drovę namų vidaus įrengimų, 
ypač centrinio šildymo. Pas jį 
dirba eilė lietuvių inžinierių, tech
nikų. Inž. K. Gabriūnas yra augš- 
tas valdininkas aviacijos pramo
nėje “Avianca”. Inž. J. Pikčilin- 
gis, buv. Kauno viceburmistro sū
nus, stato Lietuvių Namus Mede- 
lline, kur bus salė, koplyčia, butai 
lietuviams. Medelline irgi yra apie 
tiek lietuvių, kiek ir Bogotoje. 
Medellino lietuviams vadovauja 
kun. M. Tamošiūnas.
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SYDNEY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS SYDNEY
Lapkričio 24 d. į ruoštą kariuo

menės šventės minėjimą Banks
town salėje susirinko gražus bū
rys lietuvių. Vietos skyriaus Ra
movės pirmininkas p. Kapočius 
pats pravedė visą iškilmingąją mi
nėjimo dalį sudarydamas garbės 
prezidiumą, į kurį pakvietė dienos 
prelegentą savanorį kūrėją p. V. 
Šliogerį, ALB Krašto Valdybos 
atstovą (p. B. Stašionį, vėliau dar 
pirm-ką p. B. Daukų), vietos ka
pelioną kun. P. Butkų, ALB gar
bės narį p. A. Baužę, vietos kul
tūrininkus p.p. J.A. Jūragį, choro 
dirigentą K. Kavaliauską ir Rožy
čių vadovą p. A. Plūką. Savo pra
nešime p. Šliogeris nupasakojo pir
mojo Lietuvos kario Stasio But
kaus gyvenimą kaip pasiaukojimo 
ir patriotizmo pavyzdį. Rožytės 
oktetu sudainavo keletą tai die
nai specialiai parengtų dainelių, 
o p. Jūragis paskaitė šventei pri
taikintos savos kūrybos. Minėji
mas užbaigtas Dainos choro dai
nomis. Toliau sekė linksmavaka- 
ris. Sekančią dieną ,sekmadienį, 
minėjimas buvo tęsiamas bažny
čioje: buvo atlaikytos giedotinės 
pamaldos, kuriose giedojo taip pat 
ir Dainos choras.
VAVW.VA’.W.WAW.'.’A

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
WAWAWAVAW.VWW.

LIETUVIŲ DAINŲ REČITALIS
Gruodžio 2 d. (sekmadienį) 18 vai. Melbourne Lietuvių namuose 

12 Francis Grove, Thornbury, įvyks lietuvių liaudies dainų rečitalis. 
Dainuoja

PAULIUS RŪTENIS
Programoje S. Šimkaus, VI. Jakubėno, J. Gaidelio ir kitų har

monizuotos liaudies dainos.
Akomponuoja p-lė Švambarytė.

Malonu bus pasiklausyti svečio, sutikusio padainuoti melbour- 
niškiams. Kviečiame visus atsilankyti.

RUOŠIAMA 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 23 d. (sekmadienį) 3 
vai. p.p. visos trys Sydney apy
linkės Bankstown liet, namuose 
ruošia Kalėdų eglutę. Visi vaikai 
bet kokio amžiaus kviečiami šioje 
vaikų šventėje dalyvauti drauge 
su savo tėveliais. Bus ir Kalėdų 
Senelis su dovanų maišu, todėl tė
vai prašomi savo vaikams dova
nėles paruošti ir užrašus vaiko 
vardą ir pavardę įteikti šventės 
rengėjams. Ta pačia proga bus 
atitinkamai pagerbti ir savaitgalio 
mokyklos mokytojai. Palaikydami 
šį gražų lietuvišką kalėdinį pa
protį pasirūpinkime, kad visi vai
kučiai šioje šventėje galėtų daly
vauti. Vaikai bendruomenės lėšo
mis bus vaišinami ledais ir lemo- 
nadu, vyresnieji taip pat ras vie
toje atsigaivinimo.

Įėjimas visiems laisvas ir tą 
dieną jokių aukų nebus renkama.

M.L.K. Taryba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad šių metų lietu

viams abiturijentams pagerbti 
balių ruošia Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

Prašome abiturijentų tėvus pra
nešti savo vaikų pavardes Syd
nėjaus Apylinkės vicepirmininkui 
P. Grosui tel. 791415, kuris su
teiks visas informacijas.

Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

BENDROS KOČIOS 
SYDNEY LIETUVIAMS

Sydney Lietuvių Namų Taryba 
ir apylinkės valdyba ruošia ben
dras Kūčias Redfern, Lietuvių Na
muose.

Norintieji Kūčiose dalyvauti 
prašomi registruotis pas budėtoją 
Lietuvių Namuose Redfern šešta
dieniais ir sekmadieniais.

Kūčių paruošimo išlaidoms pa
dengti numatomas mokestis: su
augusiems vienas svaras, mokslei
viams 10 šilingų, vaikams nemo
kamai.

Smulkesnė informacija bus pa
skelbta vėliau.

Kūčioms Ruošti Komitetas

PARDUODAMAS
3 metų senumo tautinis kostiu
mas, austas Kanadoje menininkės 
Tamošaitienės, kainavęs virš 70 
svarų be pasiuvimo. Parduodamas 
už 40 svarų. Kreiptis: A.B., Lot 
116 Bruce Str., Bell Park, Geelong, 
Vic.

2

Kol. KOSTĄ TYM ŪKĄ su PONIA, 
sulaukusius sūnaus, sveikina ir linki daug laimės

PLIAS Adelaidės Skyriaus Valdyba 
ir nariai

Miel prietelių
J. BRUOŽį ir p. J. MAZAUSKAITĘ, 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai sveikinu 
ir linkiu sėkmės naujo gyvenimo kelyje.

V. Bosikis

>: A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA GRUODŽIO 1 D., EAST TERRACE STREET,
£ “DAINAVOS" SALĖJE, BANKSTOWN, RENGIA
| VASAROS SEZONO ATIDARYMO

ŠOKIU VAKKRfi
t t

^•PROGRAMOJE NUMATOMA:
>*; ★ Lietuvaičių modisčių naujos mados —
H * Naujos mados šukuosenos konkursas

* Twist šokių konkursas su premija.
★ Baletas (solo) ir 1.1.

moterų rūbų konkursas su premija;
su premija (Paruoš p. Sakalausko Moterų salonas) ;£

7 val. p.p.Pradžia
Veiks bufetas, turtinga loterija ir gros 5 asmenų gera kapela.

įėjimas i suaugusiems — 10 šilingų;
moksleiviams — 5 šilingai.

LB BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA

GEELONG
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

ŠVENTĖ
Gruodžio 2 d. Geelongo Dr. V. 

Kudirkos vardo savaitgalio mo
kykla ruošia metinį savo pasiro
dymą: 10 vai. 15 min. ryte iškil
mingos pamaldos, jų metu gieda 
mokinių choras. Taip pat vyres
nieji mokiniai paruošti pirmajai 
lietuviškai išpažinčiai ir komuni
jai. šis įvykis yra pirmasis Gee
long lietuvių gyvenime per 13 
metų. Ligi šiol visi. mokiniai at
likdavo išpažintį angliškai pas lie
tuvį kunigą.

2.30 vai. po pietų Geelong lie-

tuvių namuose bus meninis pasi
rodymas. Tebūna kiekvieno lietu
vio pareiga dalyvauti šioje mo
kyklos šventėje.

DAINŲ ŠVENTĖ
Gruodžio 9 d. 2.30 p.p. Geelon- 

go choro valdyba Lietuvių namuo
se ruošia koncertą, kurio pelnas 
skiriamas Geelongo tautinių šokių 
grupės kelionei į Adelaidę.

Programoje: Melbourno Dainos 
Sambūrio choras, vadovaujamas 
p. A. čelnos, Geelongo lietuvių 
choras, vadovaujamas p. M. Ky
manto ir Geelongo tautinių šokių 
grupė, vad. p. M. Davalgos.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI

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

8 >*< Tuo tikslu, dėl itnulkeinią informacijų ir naujų kainoraščių 
prašome kreiptis į:

Baltic Stores Ltd
(Z. Jura*)

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

Tel. SHO 8784.
9i

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!

PRANEŠIMAI
Gruodžio 1 d. (šeštadienį) Lie

tuvių Namuose Redfern Sambūris 
Šviesa Sydney skyrius turės sa
vo parengimą. Tą vakarą V. Ka
zokas skaitys paskaitą tema Su
dužęs veidrodis arba pastabos 
apie tiesą”. Pradžia 7 vai. va
karo.

PAMALDOS
Gruodžio 2 d. 10.45 vai. pamal

dos Bankstown ir 12 vai. Cam
perdown. Gruodžio 9 d. vaikams 
pirmoji Komunija. Tą pat dieną 
ir Camperdown mokyklos vaikams 
Kalėdų Eglutė.

SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
ŽIDINIO SUEIGA

Pranešame, kad š.m. gruodžio 
d. (sekmadienį) 2.30 vai. p.p.

įvyksta sueiga ir gegužinė East 
Hills parke, prie George) upės, 
2 min. kelio nuo geležinkelio sto
ties.

Pašnekesį apie Akademinį Skau
tų Sąjūdį praves psk. Iz. Jonaitis.

Nariams dalyvavimas) [būtinas. 
Taip pat maloniai kviečiame da
lyvauti narių šeimas, skautų bi
čiulius, vyr. skautes ir vyčius. Po 
sueigos bus užkandėlė: sumušti
niais pasirūpina patys dalyviai.

Esant blogam orui, sueiga ati
dedama neribotam laikui.

Visais sueigos bei kitais reika
lais kreiptis pas Židinio kanclerį 
— L. Bukevičienę, tel. LY 5346.

Židinio vadovybė

PASINAUDOKITE PROGA!
Pranešu suinteresuotiems asmenims ar organizacijoms, kad turiu 

maždaug 10 metų “Draugo" kultūrinio priedo ir “Dirvos" komplek- . 
tus, taip pat 3 — 7 metų “Ateities”, “Darbo", “Kario", “Lietuvių 
Dienų”, “Mūsų Vyties" ir “Skautų Aido” komplektus. Visus šiuos 
leidinius perleidžiu už 1948 — 1950 ir 1952 — 1954 metų “Aidų” kul
tūros žurnalo komplektus arba atiduodu veltui (jei neturima minėtų 
komplektų “Aidų"), tik norintieji gauti turi padengti persiuntimo 
išlaidas tarp N. Zelandijos ir Australijos. Rašykite: G. Procuta, 
86 Manukau Rd., Auckland, S.E.3, N. Zealand.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Newcastle lietuvių choro ketvir

tasis koncertas, įvykęs 10.11.1962 
Transport halėje, Hamilton, praė
jo šauniai, nors publikos buvo žy
miai mažiau, kaip ankstyvesniuose 
koncertuose. Norisi pabrėžti, kad 
klausytojų daugumą sudarė kita
taučiai: australai, vokiečiai, veng
rai ir kt. Tad nenuostabu, jog 
choras šalia 11-kos lietuviškų dai
navo net keturias angliškas dai
nas. Po koncerto buvo šokiai su 
bufetu, alum ir loterija.

Per savo keturis koncertus cho
ras gavo daugiau pelno, negu rei
kalinga visam chorui nuvykti į 
Adelaidę.

Ryde (Sydney priemiestis) vie
tos savivaldybės rūpesčiu buvo su
ruošta konkursinė dailės paroda, 
kurioje dalyvavęs mūsų dail. Heli; 
rikas Šalkauskas gavo premiją už 
išstatytą savo akvarelinį kūrinį. 
Sakytumei, šiandie Henrikui taip 
lengva premijas skinti, kaip kitam 
cigaretę surūkyti.

Pereitą šeštadienį (lapkričio 24 
d.) ištekėjo Virginija Grybaitė. 
Vestuvių puota buvo surengta 
Redfern, Lietuvių Namuose.

M-M-*
EUROPIETIS SPECIALISTAS 

OPTIKAS
• Pritaiko Jūsų akims ii' parduoda visų rūšių
• akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
: šeštad. 9-13 vai.

8th Floor, Capitol House, 109 Swantton St., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourno Town Hall) 

Tel. 62-2231

Aną vakarą sugrįžusi iš darbų 
p. A. Dantos šeima namuose at
rado nelauktų svečių — bičių 
spiečių. Nors ir malonūs tie vabz- 
deliai ir saldžiai vaišingi, bet 
sugyventi sunku, šeimininkas p. 
A. Danta svarsto, kur čia geriau 
kreiptis siekiant atsikratyti kan
džiom viešniom? (Ku-ka pataria: 
kreiptis į p. Valiulį, gyv. Pads- 
tow: jis ne tik kad apsidžiaugs, 
bet ir maloniai padėkos už spie
čių).

Dr. I. Venclovas, užbaigęs gy
dytojo stažą Prince Alfred ligo
ninėje (Sydney), išvyko keliom 
savaitėm atsipūsti į australišką 
rojų (Surfers Paradise). Visi į tą 
šiaurę! Ir S. Valys neseniai pra
švilpė pro Sydney irgi ta pačia 
kryptimi.

*
Mūsų bičiulis Genius Procuta, 

užbaigęs paskutinius egzaminus 
Auckland’o (N. Z.) universitete,

ALB BANKSTOWN SAVAITGALIO MOKYKLA 
KARTU SU ALB BANKSTOWN APYL. KULTŪROS TARYBA

STATO V.R. SAUDARGIENĖS PARAŠYTĄ IR JOS PAČIOS REŽISUOJAMĄ
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKĄ

<
1962 M. GRUODŽIO 8 D. DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWN.

Pradžia 7 vai. vak.
Dekoracijos Algio Pluko.

Įėjimas: 1-ji vieta 10/-, II-ji — 8/-, ir lll-ji 6/-. Bilietai gaunami pas Br. Stašionį (tel. 
649-9062), M. Zakarą (tel. 78 5072) ir V. Kazoką (70-9385) ir prie įėjimo.
Kviečiame visus atvykti ir pasidžiaugti mūsų vaikų ir menininkų darbais!

Mielam colegai

BRONIUI VANAGUI,
liūdinčiam Lietuvoje mirusios mamytės 

nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Melbourne Vyrų Oktetas

Mielų BRONIŲ VANAGĄ,

jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, 

giliai užjaučiame.

J. ir M. Birietai.

i
I

VILKIS STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS ADELAIDĖJE

Gruodžio 26-30 dienomis įvyks 
Adelaidėje septintas metinis Aus
tralijos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas. Kviečiami, 
visi lietuviai studentai atvykti ir 
pabendrauti studentiškoj nuotai
koj — dainų skambesy, alaus kva
puose, cigarečių dūmuose, mie
guistoj paskaitų ir seminarų at
mosferoj bei gryname ore išky
loj (į pajūrį). Puiki proga bus 
susipažinti su naujai įstojusiais 
ir susitikti vėl su senais draugais.

Visa tai kainuos tik £ 3, ku-' 
riuos prašome sumokėti savo vie
tinėms valdyboms, į kurias galite 
kreiptis prašydami visų informa
cijų. Užsiregistravimo laikas bai
giasi lapkričio 30-tą. Apsigalvoki
te skubiai ir atvažiuokite — ne
nusivilsite.

Iki malonaus pasimatymo Ade
laidėj.

ALSS Centrinė Valdyba, 
Adelaide

rimtai pasiryžo gyventi: ateinan
čių metų Vasario 16 d. numato 
savo vestuves su Dalia Pečiulyte 
ir po to dingti iš N. Zelandijos... 
tiesiai pas savo mamą Ameriko
je! l Ku-ka

PADĖKA
Sydney lietuvių choras “Daina" 

reiškia nuoširdžią padėką: p.p. 
Šidlauskienei, Gudaičiui, Geniui, 
Šatkauskui, K. Stašioniui, Maka
rui ir Sankauskui už talkininkavi
mą, geraširdžiams tautiečiams — 
aukotojams pinigais ir visiems 
choro koncerte, įvykusiame 10.11.

62, atsilankiusiems.
Jūsų visų pagalba, piniginės ad- 

kos ir atsilankymas koncerto pa
rodo Jūsų meilę lietuviškai dainai 
ir suteikia chorui jėgų tęsti savo 
darbą. Ačiū. Choras “Daina”

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažų depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS
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