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ŽODIS 
SKAITYTOJUI
Metų pbaiga viso pasaulio pe

riodinei spaudai yra aktyvusis 
vajaus laikotarpis: laikraščiai ir 
žurnalai visomis priemonėmis 
reklamuojami, kad tik daugiau 
prisimedžiotų skaitytojų ateinan
tiems metams. Ypač tuo pasižy
mi toji spauda, kuri siekia iš. to 
pasipelnymo. Kaip tik tuo pa
grindu šiandie išaugę didžiuliai 
spaudos koncernai, su kuriais 
vargu ar gali konkuruoti kuri 
kita pramonės šaka.

Mūsų lietuviškoji spauda iš
eivijoje leidžiama kitais tikslais: 
joks lietuviško laikraščio ar žur
nalo leidėjas šičia nejieško pel
no, bet prieš akis turi idealisti
nius uždavinius — sąmoninti sa
vo skaitytojus, palaikyti juose 
tautinį budrumų ir stiprinti, kad 
nenuleistų rankų kovoje už mū
sų tautos ir pavergto krašto in
teresus. Bet gi vistiek, kokie be
būtų mūsų spaudos idealistiniai 
tikslai, praktiškai leidžiant laik
raštį tų minimalinių pa jam ii 
reikia. Jas ir sudaro kaip tik los 
spaudos skaitytojų prenumera
tos. Ką gi mes darome, kad toji 
skaitytojų šeima ne tik kad ne- 
trupėtų kiekvienais metais, bet 
kad ji augtų?

Vargu ar mes galime išvys
tyti tokių propagandų, kaip kad 
daro tvirtai materialiai stovį lai
kraščiai? Kaip jau minėta, ide
alistinis tikslas šaukiasi ir idea
listinių darbininkų. Juk ne pa
slaptis, kad šiandie lietuviškus 
laikraščius prenumeruoja pir
moj eilėj tie lietuviai, kuriems 
lietuvybė yra lygiai brangi, 'kaip 
ir gyvybė. Taip pat ne paslaptis, 
kad yra visa eilė ir tokių, kurie 
vienokiais, ar kitokiais sumeti
mais nuo šito lietuviško sąjūdžio 
nusisukę — niekur nedalyvauja 
savųjų tarpe ir net laikraščių ne
skaito. Argi ne mūsų visų, ak
tyviai lietuviškame gyvenime be
sireiškiančių, tiesioginė pareiga 
jieškoti kontakto su tais atšųlu- 
siais ir juos grąžinti į lietuvišką 
gyvenimą? Pasikviesti juos į lie
tuviškus parengimus, paraginti 
skaityti lietuviškų spaudų. Kodėl 
ne pasinaudoti kitų praktikuoja
mu metodu — vietoje kokios ki
tos dovanos švenčių proga už
prenumeruoti neskaitančiam lie
tuviškų laikraštį. Tai būtų kilni 
dovana, trunkanti ištisus metus. 
Kitas gal nuo pat atvykimo į šį 
kraštų rankoje neturėjo lietuviš
ko laikraščio. Juk ne vien tik 
Kudirka per spaudą atsivertė ir 
ligi paskutinio atodūsio kovojo 
už lietuvių tautos interesus. Pa- 
jieškojus panašių pavyzdžių susi
darytų daug. Vienam užtekai 
gal būt tik paraginimo, kitam 
net draugiškai padovanojus me
tinę ar pusmetinę prenumerata 
užtektų, kad jis daugiau su lie
tuvišku laikraščiu nesiskirtų.

Kova už lietuvybę eina plačiu 
frontu: ji vyksta per mūsų pa
rengimus, mokyklas, organizaci
jas, lietuviškų knygą ir spaudų. 
Platindami ir apaštalaudami lie
tuviškai spaudai, mes lygiai at
liksime šiame bare svarbų dar
bą, kaip kad ir dalyvaudami ak
tyviai kitoje lietuviškoje veiklo
je. Nepalikime Šito darbo vien 
tik laikraščio leidėjams ar redak
toriams: jie ir taip perkrauti dar
bu savo tiesioginėse pareigose. 
Įsijunkime į šita metų pabaigos 
spaudos platinimo vajų visi šios

Kanada stoja uz pavergtuosius
Kanados vyriausybė atkakliai 

kelia sovietų pavergtųjų tautų 
klausimą ir kiekviena proga rei
kalauja pavergtoms tautoms, o 
ypač Pabaltijo tautoms laisvo ap
sisprendimo. Dar 1960 m. Kana
dos ministeris pirmininkas J. Die- 
fenbaker (jis ir šiemet perrink
tas šiose pareigose) Jungtinėse 
Tautose, kur dalyvavo ir N.

Chruščiovas, atvirai iškėlė Rusi
jos pavergtų tautų klausimą. Da
bar tas pats ministeris pirminin
kas dar karščiau pasiryžęs šitą 
klausimą judinti.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vadovybė parašė raštą visoms 
kitų kraštų lietuvių bendruome
nių valdyboms kreiptis į vietos 
parlamentarus, ministerius pir-

PAVERGTŲJŲ SEIMO DELEGACIJOS VIZITAS 

KANADOS VYRIAUSYBEI

Lapkričio 12-15 Kanadoje lan
kėsi Pavergtųjų Seimo delegaci
ja: Seimo pirmininkas G. Dimit
rov (Bulgaria), J. Lettrich (Če
koslovakija), V. Masens (Latvi
ja) ir V. Sidzikauskas (Lietuva). 
Ottawoje delegacijų priėmė mi
nisteris pirmininkas Diefenbaker 
ir užsienių reikalų ministeris 
Green. Su vienu ir antru delega
cija nuoširdaus atvirumo dvasia 
ir dalykiškai svarstė eventualius 
Kanados žygius sovietų pavergtų 
tautų laisvo apsisprendimo teisės 
vykdymo klausimais. Delegacija 
su dėkingumu patyrė Kanados 
vyriausybės nuoširdų susidomėji
mų sovietų pavergtų kraštų padė
timi ir tvirtų nusistatymų jų lais
vės kovos pastangas paremti.

Delegacija taip pat aplankė 
opozicijos lyderį D. Fear.son ir 
kitų dviejų partijų vadus. Jie vi
si užtikrino delegacijų, kad yra 
visiškai solidarūs su dabartinės 
Kanados vyriausybės politika so-

vietų pavergtų tautų atžvilgiu.
Toronte delegacijos iniciatyva 

buvo sukviestas sovietų pavergtų 
kraštų atstovų pasitarimas. Jis vie
ningai pritarė idėjai, kad Paverg
tųjų Seimas Kanadoje įsteigtų

Atvyksta I. Bochunos

GIEDRIOS NUOTAIKOS ŠV. KALĖDOMS 
ir

mininkus ir užsienio reik, minis
terius su atitinkamais memoran
dumais, kad vietos krašto atsto
vas Jungtinėse Tautose paremtų 
Kanados atstovo iškeltus klausi
mus pavergtųjų tautų reikalais.

Gavusi tokį paraginimą Austra
lijos Liet. B-nės Krašto Valdyba 
pasiuntė atitinkamus raštus Aus
tralijos feder. vyriausybės nūn. 
pir-kui Mr R.G. Menzies, Užsie
nių reikalų ministeriui Sir G. 
Barwick ir opozicijos lyderiui 
Mr A. Calwell.

savo nuolatinę atstovybę. Toron
tiškis J. Simanavičius buvo iš
rinktas steigiamosios atstovybės 
laikiniu reikalų tvarkytoju.

Lietuvis Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas ta pro-
ga turėjo pasikalbėjimus su Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos žmonėmis ir su lietu
viais veikėjais Montrealyje. Lie.

SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linkiu prieteliams ir pažįstamiems lietuviams 

N. Zelandijoje ir Australijoje.
Genius Procuta

KULTŪROS KONGRESAS

dienos skaitytojai atsimenant, 
kad mūsų kiekvieno pastangos 
laimėti savam laikraščiui dau
giau skaitytojų nekrauna kapita
lo leidėjo einamojon sąskaitom 
bet atlieka tik šventą ir kilnią 
pareigų tautos tarnyboje. Lietu
viškas laikraštis šiandie nėra tik 
paprasta prekė, kurią galima nu
sipirkti nurodyta kaina: jis yra 
idealistinis produktas, kurį lei
džia neapmokamas leidėjas, pri
rašo nesamdytas idealistas žurna
listas, redaguoja darbo valandų 
neskaičiuodamas ir pasitenkin
damas tik minimalinių atlygini
mu redaktorius, spausdina tik sa
vikaina idealistai lietuviai spaus
tuvininkai. Visa tai draugėn su
dėjus lietuviško laikraščio vertė 
yra šimteriopai didesnė, negu jo 
nominalinė kaina. Šie faktai juo 
labiau leidžia tikėtis dar dides
nio idealizmo iš pačių skaityto
jų, kurie ir taip jau parodo to 
idealizmo laikraštį prenumeruo
dami. Sitai įvertindami dalis 
skaitytojų viena ar kita proga 
laikraštį paremia paaukodami. 
Mes dėkingi už tokį kilnų dė
mesį mūsų spaudai jų savano
riškai remiamiems, bet ne kiek
vienas tai gali, tačiau kiekvie
nas gali ir pajėgia apaštalauti 
mūsų spaudai. Tebūna mūsų vi
sų šios dienos pasiryžimas ir 
rytojaus pareiga skirti daugiau 
dėmesio spaudai, negu tie keli 
‘svarai metinės prenumeratos. 
Mes visi sudarome jungtinį vie
netų šiame lietuviško darbo sek
toriuje, — spaudoje, ir juo pri
sidės daugiau rankų, juo toji 
našta visiems bus lengvesnė. 
Mūsų laikraštis yra visų mūsų 
pasišventimo ir bendradarbiavi
mo rezultatas, ir tik nuo sude
rintų talkos jėgų priklauso laik
raščio ateitis ir svoris.

V.K.

tuvos Generalinis Konsulas J. 
Žmuidzinas padarė gražų priėmi
mų, dalyvaujant kitų valstybių 
konsulams ir lietuviams veikė
jams. Kor.

Lapkričio 21 — 25 d.d. Čikagoje 
įvyko II-sis Kultūros Kongresas. 
Lapkr. 21 d. Čiurlionio galerijoje 
buvo atidarytos meno, architektū
ros ir spaudos parodos, įvyko prof. 
V. K. Jonyno paskaita. Lapkr. 
22 d., kongreso atidarymo diena, 
po oficialios dalies, skaityta pa
grindinė dr. J. Griniaus (iš Vokie
tijos) paskaita apie kultūrinės 
veiklos gaires ateičiai ir prof. J. 
Puzino, PLB Kultūros Tarybos 
pirm, pranešimas. Tą patį vakarą 
įvyko literatūros vakaras, banke
tas. Lapkričio 23 d. vyko paskai
tos spaudos reikalais — jas skaitė 
J. Kardelis, L. šimutis ir St. Pie
ša, koreferentais buvo J, čiuber- 
kis, J. Miklovas ir V. Zalatorius. 
Tą pačią dieną dar dirbo literatū

Pačių kiniečių iniciatyva pada-

j Australiją atvyksta mums 
gerai pažįstamas lietuvis ameri
kietis J. Bachunas su žmona, di
delis Australijos lietuvių bičiu
lis. Atvyksta į Sydney laivu Ma
riposa gruodžio 17 d. I vai. p.p. 
Paviešėję svečiai Sydnėjuje vė
liau vyks į Adelaidę, kur daly
vaus visuose lietuvių parengi
muose ir suvažiavimuose.

rytos paliaubos Indijos pasienio 
konflikte, kuris grėsė išsiplėsti j 
atvirą karą, pačių kiniečių gali 
būti vėl nutrauktos. Atrodo, kad 
kiniečių siūlomos sąlygos indams 
bus nepriimtinos. Kiniečių prane
šimais iš Pekino remiantis, in
dai esą nesilaiko paliaubų sąlygų 
ir provokaciniais skridimais į 
priešo užfrontę kursto karo ugnį. 
Iš nuotaikų Pekine spėjama, kad 
kiniečiai gali pradėt naują ataką.

Akivaizdoje indų kiniečių pa
sienio konflikto prasidėjo taikos 
derybos tarp Indijos ir Pakistano 
dėl ginčijamo Kašmiro. Taikiai 
išsprendus šį klausimą indai ga
lėtų atitraukti iš Pakistano pasie
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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., Canterburry,
M. Gailiūnas, 5 Fowler Str., Bulli,
B. Liuga, 21 Henson Ave., Mayfield,
P. Alekna, 88 John Str., Cabramatta,
A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong,
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.
4 4 4 4 44 4 4444-4-44-4-4+4-t 44444444444444444444 444444444 ♦

ros, architektūros ir istorijos sek
cijos. Lapkričio 24 d. toliau tęsti 
architektūros sekcijos darbai, dar 
buvo paskaitos kitose sekcijose: 
fizinio lavinimo, lietuvybės para
pijose išlaikymo, lituanistinių 
mokslų bei švietimo, istorijos, mu
zikos. Kongresas iškilmingai už
darytas priėmus rezoliucijas, nu
tarimus, įteikus 1.000 dol. vertės 
premijas ir įvykus J. Kačinskui 
vadov. lietuvių muzikos simfoni
niam koncertui išpildyti kūriniai: 
pirmą kartą J. Gaidelio “Lietuviš
ki šokiai” ir ištraukos iš J. Kačins
ko “Vilniaus siuitos”, be to — 
Karlovičiaus “Lietuviška rapsodi
ja”, dar buvo išpildyta Šimkaus 
“Pagirėnų” operos įžanga ir VI. 
Jabukėno dainos (sol. Vaznelis'.

(E)

tėkmėje
nio tūkstančius karių ir mesti į 
kovą su kiniečiais. Kol tebevyks
ta paliaubos indai karštligiškai 
apmoko savo karius panaudoti ką 
tik gautus ginklus iš Amerikos ir 
Anglijos.

Paskutinėmis žiniomis Indijos

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Mūsų Pastogė ateinantiems me

tams kalendoriaus neleidžia. Jo 
vietoje kiekvieno mėnesio pabai
goje bus spausdinamas sekančio 
mėnesio kalendariumas su šven
tėmis, vardais ir bendra mėnesi
ne informacija,

★
Kalėdinis Mūsų Pastogės nume

ris išeis gerokai padidintas gruo
džio 19 d. Ateinančiais metais 
Mūsų Pastogė pasirodys tik sau-
šio 15 d. Tad viiui pranešimus ir 
paskelbimus, kurie numatomi 
tarp gruodžio 19 ir Sausio 15 d. 
prašome paskelbti kalėdiniame 
numeryje ir juos prisiųsti redak
cijai ne vėliau ligi gruodžio 15 d.

M.P. Red.

premjeras Nehru atmetė- kiniečių 
statomas sąlygas. Atrodo kova 
prasidės iš naujo. Visoje Indijo
je patriotizmas pakilęs negirdėta
me augštyje. Užsienio žurnalistai 
teigia, kad tūkstantį metų miego
jusi atsibudo visa tauta: moterys 
karo reikalams aukoja brangeny
bes, vyrai veržiasi savanoriais į 
kariuomenę. Indijai netrūksta nei 
pasiaukojimo, nei dvasinię paki
limo. Indijai tetrūksta tik gink
lų.

★

Pirmą kartą po ketverių metų 
šv. Petro soste popiežius Jonas 
XXIII buvo stipriau susirgęs, kad 
net negalėjo priimti vizitorių ir 
delegacijų ir dalyvauti Bažnyčios 
susirinkimo posėdžiuose. Paskuti
niais pranešimais jo sveikata pa
gerėjo.

*
Alžerijos vyriausybė krašte už

darė komunistų partiją ir paskel
bė, kad visoje Alžerijoje bus leis
ta laisvai veikti tik vienai tauti
nio laisvės kovotojų fronto parti
jai.

Metų pabaiga jau čia pat! 
Neužmiršk pasirūpinti, kad 
Mūsų Pastogė lankytųsi į 
Tavo namus ir ateinančiais 
metais. Neužmiršk paraginti 
ir savo kaimyno bei bičiu
lio, kad ir jis įsijungtų į 
M.P. skaitytojų šeimą. Mū
sų Pastogė sekantiems me
tams kainuoja tik £4.

1
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Gruodžio 8 d. matysime naują 
Bankstowno savaitgalio mokyklos 
vaikų pastatymų — Sigutę. Tai iš 
eilės antras tos mokyklos pasiro
dymas. Pernai su dideliu pasise
kimu praėjo Batuotas katinas pro 
vaikų sceną, šiemet išeina Sigu
tė. Reikia tikėtis, kad šisai gali 
būti net sėkmingesnis, nes daugu
mas pernykščių aktorių dalyvau
ja ir šiemet, todėl turi daugiau 
patyrimo. Turint prieš akis šį 
naują ir mūsų gyvenime svarbų 
jvykj, norėjosi viešai pasidalinti 
mintimis su veikalo autore ir re- 
žisore p. V. R. Saudargiene. f 
patiektus klausimus ji maloniai 
sutiko duoti išsamių paaiškinimų.

— Sakykit, kas paskatino Jus 
domėtis vaikų teatru ir kaip kilo 
idėja parašyti Sigutę?

— Vaikų pastatymais pradėjau 
interesuotis dar Lietuvoje. Vienas 
kitas bandymas, davęs labai gerų 
rezultatų, paskatino mane dar 
daugiau šių sritimi domėtis ir dir
bti. Dar Lietuvoje buvau kvie
čiama įmonėse, ypač prieš Kalė
das paruošti ir pravesti vaikams 
“eglutes”. Labai daug dirbau su 
vaikais Vokietijoje, Wiesbadene, 
kur išaugo per keletą metų tikros 
vaikų teatras. Apie Sigutę galvo
jau jau prieš metus laiko. Iš viso 
norėjau vaikams paruošti ką nors 
specifiškai lietuviško, su mūsų 
lietuviškos kultūros atspalviu ir 
charakteriu. Ilgesnį laiką buvau 
sustojus prie pasakos “Brolių jieš- 
kotoja”, bet jos pastatymui rei
kia labai didelio vaidintojų sąs
tato ir pati pasaka labiau kompli
kuota. Sigutė atrodė paprastes
nė ir prieinamesnė. Kaip matysit, 
ir Sigutė scenoje bent mano ver
sijoj gerokai stilizuota su laimin
ga užbaiga. Tas keliu vaikų mo
ralę: piktas turi būti nubaustas, o 

.nuskriaustasis gauti atpildą. Ra
šant daug lėmė ir prieš akis turėti 
pernykščiai vaidintojai, kuriuos 
numačiau įtraukti ir j šį pastaty
mą.

LIETUVAITĖ AUSTRALIJOS BALETE
Jau baigiasi Australijos baleto 

sezonas, kuriame šoka ir viena 
mūs lietuvaitė RAMONA RATAS 
— Rataitė, žinomo mūsų daili
ninko grafiko Vaclovo Rato duk
ra. Tai vienintelė lietuvaitė šokė
ja, patekusi į šį baletą ir sėkmin
gai jame reiškiasi ne tik pati 
gargėdama, bet ir garsindama lie
tuvių vardą.

“The Australian Bullet” išsi
vystė iš buv. Borovanskio baleto, 
kuriame Ramona pradėjo šokti 
prieš keletą metų. Su Borovans
kio baletu ji apvažiavo visus di
džiuosius Australijos miestus, ne
išskiriant ir N. Zelandijos. Mirus 
Borovanskiui ši baleto trupė pa
sidarė pusiau valstybinė su vals
tybės parama ir globa. Gal būt 
tai vienintelis meno vienetas šiuo 
metu Australijoje, kurį vyriau
sybė globoja. Perimant buvo at
rinkti geriausi šokėjai, kurių tar
pe ir Ramona Rataitė. “The Aus
tralian Ballet” yra stiprus ir 
augšto lygio meno vienetas, ku
riuo australai pagrįstai gali ne 
tik patys gėrėtis, bet ir prieš ki
tus pasididžiuoti, šiame sezone 
Sydnėjuje buvo pastatyta prem
jera “Gulbių ežeras” — pirmą 
kartą šiame kontinente ištisinis 
veikalas, kuris kritikos buvo ne 
tik palankiai, bet su entuziazmu 
priimtas. Iš 50 šokėjų Ramona 
yra vienintelė lietuvaitė, atkrei
pusi dėmesį į save tiek baleto 
žiūrovų, tiek ir televizijos bei 
spaudos. Vien tik šio sezono metu 
galėjome ją matyti ne vien .tik 
scenoje, bet ir televizijoje, spau
doje — Womens Weekly, The 
Daily Morning Herald, Daily Te
legraph.

Šiame sezone buvo taip pat pa
statyta ir antroji baleto premje-

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

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

Rockdale atotia.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iiaūnokėjimui. Me* kalbame vokiška*.

— Kaip Jūs vertinai mokyklų 
pastatymus iš pedagoginio taško 
ir ypač iš lietuviško, turint gal
voje mūsų australiškas sąlygas?

— Atsakymas tegali būti tik 
teigiamas. Juk modernioji peda
gogika šiandie ir siekia, kad vai
kas parodytų daugiau aktyvumo, 
o nebūtų vien tik pasyvus klausy
tojas suole. Vaidyba ir yra viena 
iš tų priemonių, leidžianti vaikui 
kuo plačiausiai pasireikšti. Mūsų 
sąlygose sakyčiau, vaidyba labiau
siai vaiką gali sąmoninti, jeigu tas 
būtų darniai suderinta su kitomis 
pamokomis. Visų pirma vaikai čia 
verste priverčiami kalbėti lietu
viškai. Dirbdama šiemet su tais 
pačiais vaikais aš visai neturiu 
jokio vargo su jų lietuviška kalba. 
Palyginamai pernai man susidarė 
įspūdis, kad j lietuvišką mokyklą 
suėję svetimi vaikai pramokti lie
tuviškai, o šiemet aš laiminga, nes 
dirbu su lietuvių vaikais. Negaliu 
tvirtinti, kad tai yra ruošiamų 
vaidinimų rezultatas, bet neabe
joju, kad tas labai prisidėjo ir net 
praturtino jų lietutišką kalbą.

— Turite didelio vargo nu vai
kais? Kaip jie patys reaguoja | 
tokius vaidinimus?

— Šiemet darbas su vaikais yra 
vienas malonumas. Čia jie parodo 
labai daug entuziazmo ir repetici
jų metu yra pagirtinai drausmin
gi. Vaidyba juos išveda iš suolo 
rutinos, kuria vaikai niekad nesi
žavėjo. O čia jiems pirmiausia žai
dimas, gi pedagogų akimis — la
bai prasmingas žaidimas.

— Betgi toks pastatymas atima 
iš vaikų daug laiko, nekalbant apie 
'režisoriaus pasišventimu ir kan
trybę. Ar nuo to nenukenčia vai
kų bendra* lituanistinis lavini
mas?

Ramona Ratas — Rataitė, 
pirmoji ir vienintelė lietuvaitė 
šokėja Australijos balete

ra “Melbourne Cup” ištisai aus
trališkas veikalas (australo mu
zika, australo choreografija, aus
trališka tema). Čia irgi dalyvauja 
Ramona kaip viena iš rinktinių 
šokėjų, šis sezonas baigiasi gruo
džio 22 d. Spektakliai vyksta Her 
Majesty’s teatre (prie Railway 
Square). Gero skonio meno mė
gėjai neturėtų praleisti neišnau
doję šios progos. Juo labiau mums

VAIDYBOS VAIDMUO MOKYKLOJE
PASIKALBĖJIMAS SU SIGUTĖS

J šį klausimą tegali atsakyti 
mokytojai, kurie yra tiesioginese 
pareigose. Bet mano požiūriu, čia 
yra tiesioginis kelias lietuviškai 
sąmonei ugdyti. Vaikai savo dar
bu pagrįstai gali didžiuotis ir prieš 
kitus savo draugus, kurie pas save 
to neturi. Pagaliau išeivių mokyk
lose sąmoninimo principas turėtų 
būti statomas prieš mokymo prin
cipą, žinoma, visai nenuneigiant 
pastarojo. Dainos, pasakos, vaidy
ba, tautiniai žaidimai yra pagrin
diniai dalykai, per kuriuos tiesio
giniu keliu įvedama tautinė kul
tūra ir žadinama tautinė sąmonė. 
Vien tik žinių iš lietuvių kultūros 
ir istorijos pertiekimas vaikui ne
darys jokio įspūdžio. Jis turi ne 
tik išmokti, bet ir pats pergyventi.

— Betgi kai vaikas žaidžia, 
(laikykim, kad ir vaidyba yra žai
dimas) jis nesimoko. O jis turi iš
mokti ne tik lietuviškai skaityti 
ir rašyti, bet net gauti eilę žinių 
apie Lietuvą ir lietuvių tautą. 
Kada jis gali tai pasiekti?

— Be abejonės, aš nenunei
giu žinių reikalingumo. Bet juk 
visa tai galima lengvai laimėti 
tinkamai derinant abu dalykus. 
Mano siūlomas metodas būtu 
toks: mokyklos metinėje progra
moje numatomas toks ar kitoks 
vaidinimas, sakykim, Sigutė. Pa
mokų metu vaikai supažindinami 
su ta pasaka. Ji skaitoma, jos 
tekstai ar atskiri žodžiai naudo
jami rašybos pamokoms, imami 
atskiri charakteriai, jie praple
čiami taip, kad įvedama net Lie
tuvos istorija. Sakysim, ten yra 
karys Šarūnas. Iš čia aiškinama, 
kas tas karys, kas Šarūnas, kas 
jis buvo istorijoje ir literatūroje. 
Ir čia galima vystyti Lietuvos 
istoriją toje pačioje dvasioje 
iki šių dienų. Yra laumės.

visiems pasididžiavimas, kad čia 
aktyviai dalyvauja ir mūsų lietu
vaitė. Norėtųsi palinkėt Ramo
nai geriausios sėkmės ir iškilti į 
baleto viršūnes. Šį linkėjimą juo 
labiau stiprina viltis, kad Ramo
na šalia savo pasišventimo šokio 
menui turi ne tik didelių sugebė
jimų, bet ir laiko (palyginamai 
visame šiame ansamblyje ji am
žiumi yra viena iš jauniausių).

• Veikalas apie žymia* lietu
ve*. Dr. Martynas Anysas, To
ronte, Ont., baigia ruošti spaudai 
naują veikalą: “žymios lietuvės 
moterys mitologijoje ir istorijo
je”. Sekdamas storiniais šalti
niais, autorius rašo apie Jūratę, 
Neringą, žemaitę, Mildą, Birutę, 
Aldoną, Mirgą, Agluoną, Graži
ną, Barborą Radvilaitę,, Klarą, 
Emiliją Platerytę. Veikalas turės 
apie 250 puslapių. Autorius ieško 
leidėjų.

AUTORE p. V.R. SAUDARGIENE

V. R. Saudargiene, 
“Sigutės” autorė ir režisorė

LIAUDIES MENAS 
NE LIAUDŽIAI

DAINŲ ŠVENTĖS, TAI PRIEMONE KOMUNIST1NTI
ŽMONES

Siekdami auklėti žmones “komu
nizmo dvasioje”, Kremliaus paska
tinti lietuviškieji komunistai krei
pia daug dėmesio vadinamai meno 
saviveiklai. Viskas privalo tarnau
ti komunizmui ir šiuo požiūriu pa
naudojamos ir dainų šventės ir 
įvairūs konkursai, apžiūros, atas
kaitiniai koncertai, liaudies teatrų 
pastatymai. Didžiuojamasi, kad 
šiuo metu Lietuvoje savo meninius 
gabumus ugdą net 250.000 gyven
tojų ir veikia apie 600 meninių agi- 
tbrigadų. Pagal “Tiesą” (253 nr.) 
tos brigados su menu vargiai turi 
ką bendro, nes pirmoje eilėje joms 
tenka kovoti su... praeities atgy
venomis (suprask, varyti ateistinį 
darbą —E.), toliau — skiepyti 
darbštumą, kolektyviškumą ir pan. 
Džiaugiamasi ryšiais su “broliško
mis respublikomis”, nes, girdi, ša
lia puikiausių lietuviškų dainų ir 
šokių, vis daugiau į saviveiklos ko

LIETUVĖ — KLINIKŲ 
DIREKTORĖ

Dr. Justina Žirgulienė paskirta 
Chicagos valstybinės ligoninės kli 
nikų direktore. Toj ligoninėj yra 
apie 6,200 lovų ir apie 1,500 tar
nautojų.

Dr. J. Žirgulienė medicinos mo
kslus baiusi Lietuvoje.

LIETUVOJE MINĖJO V. 
KRĖVĖS KŪRYBĄ

Sukakus V. Krėvės — Mickevi
čiaus 80-ioms gimimo metinėms, 
rašytojo kūrybą vertino Lietuvos 
spauda. J. Lankutis “Tiesoje” (247 
nr.) pas Krėvę rado visą eilę prieš
taravimų. Girdi, rašytojo kelyje 
buvo persipynę kraštutinumai — 
jis buvęs pasidavęs hitlerininkų ir 
buržuazinių nacionalistų spaudi
mui, buvo padaręs “antitarybinį 
pareiškimą", emigrantų tarpe ilgė- 
jęsis Lietuvos, pagaliau 1954 m. 
miręs. J. Lankutis kalba apie 
prieštaravimus ir V. Krėvės kūry
boje, gailisi, kad rašytojas talentą 
aukojęs kūriniui biblijiniais mo
tyvais. Tačiau, pasak komunisti
nio kritiko, V. Krėvė esąs vis dėlto 
“mums artimas” ir visų pirma sa
vo liaudišku humanizmu, jis įdo
miai parodęs liaudies žmogaus pri
gimties susidūrimą su bažnyčia, 
jos daromu poveikiu. Esą, tenka 
vertinti ir Krėvės “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimus” dėl jų 
didelio bendražmogiško turinio, 
meilės gimtajam kraštui, poetinio 
skambėjimo. Labiausiai reikšmin
gi, iš dramatinių kūrinių, tai, pa
sak Lankučio, “Skirgaila” ir “Ša
rūnas” (tai — šekspyriško užmo
jo asmenybės). Dramaturgai, esą, 
galėtų iš Krėvės pasimokyti ir čia 
pavyzdžiu nurodytas J .Grušas su 
jo "Herkus Mantas”. J. Lankutis 
mini, kad surasta antroji apysakos 

čia susiduriama su mitologija, iš 
kur privedama prie dabartinių 
kultūrinių formų. Viešpatie, kiek 
daug temų vienoje pasakoje!' No
rint galima suvesti visą lietuviš
ką kultūrą. Tokiu plačiu mastu 
vaikui pertiektas ir plačiausiai iš
nagrinėtas veikalas vaiko akyse 
pasidaro kažkas monumentalaus, 
ir jis visai kitaip jausis bandyda
mas jį realizuoti scenoje. Bet, ži
noma, čia tik mano nuomonė. Ki
ti gali į klausimą pasižiūrėti vi
sai skirtingai.

— Statant Sigutę ar sunku *u- 
rasti talkininkų?

— Talkininkais skųstis visai ne
galiu. Tiesą pasakius, visi akty
viai talkininkauja, pradedant mo
kytojais ir baigiant tėvais. Šitoks 
nuoširdus visapusiškas bendra
darbiavimas ir įgalina padaryti 
tai, ko viena su vaikais niekados 
ąeįstengčiau. čia negaliu nepami
nėti ir p. A. Pluko, kurio ruošia
mos vaidinimui dekoracijos taip 
pat sudaro esminę pastatymo da
lį. Pernai jo sukurtomis dekorą- 

lektyvų repertuarą įtraukiama tų 
brolių ar ir “vyresniojo brolio” 
autorių kūrinių.

Vis dėlto, visų tariamų laimėji
mų nežiūrint, Lietuvos komunistai 
susirūpino tų saviveiklininkų dar
be pasireiškiančiais dideliais trū
kumais — daug partinių ar švie
timo darbuotojų nesugebą panau
doti meno saviveiklos komunistinio 
auklėjimo uždaviniams. Tai, žino
ma, pats didžiausias priekaištas 
ir iš jo išplaukia eilė kitų.

Pav., dabar partija kai kuriems 
tų kolektyvų nariams prikiša ne
tinkamą elgesį buityje (pasiduoda 
praeities atgyvenoms?). Toliau — 
saviveiklininkų repertuare pasi- 
reiškiąs tūpčiojimas. Kaip tatai 
suprasti? Ogi, dar per mažai kūri
nių nūdiene aktualia tematika (su
prask, apie kolchozus, lenktyniavi
mus, “laimingą gyvenimą” bolše
vikiniame režime... — E.). Girdi,

Kultūrines žinios
“Miglose” dalis ir pluoštas Krėvės 
apsakymų apie "buržuazinę valdi
ninkiją”. Raginama šį rankraštinį 
palikimą išleisti. Pagaliau, pripa
žinta, kad Krėvė — didelio talento 
ir plačių užmojų rašytojas. (E)

RUSŲ KALBA LIETUVOJE 
IR RUSŲ ĮTAKA...

Vilniaus radijas lapkričio 8 d. 
plačiau palietė Maskvos “Iskustvo” 
leidyklos paskelbtą leidinį apie ru
sų knygų spausdinimą Vilniuje, 
rusų kultūros tariamą įtaką Lietu
voje 13 — 16 amž. Knyga, ruso 
Anuškino parašyta, pasižymi visa 
eile klaidingų teiginių ir tikrovės 
klastojimų. Dabar per Vilniaus ra
diją kartotas klaidingas teiginys,

PRIMOKĖJO UŽ AL METRAŠTI
Pradžioje planuojant Australi

jos Lietuvių Metraštį buvo nu
statyta jo dydis ir kaina. Vėliau, 
vykdant konkrečiai darbus, paaiš
kėjo, kad tokios apimties metraš
tis toli gražu negali sutalpinti 
užplanuotos medžiagos. Teko pa
tį metraštį visu trečdaliu padi
dinti. Aišku, atitinkamai pakilo ir 
jo kaina. Paskelbus, kad numato
mas išleisti metraštis ir papra
šius metraštį iš anksto užsiprenu
meruoti sumokant pinigus, kad 
susidarytų bent pradinis kapitalas 
jo išleidimui, visa eilė mūsų žmo
nių atsiliepė ir jį užsiprenumera
vo sumokėdami pradžioje nusta
tytą kainą. Kaip jau buvo rašyta, 
Krašto Valdyba nereikalauja pri
mokėti iš tų prenumeratorių kai: 
nos skirtumo, vis tik iš jų atsira
do tokių, kurie paskubėjo prisiųs
ti susidariusi kainos skirtumą, 
čia skelbiame pirmuosius, papil-

cijomis ne tik mes žavėjomės, 
bet stebėjosi ir svetimtaučiai, net 
tos srities ekspertai. Esu tikra, 
kad jis Sigutei paruoš ir šiemet
tokio pat augšto lygio dekoraci
jas. Drauge paminėtina ir Banks- 
town apylinkės Kultūros Taryba, 
kuri tvarko administratyvinę pu
sę. Tai vis su pastatymu susiję 
darbai, kuriuos turi kas atlikti. 
Nors darbo prasmė dirbant su vai
kais yra ne tiek rezultate — 
premjeroje, o greičiau pačiame 
darbo vyksme, bet vis tik rūpi, 
kad kiek galima daugiau akių pa
matytų ir pasidžiaugtų mūsų vai
kų pastangų vaisiais. Tad būsiu 
dėkinga ir visiems, kurie ateis į 
Sigutės premjerą gruodžio 8 d.

V.A.

trūksta kovingų masinių sovietinių 
dainų, trūksta dabarties gyvenimą 
atspindinčių šokių. Esą blogai su 
meno vadovais — esančios menkos 
jų buitinės sąlygos ir jie dažnai 
neturi ir kvalifikacijų, į savo 
darbą žiūri, kaip į pasipelnymo 
šaltinį.

Būdingas žvilgsnis į Lietuvoje 
t engiamas dainų šventes. Jos tu
rinčios būti ypatingai gerai pa
ruoštos, nes tai esanti gera prie
monė auklėti žiūrovus, saviveiklos 
dalyvius... sovietinio patriotizmo ir 
proletarinio internacionalizmo dva
sia... Kadangi 1965 m. numatoma 
minėti 25 m. bolševikinio režimo 
įsigalėjimo sukaktį, tai tų metų 
liepos mėn. partijos ck nutarime 
numatyta surengti jubiliejinę dai
nų šventę. Partija patvirtino ir 
organizacinio komiteto šiai dainų 
šventei surengti sudėtį. Komiteto 
pirmininkė — L. Diržinskaitė, pir
mininko pavaduotojai: J. Banai
tis, P. Dobrovolskis, M. Gedvilas, 
o nariais paskirta 49 ašmens, dau
gumoje partiniai, valdžios, spaudos 
pareigūnai ir tik keletas meno šakų 
atstovų, kaip E. Balsys, B. Dva
rionas, K. Kaveckas, E. Mieželai
tis, K. Petrauskas, V. Palaima, V. 
Reimeris, J. Rudzinskas, J. švedas, 
K. Umbrasas, H. Vancevičius. (E)

“LIETUVA”, Filatelistų D-jos 
Biuletenis, Nr. 7, 1962 m. rugsėjo 
mėn. Adr.: E. Petrauskas, 7742 
So. Tory St., Chicago 52, Ill. Lie
tuvos pašto ženklų rinkinį — išei
vijoje jis tarnautų lietuvybei pa
laikyti, lietuviškai dvasiai stiprin
ti, be to ir reprezentuoti Lietuvą. 
Renkamos aukos Lietuvos pašto 
ženklais ir pinigais.

kad, girdi, rusų kalba buvusi val
stybine kalba didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštystėje, rusų kalba buvę 
leidžiami įstatymai, mokymo prie
monės ir kt. Tikrovėje Lietuvos 
didž. kunigaikštytės laikais buvo 
vartojama gudų, vad. kanceliarinė 
kalba. Knygoje dar paliečiama 
Vilniaus spaustuvininkų veikla, 
pasigiriama, kad Vilniuje 16 ir 17 
amž. buvo pasirodžiusios gramati
kos rusų kalba.

— Grožinės literatūros leidykla 
Vilniuje paskelbė netrukus išlei
sianti šias knygas: Butkų Juzės 
"Rinktinę”, A. Bieliausko romaną 
“Mes dar susitiksime, Vilma!”, 
Grigorijaus Kanovičiaus apysaką 
“Dukart du”.

domai primokėjusias 
kainos skirtumą:

metraščio

V. Bukcvičius £ 1. 0.0
A. Danta 1 1. 0.0
J. Kantonas £ 1. 0.0
V. Kišonas £ 1. 0.0
A. Munčelis (2 cgz.) £ 2. 0.0
D. Gasiūnas , £ 1. 0.0
C. Šiaučiūnas £ 1. 0.0
I. Jonaitis
H. Vergininkas
A. Adomėnas
V. Daudaras
V. Šliogeris
V. Miniotas
A. Lelešius
S. Sankauskas
A. Makaras
A. Kutka
S. Pačėsa
A. Šimkūnas
V. Patašius
J. Zinkus

10/- 
10/- 
10/- 
10/-
10/- 
10/- 
10/-
10/-
10/- 
10/- 
10/- 
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10/-

£ 1.10.0
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AR GIRDĖJOT APIE MUS?
ADELAIDĖS STUDENTŲ NETIKĖTAS VEIKLUMAS

Išleidai numerį su dideliu pa
stovimu kažką nuvekti. Keli 

. Žmonės išreiškė tam šaltų pagar
bą, bes mes tylėjom, nes mūsų 
Širdies tu nepalietei. Tu nori iš 
Studentą Žodžio padaryti aka
deminį lapelį, bet nesupranti, kad 
ne čia vieta. Nonorim mes nuo
monių: galime be jų išsiversti, nes 
mes turime savų. Ar nematai, 
kad keli mūsiškiai pradeda kla
joti po svetimus vandenis, o mes 
trokštame gintaro kranto.

Tu nori nulipdyti mums gyve
nimų pagal tavo būdų, tavo sko 

___ nį ir pristatyti jį mums kaip mo
linę marionetę. Atsiras keli, ku
rie prie tavo darbo prisidės. Mes 
nenorime tavo darbo naikinti ar 
jam kliudyti: mes stebime tavo 
triūsą su rimta išraiška, ne su 
šypsena. Bet tai viskas. Tu nebū
si mūsų supratęs.

Kokia ta jūsų širdis? Ko jūs 
trokštate? Ko galų gale norite? 
— klausi tu. Jeigu taip šnekate, 
sakysi, atverkite savo širdis, at
skleiskite savo troškimus. Bet aš 
Žinau, kad tu taip nekalbėsi, nes 
supranti, kad tuo įsiveržimu tik 
suerzinsi subtylų mūsų gyvenimų.

Tu klausi, kodėl aš taip šneku, 
kodėl netyliu. Gal tu geriau visa 
tai supranti, bet tik nesugebi ar 
nenori, o gal matai horizonte ką 
nors geresnio? Bet aš kalbu tik 
todėl, kad tu mums reikalingas. 
Ar šito nesupranti?

Mes norime, kad tu įsijungtum 
į mūsų gyvenimų ir jam savo dva
sia priklausytum, kad pamatytum 
jo nykumų, jo neužbaigtumų vi
soj pilnumoj. Gal tu supranti ši
tai ir rūgščia mina nusisuki, bet 
ar gali tai daryti pilnu atsako
mybės jausmu? Tu mums reika
lingas pašalinti nykumai, papil
dyti neužbaigtumų parodydamas 
kelių, kuriuo visi kartu keliau
jam, o ne klaidinti mus po prota
vimo labirintinius takus. Tu 
mums turi tarnauti su meile kaip 
draugas draugui, ne kaip tarnas 
ponui ar ponas tarnui. Tavo pa
reiga atvert mūsų gyvenimų vi
sam savo daugiapusiškume, o ne 
nurodyti, koks jis turėtų būti. Ta 
gali padaryti tik pilnai pergyven
damas mūsų studentiškų gyveni
mų ir tik tuomet, atskleidęs mū
sų savotiškų gyvenimų, gali nuro
dyti galimybes. Žodis turi būti 
dalis mūsų gyvenimo, o tai kilni 
dalis. Nesvarbu, kų kiti studentai

PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ
“Ir taip ligi galo istorijos, 

žudymas veis žudymą visuomet 
vardan tiesos, garbės ir taikos, 
ligi kol dievams įgris kraujo 
liejimas ir jie sutvers žmoniją, 
kuri galės suprasti”

(Caesar and Cleopatra, Act IV)

Kai įvyksta kur nors žmogžu
dystė ir pagautas žmogžudys nu
teisiamas mirti, iškyla opus klau
simas — ar už tokį nusikaltimą 
yra būtina ši žiauri ir atsilikusi 
bausmė?

Kiekvienas sveiko proto žmo
gus užjaus nelaimingos aukos šei
mą, pergyvenusią tą tragišką įvy
kį, bet mano nuomone, kiekvie
nas individas turėtų taip pat rim
čiau persvarstyti, ar šis didelis 
nusikaltimas pateisina mirties 
bausmę nusikaltusiajam?

Bendrai kalbant šie teismo mir
ties sprendimai priimami visuo
menės su pasitenkinimu. Dažnai 
girdžiu protingus žmones pareiš
kiant: “šisai nusipelnė kartuvių”, 
“ką galima daugiau daryti su to
kiu gyvuliu”, “kai-tuvės atgrasins 
kitus nuo tokių nusikaltimų”, 
“dėl ko visuomenė turi išlaikyti 
žmogžudį” ir pan.

Šitokia žmonių reakcija veikia 
mane labai erzinančiai ir demo

daro ir kokia jų spauda. Nenu
žemink mūsų dėl kitų vertės. 
Mes šiokie, jie kitokie.

Gali tu klausti, kodėl mes ty
lim, tam nepritartam? Gal nesu
gebam rašyti, gal mums neatėjo 
laikas plunksnų į rankas paimti, 
gal mes turime pirmiau namie 
susitvarkyti, save atrasti. Bet 
apie visa tai tu pats turi rašyti — 
tai tavo darbas. Pats pasirink pa- 
gelbininkus — jų netrūksta.

Adelaidės suvažiavime kiek
vienas pildys savo uždavinius, 
bet tavo pareiga jungti ir visa tai 
išreikšti žodžiu. Gyvenimų iš
reikšti žodžiu sunku, todėl mes 
tylim.

Jeigu ne apie mus rašysi, bet 
apie idėjas ir nuomones, kurios 
mums svetimos, tu mūsų neįver
tinsi. Dar daugiau: tu mus nuže
minsi. O tas skaudu. T u mus kal
tini atsisakymu bendradarbiauti: 
irgumentai, kuriuos mes tau pa
teikiam — laiko stoka, egzami
nai ir 1.1. — argi lai nėra atsisa
kymas bendradarbiauti ir sąmo
ningas astisakymas? Nieko nėra 
padaryta be iniciatyvos, be su- 
judinimo, nes inercija sunkiai už
gulus mūsų sąnarius. Mes lau
kiam kibirkšties... Tada mes su 
džiaugsmu širdyje, su energija 
stosim- už tave.

Klausi, kam šis laiškas? Sun
ku man prabilti, nes dauguma 
mūsų tyli. Gal tu juos geriau su
pranti, negu mane.

REDAKCIJOS PASTABA: spaus
diname šį laišką Redaktoriui kaip 
labai būdingą ne vien tik lietuvio 
studento, bet ir apskritai kiekvie
no lietuvio asmens skerpsjūvį: 
prieky stovinčiam arba kokias 
nors oficialias pareigas prisiėmu
siam sukraunama viskas — jss 
net turi galvoti už kitus ir kitiems 
nubrėžti bei nustatyti gaires, kaip 
jis turi gyventi. Liįetuvini stu
dentai mūsų supratimu stovi kaip 
tik mūsų bendruomenės avangar
de ir iš jų pirmiausiai tikimasi 
iniciatyvos, idėjų, veržlumo. Juo 
mes patys daugiau parodysim sa
vos iniciatyvos, tuo mūsų pačių 
gyvenimas bus pilnesnis, prasmin
gesnis. Mes būsime ne vien tik 
patys sau žmonės, turint galvoje 
Vydūno idealą, bet drauge ir at
sistosime priekyje tų, kurie šito 
iš mūsų laukia. Tokiu būdu čia 

ralizuojančiai. Dėl to noriu čia 
įrodyti mirties bausmės neraeio- 
lumą.

Dažniausiai žmonės, norintieji 
nusikaltėlį egzėkutuoti, vadovau
jasi keršto pagrindu, kas išreiš
kiama pasakymu — akis už aki, 
dantis už dantį...

Bet nei valstybė, nei bažnyčia 
nepripažįsta, kad kerštas turėtų 
turėti kokią nors įtaką bausmėje' 
taip, kad šis barbariškas atsiskai
tymo bruožas turėtų būti visai pa
šalintas iš visuomenės galvosenos.

Atrodo, tėra tik tai vienas gin
čijamas mirties bausmės pateisi
nimas, būtent, kad ši bausmė 
veiktų visuomenę gąsdinančiai.

Betgi įrodymai sunaikina ir gin
čą. Anglų karališkos komisijos 
raportas, patiektas 1953 m. po 
intensyvaus analizavimo lyginant 
žmogžudysčių statistikas įvairio
se tautose priėjo išvados, kad nė
ra jokio konkretaus įrodymo, jog 
mirties bausmė pastoja kelią 
žmogžudystėms. Faktinai buvo 
rasta, kad tai kuriuose kraštuose, 
kur mirties bausmė buvo prakti
kuojama, o vėliau panaikinta, pa
naikinus nužudymų skaičius pro
porcingai sumažėjo. Neseniai pa
darytoji šiuo reikalu apžvalga 
Ceilone irgi liudija tas pačias iš
vadas.

Keista, kad karščiausi mirties

paskelbtas studento laiškas savo 
turiniu daugiau skirtas visiems 
lietuviams studentams ir akade
mikams, negu šio puslapio redik- 
toriui. Parodykime, kad mes šito 
tikrai verti ir kad į mus sudėtos 
viltys pilnai pasiteisintų. Pras
mingai gyvensime dėdami pagrm- 
dan ne kaimenės principą, kur 
vienam patikima vadovybė ir at
sakomybė, bet visų pirma patys 
berireikšdami kaip sąmoningi in
dividai ir siekdami darnaus ben
dradarbiavimo. Sapient! sat.

S.2. Red.

Per Initium:
— Gal stiklelį, kolega?
— Ne, ačiū! Maironio metai — negeriu!

bausmės palaikytojai yra dešinio 
sparno žmonės bei stiprūs krikš
čionys. Dar manęs niekas neįti
kino, kaip galima suderinti mir
ties bausmės konceptą su krikš
čionių meilės, atgailos, atleidimo 
ir išganymo principais. Man atro
do, kad Kristaus evangelija yra 
antiteziška mirties bausmei.

Daug bažnyčių jau pradėjo 
prieštarauti prieš mirties bausmės 
praktikavimą, bet katalikų baž
nyčia dar vis ją palaiko argu
mentuodama, kad visuomenė turi 
teisę sunaikinti žmogžudį, nes ji 
turinti gintis nuo piktadarių, ši
toks pateisinimas yra išlikęs dar 
iš senovės laikų, kada neegzistavo 
dabartinė kalėjimų ir reformų 
mokyklų sistema ir patys ben
druomenės nariai bausdavo nusi
kaltėlius.

Mano nuomone mirties bausmė 
turi sadistišką psichologinį veiki
mą į visuomenę ir faktinai net di
dina žiaurių nusikaltimų skaičių, 
vietoje_ kad juos sumažintų. Rea
liai žiūrint ši bausmė tiktai erzi
na humanistus ir grūdina žiaunos 
širdies žmones. Esu įsitikinęs, kad 
pagarba ir žmogaus gyvybės ver
tinimas visuomenę veiktų įtakin
giausiai, jeigu pati valstybė susi
laikytų kėsinusis į žmogaus gyvy
bę teisingumo vardan.

Žiūrint iš utilitarinio taško 
mirties bausmė yra kartu ir ne
morali ir be jokio efektyvumo. 
Dėl to reikia tikėtis, kad visos 
tautos paseks civilizuotų valsty
bių pavyzdžiu ir panaikins arti
miausiu laiku šią beprasmę ir pa
senusią bausmę.

V. Martišiui

— Leidykla “Sovietskij Pisatel” 
Maskvoje išleido Aug. Griciaus 
apsakymų rinkinį “Žmonės” ir E. 
Matuzevičiaus eilėraščių rinkinį 
“Negęski, švyturių ugnele”.

Mike Flannery, Inter-Urban Express agentas 
Westcote, įsikarščiavęs grūmojo kumštimi. Mr. 
Morehouse drebėjo iš pykščio.

Tarp jų ant stalo buvo dėžė, kurioje kramsno
jo salotas dvi jūros kiaulytės.

— Kaip nori taip daryk!, — šaukė Flannery. 
— Sumokėk ir pasiimk jas, arba nemokėk ir palik. 
Taisyklės yra taisyklės, pone Morehouse. Mike Fla
nnery jų nelaužys!

— Bet, tu kvailas idijote!, — šaukė Mr. More
house, — ar tu neįskaitai čia — atspausdintame 
kainoraštyje, — sulaikęs savo šauksmų, ironiškai 
tylesniu balsu tęsė toliau: — “Naminiai, jaukinami 
gyvuliai dvidešimt penki centai kiekvienas. Nami
niai, naminiai ! dvidešimt penki centai 
kiekvienas. Du kart dvidešimt penki yra penkesde
šimt! Ar nesupranti to? Aš tau duodu penkesde
šimt centų.

Flannery pasiėmė kainoraštį ir piktai atšnypš- 
tė:

— Aš neimu penkesdešimt centų! Čia yra para
grafas: “Kada agentas abejoja, kurį iš dviejų ta
rifų pritaikyti, jis įkainuos aukšesniąja kaina. Ga
vėjas gali paduoti pareiškimų už permokėjimų.’’ 
Aš abejoju! Jaukinami naminiai gyvuliukai jie ga
li būti, galbūt, bet kiaulės tai tikrai yra tie gyvu
liai, ir mano taisyklės sako: “Kiaulės iš Franklin 
į Westcote, trisdešimt centų kiekviena”.

— Tu vargšas kvailas užsienieti! — Morehouse 
siuto, — tai reiškia paprastos kiaulės, o ne jūros 
kiaulytės!”

— Kiaulės lieka kiaulėm — griežtai pareiškė 
Flannery. — Kiaulių tautybė nieko bendro neturi

Šiais metais Adelaidės lietu
viams studentams nusibodo įpras
ta “visuomeniška” veikla (pobū
viai tik su alučiu, kortom ir šo
kiais). Nutarėme atsikratyti savo 
ištižimo ir griebtis ko nors rim
tesnio. Šalia to ne juokais susi
rūpinome, nes teks mums metų 
pabaigoje suruošti studentų suva-

laikyti savų kultūrų, kalbų, pa
pročius — t.y. savo tautiškumų 
(nors kitam asmeniškai ir nedaug 
tas gali reikšti). Populiariausios 
tautiškumo išlaikymo priežastys 
suminėtos šios:

a) tėvai laikosi savo tautišku
mo, tai reikia ir mums palaikyti 
tų tradicijų;

žiavimą, ir būtų gėda neturint 
kuo pasirodyti. Šių rūpesčių pase-
koje buvo suruošti trys diskusijų 
vakarai.

Pirmasis toks vakaras įvyko 
balandžio mėn. pas p.p. Dundus,
kur buvo nagrinėjama tema “tau
tiškumo išlaikymas tremtyje”. Vi
si dvylika dalyvavusių kolegų en
tuziastiškai kibo ir prasidėjo arši 
žodžių kova. Pasigedome tvarkos 
ir buvome priversti išdirbti dis
kusijos taisykles taip, kad kiek
vienas iš eilės galėtų pareikšti 
savo nuomonę be pertraukų. Iš 
pareikštų nuomonių paaiškėjo, 
kad daugumas nesuprato tautos 
ir tautiškumo pilnos esmės, ir to
dėl argumentai buvo paviršutiniš
ki, tačiau visi bendrini nuspren
dė, kad dėl vienos ar kitos prie
žasties reikalinga ir garbinga iš-

b) mums daug lengviau rasti 
draugų savųjų tarpe;

c) lietuviška kultūra yra mumy
se įgimus, ir bandyti ją išmainyti 
į kitą niekados nebus sėkminga.

Buvo ir tokių, kurie nematė 
pareigos išlaikyti tautiškumo sa
kydami, kad tai grynai individo 
valios reikalas.

Antras šitoks “kultūrinės man
kštos” vakaras įvyko birželio 
mėn. pas p.p. Stepanus. Tema vėl 
ne lengva: “Mišrios vedybos”. Š 
kartą buvo daugiau tvarkos ir su
sirinko net 17 kolegų. Kolega Da- 
nukas Dunda paruošė įžangą re
ferato pavidale, apibrėžė temos 
ribas ir išdėstė savo pažiūras. Dis
kusijos vyko dviem susikryžiuo
jančiais keliais:

a) vedybos yra meilės reikalas, 
ir kultūrinės ar kitos įtakos nieko 
nereiškia;

b) mišrios vedybos veda prie 
kultūrinių ir religinių konfliktų, 
ir dėl to reikia širdį sudrausmin
ti.

Tarp šių dviejų grupių kilo ar
šus ginčas, kuriam nesimatė galo, 
ir pagaliau jis buvo pertrauktas 
vakaro vaišėmis ir šokiais.

Paskutinis diskusijų vakaras 
įvyko pas p.p. Martinkus rugsėjo 
pradžioje, šį kartą tema buvo 
praktiškesnė: “Ar dabartinė egza
minų sistema atsiekia savo tiks
lą?” šį vakarą tedalyvavo vos 
dvylika kolegų. Diskusijos pradė
jo col. Ramūnas Dunda savo re
feratu, kuriame apibūdino egza
minų tikslą (žinių patikrinimas ir 
parinkimas tinkamų studentų ati
tinkamom profesijom). Jo nuomo
ne, dabartinė egzaminų sistema 
savęs nepateisina ir siūlė tokių 
patobulinimų:

a) egzaminai turi būti dažniau 
laikomi ir

b) daugiau jų turėtų būti žo
dinių.

Dauguma dalyvavusių šiems 
siūlymams pritarė. Šalia to iškilo 
dar kitų įdomių samprotavimų: 
per egzaminų ribotą laiką neįma
noma patikrinti per metus išmok
tų žinių. Taip pat laiko ribotu
mas gali labai subjektyviai pa
veikti studentą (pav., geras mo
kinys labai nervuojas per egza
minus ir neįstengia gerai atsaky
ti į klausimus). Už tat egzami

ELLIS PARKER BUTLER

KIAULĖ YRA KIAULĖ
su nustatyta kaina, pone Morehouse.

— Tai neišpasakyta nesųmonė!, — Morehouse 
niršo. — Jūsų bendrovės direktorius apie tai iš
girs!' Laikyk tas kiaulytes iki būsi pasiruošęs pri
imti penkesdešimt centų, bet, vyreli, jei kas atsi
tiks nors vienam jų plaukeliui, atsakysi man teis
me! — Piktas jis išėjo.

Flannery atsargiai nuėmė dėžę nuo stalo. Jis 
nebuvo susirūpinęs, bet jautė širdyje ramumų kai
po sąžiningas tarnautojas.

Mr. Morehouse grįžo namo įsikarščiavęs. Jo 
sūnus, kuris namie laukė jūros kiaulyčių, iš tėvo 
ūpo nujautė, kad geriau bus jeigu apie jas ne
klaus.
— Kur rašalas? — Morehouse šūktelėjo žmonai įkė
lęs kojų per slenkstį. — Aš sutvarkysiu tų žioplų 
airą. Kai jie gaus tų laiškų turės jieškotis kito 
darbo.

Už savaitės Mr. Morehouse gavo atsakymų: 
“Mes gavome jūsų laiškų, liečiantį tarifų persiun
timo jūros kiaulyčių iš Franklin į Westcote, adre
suotų bendrovės direktoriui. Visi pareiškimai, lie
čiantys permokėjimus turi būti adresuoti Pareika
lavimų Departamentui.”

Mr. Morehouse prirašė šešius lapus, pilnus ar
gumentų ir sarkazmo, Pareikalavimų Departamen
tui. Už kelių savaičių gavo atsakymų: "Jūsų laiš
kas, adresuotas šiam Departamentui, liečiąs jūros 
kiaulytes gautas. Mūsų Westcote agentas informavo 
mus, kad jūs atsisakėte priimti siuntų. Todėl jūs 
negalite reikalauti grąžinti permokėjimo iš šios 
bendrovės, ir jūsų laiškas, liečiąs tikrų siuntos kai
ną, turi būti pasiųsta į Tarifų Departamentą.”

(Pabaiga psl. 4)

nai pasidaro ne mokslo patikri
nimo priemone, bet patikrinimas 
grynai techniškų dalykų, kaip 
greita orientacija ir sugebėjimas 
susikoncentruoti. Išvadoje, egza
minai nepasiekiu savo tikslo.

J šių problemų buvo duotas 
įdomus atsakymas: greitas susi- 
oricntavimas sunkioj padėty liu-
dija gerą proto išsilavinimą — no 
tik moksle, bet ir asmenybėje. 
Vėliau profesijoje, kur >— “lai
kas pinigai”, šie požymiai yra la
bai svarbūs. Tuo būdu mūsų eg
zaminų sistema, reikalaudama iš 
studento greitos orientacijos ir 
sukoncentruoto žinių perteikimo, 
turi realios vertės ateičiai. Egza
minų sunkios padėtys yra analo
giškos profesinio gyvenimo padė
tims, ir tuo būdu iš egzaminų 
aiškėja, kam seksis ateity, o kam 
ne, nes tuoj bus atidengtas nega
bus studentas, kuriam trūksta ži
nių, ir gabus, nors ir nervuotar, 
neturįs savimi pasitikėjimo ir as
menybės tvirtumo.

Beveik visi sutiko, kad egza
minai turėtų būti pravesti lygia
grečiai raštu ir žodžiu, kad kiek
vienas turėtų progos atitinkamai 
išreikšti savo žinias.

Taip pat turėtų būti daugiau 
egzaminų metų eigoje ir kad pe
rėjimas iš kurso j kursą priklau
sytų nuo šių egzaminų rezulta
tų. Tačiau, kad studentai neuž
mirštų, ko mokėsi metų pradžio
je, ir kad gautų bendrą kurso 
vaizdą, bendras egzaminas turė
tų būti metų gale, vertinamus 
puse taškų. Idealiausia būtų, jei-' 
gu studento mokslinė pažanga 
būtų nustatoma nuolatiniais pa
tikrinimais metų eigoje, pavz., 
vertinant jo pažangą per savaiti
nius patikrinimus “tutorial” ke
liu. Tokiu būdu būtų galima pa
žinti studentą daug artimiau ne 
tik kaip besimokantįjį, bet ir kaip 
žmogų ir tada tiksliausiai būtų 
pasiektas egzaminų tikslas — pa
tikrinti žinias ir atrinkti žmones 
profesijoms pagal jų palinkimus.

Išvadoje sėkmė egzaminuose ir 
vėliau gyvenime priklauso nuo 
paties individo. Šiuo atveju egza
minų sistema pasiekia savo tiks
lą daugiau ar mažiau, nors būtų 
galima dar ją gerokai patobulin
ti, kad gautųsi geresnis ir pilnes
nis individo įvertinimas. Dabar
tinėse sąlygose praktiškos išeities 
nėra.

Taip Adelaidės studentai suju
do kultūrinėj sferoj. Bendrai 
imant šis mūsų bandymas gerai 
pasiesekė: šalia rimtų posėdžių 
buvo drauge ir papramogauta.

A. Stepan«»
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LENKŲ AKADEMINIS JAUNIMAS
1961 metais pravesta buvo psi

chologiniai testai tarp Varšuvos 
politechnikumo studentų. Pana
šus bandymas buvo darytas 1958 
metais. Abiejų testavimų rezulta
tus palygino M. C z e r v i n- 
s k i “Przeglad Kulturalny” 1961 
metų Nr. 481.

Apibendrintos išvados:
1) Augantis nenoras kuo nors 

ir kur nors angažuotis; 2) suma
žėjimas idealistinių motyvų ska
tinamosios reikšmės pasireiški
mams ir 3) padidėjimas abejin
gumo ir praktiškumo.

Testuota remiantis atsakymais 
j paklausimus anketose, todėl, 
mūsų manymu, labai paviršutiniš
kai. Tų aiškiai supranta ir patys 
testavimo vykdytojai, nes išda
vomis pataria naudotis labai at
sargiai.

Prieš pusmetį lenkų katalikų sa
vaitraštyje “Tygodnik Powszech- 
ny” (1962 m. Nr. 27) pasirodė S. 
Wilkanowiczo straipsnis 
“Naujoji, švytinti jaunuomenė“, 
čia jis gilinasi į dabartinę lenkų 
jaunimo dvasią, remdamasis ste
bėjimu ir tik dalinai' politechni
kumo testavimo medžiaga. Tei
singai nurodo jis ir tai, kad trūks
ta reikiamos perspektyvos, t.y. ke
lių podiplominių metų vaizdo, 
kaip jaunoji karta savarankiškai 
pasireiškia gyvenime. Tačiau da
bartinės apibendrintos išvados to
kios: egocentrinis bei egotistinis 
pasaulėvaizdis, praktiški bei po
jūtiniai apsisprendimų ir veiks
mų motyvai, pozityvistinė pažiū
ra j darbą. Vadina jis tai “ma
žuoju realizmu”, kuris esąs visai 
beidėjinis ir trumparegiškai aki
niuotas, nesugebąs dėl to įžvelg
ti gyvenimo visumos, galvoti ati
trauktai nuo konkrečios kasdie
ninės situacijos, produkcijos, už
darbio, gyvenimo standarto (lyg
mens), juslinių malonumų. Pava
dina jis tai sufilisterėjimu (mes 
pavadintumėm susenėjimu). Au
torius klausia, ar tai esąs vyks
mas supanašėjimo su Vakarų jau
nimu, kups esąs šališkai nukry
pęs į materializmą. Atsakymas jo, 
atrodo, yra taip. Tiesa, iškelia
ma kaikieno įspėjimai, kad gal 
jaunimo dvasioje esą nesąmonin
gai slypinčių idėjinių motyvų, ku
rie šiandien nepastebimi, bet gali 

reikiamoj situacijoj staiga pasiro
dyti. Autorius tačiau tam aiškini
mui neskiria patikimumo, nes 
bendra jaunimo reiškimosi evo
liucija optimizmui netekianti 
vilčių.

Materialistinės kultūros šali
ninkai tvirtina, kad praktiškumo 
pagrinduose glūdįs savos rūšies 
idealizmas, kuris esąs būtinas 
gyvenimo stabilizacijai. Straips
nio autorius tačiau nemano, kad 
tos rūšies pagrindų užtektų gyve
nimui.

Autorius aiškiai neformuluoja, 
ko jis lauktų iš lenkų jaunuome
nės ir ką jis laiko ugdymo ver
tybėmis. Iš pavyzdžių tačiau gana 
aišku. Norėtų jis matyti jauno
sios kartos žmogų, kurio energija 
ir iniciatyva būtų nukrypusi vi
sumos labui, bendruomenei, arti
mui. Ugdomosiomis vertybėmis 
laiko tas, kurios yra altruistinės, 
tas, kurios stiprina socialinį orga
nizmą. Humanizmą priešpastato 
egoistiniam materializmui. Žmo
gaus sudvasinimui pasitarnauja 
grožinė literatūra, menas, o taip 
pat institucijos — bažnyčia, mo
kykla ir apskritai organizacijos.

Paduoda dar A. R u d n i c - 
k i o įspūdžius iš Maškvos ir Le
ningrado. Rusija dievinanti savo 
rašytojus, jiems statomi pamink
lai, jų vardais pavadinamos gat
vės ir aikštės. Rudnicki matęs 
Maskvos Majakovskio aikštėje 
jaunus žmones deklamuojančius 
savo eilėraščius, diskutuojančius 
ir aptariančius naujai pasirodžiu
sią poeziją. Autorius pastebi, kad 
pats nėra buvęs Rusijoje, todėl 
Rudnickio teigimų negalįs patvir
tinti.

Reikia pabrėžti, kad Wilkano- 
wicz’o straipsnis yra labai objek
tyvus ir pats klausimas nagrinė
jamas atsargiai. Tiesa ir tai, kad 
Vakarų jaunimas yra stipriai pa
veiktas kapitalistinio materializ
mo. Bet ir pačiuose lenkuose negi 
neveikia jaunimo oficialusis mark
sistinis materializmas? Būtų įdo
mi bent paties autoriaus nuomo
nė, kiek namų ir Kat, Bažnyčios 
įtaka susikertančiai veikia su 
mokyklos ir komunistų propaguo
jamu marksistiniu materializmu. 
Būtų galima manyti, kad tokioje 
situacijoje gali jaunojoj kartoj 

kilti apatiškumas ir nusigręžimas 
tik į praktišką asmeninę egzisten
ciją. Suprantama, kad autorius 
šios problemos nėra laisvas pa
liesti. šiaip autorius pabrėžia, kad 
akademiniam jaunimui gyvenime 
pasireikšti galimybių apstu.

Stebėtojai

MŪSŲ BAIGUSIEJI

1961 m. iš adelaidiškių lietuvių universitetą baigė du studentai: 
Dr. Roma Voroneckaitė ir ekonomistas Jurgis Arminas.

Dr. Roma Voroneckaitė gimusi dar Lietuvoje. 1944 m. su tėvais 
ir d^įiem seserim pasitraukė į Vokietiją, čia, Scheinfieldo stovykloje 
pradėjo savo mokslus; 1949 m. atvykus į Australiją įstojo į šv. Juo
zapo vienuolių mokyklą (Vak. Austr.), o 1951 m. persikėlus į Ade
laidę, lankė “Adelaide Girls High School” ir ją baigė 1955 m. Įstojus 
į medicinos fakultetą pirmą kursą baigė su kreditais ir gavo “Com
monwealth Scholarship”, kas žymiai palengvino mokslo sąlygas. 1961 
m. šį fakultetą užbaigė augštais pažymiais ir įsigijo medicinos ir chi
rurgijos bakalaureatą. šiuo metu atlieka privalomą praktiką Queen 
Elizabeth ligoninėje, Adelaidėje.

Mokslo metais Roma vistiek rado laiko aktyviai dalyvauti Aus
tralijoje Liet. Stud. S-gos Adelaidės skyriaus veikloje ir 1959 m. bu
vo net valdyboje.

Linkime mūsų jaunai daktarei geros sėkmės jos profesijoj.
★

Jurgis Arminas priklauso vyresnei kartai. Gimęs 1909 m. Balbie
riškyje, Marijampolės apskr., kejis kartus savo gyvenime turėjo nu
traukti studijas, bet pagaliau pasiryžęs ir pasišventęs šių metų bir
želio mėn. mūsų “amžinas studentas” baigė, įsigydamas ekonomijos 
mokslo bakalaureatą.

ŽIEMOS RŪPESČIAI 
IR PAVASARIO LINKSMYBĖS

Lietuvišką raštą kertą tvirtina, 
kad Donelaitis “Metų Laikuose” 
apie būrus-ūkininkus rašė. Mes 
manome, kad jei jau žiemai pri
kergė jis rūpesčius, tai nieko ki
to nebus turėjęs galvoje, kaip 
moksleivių ir studentų likimą.

Ūkininkai juk žiemą gali pilvus 
išvertę miegoti: vistiek jiem pa
vasaris nušvinta. O tegu paban
do studenčiokas žiemą miegoti, 
tai tuoj šuo ant uodegos nusine
ša visas pavasario linksmybes ir 
vasaros grožybes.

— Jau saulelė vėl atkopdama 
budina australišką svietą!

Ir kur gi tau tas svietas? Nė 
su žiburiu nerasi šiuo metu nei 
vienos padoresnės atžalos jokiam 
pasilinksminime. Kai kas net 
gimtadienius iš kalno atšventė. 
“Egzaminai, egaaminai, egzami
nai!” — tiek šiuo metu ir tegirdi. 
Anas istorinis “Studentų žodis” 
sidnejiškių lūpomis (su ameriko
niškais autoritetais) siūlė nelem
tus egzaminus panaikinti, bet kas 
jų klauso. Seni profesoriai ir pra
žilę mokytojai? Rūpi jiems jauno 
žmogaus vargai! Patys prie kny
gų ir labaratorijose kelnes pra- 
trynę, nori ir mūsų “jeans”, pa
gal Donelaitį, į nieką paversti. 
Pareik namo, tai ir čia meilesnio 
žodžio neišgirsi, tik: “Mokykis, 
Birutėle, Vyteli, prie knygų!” Pa
imi laikraštį ir ten nieko kito ne
randi — tik darbas, darbas ir 
vėl darbas. Dar ir kitokių prasi
manymų: mokslas esą žmogų su
formuojąs, egzaminai charakterį 
ugdą, diplomas esąs pasas į viso
kiomis varžybomis sukomplikuo
tą gyvenimą. Ir taip toliau, ir 
taip toliau.

Ir kam mūsų tėvai šioj gady
nėj į tą Australiją atplaukė? Kad 
taip Cooko laikais! Jokių mokyk
lų, jokių universitetų šiam pa
laimingam kontinente. Nori, eini 
pas juodukus ir su jais kengūras 
medžioji ar sliekus rankioji. Jei 
pasinešęs kitaip, eini aukso kas
ti ir kaip mat praturtėji.

— Ak, kur dingote jūs, nerū
pestingosios bušmėnų dienos?

Nemo

Baigusieji Adelaidėje 1961 m.: 
Dr. Roma Voroneckaitė ir 
ekonomistas Jurgis Arminas

Ekonomiją pradėjo studijuoti dar Lietuvoje 1940 m. įstojęs į Pre
kybos Institutą Šiauliuose. Tačiau studijų negalėjo užbaigti, nes 1942 
m. vokiečiai tą institutą uždarė. Tada pradėjo mokytojauti augėles
niojoje prekybos mokykloje Plungėje, kol pasitraukė iš Lietuvos 
(1944).

Karui pasibaigus įstojo į Augštąją Prekybos Mokyklą Niurnber
ge; ten, artėjant studijų pabaigai, parašė diplominį darbą ‘.‘Koope
racija Lietuvoje”, kuris buvo gerai įvertintas. Tačiau studijos vėl 
buvo neužbaigtos, nes 1948 m. emigravo į Australiją.

Apsistojęs Adelaidėje po trijų mėnesių išleido pirmąjį lietuvišką 
Australioje laikraštį — “Australijos Lietuvį”, kuris ėjo iki 1956 m. 
Taip pat jis ėmėsi plačiu mastu platinti lieuvišką spaudą.

1956 m. įstojo į Adelaidės universiteto ekonomikos fakultetą. 
Studijuodamas tebedirbo, ir dėl to studijos užsitęsė 6-rius metus, 
kurias ir baigė 1961 m.

Šiuo metu jis dirba vienoje žemės ūkio mašinų gamybos įmonėje 
kaip pramonės reikalų tarnautojas (industrial officer) nuolat daly
vaudamas Pramonės Rūmų posėdžiuose, kur nagrinėjami įvairūs pra
monę liečią klausimai.

Mūsų baigusiuosius ir pilnateisiai pradėjusius savo profesinį gy
venimą — Romą Voroneckaitę ir Jurgį Arminą sveikiname ir linki
me, kad gyvenimas gausiai atlygintų už jūsų pasiryžimą ir ištvermę.

A. Stepanas

KIAULĖ YRA KIAULĖ
(Pradžia psl. 3)

Mr. Morehouse rašė Tarifų Departamentui, pa
cituodamas vieną ar du puslapius iš enciklopedijos 
įrodydamas, kad jūros kiaulytės nėra naminės kiau
lės. Gautas laiškas, charachteringai tvarkomoj sis- 
tematiškoj bendrovėj, buvo numeruotas ir prisegus 
reikiamus dokumentus palengva keliavo reguliariais 
kanalais.
Tarifų Departamento viršininkas užsikėlė kojas ant 
rašomojo stalo ir nusižiovavo. Vartydamas įvairius 
popierius nekreipė į juos per didelio dėmesio.

— Miss Kane, — jis kreipėsi, — parašykit šį 
laišką: “Agentui, Westcote, New Jersey. Prašau 
praneškite, kodėl siunta, liečianti pridėtus dokumen
tus, buvo neprimta naminių jaukinamų gyvulių kai
na”.

Dar kartą užmetęs akį ant dokumentų:
— Ah..! jūros kiaulytės! Greičiausiai iki šio 

laiko jau bus iš bado mirusios. Pridėkite dar; “Nu
rodykit siuntos stovį šiuo metu.”

Kai Mike Flanery gavo laišką, krapštydamas 
pakaušį jis galvojo: “Nurodyk siuntos stovį šiuo 
metu,” kartojo sau. “Kuriems galams tie raštinin
kėliai rūpinas? Tos kiaulės sveikiausios, kiek aš ži
nau, bet aš juk nesu veterinorius. Gal tie raštinin
kai nori, kad pakviesčiau kiaulių gydytoją, kuris 
patikrintų jų pulsą.”

Patikrindamas kad jo raportas būtų teisingas, 
Flannery pažiūrėjo į dėžę. "Mr. Morgan, Tarifų 
Departamento Viršininkui”, jis rašė, “anos kiaulės 
yra kiaulės, todėl yra ir bus kiaulės, iki jūs nepa
sakysite kad jos ne kiaulės. Taip nurodyta taisyk
lėse. Kas dėl jų sveikatos, tai jos sveikos, ir aš ti
kiuosi, jūs toks esate. P.S. Dabar jau jų yra aš- 
tuonios, visos geros ėdikės. P.S. Aš išmokėjau du 
dolerius už kopūstus. Ar pridėti sąskaitą už tai?”

Morgan, gavęs laišką, nusijuokė. Perskaitė dar 
kartą ir susimąstė. “Vyreli, Flannery teisingai pa
sielgė, kiaulės yra kiaulės.”

— čia reikia autoritetingo žmogaus. Tuo tarpu, 
Miss Kane, parašykite laišką: “Agentui, Westcote, 
New Jersey. Liečiant siuntą jūros kiaulyčių, byla 
HA6754, paragrafas 83. Bendras nurodymas agen
tams aiškiai nurodo, kad agentai reikalaus iš gavė
jo padengti visas išlaidas, susijusias su siunta ii’ t.t. 
Jūs išreikalaukite sumą už pašarą.”

Flannery, gavęs laišką sekantį rytą, perskai
tė ir sau patyliai subumbėjo: “Išreikalauti du do 
lerius ir dvidešimt penkis centus iš Morehouse? įdo
mu, ar tie ten raštininkai pažįsta poną Morehouse?”

Flannery su Expreso sunkvežimiu privažiavo 
prie Morehouse namo.

— Ah, ha! — Morehouse šūktelėjo pamatęs 
agentą. — Pagaliau tau grįžo protas. Įnešk dėžę.

— Aš neturiu jokios dėžės, — šaltai atsakė 
Flannery. — Aš jums pristatau sąskaitą, ponas 
John C. Morehouse, dviem doleriams ir dvidešimt 
penkiems centams už kopūstus, kuriuos suėdė anos 
kiaulės. Ar jūs norėtumėt sumokėti?

Vietoj atsakymo Mr Morehouse trenkė du
rims priešais Flannery nosį.

— Atrodo, adresatas atsisako mokėti už ko
pūstus, — atsiduso Flannery.

Tarifų Departamento viršininkas Mr. Morgan 
tarėsi su savo skyriaus direktorium. Direktorius ne
kreipė didelio dėmesio į šį reikalą.

— Kokia nustatyta kaina? — paklausė.
— Kiaulės trisdešimt centų, naminiai gyvuliai 

dvidešimt penki, — atsakė Morgan.
— Tad savaime aišku, jūros kialytės yra kiau

lės, — patvirtino direktorius.
— Taip, — sutiko Morgan, — aš irgi taip su

prantu. Siunta, kuriai galima pritaikyti dvigubą 
kainoraštį, savaime aišku, įkainuojama augštesnią- 
ja kaina. Bet ar jūros kiaulytės yra kiaulės? Ar 
jos nėra panašios į kralikus?

— Pagalvojus, — susimastė direktorius, — man 
irgi atrodo, kad jos panašios į kralikus. Taip sa
kant, pusiaukelyje tarp kiaulės ir kraliko. Klausi
mas ar jūros kiaulytės priklauso kiaulių giminei? 
Aš paklausiu profesoriaus Gordon. Palik dokumen
tus pas mane.

Direktorius parašė profesoriui Gordon. Nelai
mei profesorius buvo išvykęs rinkti zoologinių duo
menų, ir kol jį pasiekė laiškas, prabėgo keletas mė
nesių. Direktorius užmiršo apie jūros kiaulytes, 
Morgan apie tą reikalą pamiršo taip pat, Mr. More
house pamiršo, bet Flannery nepamiršo. Pusė jo dar
bo dienos buvo skiriama šiems gyvulėliams. Dar 
profesoriaus Gordon nebuvo pasiekęs direktoriaus 
laiškas, kai Morgan gavo laišką iš Flannery: “Rei
kalas liečia tas kiaules. Ką man reikia daryti su 
jomis, nes jos labai veislios, tarp jų savižudybės nė
ra. Dabar jų turiu trisdešimt dvi. Ar man jas par
duoti? čia joks pensijonatas mano raštinėje. Atsa
kykit greit.”

Morgan atsakė telegrama: “Kiaulių nepar
duok.”

Už poros dienų sekė laiškas. Flanneriui pa
aiškinta jog kiaulės nėra bendrovės nuosavybė, ir 
laukiama susitarimo iškilus nuomonių skirtumui. 
Flannery pasižiūrėjo į kiaulytes ir atsiduso. Dėžė 
pasidarė per maža. Jis atitvėrė 20 pėdų raštinės ga
le. Jis skubėjo atlikti įvairius pristatymus klijen- 
tams, nes kiaulytės reikalavo daug laiko priežiū
rai. Po kelių mėnesių, atsidūręs depresijoj jis paė
mė lakštą popieriaus ir parašęs "šimtas ir šešiasde

šimt” skersai lapą išsiuntė Morgnui. Morganas gra
žino atgal prašydamas paaiškinti. Flannery atsakė: 
“Dabar yra šimtas šešiasdešimt tų kiaulių. Dėl Die
vo meilės leiskit man jų dalį parduoti prieš man 
išsikraustant iš proto”.

“Neparduok jokios kiaulės” — telegrafavo Mor
gan. .

Neužilgo po to, direktorius gavo atsakymą iš 
profesoriaus Gordon. Ilgame treminologiškame laiš
ke buvo išaiškinta, kad jūros kiaulytės yra Cavia 
Cobaya, o paprastos kiaulės yra iš Sus genties Sui- 
dae grupės.

— Jos nėra kiaulės, — pareiškė direktorius Mor
ganui. Taikytinas dvidešimt penkių centų tarifas.

Morgan padarė atitinkamą įrašą dokumentuose 
ir juos perdavė Buhalterijos Skyriui. Buhalterijos 
Skyrius, po įprasto užtęsimo, parašė Flanneriui: 
kadangi jis turi šimtą šešiasdešimt jūros kiaulyčių, 
adresato nuosavybę, tad turi adresatui pristatyti ir 
išreikalauti išlaidų po 25 centus už kiekvieną kiau
lytę.

Flannery praleido visą dieną skaičiuodamas 
siuntą, varydamas pro mažą padarytą plyšį iš vieno 
gardo į kitą. Buhalterijos Skyriuj jis parašė: “Ka
da nors gal ir buvo anų kiaulių šimtas ir šešiasde
šimt, bet dabar aš jų turiu lygiai aštuonis šimtus. 
Ar man reikalauti už aštuonius šimtus ar kaip? O 
kaip bus su šešiasdešimt keturiais doleriais už ko
pūstus?”
Buvo pasikeista visa eile laiškų, iki Buhalterijos 
Skyrius, supratęs įsivėlusią klaidą, įrašė šimto še
šiasdešimt kiaulyčių, vietoj aštuonis šimtus ir dar 
visa eilė laiškų sekė besiaiškinant kopūstų išlaidas.

Flanneriui dabar jau buvo likęs mažas prieki
nis raštinės skyrelis: visa kita dalis buvo užimta 
jūros kiaulyčių, ir reikėjo pasamdyti porą jaunuo
lių nuolatinei gyvulėlių priežiūrai. Tą dieną 
kai Flannery suskaičiavo kiaulytes prie jų prisidė
jo dar aštuonios, ir kai pagaliau Buhalterijos Sky
rius davė jam patvirtinimą išreikalauti už aštuo
nius šimtus, jis jau buvo nustojęs rūpintis prekių 
išvežiojimu ir priėmimu, o visą laiką skyrė kiauly
tėms, statydamas vis naujus gardelius augštas po 
aukšto. Jis turėjo prižiūrėti ir išlaikyti keturius 
tūkstančius ir šešiasdešimt keturias kiaulytes. 
Kiekvieną dieną jų skaičius vis didėjo.

Tuoj pat po patvirtinamojo laiško iš Buhalte
rijos Skyriaus, buvo išsiųstas kitas laiškas, bet 
Flannery buvo per daug užsiėmęs, kad jį atidarytų. 
Jie pasiuntė dai- vieną laišką, o po to telegramą: 
“Klaida jūros kiaulyčių sąskaitoje. Priimk iš adre
sato už dvi jūros kiaulytes po penkiasdešimt cen
tų. Viską pristatyti adresatui”. Flannery, perskaitęs 
telegramą, bėgte nubėjo pas Morehouse. Prie var

telių jis stabltelėjo. Priekyje namo buvo iškaba 
“IŠNUOMAVIMUI”. Namas buvo tuščias. Flannery 
bėgomis grįžo į savo raštinę, šešiasdešimt devynios 
jūros kiaulytės gimė jo išvykimo metu. Jis vėl išbė
go į miestelį teirautis adresato. Bet Mr. Morehouse 
ne tik išsikraustė iš namo, bet ir iš miestelio. Flan
nery grįžęs rado du šimtus ir šešias naujagimes 
kiaulytes. Jis puolė telegrafuoti buhalterijos sky
riui: “Adresatas negali priimti siuntos. Išsikėlęs 
iš miesto. Adresas nežinomas. Ką man daryti?

Raštininkas Buhalterijos Skyriuje nusijuokė, 
perskaitęs telegramą:

— Flanneriui, atrodo, susimaišė. Jis turi žino
ti, kad siuntą turi gražinti čia. — Ir pasiuntė to
kią telegarmą Flanneriui.

Flannery pradėjo darbą, šeši pasamdyti ber
niukai irgi stojo šalia jo. Jie dirbo su didžiausiu 
įniršimu kaldami dėžes. Diena po dienos dėžių dė
žės, pilnos jūros kiaulyčių, vyko iš Westcote į Frank
lin. Savaitės pabaigoje jie persiuntė du šimtus aš
tuoniasdešimt dėžių, o raštinėje kiaulyčių skaičius 
nemažėjo, bet padidėjo septyniais šimtais ir ke
turiomis.

“Stok siuntęs kiaules. Sandėlys pilnas”, — at
ėjo telegrama. Flannery atsakė: “Negaliu sustoti.” 
Sekančiu traukiniu atvyko bendrovės inspektorius 
su įsakymu sustabdyti kiaulyčių transportą bet ko
kia kaina. Kai jo traukinys sustojo, jis pastebėjo 
■nuošaliai stovintį gyvulinį vagoną. Priėjęs raštinę 
pamatė prie durų stovintį expreso vagoną, šeši ber
niukai nešė didžiausius gurbus, pilnus kiaulyčių, ir 
vertė juos į vagoną. Raštinėj Flannery, atsiraitojęs 
rankoves, su šiūpėle sėmė ir pylė kiaulytes į gur
bus.

Jis metė piktą žvilgsnį į inspektorių:
— Dar vieną vagoną pakrausiu ir aš būsiu at

sikratęs jų, ir daugiau niekuomet Mike Flannery 
nesiginčys dėl užsienietiškų kiaulių kainos. Ne, po
ne! Kitą kartą aš žinosiu, kad kiaulės, kokios jos 
bebūtų tautybės, yra naminiai gyvuliukai ir eina 
pigesniąja kaina. — Jis su įniršimu kasė toliau! — 
Taisyklės gali būti taisyklėmis, bet kai prieinama 
prie gyvūnų, po galais visos taisyklės. Kol aš bū
siu atsakingas šioje raštinėje, kiaulės yra jaukina
mi gyvuliai, ir arkliai jaukinami gyvuliai, ir liū
tai ir tigrai ir kalnų ožkos —. naminiai jaukinami 
gyvuliai, ir kaina visų jų yra dvidešimt penki centai.

Jis stabtelėjo tik, kol vienas iš berniukų pa
dėjo jam tuščia gurbą. Bebuvo likę tik keletas jūros 
kiaulyčių. Pastebėjęs mažėjantį skaičių, jis vėl pra
giedrėjo:

— Na, kagi, — linksmai nusijuokė, — nėra 
taip blogai, kaip galėtų būti. Įsivaizduokite jei bū
tų anos kiaulės buvę drambliai!

Sulietuvino A. Bukas.
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KOVAS KELIA GALVA
I

KOVAS — SATELITES
MOTERYS 

46 — 49
Turnyro finale, kovietės susiti

ko su Satelites, kurias per anks- 
tyvensnius du susitikimus nuvei
kė. Visą laiką veda kelių taškų 
skirtumu ir diktuoja žaidimo eigą. 
Liekant 10 minučių žaisti, iš aikš
tės su penkiom baudom pasitrau
kia J. Čepulytė ir Birėtaitė. Po to 
koviečių gynimas pasimeta ir prie
šas per paskutines minutes iškovo
jo pergalę ir tuo laimi turnyrą. 
Reikia pripažinti, kad Kovo mote 
rys padarė didelę pažangą 
šiais metais ir dalyvaudamos pir
mame turnyre iškovojo antrą vie
tą.

Tikrai buvo gaila, kad j tokias 
puikias rungtynes neatėjo daugiau 
tautiečių, nes jos tikrai buvo ver
tos pamatyti. Taškai: D. Kriauce- 
vičius 21, S. Lukoševičius 20, A. 
Daniškevičius 19, A. Vasaris 8, D. 
Lee 2, D. Kairaitis, K. Kazokaitis, 
K. Protas ir V. Lukoševičius po 0.

★
Š.m. gruodžio 8 d. latvių klubas 

“Spars” pakvietė ‘Kovą” dalyvau
ti krepšinio turnyre. Rungtynės 
įvyks tarp “Spars” ir “Kovo” mo
terų ir vyrų komandų.

Po to įvyks pasilinksminimas. 
Tautiečiai prašomi atsilankyti į 
šias rungtynes palaikyti mūsiš
kių, nes kiek girdėti, daug latvių 
ateis už savus “parėkti”.

Taškai: Motiejūnaitė 12, Meš- 
kauskaitė 11, Birėtaitė 8, čelkytė 
8, J. Čepulytė 4, Glionertaitė 3, 
Zakarauskaitė, Lipšytė ir N. če
pulytė po 0.

KOVAS — PARATELS 
VYRAI 

70 — 04
Tai buvo viena iš geriausių 

koviečių rungtynių. Paratels buvo 
pilname sąstate su Thomsonu, 
N.S.W. rinktinės žaidėju. Nuo pat 
pradžios, koviečiai išvysto nepap
rastą tempą ir jį išlaiko iki rung
tynių galo. D. Kriaucevičius, A. 
Daniškevičius ir S. Lukoševičius 
puikiais pasais praeina pro kietą 
gynimą ir tuo būdu j pirmo pus- 
laikio galą, mūsiškiai veda net 8 
taškais. Puslaikis baigiasi 40-35 
Kovo naudai. Antrame puslaikyje 
priešas padaro tris greitus meti
mus ir į runtynių galą pirmą kar
tą veda 3 taškais. Bet Kriaucevi
čius padaro porą puikių praėjimų 
užgarantuodamas laimėjimą.

Geriausiai sužaidė D. Kriauce
vičius, kuris turėjo didelę asmeni
nę “kovą” su Thompson. Bet “J um
bo” laimėjo, nes Thompson© kietas 
ir ryžtingas dengimas jo nesulai
kė.

Peiktinas kai kurių žaidėjų ne
reikalingas kalbėjimas aikštėje. 
Kitų klaidas treneris pastebės ir 
išaiškins. Treneris turėtų šį triukš- 
mavimą aikštėje sustabdyti, nes iš 
šono žiūrint yra labai negražu ir 
be to gadina kitų žaidėjų moralę.

SENJORAI PRALAIMI
Lapkričio 25 dieną įvyko revan- 

šinės rungtynės tarp 1952-jų me
tų ir dabartinio Kovo krepšinio 
komandų. Pirmosiose rungtynėse, 
žaistose prieš pora mėnesių, lai
mėtojas nebuvo išaiškintas, nes 
pačios rungtynės ir pratęsimas 
baigėsi lygiosiomis. Antrąjį kar
tą, dabartinė Kovo komanda smar-

kiai susiėmė ir, nors savose eilė
se jie dėl s.usižeidimo neturėjo 
vieno iš geriausių savo puolėjų 
S. Lukoševičiaus, tačiau, žaisda
mi gana užtikrintai ir būdami 
daug geresni krepšių medžioto
jai, pirmąjį puslaikį jie užbaigė 
net 11-kos taškų persvara 38:27.

Antrajame puslaikyje senjorai 
gana smarkiai susiėmė ir nuo pra
džios pradėjo rezultatų lyginti. 
Kova vyko labai atkakliai. Likus 
žaisti keturioms minutėms, taškų 
santykis pasidaro 51:49 dabarti
nių koviečių naudai. Rungtynių 
įtampa pasidaro didelė, ypatingai 
padedant karštiems žiūrovų ragi
nimams. Senjorų nelaimei, pas
kutinėse minutėse jie gauna dvi 
dvigubas baudas, kurias jaunieji 
koviečiai išnaudoję, pelnytai lai
mi rungtynes santykiu 55:49.

Jaunųjų koviečių komandoje, 
ypatingai puolime, gražiai sužai
dė A. Daniškevičius ir G. Gru- 
dzinskas, kurie savo gražiais.pra
ėjimais ir puikiais metimais dau
gelį kartų stebino žiūrovus, kai 
gynime kietai kovojo D. Kairaitis 
ir J. Kraucevičius.

Senjorų komandoje visą žaidi
mo naštą ant savo pečių nešė da
bartiniai Kovo žaidėjai D. Krau
cevičius ir A. Vasaris, nors jiems 
padėjo savo puikiais sviedinio per
davimais ir šaltu žaidimo vedimu 
V. šutas, kuris, daugiau pasitre
niravęs ir atgavęs bent dalį savo 
anksčiau turėtų gerųjų metimų, 
būtų dar labai gera parama da
bartinei Kovo komandai.

Po šių, vienų iš paskutiniųjų 
Kovo rungtynių, vyrai krepšinin
kai yra pilnai pasiruošę busimo

sioms kovoms Adelaidėje ir, atro
do, kad šiais metais koviečiai 
krepšininkai gali būti kietas rie
šutas kitoms krepšinio koman: 
doms.

Taškus pelnė: Kovas — Daniš
kevičius 14, D. Lee 10, Grudzins- 
kas 8, Kairaitis 7, J, Kraucevi
čius 6, Kazokaitis ir Andriejūnas 
po 4, Liubinskas 2, V. Lukoševi
čius 0.

Senjorai: Vasaris 22, D. Krau
cevičius 13, Šutas, Laukaitis ir 
Koženiauskas po 4, Protas 2.

S. LUKOŠEVIČIUS SUSIŽEIDĖ
Kovo vienas iš geriausių jau

nųjų žaidėjų S. Lukoševičius, ku
ris paskutiniuoju laiku yra pada
ręs labai didelę pažangą, prieš 
kurį laiką darbe susižeidė savo 
dešiniąją ranką. Atrodo, kad iki 
sporto šventės Adelaidėje, sužeis
toji ranka pagis ir jis galės žaisti 
savo draugų tarpe.

NUMETĖ SVORĮ
Dabartinis Kovo pirmininkas ir 

krepšininkų "žvaigždė” D. Krau
cevičius prieš pora mėnesių laiko 
labai rimtai pradėjo ruoštis atei
nančiai sporto šventei ne vien tik 
besitreniruodamas, bet ir prade
damas kovą su savo svoriu, nec 
jeigu pilnumas duoda žodžiui svo
rį ir autoritetą savo valdybos ir 
narių tarpe, tai tuo pačiu jis la
bai kenkia krepšinio aikštėje, ši 
kova prieš svorį jam gerai pasise
kė (šią svorio numetimo paslaptį 
jis galėtų pasidalinti su kai ku
riomis merginomis ir moterimis) 
ir jis dabar aikštėje yra lygiai 
toks greitas kaip kad buvo prieš

- '-U ' įS
VIENINTfiLfi TIKRA §

VODKA įj
ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

ST0L1CNAJA |
v

YRA VISADA GAUNAMA PAS
S

M, PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. >:T:

10-tį metų, žaisdamas geriausio
je meisterių Kovo komandoje,

KAS LAIMĖS?
Kovo sportininkai pilnai pasi

ruošę laukia ateinančių kovų 
Adelaidėje, per kurias jie turės 
progos ne tik pamatyti ir išgirsti 
pačias žymiausias mūsų kultūri
nes jėgas, bet tuo pačiu ir pajus
ti malonų ir nuoširdų šeimininkų 
adelaidiškių vaišingumą, kuriuo 
jie jau nuo seniai yra pasižymė
ję.

Su dideliu nekantrumu šios 
sporto šventės laukia ir žinomasis 
kovietis krepšininkas A. Daniške
vičius, kuris prieš metus laiko su 
Sporto Skyriaus redaktorium yra 
padaręs keistas lažybas, kurių 
terminas baigiasi su N. Metų ba
liumi. Nekeliant lažybinių deta

lių, tikėkimės, kad jaunasis Da
niškevičius vienu šūviu atsieks 
dvigubą laimėjimą, kitaip...?

DOVANA GERIAUSIAM 
BENDRADARBIUI

Ir šiais metais ALB Krašto 
Valdyba, norėdama pagerbti ge
riausią Sporto Skyriaus 1962-jų 
metų bendradarbį yra paskyrusi 
gražią dovaną, kurią Sporto Šven
tės metu šiam geriausiam Sporto 
Skyriaus bendradarbiui įteiks 
“Mūsų Pastogės” redaktorius V. 
Kazokas.

★
Krašto Valdyba skiria šiais me

tais sportininkams trofėjų — tau
rę. Valdybai talkininkavo ir Syd
ney Liet. Inžinierių D-ja, tam 
tikslui aukodama £ 5.

L.

Sporto šventės aktoriai
Žaidynės sporto šventės metu 

vyks Forestville stadione ii- teniso 
aikštelėse, žemiau suminėti spor
tininkai ir jų vadovai suvaidins 
svarbią rolę, ir nuo jų priklausys 
ne tik atskirų klubų, bet ir ben
dras XIII-sios sporto šventės pa
sisekimas.

HOBARTO PERKŪNAS 
dalyvaus tik vyrų stalo teniso 

varžybose. Toks ribotas dalyvavi
mas tikriausiai surištas su kelio
nės išlaidų lėšomis.

STASYS VALAITIS geriau ži
nomas kaip dvejetų čempionas 
nuolat dalyvauja sporto šventėse 
ir neatsisako organizacinio darbo.

ANTANAS KAITINIS šventėje 
dalyvaus antrą kartą. Favoritas 
ne tik vienetuose, bet ir su ko
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) |
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai-g 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ (iuntiny* 
gaunama jutų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mei 
pilnai garantuojame Jūių siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jū*ų 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
567 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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mandos draugu norės parsivežti 
komandinį titulą į. Tasmaniją.

ANTANAS “EASY” ANDRI
KONIS, gaila, šioje šventėje ne
dalyvaus. Perkūnas, rengėjai ir 
dalyviai tikisi, kad Antanas pa
keis savo nusistatymą, nes turėtų 
progos ne tik savo titulą apginti, 
bet ir atstovauti lietuvių rinktinę 
krepšinyje. Neatvyksta ir p. Šiau
čiūnas, klubo pirmininkas bei R. 
Krutulytė, apdovanota geriausios 
ii- sportiškiausios sportininkės pa
žymėjimu pereitoje sporto švent- 
tėje.

CANBERRA VILKAS
Klubo veikla žymiai pasitempė. 

Atvyksta stipriausiame sąstate. 
Didžiausios viltys sudėtos į vyrų 
lauko teniso varžybas.

ČESIUS ŽILINSKAS pajėgus 
teniso žaidėjas gali pateikti staig
menų.

T. ŽILINSKAS, nors brolio še
šėlyje, bet kartu sudaro pajėgią 
komandą.

K. MINIOTAS, vidutiniškas sta-

lo teniso žaidėjas bet pridėjus 
šventės naujoką M. SCHWARZ- 
BAUMĄ, turi galimybių užimti 
trečią vietą komandinėse varžy
bose.

GEELONG VYTIS
Spaudoje nesireklamavo. At

vyksta pilniausioje sudėtyje su 
viltimi nuvainikuoti Adelaidę.

ALEKSANDRAS BRATANA- 
VIčIUS prityręs ir veiklus spor
to darbuotojas, klubą atstovaus 
pirmoje šachmatų lentoje. Nepre- 
tendentas į meisterius, bet kie
tas riešutas ir augščiausios kla
sės varžovui.

ALGIS ŠIMKUS, lauko teniso 
čempionas ir favoritas šį titulą 
apginti. Taip pat krepšinio rinkti
nės žaidėjas ir klubo valdybos 
pirmininkas.

ROMAS ZENKEVIČIUS, krep
šinio rinktinės centro puolėjas, 
rungtynėse su latviais sėkmingai 
uždengė Australijos rinktinės 
centrą G. Danėj.

S. ŠUTAS, puikus krepšinio 
žaidėjas, kandidatas į rinktinę.

D. BERTAŠIŪTĖ populiari 
sporto darbuotoja ir orinio žai
dėja.

R. AKENYTĖ lauko teniso čem
pionė ir krepšinio rinktinės žai
dėja.

L. ŠIMKUTĖ krepšinio rinkti
nės žaidėja ir kartu su komandos 
drauge R. Akenyte favoritės lau
ko teniso komandinį varžybų ti
tulą grąžinti Geelongui.

E. BUCKYTĖ krepšinio rinkti
nės centro puolėja ir nuo jos pri
klausys, kam teks J. Bachuno tau
rė.

C. VALODKA atstovaus klubą, 
kad kiti valdybos nariai galėtų 
sportuoti.

* PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ i
į I USSR PER ŠVEDIJĄ J

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
B 184, BROOK STREET, GOOGEE. N.S.W. I

Ar bus viena kalba?
Pasauly yra tarp 2.500 ir 5.000 

atskirų kalbų. Tikslaus skaičiaus 
neįmanoma nustatyti, nes vieni 
kalbančius atskira tarme jau lai
ko atskira kalba, kiti atskiromis 
kalbomis laiko tik tas, kurios žy
miai skiriasi nuo kitų. Taip pat 
yra žinoma, kad daug tūkstančių 
kalbų yra išnykusios prieš daug 
daug metų, o kaikurios nyksta 
dabar.

Kalba yra viena žymių, kuri 
žmogų skiria nuo žemesnės būty
bės — gyvulio. Kaikas įrodinėja, 
kad gyvuliai turi susižinojimo bū
dus įvairiais garsais ir judesiais. 
Tai gali būti ir tiesa, bet visgi 
negalima vadinti kalba.

Daug kalbų neturi jokio ryšio 
su kitomis, jokio panašumo. Ne
panašios viena į kitą yra Vidurio 
ir P. Amerikos indėnų ir Afrikos 
gyventojų kalbos. Europiečių kal
bos yra susiskirstę į grupes, ku
rių kiekvienoje viena kalba pa
nėši kitai. Kalbų ir jų tarmių 
skaičius nepaprastai plėtėsi anks
tyvesniais žmonijos gyvavimo me
tais. Priežastis — mažas judėji
mas ir susižinojimas tarpusavyje. 
Dabartiniais laikais kalbos mažė
ja. Daug kas pasigenda vienos 
tarptautinės kalbos.

UNESCO globoje kas penki me
tai šaukiamas tarptautinis kalbi
ninkų kongresas. 1962 m. toks 
kongresas įvyko Harvardo un-te, 
JAV. Dalyvavo 800 asmenų. Kal
bėtojai iškėlė, kad kalbos pasaulį 
labai skiria. Esą sunku tiksliai iš
versti žodžius ir mintis iš vienos 
kalbos kiton. Dėl neteisingo išver-

timo tarptautinėse problemose at
siranda bereikalingų nesusiprati
mų ir nesklandumų. Buvo svars
tyta reikalas surasti vieną tarp
tautinę kalbą, nors apie espe
ranto neužsiminta.

Prieš keletą šimtmečių Europo
je lotynų kalba buvo vartojama 
visuose tarptautiniuose reikaluo
se. Vėlesniais laikais diplomatine 
kalba tapo prancūzų. Dabartiniu 
metu pirmauja anglų k. Anglų 
kalbininkai siūlo, kad anglų kal
ba oficialiai būtų priimta kaip 
tarptautinė. Jie nurodo, kad pu
sė pasaulinės spaudos ir moksli-

nių veikalų spausdinama angliš
kai. Nė jokia kita kalba nėra taip 
išplitusi ir taip daugelio vartoja
ma kaip anglų. Kiti nors ir pri
taria, kad būtų gera turėti vieną 
kalbą, bet įspėja — vargu ar ang
lų kalba plėsis ir toliau kaip iki 
šiol. Esą sunku tikėtis, kad 700 
mil. Kinijos gyventojų pradėtų 
visi mokytis angliškai.

Pasaulyje yra 3,5 bilijono gy
ventojų. Spėjama, kad apie 400 
mil. kalba ar moka angliškai. Ma
ža vilties, kad angliškai kalbėtų 
likusieji 3,1 bilijonų.

Br.

? CABRAMATTA HOTEL :: 
Tel. UB 1619 

moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilto. ‘ •
$ Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi j namus. Vakarais — ! Į
X gera muzika. ‘ *

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

■; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
-• akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
X šeštad. 9-13 vai.
. ■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swamton St., 

; Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall) 
Tel. 62-2231

MELBOURNE VARPAS 
šventei ruošėsi paslaptingai, 

bet atvyksta skaitlingai.
VINCAS SOHA, geležinės iš

tvermės lietuvių krepšinio rinkti
nės gynėjas, iškiliausias orinio 
žaidėjas, klubo sportininkas Nr. 1.

ŠARŪNAS URBONAS, nors ne
labai pastovios formos, bet tiek 
krepšinyje, tiek stalo tenise yra 
pasiekęs gražių rezultatų.

ALEKSAS BALTUTIS, koman
dinėse šachmatų pirmenybėse pe
reitoje šventėje neįveiktas.

JUOZAS ABLONSKIS, XI-sios 
sporto šventės stalo teniso čem
pionas.

JAUNIUS KUNCAITIS — ma
tomai entuziazmas sumažėjo, bet 
gali patiekti staigmenų. Su ko
mandos draugu stengsis apginti 
stalo teniso titulą komandinėse 
varžybose.

AUDRONĖ LAUTKAITĖ — 
krepšinio rinktinės gynėja ir pa
žangi stalo teniso žaidėja.

A. BLADZEVIČIUS — klubo 
pirmininkas. Buvo tose pačiose 
pareigose ir sėkmingai pravedė 
VII I-ją sporto Šventę.

J. ČERVINSKAS “tėvas” su 
Varpo sportininkais darbuojasi 
nuo neatmenamų laikų.

VYTAS KUNCAITIS smarkiai 
sirgęs galutinai dar nepasveikęs į 
šventę neatvyks. Sportininkai lin
ki Vytui greit pasveikti ir jei ne 
aktyviai, tai vadovybės pareigose 
sugrįžti į seną draugystę.

V. SIRJATAVlčlUS neatvyks
ta ir to pasėkoje tiek individua
linėse, tiek komandinėse pirme
nybėse nebus aiškių favoritų. Ma
tysime atkaklias kovas stalo te
niso varžybose.

R. Sidabrai
(Bus daugiau)

JUOKAI
POSŪKIS

Bildesys, trenksmas. Žioplių mi
nia.

— Kas atsitiko?
— Automobilis suko į skersgat

vį.
— Su tokiu triukšmu?
— Ten nebuvo skersgatvio.

DABAR AIŠKU!
— Trečiadienį Kapinskis sudau

žė sunkvežimi į tą stulpą.
— Kaip tai?
— Matai tą stulpą?
— Matau.
— O Kapinskis, nematė.

5
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Ntal PASTOGĖ
LIETUVIŠKŲ DAINŲ KONCERTAS GEELONGE

Š^.m. gruodžio 9 dieną sekmadienį pirmą kartą tokio pobūdžio 
dainų koncertas įvyks Geelonge,

šią dieną pradėsime pamaldomis iv Jono bažnyčioje — North 
Geelong (10-15). Mišias laikys kun. Dr. P. Bačinskas, giedos — Gee- 
longo Lietuvių choras.

Koncertas prasidės 2-30 p.p. Lietuvių Namuose — Douro Str., 
North Geelong.

Melbourne Lietuvių Dainos Sambūris, vad. p. Čclnos ir Geclongo 
Lietuvių choras, vad. p. M. Kymanto padainuos Jums daug girdėtų 
ir negirdėtų dainelių, kurios daugumoje bus dainuojamo* Adelaidėje 
Dainų šventėje. Taigi, nepraleiskite, mielieji tautiečiai, gal būt, vien
kartinės progos, išgirsti taip puikių ir meniškai paruoštų lietuviškų 
dainų.

Koncertą paįvairins Geelongo Lietuvių Tautinių Šokių Grupė, 
vad. p. M. Davalgos; čia bus irgi pašokti šokiai, kurie bus šokami 
Adelaidėje,

Gautas pelną* bus skiriama* Geelong Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupė* kelionei į Adelaidę paremti.

Tad kviečiame visus į Liet. Dainų Koncertą Geelonge!
Geelongo Lietuvių choro Valdyba

ADELAIDE
MATĖSI SU JAV KONSULU
Lapkričio mėn. Komunizmo 

Ekspansijos Liudininkų Tarptau
tinis Komitetas lankėsi Amerikos 
konsulate Adelaidėje ir buvo pri
imtas paties konsulo J.A. Line
liam. Vizitas užtruko pusantros 
valandos.

Komiteto nariai pasikalbėjimo 
metu pasidžiaugė JAV parodyta 
kieta laikysena paskutiniųjų įvy
kių raidoje ir palinkėjo, kad Ame
rika ir toliau taip laikytųsi, nes 
rusai tik tokią kalbą ir tesupran
ta. Lietuvių dalyvavęs atstovas 
priminė, kad į rusų reikalavimą 
likviduoti karinę okupaciją vak. 
Berlyne atsakytina taip pat rei-
kalavimu panaikinti rusų karinę 
okupaciją Pabaltijo kraštuose ir 
prašė šį reikalą iškelti UNO po
sėdžiuose.

JAV konsulas ir vicekonsulas, 
padėkojęs už apsilankymą paža
dėjo kalbamais reikalais painfor
muoti Amerikos vyriausybę. Pa
našių vizitų Amerikos konsula
tuose galima padaryti ir kituose 
miestuose , parodant vieningą 
Amerikos politikos atžvilgiu lai
kyseną ir pritarimą ir drauge įtei
kiant memorandumus okupuotųjų 
ir Pabaltijo kraštų "reikalais.

J. Aras

TRUPINIAI
Britų tautų sporto olimpiadoje, 

kuri šiais metais buvo pravesta 
Australijoje, Perth mieste, Aus
tralija laimėtais taškais ir meda
liais stovi pirmoje vietoje. Aus
tralai laimėjo 38 aukso, 36 sidab
ro, 31 bronzos medalius ir surin
ko 217 taškų. Po jos seka Ang
lija, N. Zelandija ir Kanada, ši 
sporto šventė buvo atidaryta pa
ties princo Pilypo ir užbaigta 
gruodžio 1 d.

*
Gruodžio 1 d. įvykusiose savi

valdybės rinkimuose Sydney bur
mistras Aid. H.F. Jansen šioms 
pareigoms didele balsų dauguma 
perrinktas ketvirtą kartą.

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.

| PADSTOW STATION DELICATESSEN I 
v

£ (Savininkas Juozas Statkus) £

>! 1 PADSTOW PARADE, PADSTOW £
:*i ................................. >;

Turime įvairiausių vietinių ir importuotų produktų kiekvienam J
Pagal skonį. Susitarus priimame užsakymus ir pristatome į 
namus. ;♦

£ £
Taip pat persiunčiame visų rūšių siuntinius į Lietuvą ir visus >;

£ kitus kraštus. £
s £

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: I-ji vieta 10/-, II-ji — 8/-, ir III-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!

STUDENTŲ PARODA ADELAIDĖJE
Spalio 14 d. Adelaidės lietuviai 

studentai suruošė savo metinę pa
rodą. Šią tradiciją pradėjo perei
tų metų valdyba ir šios valdybos 
ji buvo entuziastingai palaikoma, 
nes meno paroda duoda progos 
studentams vaizdžiai pasirodyti 
lietuvių visuomenei, kuri skun
džiasi nematydama studentų veik
los.

Adelaidės studentų tarpe yra 
nemaža gerų menininkų: Rimas 
Daugalis, kuris mokytojauja augė
lesniojoj mokykloj ir kartu stu
dijuoja meno mokykloj. Žiba Mars 
(Marcevičiūtė) ir Vytas Kapočiū- 
nas, abu meno mokyklos studen
tai ir dar keli tapybos mėgėjai, 
kurie specialiai meno n'estudijuo-

V. Vokietijos kiekvienai gyven
tojo galvai išeina 55 litrai per 
1962 m. pusmetį išgerto alaus.

★
Anglija pardavė vak. Vokieti

jai ginklų už 24 mil. svarų.
★

Sovietai Antarktikoje sugavę 
banginį, kurio viduriuose užtikę 
62 svarų gintaro gabalą.

★
Vatikanas protestuoja prieš 

teismo sprendimą Belgijoje, kur 
buvo išteisinta motina, nužudžiu
si gimusį deformuotą kūdikį.

PADĖKA
Bankstown Lietuvių Namų Val

dyba nuoširdžiai dėkoja p. Miku
tavičiui, kad geležinėm grotelėm 
užtaisė Bankstownoi Liet. Namų 
užpakalinius langus apsaugojant 
juos nuo kamuolio žaidžiant ten 
pat kieme įrengtoje sporto aikš
telėje. Taip pat nuoširdžiai dėko
jame ir p. Steponiukui, kuris su
taisė ir sutvarkė namų šaldytuvo 
motorą.

Bankstown Lietuvių Namų
Valdyba

DAINAVOJE 

pradėsime naujus metus prie nau
jų stalų.

Dainavai stalai jau užsakyti ir 
gaminami. Stalams medžiagą su 
didele nuolaida parūpino p. K. 
Belkus. čia išvardintieji asmenys 
ir organizacijos įmokėjo reikiamą 
sumą vienam stalui įgyti:

J. Bartkevičius, Baravykas, L. 
ir M. Cox, Jantauskas, S. ir J. 
Makūnai, Makaras, M. Nakutis, 
šimboras, M. šutas, E. ir A. šlio- 
geriai, P. Zaremba ir N. Zabors- 
kis, skautų tuntas, L.K.K. Drau
gija, Sydney Liet. Moterų Soc. 
GI. Draugija.

Visiems geradariams Bankstown 
Lietuvių Namų Valdyba širdin
gai dėkoja ir tikisi, kad ir dau
giau mūsiškių paseks tuo gražiu 
pavyzdžiu ir iki Kalėdų įmokės 
reikiamą sumą stalui įgyti.

Bankstown Liet. Namų Valdyba

ja: Birutė Mikužytė (medicinos 
studentė), Antanas Lapšys (archi
tektūros studentas) ir Raimon
das Puodžius (medikas), šių me
tų parodoje dalyvavo R. Dauga
lis, Ž. Mars, B. Mikužytė ir R. 
Puodžius. V. Kapočiūnas ir R. 
Lapšys dėl egzaminų ir kitų prie
žasčių negalėjo savo kūrinių iš
statyti. Iš viso buvo išstatyta 30 
paveikslų.

Parodą trumpu žodžiu atidarė 
Antanas Stepanas, studentų val
dybos pirmininkas. Po to kalbėjo 
p. Tymukas, Adelaidės liet, ben- 
nės pir-kas. Jis taip pat įteikė R. 
Daugaliui pirmą premiją už “Ro
žes” ir B. Mikužytei antrąją pre
miją už “Zava Du”. Vertinimo 
komisiją sudarė p.p. Pocienė, An
driušis ir Borjeras..

Nors didelio entuziazmo Ade
laidės lietuvių tarpe paroda ne
sukėlė, bet jos reikšmė dvejopa: 
studentų valdyba turėjo progos 
pasirekišti visuomeninėj veikloj 
ir patys studentai menininkai vie
šai pasirodyt su savo darbais. Pa
reikštos nuomonės turi taip pat 
teigiamos įtakos patiems meni
ninkams.

A. Stepana*

PADĖKA
Ruošiant ir pravedant ALB Cab 

ramatta apylinkė* dešimtmečio 
minėjimą — balių lapkričio 18 d. 
nuoširdžią padėką reiškiame už 
linkėjimus ir sveikinimus žodžiu 
ALB Krašto Valdybos pirm-kui 
inž. B. Daukui, liet. kat. kapelio
nui kun. P. Butkui, ALB Sydney 
apylinkės pir-kui H. Stošiui, Ban
kstown apylinkės pir-kui M. Za
karui ir sveikinusiems raštu Liet. 
Savanorių — kūrėjų sąjungai ir 
atsargos karių Ramovės valdybai, 
liet, skautų Aušros tuntui, Syd
ney Lietuvių Namai Klubui, Syd
ney Liet. Mot. Soc. Globos D-jai, 
O. ir V. Asevičiam* ir M. ir N. 
Cininams. Dėkojame kun. P. But
kui už atlaikymą pamaldų šios 
šventės proga ir Sydney Lietu
vių Okteto dirigentui B.Kiveriui 
ir dainininkams: I. ir V. Dauda- 
rams, L. Juodaitienei, J. Dudai- 
tienei, E. Kiverienei, A. Giliaus- 
kui, J. Staugirdui, K. ir V. Biti
nams, giedojusiems pamaldų me
tu. Ačiū Dr. V. Donielai už pas
kaitą, poniai M. Statkienei už su
organizavimą vaišių stalo ir pa- 
ruošusioms bei aukojusioms mais
tą ponioms: Ališauskienei, And
riukaitienei, Antanaįtielnei,) Api- 
nienei, Bitinienei, Cox’ienei, Cil- 
vinie|nei, Deikienei, Dudaitienei,

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Pranešame visoms Sydnėjaus 
lietuvių organizacijų vadovybėms, 
kad gruodžio 16 d. 2 vai. p.p. Lie
tuvių namuose, Redfern bus su
daromas 1963 metanu parengimų
kalendorius. Visos organizacijos 
prašomos prisiųsti savo atstovą. 
Organizacija, neprisiuntusi savo 
atstovo, bus skaitoma atsisakiusi 
nuo jai priklausomų datų.

Kaip jau praeitis parodė, šis 
kalendorius yra labai reikalingas 
ir būtinas Sydnėjuje. Organiza
cijos, kurios praeityje nesilaikė 
kalendoriuje nustatytos tvarkos, 
rengdamos šokių vakarus bei ba
lius, turėjo nuostolių ir kartu iu- 
kėlė pasipiktinimą mūsų tautie
čių tarpe. Praėjusiais metais skau
džiausiai nukentėjo mūsų jauni
mo organizacija — sporto klubas 
“Kovas”. Kad tas nebepasikarto
tų Sydnėjaus apylinkės valdyba 
kreipiasi į visas organizacijų va
dovybes ir prašo ateityje griežtai 
prisilaikyti parengimo kalendo
riuje nustatytų datų.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad šių metų lietu

viams abiturijentams pagerbti ba
lių ruošia Sydney Apylinkės Val
dyba.

Prašome abiturijentų tėvus pra
nešti savo vaikų pavardes Syd-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Lapkričio 17 d. Adelaidėje Liet. 

Kat. Centro patalpose kun. P. 
Dauknio pastangomis ir rūpesčiu 
buvo surengtas jaunųjų talentų 
vakaras. Čia prieš žiūrovų ir 
klausytojų akis pasirodė visa eilė 
jaunųjų, kurie parodė savo su
gebėjimus muzikoje, dainavime 
deklamacijose, šokyje. Vakarą 
pravedė p. Varnienė. Vakaras 
praėjo labai nuotaikingai. Ypač 
šitokio pobūdžio vakarai svarbūs 
mūsų jaunimui, kur jis gali pa
demonstruoti spva sugebėjimus. 
Skatintinas • pavyzdys kitoms ko
lonijoms.

PASINAUDOKITE PROGA!
Pranešu suinteresuotiems asmenims ar organizacijoms, kad turiu 

maždaug 16 metų “Draugo" kultūrinio priedo ir “Dirvos” komplek
tus, taip pat 3 — 7 metų “Ateities”, "Darbo”, “Kario”, “Lietuvių 
Dienų”, “Mūsų Vyties” ir “.Skautų Aido” komplektu*. Visu* 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.

Grybienei, Jančiauskienei, Kive
rienei, Kazokienei, Migevičiėnei, 
Matulionytei, Pauliukonienei, Petį 
niūnienei, Skirkienei, Staugirdie- 
nei, Volkaitienei, Zduobienei, Žy- 
gienei, Narbutienei.

Daugumai iš čia minėtųjų po
nių ypatinga padėka priklauso ir 
už tai, kad ne tik vaišinomės įų 
paruoštomis gėrybėmis, bet ir gė
rėjomės dainomis, kurias B. Kive- 
riui diriguojant dainavo baliaus 
metu. Dėkui už talką bufete p.p. 
Stravinskui ir Šablevičiui. Ačiū 
ir visiems atsilankiusiems bei ki
tokiu būdu prisidėjusiem* prie 
šios šventės iškilmingo ir dar
naus pravedimo.

Su pasididžiavimu Apylinkės 
Valdyba konstatuoja faktą, jog 
šį dešimtmečio minėjimą ruošiant 
buvo parodytas beveik be išimties 
nuoširdus solidarumas, pritari
mas ir bendradarbiavimas visų 
apylinkės gyventojų. Ačiū jums 
už tai. Tas palengvino darbą ruo
šiant šį minėjimą ir drauge ska
tina gražų lietuvišką bendradar
biavimą Cabramatta apylinkėje 
bei visos Australijos Lietuvių 
bendruomenėje.

ALB Cabramatta Apylinkės
Valdyba 

nejaus Apylinkės vicepirmininkui 
P. Grosui tel. 791415, kuris su
teiks visas informacijas.

Sydnėjaus Apylinkė* 
Valdyba

BENDROS KOČIOS 
SYDNEY LIETUVIAMS

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

Norintieji Kūčiose dalyvauti 
prašomi registruotis pas budėto
ją Lietuvių Namuose Redfern šeš
tadieniais 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 Komitetą*

PRANEŠIMAS
Melbourne Lietuvių Savaitgalio 

Mokykla (Thornbury gruodžio 15 
d. ruošia Mokyklos mokslo metų 
užbaigtuves ir Kalėdų Eglutę. 
Pradžia 3 v.p.p.

Kviečiame visus tėvelius ir drau
gus atsilankyti.

Lietuvių Namų Klubo Tarybai, 
paaukojusiai Mokyklos reikalams 
& 5.0.0 nuoširdžiai dėkoju.

Mclb. Liet. Savaitgalio 
Mokyklos Vedėjas

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad gruodžio 9 d., 

15.30 vai., Bankstowno Lietuvių 
Namuose įvyks “Aušros” Tunto 
sueiga. Tunto vienetų — skautų 
-čių dalyvavimas būtinas. Daly
vaujame uniformuoti ir punktu
aliai.

Sueigos metu įvyks, ilgokai >iž- 
sitęsusios tunto loterijos trauki
mas. Laimingiesiems bus praneš
ta laiškais.

Į sueigą kviečiami tėveliai ir 
visuomenė.

Tunto Vadija

Lapkričio 24 d. (šeštadieni) 
Adelaidės ramovėnai suruošė ka
riuomenės šventės specialų minė
jimą jauniesiems. Po programos 
busimieji Lietuvos kariai buvo 
pavaišinti kariškais pietumis. Ka
riuomenės šventės minėjimas vi
suomenei buvo suruoštas sekma
dienį lapkričio 25 d. Adelaidės 
Lietuvių Namuose.

★
Bendras Kūčias Adelaidėje ruo

šia Liet. Kat. Moterų Draugija 
Liet. Kat. Centre gruodžio 24 d. 
visiems vietos lietuviams. "

Gruodžio 1 d. (šeštadienį) Liet. 
Namuose Redfern šviesos vieša
me parengime savo pranešimą 
skaitė V. Kazokas išdėstydamas 
pažiūras apie žmogiškąją tiesą.

*
Vieni kitus vadiname bičiuliais 

net nežinodami, kad tarp savęs 
bičiuliai tik tie, kurie turi bičių. 
Pavyzdžiui gali būti Sydnėjuje 
bičiuliais tik Valiulis ir A. Dan- 
ta, nes jie vieninteliai šiuo metu 
prilaiko bičių...

*
Kažin, ar taip jau girtinas pa

vyzdys? Los Angeles lietuviai 
prof. M. Biržišką į kapus paly
dėjo miniomis ir dar prisidarė 
skolų, kai tuo tarpu mirusio se
nuko muziko Gaubo net nepaste
bėjo : paskutines savo dienas pra
leido prieglaudoje ir palaidotas 
be iškilmių valdžios lėšomis, kaip 
beturtis. Ar buvo kas iš mūsiš
kių jo palydėti? Muz. Gaubas irgi 
pašventė savo gyvenimą Lietuvai 
— mokydamas ir auklėdamas, net 
kurdamas.

PONIAI LYNIENEI ir JOS VAIKAMS,

mylimam vyrui, tėvui ir uošviui Vincui Lynui mirus, 

liūdintiems nuoširdžią užuojautą reiškiame.
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PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA
Paskutini* 1962-jų melų "Plun

ksnos Klubo” susirinkimas įvyks 
gruodžio 15 dienų (šeštadienį) 4- 
tą vai. vak. A. Laukaičio bute 38 
Cheltenham Rd., Burwood.

Paskaitų tema "Smegenų Plo
vimas Šių Dienų Gyvenime" skai
tys V. Šliogeris.

Paskutiniame šių metų susirin
kime visiems nariams dalyvavi
mas būtinas.

Klubo Pirmininkas

MELBOURNAS
Šiomis dienomis įvyko M.K. 

Čiurlionio Diskusijų Klubo popie
tė dail. V. Jomanto bute. Progra
moje gimnazijos inspektorės Ele
nos žižienės pašnekesys iš mokyk
linės psichologijos srities sukėlė 
gyvų dėmesį čiurlioniečių tarpe, 
įsivyravo po pašnekėsi© ilgai tru
kusios ir įdomios diskusijos. Pe
dagogė E. žižienė lanko Švietimo 
Ministerijos suorganizuotus va
dovaujantiems Victorijos valstijos 
pedagogams, vyresniems mokyto
jams ir direktoriams, kursus. Jų 
tikslas — kaip pakelti mokslo ly
gį įvairių laipsnių mokyklose.

Po pašnekesio apžiūrėta dail. 
V. Jomanto butas, kuris lyg mu
ziejus bei meno galerija, pilnas 
įvairiausių meno darbų. Ypač bu
vo įdomu įžvelgti į skulptoriaus 
dirbtuvę ir ištirti, kaip pagal ori
ginalų atsiranda skulptūros dar
bai.

Sausio mėn. dėl atostogų popie
tė neįvyks. Ji numatyta vasario 
mėn. pirmąjį sekmadienį p. J. 
Žukausko rezidencijoje M t. Ma- 
cedone.

v.

Laikykime beveik tikru daly
ku, kad Sigutės spektaklis bus 
kartojamas ir gruodžio 15 d. 
Dainavoje. Apie tai oficialiai 
greičiausiai bus pranešta premje
ros metu.

★
Sydnėjiškė p. Cecilija Protienė 

išgulėjo apie dvi savaites Croy
don ligoninėje, kur jai buvo pa
daryta kaklo operacija. Čia bū
dama ir atšventė savo vardadienį. 
Dabar p. Protienė grįžusi iš ligo
ninės sveiksta namuose. Linkime 
greit pasveikti ir be kliūčių daly
vauti Dainų Šventėje Adelaidėje. 
Su pasididžiavimu reikia pabrėžti, 
kad net 3 Protų šeimos (4 asme
nų) nariai dainuoja Dainos cho
re!

★
Po metų išvykos į Kanadų su

grįžo į Perth’ų lietuvių kapelio
nas kun. L. Kemėšis. Į Australiją 
grįžo per Europų aplankydamas 
Prancūziją, Italiją, Vokietiją. Per- 
tiškiai pasitiko savo kapelioną 
išskėstomis rankomis.

★
Buvęs pirmasis ir ilgametis 

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas p. Justinas Vaičaitis Ameri
koje, Bostone, atšventė 40-ties 
metų savo vedybinę sukaktį su 
žmona Marija. Linkime p.p. Vai- 
čaičiams ilgiausių metų.

★
Sekmadienį, gruodžio 2 d. cab- 

ramatiškiai atsisveikiio su p.p. 
Staugirdais, kurie netrukus per
sikelia į Canberrų pas dukrą ir 
žentą Vėteikius. Atsisveikinimas 
įvyko nuošaliai — skautų žemėje 
Ingleburn.

A
Gruodžio 4 d. Stasys Baltrami- 

jūnas iš Thiroul (Wollongong 
apylinkės) sulaukė 60 metų. Su
kaktuvininkas yra vienas iš tų re
tų žmonių, kurie gyvenimo patei
sinimo siekia ne skambiuose žo
džiuose, bet konkrečiame darbe. 
Jis yra buvęs vienu iš kertinių 
nepriklausomos Lietuvos ūkio 
stulpų. Su p. Baltramijūnu supa
žindinsime M.P. skaitytojus arti
miausiu laiku, linkėdami jam da
bar ilgiausių metų.

★
Paskutinioji Sydney skautų 

tunto sueiga įvyks sekmadienį 
(9-12-62). Jos metu būrelis "nau
jokų” duos įžodį. Svečiams, vyks
tantiems į šią sueigą patariama 
nesivėluoti, kad nebūtų šaukštai 
po pietų, nes skautai savo sueigas 
pradeda ir praveda skelbtu laiku 
— 4 vai. p.p.

*
Sydney Skautų židinio sueiga 

įvyko East Hill gruodžio 2 d. Po 
to visi nuskubėjo į skautų žemę 
atsisveikinti su p.p. Staugirdais, 
kurie galutinai persikelia j Can
berra. židinio tėvūnas ps. I. Jo
naitis atsisveikindamas įteikė ži
dinio vardu dovanėlę p. Staugir- 
dui, kuris buvo pirmasis Sydney 
skautų židinio tėvūnas.

Ku-ka

Bris. Apyl. Valdyba
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