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Lietuvybės
renesansas

DIDYSIS AUSTRALIJOS LIETUVIU
i

Net ir labiausiai užkietėjęs 
skeptikas, dalyvavęs pereitų me
tų adeltįidiniuose subuvimuos*? 
ir parengimuose, galėjo įsitikin
ti, kad Australijos lietuvių gy
venime prasidėjo naujas kūrybi
nis tarpsnis, kas liudija lietuviš
kų atgimimą visose srityse. Šio 
viso sąjūdžio akstinas neabejo
tinai Kultūros Tarybos suorga
nizuotos Lietuvių Meno Dienos, 
kurios vainikuoja ir įprasmina 
visus suvažiavimus ir įjungia į 
konkretų kultūrinį darbą visus 
lietuvius. Iš kitos pusės visą pe
simizmą išblaško mūsų jaunuo
menės toks gausingas sąskrydis, 
kas neleidžia abejoti, jog mūsų 
lietuviškoji Australijoje ateitis\ 
yra tvirta. Šisai lietuviškasis re
nesansas įvyko kaip tik dėl to, 
kad mes liovėmės kalbėję ab
strakčiais ir skambiais šūkiais, 
o ėmėmės visiškai konkrečių 
darbų. Čia kaip tik ir glūdi mū
sų veiklos ir drauge lietuviško
jo pasireiškimo šaknys. Per pir
mąjį bendruomenės gyvavimo 
dešimtmetį įsitikinome, kad pa
mokslavimas ir politikavimas 
norimų rezultatų neneša. Ant
rojo dešimtmečio pradžioje pra
dėtas kultūrinis sąjūdis naujam 
entuziazmui išjudino visus lietu- 

fA&us ir besiskirstančius vėl veda 
' į vieningų kūrybinį darbą. Si 

nauja bendruomenės kryptis pil
nai atitinka mūsų aspiracijas ir 
poreikius: Adelaidės suvažiavi
mai ir parengimai davė atsaky
mus į visus mūsų galvosūkius ir 
rūpesčius — mūsų stiprybė ir 
ateitis glūdi konkrečiuose lietu
vių kultūros darbuose ir apraiš
kose. Tai yra kūrybinis darbas, 
kuris, aišku, patrauklus ir masi
nantis bus tik tol, kol nesustings 
šabloninėse formose ir konven
cionalume. Štai dėl ko jau šian
die reikia galvoti ir planuoti, kad 
nauji suvažiavimai ir nauji pa
rengimai kiekvienu kartu turėtų 
ką nors naujo ir originalaus.

★

Naujuosius metus pradedame 
ne vien tik su dideliu Adelaidė
je laimėtu entuziazmu, bet ir su 
naujais bendruomenės vadovy-\ 
bėję įmonėmis. Norėtųsi tikėti, 
kad naujoji Krašto Valdyba šį 
lietuviSkojo renesanso gaivališ
kų pasireiSkimą mokės tinkamai 
ir kūrybiškai iSnaudoti. Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė dar 
niekad taip triumfaliai ir entu
ziastingai nepasireiSkė, kaip pe
reito suvažiavimo ir Meno Die
nų metu. Sis gaivaliSkas sąjūdis 
iŠ vienos pusės padrąsina naują 
bendruomenės vadovybę, gi iš 
antros pusės jų ir įpareigoja dar 
su didesniu kantrumu ir pasi- 
Sventimu nešti tą naštą, kurią 
jai pavedė b-nės įgalioti atsto
vai. IS kitos pusės jokia valdy
ba pati viena negalės atlikti jai 
pavestų uždavinių be plačiosios 
visuomenės paramos. Visos 
KraSto Valdybos šį norimų vi
suomenės pritarimą turėjo. Juo 
labiau tokio pritarimo tikisi ir 
dabartinė Krašto Valdyba. Te
būna Šie metai darnaus susiklau
symo ir'pozityvaus darbo ženk
le: tai ir darbas bus lengvesnis 
ir to darbo pasigėrėtini rezul
tatai.

L.D.

SĄSKRYDIS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SUSKR1DIMĄ ADELAIDĖN 1962 M. GRUODŽIO 27 — 31 DIE

NOMIS VADINAME DIDŽIUOJU AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDŽIU DĖL TO, KAD TO
KIO MĄSTO LIETUVIŠKOS VEIKLOS DEMONSTRACIJOS LIGŠ|IOL AUSTRALIJOS LjlETlJ^ 
VIAI NEBUVO PATYRĘ, NORS JOS METU VYKO JAU TRYLIKTOJI SPORTO ŠVENTĖ, AŠ- 
TUNTOJI KRAŠTO TARYBOS SESIJA IR ANTROJI MENO DIENŲ ŠVENTĖ, SEPTINTASIS 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS, PIRMASIS LIETUVIŲ 
VETERANŲ SĄJUNGOS "RAMOVĖ” SKYRIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS, ATEITININKŲ SEN
DRAUGIŲ SUVAŽIAVIMAS, KATALIKŲ FEDERACIJOS POSĖDŽIAI, KUNIGŲ SEKRETORIA
TO PASITARIMAI IR T.T. VISUOSE ŠITUOSE LIETUVIŠKOS VEIKLOS PLAČIAiŠAKIUOSE 
PASIREIŠKIMUOSE AKTYVIAI DALYVAVO VIRŠ 1000 LIETUVIŲ, TAIGI BEVEIK KIEKVIE
NAS DEŠIMTAS LIETUVIS BUVO AKTYVUS ŠIO SĄSKRYDŽIO DALYVIS, PRISIDĖDAMAS 
PRIE TO, KAS KAIKURIŲ VADINAMAS LIETUVIŠKOS VEIKLOS RENESANSU AUSTRALIJOJ.

J. RAJECKĄ SVEIKINO PREZ. 
J.F. KENNEDY IR KT.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų proga, Lietuvos Atstovas ir 
Ponia O. Kajeckienė gavo sveiki
nimus iš JAV Prezidento ir Po
nios Kennedy, iš Valstybės seki-, 
ir Ponios Dean Rusk bei iš kitų 
augštųjų Valst. Departamento 
pareigūnų. Juos sveikino ir kitų 
valstybių Dipl. Misijų Vašingto
ne Šefai, Apaštališkasis Delega
tas JAV.

MIN. ST. GIRDVAINIS 
PAS POPIEŽIŲ

Lietuvos ministeris prie Šv. 
Sosto St. Girdvainis buvo priim
tas Jo šventenybės Popiežiaus 
Jono XXIII bendroje audienci
joje su kitais dipl. misijų šefais 
ir pateikė Šventajam Tėvui Kalė
dų bei naujųjų metų linkėjimus 
Lietuvos ir savo vardu.

PERRINKTAS LIETUVOS 
LAISVĖS KOM. PREZIDIUMAS

Gruodžio mėn., New Yorke, 
Lietuvos Laisvės Komitetas savo 
prezidiumą perrinko dar viene- 
riems metams. Jį sudaro: Pirmi
ninkas — V. Sidzikauskas, sekre
torius —dr. A. Trimakas ir iž
dininkas — M. Brakas.

NAUJA ALB
ALB Krašto Tarybos suvažia

vime Adelaidėje į Krašto Valdy
bą išrinkti Izidorius Jonaitis, Dai
va Labutytė, Pranas Nagys, Po
vilas Protas, Juozas Maksvytis, 
Henrikas Kuraitis ir Mykolas Za
karas. Kandidatais paliko: V. 
Daudaras, A. Giliauskas, V. Pačė- 
sa ir V. Deikus.

Naują Krašto Kontrolės Komi
siją sudaro: V. Bukevičius, A. 
Milašas ir J. Rėdys.

Į Krašto Garbės Teismą iš
rinkti: L. Garbaliauskas, A. Ma
želis, L. Martinkus, V. Linkus ir 
J. Lapšy.s (visi iš Adelaidės).

Atstovai j Pasaulio Lietuvių 
Seimą: J. Račiūnas, J. Vaičaitis, 
S. Čibiras, V. Jakutis, J. Valys 
ir S. Kovalskis.

NAUJOJI KRAŠTO VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Sekmadienį, sausio 13 d. Lie
tuvių Namuose Redfern įvyko 
pirmasis naujosios Krašto Val
dybos posėdis, kurio metu pasi
skirstyta pareigomis: Krašto Val
dybos pirmininkas — Izidorius 
Jonaitis, I-sis vicepirmininkas —

Šio sąskrydžio jaunatviška tą
sa — Jubiliejinė Australijos Lie
tuvių Skautų stovykla-,' dalyvau
jant 170 jaunuolių, lietuvišką 
bendravimą plečia ir gilina iki 
sausio 11 dienos Mt. Crowford 
pušynuose, 30 mylių nuo Adelai
dės.

Norint pilniau apžvelgti visus 
šio sąskrydžio aspektus, kurie 
kristalizavosi įspdingoje dainų 
šventėje pavieniai chorai ir cho
rų junginys), literatūros ir muzi
kos koncerte, jaunųjų pajėgų 
koncerte, scenos meno demon
stracijose, jaunųjų dailininkų 
(adelaidiškių) parodose, tauto
dailės ir foto parodose, atskirų 
sričių suvažiavimuose, reikėtų 
prirašyti tomus.

Kaip ankstyvesnius, taip ir ši

tą sąskrydį organizavo Krašto 
Kultūros Taryba. Visą technišką 
pasirengimą sąskrydžiui Taryba 
pavedė savo įgaliotiniui muzikui 
V. Šimkui, kuris, sudaręs iškil
mių rengimo komiteto, o iš jo ir 
lankstesnį darbo štabą. Prie or
ganizacinių darbų prisijungė vi
sos be išimties lietuviško sorga- 
nizacijos Adelaidėje ir nuošir
džiai dirbo bendram tikslui.

“Mūsų Pastogė”, suprasdama 
šio sąskrydžii reikšmę visam lie
tuviškam veikimui ir įvertinda
ma didelius laimėjimus, artimiau
siuose numeriuose visą dėmesį 
koncentruos plačioje informaci
joje apie sąskrydį atskirais jo 
aspektais. Redakcijai bus maloni 
ir kiekviena šio sąskrydžio daly
vio įspūdžio atplaiša ar atskiros 
pastabos.

BAČIŪNAI LANKO LIETUVIUS
Pereitų metų pabaigoje (gruo

džio 17 d.) į Australiją .specia
liai antrą kartą atvykęs Ameri
kos lietuvių veikėjas *ir didelis 
Australijos lietuvių bičiulis Juo
zas Bačiūnas su žmona dalyva
vo ALB Tarybos Atstovų suva
žiavime ir visuose Meno dienų ir 
sportinirtkų parengimuose.. Aus
tralijoje jis numato išbūti iki va
sario 4 d. Per tą laiką jis aplankė 
ir aplankys dar šias lietuvių ko
lonijas:

Gruodžio 17 d. laivu pasiekė 
Sydney ir čia sustiko su eile lie
tuvių (Bankstowno Liet. Namuo
se jam gruodžio 19 d. buvo su
rengtas oficialus priėmimas, ku
riame .svečio pagerbti dalyvavo 
virš 60 asmenų). Gruodžio 20 d. 
lėktuvu iš Sydney išskrido į Ade
laidę ir čia išbuvo iki sausio 9 d. 
aktyviai dalyvavęs visuose lietu
vių parengimuose. Tarp sausio 9 
iki 16 d. jis viešėjo pas Melbour
ne lietuvius, o sausio 16-19 d.d.

aplankys Canbera lietuvius. Sau
sio 19-22 d.d. matysis su New
castle lietuviais (žiūr. spec, pra
nešimą psl. 10). Iš Newcastle sau
sio 23 grįžta į Sydney, o 25 d. 
lėktuvu išskrenda pasimatyti su 
Brisbanės lietuviais. Čia pasisve
čiavęs trejetą dienų sausio 28 d. 
sugrįš vėl į Sydney ir iš čia va
sario 4 d. atsisveikinęs su Aus
tralija išplauks į namus.

Adelaidėje ALB Krašto Tary
bos suvažiavime p. J. Bačiūnas 
skaitė įdomią ir aktualią paskai
tą, kurią skaitysime M.P. sekan
čiame numeryje. Draugo Adelai
dės Lietuvių Namuose įvyko ir 
J. Bačiūno vardo lietuvių biblio
tekos atidarymas, kur iškilmėse 
dalyvavo ir pats Bačiūnas ją ati
darydamas. Taip pat malonus 
svečias aplankė ir skautų jubilie
jinę stovyklą laužo metu įteik
damas 50 dol. auką iš jo įsteigto
jo Lietuviškos Širdies Fondo ir 
£ 5 asmeninę auką.

VADOVYBĖ
Mykolas Zakaras, II-sis vicepir
mininkas — Juozas Maksvytis, 
sekretorius — Povilas Protas, iž
dininkas — Pranas Nagys, narys 
kultūros ir švietimo reikalams ir 
Kultūros Tarybos pirmininkas -- 
Henrikas Keraitis ir narys jau
nimo reikalams — Daiva Labu
tytė.

Pasiskirsčius pareigomis sene- 
ji ir' naujoji Krašto Valdybos su
sitiko prie bendro pietų stalo, 
kur besivaišinant pasikeista iš 
abiejų pusių sveikinimais ir lin
kėjimais.

ŽINIOS
S. Lozoraitis, būdamas tarny

bos reikalais Paryžiuje, lankėsi 
užsienio reikalų ministerijoje ir 
dalyvavo Prancūzijos - Baltijos 
draugijos valdybos posėdy. Susi
taręs su Pavergtųjų Europos 
Tautų organizacija ir Lietuvos 
Laisvės Komitetu jis turėjo eilę 
pasikalbėjimų liečiančiais Balti
jos Valstybių klausimas su įvai
rių kraštų parlamentų nariais, 
suvažiavusiais į Vakarų Europos 
Unijos asamblėją Paryžiuje.

Prancūzijos - Baltijos draugijos 
gen. sekretorius surengė Baltijos

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ANGLIŠKAI
Amerikietis svečias J. Bačiū- 

nas ALB Krašto Tarybos suva
žiavime Adelaidėje pranešė, kad 
projektuojama išleisti penkių to
mų lietuvių enciklopediją angliš
kai, kuri būtų skiriama pirmoje 
eilėje tiems lietuviams arba atei
nančioms užsienyje lietuvių kar
toms,"kurios dvasioje dar būtų 
lietuviškos, nors lietuviškai ir ne
kalbėtų. Tai būtų jiems tiesiogi
nis kelias susipažinti su Lietuva

ir lietuvių kultūra. Reikia skai
tytis su faktu, kaip teigė p. J. 
Bačiūnas, kad gali ateiti laikas, 
kai išeivijoje lietuviai jau bus ge
rokai primiršę savo tėvų kalbą, 
nors dvasioje jie vistiek tebus 
lietuviais. Kaip pavyzdį jis nuro
dė Amerikos jaunimo organizaci
ją Vyčius, kuri yra stipri lietu
vių organizacija, nors savo suva
žiavimuose ir posėdžiuose oficia
liai naudoja anglų kalbą. Drau-

Valstybių atstovams pusryčius, 
kuriuose dalyvavo min. Lozorai
tis, Estijos ministeris K. Pusta, 
Latvijos charge d’affaires a.i. K. 
Berends, Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjas J. Baltrušaitis, draugi
jos garbės pirmininkas Prancūzi
jos parlamento užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas M. Schu
man, draugijos pirmininkas se
natorius gen. Ganeval ir kiti par
lamentarai.

ANGLIJA IR BENDROJI 
EUROPOS RINKA

Šiomis dienomis vėl atnaujinti 
pasitarimai dėl Anglijos įstojimo 
į Bendrąją Europos Rinką. Vo
kietija, kuri šiuose pasitarimuo
se turi lemiamą vaidmenį, žiūri 
į pasitarimus optimistiškai. Aus
tralija, Anglijai įstojus į Bendrą
ją Europos Rinką, gali nustoti 
apie 17 procentų viso savo eks
porto. —

ge tokia lietuvių enciklopedija 
anglų kalba būtų nepamainomas 
šaltinis apie Lietuvą ir lietuvius 
svetimiesiems, kaip bibliotekoms, 
žinių agentūroms ir t.t.

SKAUDI NELAIMĖ
Važiuojant į adelaidinius atlai

dus ant Sturt plento maždaug 20 
mylių nuo Hay užbėgusi ant min
kšto kelio pakraščio apsiverto 
bankstowniskio Prano Sakalaus
ko mašina: ja važiavusieji Pra
nas Sakalauskas ir V. Stašionis 
sunkiai sužeisti, gi trečiasis J. 
Eismontas išliko sveikas. Išbuvęs 
Hay ligoninėje virš dviejų savai
čių V. Stašionis jau sugrįžo na
mo: jam buvo sužalota galva. 
Tuo tarpu Pranas Sakalauskas iš 
nelaimės vietos tiesiai buvo nu
gabentas į Melbourne ligoninę, 
kur jis ir dabar tebeguli. Jam 
jau padaryta keletas operacijų. 
Nelaimėje Sakalauskui sutrenkti 
vidiniai organai, sulaužyti du
bens kaulai. Nelaimingasis kele
tą dienų ligoninėje išbuvo be są
monės. Paskutinėmis žiniomis pa
vojus jo gyvybei jau praėjęs.

★
Perbėgęs į vakarų pusę rytų

Vokietijos pasienio sargybinis pa
sakoja, kad prie Berlyno sienos 
komunistiniai sargybiniai gavo 
naujas instrukcijas: jie negalį
šauti j bėglį, jeigu jis nušautas ar
sužeistas galįs nukristi vakarinė
je sienos pusėje.
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Vienas iš reikšmingiausių Kraš
to Tarybos suvažiavimo punktų 
yra senosios Krašto Valdybos 
pirmininko aftaskaitirtis praneši
mas, kuris supažindina Tarybos 
narius su praėjusios valdybos 
veikla ir sudaro bazę tolimesnių 
darbų ir planavimų svarstymams.

KULTŪROS TARYBA
Krašto Valdybos pirm-kas p. 

B. Daukus savo pranešimų pradė
jo Krašto Kultūros Tarybos dar
bų apžvalga paminėdamas, kad 
Kultūros Tarybos žinioje veikia 
net septynios sekcijos, iš kurių 
ypatingai aktyvios yra Muzikos 
ir Dainų, Lituanistinė, Foto ir 
Filmų ir pati jauniausioji — Tau
tinių Šokių sekcijos, ši pastaro
ji jau suspėjo surengti tautinių 
šokių festivalį paskutinėse Lietu
vių Meno Dienose Adelaidėje.

Kultūros Tarybos pradėtasis 
didelis darbas — Lietuvių Meno 
Dienų organizavimas visu aus
trališku mastu sėkmingai progre
suoja. Kaip iš duoto p. Daukaus 
palyginimo matyti, 1960 m.' Syd
ney Meno Dienų programoje bu
vo; 1. Dainų šventė su 4 chorais, 
2. Literatūros vakaras — koncer
tas, 3. Dailės paroda, 4. Foto pa
roda ir 5. Spaudos paroda. Gi 
antrosiose Liet. Meno Dienose 
vyko: 1. Dainų šventė su pen
kiais chorais, 2. Literatūros ir 
Dainos vakaras, 3. Teatro spek
taklis, 4. Jaunųjų menininkų kon
certas, 5. Tautinių šokių festiva
lis, 6. Dailės paroda, 7. Foto ir 
Filmų paroda, 8. Spaudos ir 9. 
Tautodailės paroda. Jau vien tik 
šis palyginimas daug pasako, ko
kios milžiniškos reikšmės mūsų

bendruomeniniame gyvenime tu
ri Meno Dienos ir kaip entuzias
tingai jas pasitinka lietuvių vi
suomenė.

Kultūros Tarybos lituanistinė 
sekcija paruošė ir išleido “Aus
tralijos Lituanistinių Mokyklų 
programas ir nuostatus”. Ypatin
gai Krašto Valdybos pir-kas p. 
Daukus akcentavo Kultūros Ta
rybos įgaliotinio Meno Dienoms 
ruošti Adelaidėje Muzikos ir Dai
nos sekcijos seniūno p. V. Šim
kaus pasišventimų ir darbų. Kaip 
p. Daukus tvirtina, “šiais savo 
parengimais (Meno Dienomis) 
Kultūros Taryba įrodė, kad šioji 
institucija tėra vienintėlis auto
ritetas, galįs vykdyti tokius di
delius darbus ir jungti visus lie
tuvius”.

MŪSŲ PASTOGĖ
Buvusioji Krašto Valdyba sten

gėsi sustiprinti bendruomenės 
laikraštį Mūsų Pastogę finansi
niai ir kad jis būtų kuo plačiau
siai skaitomas. Nors buvusioji 
Krašto Valdyba ir išsivertė ne
pakėlus Mūsų Pastogės prenume
ratos, vis tik nutarė savo kaden
cijos pabaigoje prenumeratų pa
kelti vienu svaru, norėdama su
mažinti būsimos Krašto Valdybos 
rūpesčius ir sunkumus. Be to bu
vo surengtas Mūsų Pastogės pla
tinimo vajus, davęs gražių re
zultatų. šios valdybos kadenci
jos metu įvyko permainų ir pa
čioje Mūsų Pastogės redakcijoje: 
dėl sveikatos iš redaktoriaus pa
reigų pasitraukė J. Vėteikis ir jo 
vietoje buvo pakviestas dabarti
nis redaktorius V. Kazokas. Pe
reitų metų pradžioje buvo išleis-

ta skaitytojams anketa atsiklau- 
siant, dėl paties laikraščio turimo 
ir krypties. Pir-kas p. B. Daukus 
pasidžiaugė, kad skaitytojai gau
siai atsiliepė ir didelė dauguma 
užgyrė laikraštį turinio atžvilgiu 
ir pritarė vedamajai krypčiai ir 
laikysenai. Šiuo klausimu baigda
mas kalbėti, pirm. p. Daukus pa
reiškė, kad “paskutiniu metu pa
sireiškusi aktyvi propaganda prieš 
Mūsų Pastogę tik teigiamai pasi
tarnavo bendruomenes laikraš
čiui. Tai parodo ir paskutinis 
spaudos balius Sydnejuje, kurio 
pelnas buvo rekordinis — davė 
virš £500.

JAUNIMO REIKALAI
Jaunimo reikalams Krašto Val

dyba skiria vienų valdybos narį, 
kuris palaiko ryšius su jaunimo 
organizacijomis ir koordinuoja jų 
veiklų. Pažymėtina, kad iš jauni
mo pusės bendradarbiavimas su 
Krašto Valdyba buvo labai glau
dus. Dar 1960 sudarytoji Jaunimo 
Reikalams Patariamoji Komisija 
pilnai reiškiasi. Jos pirmininku 
šios kadencijos metu buvo valdy
bos narys p. J. Zinkus. Mėginta 
sudaryti prie apylinkių jaunimo 
organizacijų komitetus. Sydney 
toks komitetas parodė gražių pra
džių: keturios organizacijos su
rengė bendromis jėgomis įdomų 
vakarų — šiupinį. Adelaidėje 
sporto klubo iniciatyva kasmet 
ruošiama jaunimo šventė.

INFORMACIJOS TALKA
Jau ankstesnės Krašto valdy

bos rūpinosi, kad būtų sudarytas 
Lietuvols laįšvinimo bylai kalti 
svetimųjų tarpe specialus orga-

nas, nes pati Krašto Valdyba, ap
krauta bėgamaisiais reikalais, ne- 
pjėgia šioje srityje išvystyti ati
tinkamos veiklos.

Krašto: Valdyba galutinai su
formavo “Informacijos Talkų”, 
kurios tikslas talkinti Krašto Val
dybai visuose reikaluose santyky 
su kitų kraštų vyriausybėmis Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo reikalu.

Iš Infirmacijos Talkos darbų 
pažymėtini: išleistas vienkartinis 
laikraštis anglų kalba “Voice of 
Freedom”, kuris buvo išplatintas 
Australijos politikų, parlamenta-

rų ir visuomenininkų tarpe, iš
siuntinėtas bibliotekoms. Prie jo 
išleidimo ypač daug prisidėjo 
buv. M.P. redaktorius p. J. Vėtei
kis. Be to, buvo pasiųsta visa ei
lė raštų Lietuvos reikalais JAV 
senatoriams ir kongresmanams, 
įvairiomis progomis rašyta Aus
tralijos vyriausybei ir jos opozi
cijai.

METRAŠTIS
Pradėdama savo darbų Krašto 

Valdyba Metraščio darbus rado 
apgailėtinoj padėty. Valdyba su
sigriebė pasistatydama sau užda
viniu Metraštį savo kadencijos 
metu išleisti, kas ir buvo įvykdy
ta. Ypač čia daug prisidėjo met
raščio redaktorius p. J.A. Jūra- 
gis. Kaip buvo viskas organizuo
jama ir ypač telkiami finansiniai 
ištekliai, jau buvo rašyta Mūsų 
Pastogėje anksčiau.ALB KRAŠTO TARYBOS

PADĖKOS, NUTARIMAI, REZOLIUCIJOS

KRAŠTO ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Australijos Lietuvių Bendruo

menė vieninga ir stipri. Tai buvo 
vedamoji mintis, kurios įtakoje 
praėjo aštuntasis Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimas, svarstęs 
kultūrines ir visuomenines lietu
vių veiklos apraiškas, o taip pat 
išrinkęs naujų Krašto Valdybų, 
kuri vadovaus bendruomeniniam 
gyvenimui 1963-1964 metų ka
dencijoj.

Krašto Tarybos atstovai norėjo 
-savo posėdžius pradėti atskira 
malda-invokacija. Tuo reikalu 
buvo padaryti visi galimi žygiai 
atstovų norus patenkinti, tačiau 
jie nedavė teigiamų vaisių, pasi
likdami tik norais arba balsu, 
šaukiančiu tyruose.

Kai dabar, atstovams jau išva- 
žinėjus, žvelgi atgal į buvusias 
suvažiavimo ir pasitarimų dienas, 
tenka konstatuoti vieningų atsto
vų norų siekti gražaus ir taikin
go sugyvenimo bendruomenėje, 
kurioje kryžiuojasi įvairiausi in
teresai ir įvairiausios pažiūros. 
Krašto Tarybos atstovai akcen
tavo, kad bendruomeniniam vei
kime visi yra vienodai brangūs, 
kad niekam nėra kliudoma ben
druomenėje reikštis ir kad ben
druomeniniam veikime pagrindu 
turi būti imami tie momentai, ku
rie mus visus, kaip lietuvius, jun
gia. Jie yra išryškinti Bendruo
menės Statute ir jų įgyvendini
mui suvažiavimas patvirtino pe
reitos sesijos direktyvas, kad 
kad Krašto Valdyba ir toliau 
stengtųsi prijungti prie vieningo 
darbo nuošaliai atsistojusias lie
tuviška isnstitucijas. Bendruome
nė yra pasiryžusi pamiršti visus 
jai padarytus neteisingus užme
timus ir nuoširdžiai dirbti lietu
viškų darbų einant ranka rankon.

Antras reikšmingas momentas, 
kuris išryškėjo Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimo eigoje, bu
vo visų atstovų ryžtas sustiprin
ti tautinės kultūros ir švietimo 
darbų. Suvažiavimas priėmė pa
geidavimų, kad ne ik bendruome
ninės organizacijos, bet ir pavie
niai lietuviai dar didesniu atsidė
jimu remtų lietuviškas mokyklas 
ne tik medžiagiškai, bet ir dva
siškai, kad visoms lietuviškoms 
jaunimo organizacijoms būtų tei-

kiama koncentruota parama. Vi
si Australijos lietuviai privalo 
veikti ta kryptimi, kad kiekvie
na lietuviška jaunmio organizaci
ja, kiekvienas kultūrinis sambū
ris jaustų, jog už jų nugaros sto
vi jų nuoširdūs rėmėjai. Ir ta pa
rama turi būti konkreti, efekty
vi ir pajungta bendram lietuviš
kam tikslui. Tie pageidavimai bus 
įgyvendinti tik tada, kai visi lie
tuviškais reikalais besisielojų lie
tuviai jaus pareigų prisidėti prie 
jaunimo ir kultūrinių organizaci
jų veiklos, teiks jiems pagelbų, 
talkininkaus, aktyviai dalyvaus jų 
rengiamuose pasirodymuose ir 
t.t.

Krašto Tarybos atstovai dide
lio dėmesio rodė Krašto Kultū
ros Tarybai, džiaugėsi jos ligšio
line veikla ir pareiškė noro, kad 
ateities suvažiavimuose būtų ryš
kinama kultūrinė atskirų koloni
jų veikla. Tam tikslui kiekviena 
apylinkė, kaip suvažiavimas pa
geidavo, turi teikti Krašto Kul
tūros Tarybai savo veiklos apys
kaitas, kurios, jas suderinus, su? 
darys bazę būsimoms kultūrinės 
veiklos diskusijoms ir kultūrinio 
darbo plėtimui; kultūrinė veikla 
ateityje .. bus diskutuojama pir
muose posėdžiuose.

• * *
Liečiant atskirus suvažiavime 

iškilusius klausimus, priekin iš
plaukia trys paskaitos, sakyčiau, 
referatai. Juos paruošė p.p. J.J. 
Bačiūnas, J. Kedys ir V. Kazokas. 
Pirmųsias dvi galima laikyti pa
vienių asmenų samprotavimais, o 
antroji ėjo kaip Krašto Kultūros 
Tarybos kultūrinės veiklos dekla
racija.

J.J. Bačiūno paskaita, kurios 
išklausė dalis Adelaidėn suvažia
vusių svečių ir vietos lietuvių, 
savo esme buvo informacinė, su
pažindinanti su Amerikos lietuvių 
veikla. Prelegentas akcentavo, 
kad bendruomeninėn veiklon yra 
įsijungusios visos srovės ir visų 
pakraipų žmonės, siekdami ben
dro tikslo kovoti už Lietuvų ir 
puoselėti lietuviškumų.

Būdinga, kad ši paskaita nebu
vo parinktų žodžių ir sųvokų rin
kinys, bet iš taurios lietuviškos 
širdies plaukius balsas gimti, gy

venti ir mirti lietuviais, aktyviai 
kovojančais už visa tai, kas lie
tuviška ir kas brangu Lietuvai. 
Ir ta kova už lietuviškumų negali 
būti priverstinė. Ji turi plaukti 
iš širdies gilumos.

Antroji paskaita (J. Kedžio) 
lietė specifinį klausimų — lietu
vių santykius su australais kul
tūriniu, ekoniminiu ir politiniu 
požiūriu. Svarstant dienotvarkę, 
vienas atstovas buvo iškėlęs pa
siūlymų, tų paskaitų visai išjung
ti iš dienotvarkės, nes santykių 
su australais klausimas stovįs už 
suvažiavimo kompetencijos ribų. 
Tačiau visi Krašto Tarybos ats
tovai, išskyrus siūlytojų, pareiškė

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos suvažiavi
mas, įvykęs Adelaidėje 1962 m. 
gruodžio 28-31 dienomis, reiškia 
nuoširdžių padėkų:

Meno Dienoms rengti Komite
tui, ypatingai jo darbo štabui, ku
riam taip energingai vadovavo 
Krašto Kultūros Tarybos Dainos 
ir Muzikos sekcijos seniūnas ir 
Krašto Kultūros Tarybos įgalio
tinis Meno Dienoms ruošti muz. 
V. Šimkus;

Visiems Meno Dienose dalyva
vusiems chorams, jų vadovams, 
visiems menininkams, literatams, 
teatralams, jų vadovams, tautinių 
šokių grupėms, jų vadovėms;

Visiems sporto klubams ir vi
siems sportininkams, susibūrusie- 
ms pasivaržyti sportiniuose susi
tikimuose. Ypatinga padėka pri
klauso Adelaidės sporto klubo 
pirmininkui p. J. Jaunučiui ir vi
sai to klubo valdybai;

Adelaidės apylinkės valdybai ir 
jos pirmininkui inž. K. Tymukui;

ALB Moterų Sekcijai, kuri savo 
nuoširdžioj globoj laikė ne tik su
važiavimo dalyvius, bet taip pat 
visus meno ansamblius ir spor
tuojantį jaunimų;

Adelaidės Lietuvių Sųjungos

valdybai ir jos pirmininkui V. 
Raginiui. 

* * *
Krašto Tarybos atstovų suva

žiavimas reiškia pageidavimų, kad 
būsimuose suvažiavimuose kultū
riniai reikalai būtų svarstomi pir
muosiuose posėdžiuose; ypatingas 
dėmesys turi būti kreipiamas į 
lietuviškas mokyklas ir į visas 
jaunimo organizacijas. Joms turi 
būti teikiama ne tik medžiaginė 
pagelba, bet ir nuolatinis morali
nis skatinimas.

♦ » »
Krašto Tarybos .suvažiavimas 

pageidauja, kad būsimuose suva
žiavimuose būtų plačiau nagrinė
jami atskirų kolonijų kultūriniai 
pasireiškimai. Tam reikalui kiek
viena apylinkės Kultūros Taryba 
ar jos pareigas einantis kitas jun
ginys pateikia Krašto Valdybai 
savo veiklos apyskaitų raštu.

• * *
Krašto Tarybos Atstovų suva

žiavimas taria, kad lietuvių, san
tykiuose su australais ir Lietuvos 
propagavimdi bazę sudaro p. J. 
Kedžio paskaita: “Lietuvio san
tykiavimas su australais visuome
niniu, kultūriniu ir politiniu po
žiūriu”.

noro paskaitos išklausyti. Paskai- 
tije iškeltos mintys suvažiavimo 
buvo šiltai priimtos ir savo pa
geidavimuose suvažiavimas pa
reiškė, kad J. Kedžio paskaitos 
principai sudarytų gaires lietu
vių santykiams su australais. Rei
kia manyti, kad atitinkamu lai
ku ta paskaita bus paskelbta vie
šai.

“Dabarties rūpesčiai ir ateities 
uždaviniai” — Krašto Kultūros 
Tarybos paskaita, skaityta V. Ka
zoko, susirinkimo buvo priimta 
kaip bazė mūsų kultūrinei veik
lai puoselėti. Naujiena šioje pas
kaitoje buvo išvedžiojimai, kad 
nutautėja ne tik jaunimas, bet ir 
senimas, gimęs ir augęs dar ne
priklausomoj Lietuvoj.

(Nukelta į psl. 4)

TAUTOS FONDAS 
Vadovaudamasi 1960 m. Kraš

to Tarybos pasisakymu už vienin
gų vadovybę ir vieningų fondų, 
Krašto Valdyba nesiangažavo vie
nam kuriam fondui, bet ir nesi
priešino, jeigu vienoks ar kitoks 
fondas bandė vystyti savo veiklų 
privačia iniciatyva. įsisteigus 
Tautos Fondo Atstovybei Krašto 
Valdyba jai perdavė visus doku
mentus, kuriuos globojo susilikvi- 
davus buv. Tautos fondo atstovy
bei, o piniginį atsiskaitymų su
tvarkė tiesiog su Tautos Fondo 
Vyriausia Valdyba betarpiškai. 
Visi dabar veikiančios Tautos 
Fondo Atstovybės Australijoje 
Krašto Valdybai viešai pareikšti 
priekaištai neturi jokio pagrin
do.

★
Baigdamas savo išsamų prane

šimų Krašto Valdybos pir-kas p. 
B. Daukus dar palietė Krašto 
Valdybos santykiavimų su atski
rų apylinkių valdybomis, kaiku- 
riomis net nusiskųsdamas, kad 
nepalaikomas reguliarus ryšys, 
kas apsunkina visų administraci
nį darbų. Galop pir-kas priminė, 
kad pereitais metais melbourniš- 
kis studentas Antanas Fišeris pa
traukė australų teisman buv. 
M.P. redaktorių J. Vėteikį, Kraš
to Valdybų ir spaustuvę “Mintį” 
už Mūsų Pastogėje paskelbtų 
straipsnį “Kas atsitiko su Mel
bourne studentais” 1961 m. lap
kričio 14 d. Nr. 45. Byla tebėra 
eigoje ir jokių komentarų tuo 
reikalu neduota.

Taip pat taria, kad tautinei 
kultūros srityje bendruomenė va
dovaujasi tais principais, kurie 
buvo išdėstyti Krašto Kultūros 
Tarybos nario p. V. Kazoko pas
kaitoje: "Šios dienos rūpesčiai ir 
rytojaus uždaviniai”. 

» « *
Krašto Tarybos atstovų suva

žiavimas užgiria p. J. Bačiūno 
pranešimų Lituanistinės enciklo
pedijos anglų kalboje leidimo su
manymų ir pažada bendruomenės 
paramų.

★
Australijos Lietuvių Bendruo

menės Atstovų suvažiavimas, su
sirinkęs 1962 m. gruodžio 28-31 d. 
Adelaidėje, nutarė, kad Lietuvių 
Bendruomenė išeivijoje, kaip lie
tuvių tautos dalis, vietos įstaty
mų ribose turi dėti visas pastan
gas lieuvybės išlaikymui išeivijo
je ir galutiniam Lietuvos laisvės 
atgavimui. Vadovaudamasi, tais) 
tikslais, reiškiasi visais teisėtais 
būdais, ne tik lietuviškūmui išei
vijoje išlaikyti, bet ir politiškai 
galutiniam Lietuvos laisvės atga
vimui.

Lietuvių Bendruomenės išeivi
joje, kaip tautos dalis, ne tik 
kad siekia minėtų tikslų, bet tai 
veiklai vadovauja ir jų koordi
nuoja.

★
The convention of delegates of 

the Lithuanian Community in 
Australia, held in Adelaide on 
the 28th to 31st days of Decem
ber 1962, decided to express its 
appreciation to the Returned Sol
diers League of Australia for 
its action in unuovering the com
munist infiltration into the pub- 
its action in uncovering the com- 
and generally in exposing the 
treacherous activities of the com
munists individually and the 
Communist Party as a whole. It 
is pleasing to note that the R.S. 
L. is he first organization in 
Australia which, like the Lithu
anian Community here, is aware 
that the Communists must be ju
dged not according to the com
munist theory, and propaganda, 
but by their actual activities.

The Lithuanian Community in 
Australia offers your League its 
wholehearted support and co
operation in your League’s drive 
against communism.

S. Dunda, 
ALB Krašto Tarybos 

suvažiavimo sekretorius

Lietuvos ministeris prie Šv. Si- 
sto S. Girdvainis buvo priimtas 
Jo šventenybės Popiežiaus Jono 
XXIII bendroje audiencijoje su 
kitais diplomatinių misijų šefais 
ir patiekė šventųjam Tėvui Ka
lėdų bei naujųjų metų linkėjimus 
Lietuvos ir savo vardu.
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M ŪSŲ PASTOGE

Viena* ii kapitalinių parengi
mų antrosioie Lietuvių Meno 
Dienose Adelaidėje yra II-ji Dai
nų Šventė. Joje dalyvavo net 
penki chorai, kas sudarė drauge 
suėmus virš 170 dainininkų. Tiek 
dainininkų paruošti ir suburti į 
vienų vietų grandioziniam kon
certui yra milžiniškos apimties 
darbas, kuris liudija, kad Austra
lijos lietuviai ne tik pajėgūs to
kiems dideliams užsimojimams 
bet drauge ir giliai sųmoningi: 
meilė senajai lietuvių tautos kul
tūrai, meilė lietuviškai dainai pa
dėjo nugalėti visas kliūtis, įveik
ti milžiniškus nuotolius. Ne ma
žesnę meilę dainai ir dėkingumą 
dainininkams parodė ir miniomis 
susrinkę į Dainų Šventės koncer
tų Adelaidės lietuvių visuomenė 
ir iš tolimiausių Australijos kraš
tų suvažiavę svečiai. Erdvi Ade. 
laidės Town Hall salė tiesiog bu
vo perpildyta. Gruodžio 28 d. po-

JAUNŲJŲ MENININKŲ 
KONCERTAS

Gruodžio 30 d. 2 vai. p. p. Ade
laidės Lietuvių Namuose įvyko 
jaunųjų menininkų koncertas. 
Tai pirmas tokios rūšies ir tokio 
masto parengimas, kurį iš visų 
pusių tegalima vertinti tik tei
giamai. Jaunųjų talentų ir meni- 
ninių jėgų, tegu ir tebesančių 
mokyklos suole, įtraukimas į Me
no Dienų programą yra tik svei
kintinas. Didelis dalykas jaunuo
liui pasirodyti vietiniuose paren
gimuose, bet juo labiau skatinan
čiai veikia toks jo išėjimas į 
“tarptautinę” areną. Todėl apie 
tokio jaunųjų koncerto reikšmę 
ir prasmę net nereikėtų nė aiš
kinti.

Šiame jaunųjų menininkų kon
certe šalia adelaidiškių dalyvavo

DAILININKAI, FOTOGRAFAI
Neseniai pasibaigusiose Meno 

Dienose silpniausia vieta — vaiz
duojamasis menas. Ir tai ne dėl 
to, kad neturėtume dailininkų, bet 
dėl to, kad pripažinti dailininkai 
nerado reikalo pasirodyti lietu
viškai visuomenei.

Savais kaštais, aukodami savo 
metines atostogas buvo suskridę 
Adelaidėn gausūs chorai, skait
lingi būriai sportininkų, jauni ir 
seni menininkai, kultūrininkai, vi
suomenininkai. Visų jų bendromis 
pastangomis Meno Dienos virto 
lietuviškos kultūros demonstraci
ja. Dailininkai, deja, nepajėgė pa
siųsti numatytai dailės parodai nė 
po vieną savo kūrinį. Net ir tie 
kūriniai, kurie buvo Adelaidėje, 
“iškeliavo” į kitų vietų australiš
kas parodėles. Dailininkai garsi
nasi lietuviškuose leidiniuose, iš
augo ir subrendo lietuviškos bend
ruomenės aplinkoje, lietuviškos 
kultūros įtakoje; lietuviški reika
lai jiems turėtų būti lygiai tiek 
pat svarbūs, kaip ir kitų sričių 
kultūrininkams, besisieloj an tiems 
lietuviškumu..

Jei kiekvienas dailininkas būtų 
skyręs bent po porą paveikslų, 
dailės parodai skirta salė Adelai
dės Lietuvių Katalikų Centre bū
tų buvusi gražiai užpildyta.

Meno Dienų Komitetas jau iš 
seniau žinojo, kad dailininkai 
"šiuo metu negali savo kūrinių nu
matytai parodai pristatyti”. Tik 
vienas vietinis dailininkas L. žy- 
gas ir melbourniškis Vaičaitis bu
vo sutikęs surengti savo kūrinių 
parodą. Su MD Komiteto pirmi
ninku V. Šimkum — Žygas apžiū
rėjo parodai numatytas patalpas, 
parinko atskiriems paveikslams 
vietas, tačiau šventės išvakarėse 
ir jie nusprendė paveikslų nesta
tyti. Tai yra, švelniai tariant, ne
atsakingas suvedžiojimas.

Mažai pastebėta (jos niekas ne
populiarino) praėjo dviejų ade
laidiškių A. Kudirkos ir R. Dau- 
galio — kūrinių paroda, surengta 
Forestville stadijone. Buvo pasi
tenkinta sporto šventę atidarant 
paminėti, kad čia pat yra išsta
tyti dviejų dailininkų paveikslai. 
Forestville stadijonas labai dide
lis, išdalintas į tris dalis. Visas 
dėmesys buvo koncentruojamas 
pirmoj daly, kur vyko krepšinio 
varžybos.

II-JI DAINŲ ŠVENTĖ
pietyje buvo nutraukti visi *uva
žiavimų posėdžiai, sporto žaidy
nės, kad pats vakaras būtų lais
vas ir visi galėtų dalyvauti šioje 
meno iškilmėje.

Pats Dainų Šventės koncertas 
praėjo labai iškilmingai, padary
damas klausytojams neišdildomą 
įspūdį. Tarsi susipažinimui su 
klausytojais ir prisistatydami pir
miausiai pasirodė atskiri chorai, 
kiekvienas jų padainuodamas po 
tris dainas. Nors tai nebuvo kon
kursinis pasirodymas, vis tik bu
vo malonu adelaidiškiams ir sve
čiams iš kitų vietovių palyginti 
savo vietinį, įvairiomis progomis

girdėte chore su kitais.
Antroje koncerto dalyje sceno

je sustojo galingas jungtinis vi
sos Australijos lietuvių choras, 
kuriam dirigavo pakaitomis visi 
penki dirigentai. Sunku nupasa
koti tą jaudinantį įspūdį bolsi- 
klausant taip galingai ir darniai 
traukiamų mūsų skambių dainų. 
Galėjai pamanyti, kad tie visi 
dainininkai visą laiką buvo drau
ge mankštinti nes susidainavimas 
buvo tiesiog žavėtinas. Jungtinis 
choras padainavo 16 dainų, įskai
tant ir abu — Britų Imperijos ir 
Lietuvos — himnus. Daugeliui 
klausytojų akyse žvilgėjo ašaros

ir visa eilė menininkų iš kitų lie
tuvių kolonijų.

Koncerto pradžioje pasirodė 
jaunasis R. Strauskas smuikinin
kas — vienintelis šio meno atsto
vas visame koncerte. Lygiai tokia 
pat vienintelė deklamuotoja R. 
Jurgelionytė, kuri stebino klausy
tojus savo atmintimi — milžiniš
ką poemą “Gėlių puota” (N. Ras- 
tenio) padeklamavo vienu atsi
kvėpimu be jokios klaidos ir be 
jokio sutrikimo netgi su dekla- 
matorės polėkiu. Toliau sekė 
pianistai ir akordeonistai. Akor
deonistai: J; Germanaitė, M. Ma- 
nikauskaitė (iš Geelong), R. Ger
manaitė ir abi Germanaitės akor
deono duetu. Pianistai: G. Geny
tė (iš Canberra), R. Klimaitė, D.

II-SIOS LIETUVIU
Jakubauskaitė (iš Melbourn'e), E. 
Vaičiulytė (Melbourne), L. Rud- 
zinskas. Koncerto pabaigoje pasi
rodė ir sydnejiškiai “Bijūnėliai”, 
kurie nors pagal amžių ir neįeina 
į šių menininkų kategoriją, bet 
pagal savo pasiruošimą, gal būt, 
jie jaunesni už pačią šio koncerto 
jauniausiąją.

Nors šis jaunųjų koncertas at
rodė konkursinio pobūdžio (buvo 
numatytos premijos ir net suda
ryta jury komisija geriausiai pa
sirodžiusius premijuoti), tačiau 
labai gražiai ir pedagogiškai Me
no Dienų vadovas p. V. Šimkus 
reikalą išsprendė sužvejodamas!

t

reikiamą kiekį premijų ir premi
javo visus koncerto dalyvius. Iš 
tikrųjų šis koncertas ir nebuvo 
konkursinis, nes iš anksto niekur 
apie tai nebuvo skelbiama ir pa
galiau kaikurie koncerto dalyviai, 
kaip smuikininkas arba deklama- 
torė neturėjo varžovų. Varžytis 
galėjo tik pianistai ir akordeonis
tai. Galimas daiktas, kad tokie
ms menininkams labiausiai ir tik
tų konkursinis koncertas, tačiau 
tokiu atveju apie tai reiktų iš 
anksto skelbti nurodant atitinka
mas sąlygas. Reikia spėti, kad 
kitu atveju tai bus įvykdyta.

Sudarytoji vertinimo komisija

Kudirka buvo išstatęs 26 pa
veikslus — grafika 'medyje. R. 
Daugalis, jaunas dailininkas stu
dentas, jaunųjų dailininkų dvie
jose parodose laimėjęs pirmas vie
tas, išstatė čia 17 savo darbų. Kiti 
jo darbai buvo išstatyti Katalikų 
Centre kartu su keliais Antano 
Lapšio, Birutės Mikužytės ir kitų 
jaunųjų dailininkų kūriniais.

Kas buvo Lietuvių Namuose 
Adelaidėje Meno Dienų proga, be 
abejonės pastebėjo foyer sienas 
išpuoštas Lietuvos miestų herbais. 
Tai yra dailininko Al. Kudirkos 
kruopštaus darbo vaisiai. Jis taip 
pat gražiai tautine juosta, paga
minta iš atskirų medžio gabalėlių, 
išpuošė Lietuvių Namų scenos 
frontinį aprėminimą. Gėrėdamasis 
šia originalia juosta Australijos

A.J.

MATĖME “VILNIŲ”!
PIRMAS REPORTAŽAS IŠ JUBILIEJINĖS "VILNIAUS” STOVYKLOS

paklausiau. “Lietus, broli, manoMūsų mašinėlė švelniai purp
dama paliko Adelaidės priemies
čius ir dvigubu plentu vilko mus 
skautų jubiliejinės stovyklos 
link. ,

“Už pušyno, už eglyno gyven' 
strielčius su šeimyna” uždainavo 
kas tai, ir iš tikro visų dėmesys 
nukrypo į retai čia Australijoje 
matomą pušų mišką. Greit pasu
kę dešinėn ir keliais vingiais nu
sileidę žemiau pakalnėn prava
žiavom vartus į mišką ir vėl pa
kilę ant mažo kalnelio pamatėm 
čia pat mažo upeliūkščio slėnyje 
stovyklavietę. Pamažu leidomės 
žemyn pasigėrėdami gražiu vaiz
du. ’

Dešinėje kelelio pusėje ošė pu
šys ir sidabriniais lietaus lašais, 
lyg deimančiukais pasipuošusios 
žvilgčiojo šelmiškai į kitą upelio 
pusę, kur vietiniai australiški 
medžiai susispietę būreliais lyg 
stebėjosi, kas čia dabar vyksta. 
O čia dėjosi daug prašmatnių da
lykų. Kelios palapinės jau iš pe
reitos dienos buvo priglaudusios 
moteriškos stovyklos dalies vado
vybę, kuri dabar, ryto lietaus iš

lietuvių bičiulis J. J. Račiūnas 
pareiškė, kad ją turėtų pamatyti 
ir platesnis pasaulis. Kudirka šiuo 
metu visą dėmesį kreipia į grafi
ką medyje.

Vienas erdvus kambarys Lietu
vių Namuose buvo skirtas tauto
dailės parodėlei, kurią suorgani
zavo dailininkė Ieva Pocienė tik 
ką baigusi Adelaidės Universitetą 
susiskolindama visus eksponatus iš 
vietos lietuvių. Dominavo lietu
viško darbo staltiesės, rankšluos
čiai, atsivežti arba dabar jau gau
ti iš Lietuvos. Juos papildė medžio 
raižiniai, medinis kryžius ir t. t. 
Vienas parodos lankytojas pareiš
kė: — Kambario kūtėse galėtų sto
vėti lietuvaitės tautiniais atskirų 
Lietuvos kampų drabužiais...

Kaip šio lankytojo, taip ir kitų, 
norams niekada nebus galo. Kaž
kas čia pasigedo ir pačios daili
ninkės J. Pocienės tautodailės mo- 

prausta, sutikinėjo atvykstan
čius. Vis daugiau ir daugiau rin
kosi skautų, kas tėvelių atvežti, 
kas autobusais atgabenti.

Filisterės S. Pacevičienės dali
niai pradėjo dėstytis prie pirmo
jo kelio ir iš kažkur atsiradęs 
gražus užrašas “Antakalnis” lyg 
ir. suteikė dvasią visai pastovyk- 
lei. Palapinės ėmė kilti vienoje 
kelio pusėje, tarp pušų, kur dau
giau pavėsio. Jauni džentelmenai 
padeda kelti palapines, padeda ir 
ne taip jaunas vienas melburnie- 
tis. “Tai dyvai” šypsodamasi su
šnabžda vienos skautukės mamy
tė ”o aš buvau įsitikinusi kad jis 
darbo, kaipo tokio, nemėgsta...” 
Dvasia visus užbūrė... Kiek ar
čiau prie stovyklos vartų “ligo
ninės” palapinės rajonas šukuo
jamas pačios sveikatos ministe- 
rės dr. Maželienės. Kiek toliau, 
kairėje kelio pusėje stovyklos ka
pelionas kun. sktn. Pr. Dauknys 
su dažų dėžute ir teptuku taiks
tosi prie koplytėlės. Ties tilteliu 
upelyje sktn'. Vanagas užrašus — 
iškabas skalauja. "Nejaugi, bro
li skautininke, kiekvieną rytą ir 
užrašus reikia prausti”?, priėjęs

— įspūdi* buvo perdaug didinga* 
ir jaudinanti*, kad kita* įsteng
tų nuslėpti krūtinėje kilusį grau
dulį.

Šios atmintino* šventė* daly
viai: Newcastle chorai, vad St. 
Žuko (26 dainininkai), Geelong 
choras, vad. M. Kymanto (22 dai- 
nin.), Adelaide “Lithuania” cho
ras, vad. V. Šimkau* (43 dain.), 
Melbourne Lietuvių Dainos Sam
būris, vad. A. Čelno* (44 dain.) 
ir Sydney choras “Daina”, vad. 
K. Kavaliausko (39 dain.). Visi 
šie pasišventėliai dainos mylėto
jai gyvena ir dirba vienu idealu: 
žavėti ir žadinti lietuvius per lie
tuvišką dainą.

★
Nors koncertas ir gerokai už

sitęsė ir nors patys dainininkai

tyvais pagaminto Rūpintojėlio, 
kuris buvo išstatytas Festival of 
Arts metu Adelaidėje ir kurio 
reprodukcija tilpo knygoje “Blez
dingėlės prie Torrenso”. Treti ieš
kojo, kur galima rasti bent foto
grafines nuotraukas tų originalių 
I. Pocienės sukurtų stacijų, puo
šiančių tik ką pašventintą naują 
Adelaidės bažnyčią.

» "♦ *

Salę, kuri buvo skirta dailės 
parodai, Meno Dienų metu buvo 
užėmusi gausi, pilna originalių ir

LITERATŪROS VAKARAS -
Po Dainų Šventės bene geriau

siai pavykęs parengimas . antro
siose Lietuvių Menė Dienose, Tai 
tikrai kultūringai ir sklandžiai 

iškabas purvu nudažė, negi gali 
tokias kabinti”, ir parodė ranka 
į dar toliau išdėstytas iškabas. O 
gi žiūri ten žolėje stovyklos var
das “Vilnius”, berniukų pastovy- 
klės vardas “Panėriai”, toliau 
“Aušros Vartai”, didelėm raidėm 
“Lietuviais esame mes gimę”, 
"Virtuvė”, na ir ' “Patogumai”, 
žodžiu viskas, kas mažam mies
tui būtina. Paštas jau įrengtas, 
iš medžio žievės laiškų dėžutė jau 
laukia interesantų. Toliau už 
pašto šalutiniam kelyje berniu
kai ruošia palapines. Čia, žino
ma, ir didieji stovykos šulai: 
skautininkai V. Neverauskas Ža
lys, Vaitkus ir kt.

Toliau ir aukščiau įkalnėn lyg 
pusė nupjautos statinės Nielsen 
barakas priglaudė kulinarijos ex- 
pertus. čia keturios virtuvės ci- 
linderių gazo maitinamos ruošia 
maistą jauniems šarančiams. Se
nieji šarančiai sudoroję Adelai
dės lietuvių šaldytuvų turinį pa
kilę spiečium išskrido kas sau pa
likdami jaunuosius žaliajame miš
ke dar kiek ilgiau pasiganyti. At
rodo, kad tas pasiganymas bus

TEATRAS
Gruodžio 29 d. Australia Hall 

salėje (Adleaidėje) įvyko Ade
laidės teatralų pasirodymas. Ilgą 
laiką visoje Australijoje lietuvių 
tarpe garsėję Adelaidės lietuvių 
teatro parengimai kaip pirmau
jantieji, šiuo lemiamu momentu 
daugelį gerokai apvylė: tai bene 
silpniausias parengimas Meno 
Dienų programoje, nors daugelis

ir buvo išvargę 'ne vien tik nuo 
įtampos, bet ir bedainuojant, ta
čiau tuoj po koncerto visi daini
ninkai ir jų kviestieji svečiai su
simetė Adelaidės Lietuvių Na
muose, kur jų * laukė jau Moterų 
sekcijos paruošta vakarienė. Čia 
jie galėjo atsikvėpti, arčiau susi
pažinti ir pagyventi savame ele
mente. Tai buvo toks nuotaikin
gas ir kultūringas vakaras-, koks 
retai tepasitaiko. Apie šio vaka
ro nuotaikas iškalbingiausiai liu
dija tas faktas, kad net Pulgis 
Andriušis, šiaip dainuojąs daina.* 
iš antro galo, negalėjo susilaiky
ti nepadainavęs augštaičių him
no.

L.K.

iš pianistės D. Oldham, smuiki
ninko Pr. Matiuko ir chorvedžio 
K. Kavaliausko, iš dalyvavusių 
koncerte išskyrė šiuos jaunuosius 
menininkus: iš akordeonistų I-ji 
M. Manikauskaitė (Geelong), II- 
-ji J. Germanaitė ir III-ji R. Ger
manaitė. Pianistams: I-ji K. Ru- 
dzinskui, II-ji E. Vaičiulytei 
(Melbourne) ir Hl-ji G. Genytei 
(Canberra). V.

pasigėrėjimą sukeliančių foto 
nuotraukų paroda, kurioje devyni 
fotografai išstatė 68 foto paveiks
lus. Dominavo Adelaidės Foto Mė
gėjų Būrelis, . (6 atstovai), du 
būreliui nepriklausą adelaidiškiai 
ir vienas iš Victorijos (V. Bosi- 
kis).

Išįstatyti paveikslai buvo pre
mijuojami. I ir II vietą laimėjo 
FM būrelio atstovas A. Budrys, o 
III J. Vebrys. Taip pat buvo iš
duoti keturi pagyrimo lapai: pir
mas K. Požėrai, II ir III A. Bud
riui, IV Br. Leščiui. V. Minvydas.

praėjęs gruodžio 30 d. Adelaidės 
Lietuvių Namuose vakaras, kurį 
organizavo Pulgis Andriušis ir 
pravedė visų Lietuvių Meno Die
nų Adelaidėje vadovas V. Šimkus.

šio vakaro programą išpildė 
beveik vieni adelaidiškiai įskai
tant tik vieną svečią iš Sydney — 
V. Kazoką.

Nors tai buvo sekmadienio va
karas ir Adelaidės lietuviai bei 
suvažiavę svečiai po daugybės 
posėdžių ir eilės turiningų vaka
rų gerokai išvarginti, vis tik į šį 
paskutinį Meno Dienų programos 
punktą — literatūros vakarą — 
koncertą susirinko ypatingai gau
siai. Tai buvo galima sakyti, rin
ktiniai klausytojai, kurie labai 
šiltai priėmė to vakaro meninin
kus ir, reikia spėti, nebuvo ap
vilti.

Du poetai — J. Rackus ir V. 
Kazokas paskaitė po šešis eilė
raščius dalyvaudami abiejose va
karo dalyse, Pulgis Andriušis 

malonus visiems. Vadai prityrę 
ir nuoširdūs, nors ir griežtumo 
jiems netrūksta. Nors milžinas 
plūgas — greideris ir padarė ug
niai užkirsti barus, bet vadovy
bė griežtai neleidžia cigaretei 
stovykloje pasirodyti. Linksma 
pasidarė, kai pats vadų vadas pri
ėjo prie vieno pono ir paprašė 
tuoj cigaretę užgesinti, nes čia 
rūkyti draudžiama. “What’s 
that?” išvertęs akis paklausė pi
lietis. Pasirodo, kad tai buvo au
tobuso šoferis, kuris lietuviškai, 
kaip ir daugelis kitų stovyklauto- 

iš kitur tikrai tikėjosi malonios 
staigmenos, juo labiau, kad net 
iš anksto nebuvo skelbiama, su 
kokiu spektakliu adelaidiškiai 
vaidintojai pasirodys, šį vakarą 
sudarė du vaidinimai: J. Gučiaus 
režisuotas ketvirtasis paveikslas 
iš J. Griniaus dramos Gulbės gies
mė. ši ištrauka buvo skaitytinė, 
tačiau, atrodo, labai paskubomis 
paruošta, nes žiūrovui įspūdžio 
nepaliko ir ypač buvo apsilenkta 
su tokiu atveju būtiniausiu daly
ku — įvadu, apie ką čia kalbama. 
Juo labiau, kad šiuo atveju tebu
vo tik veikalo ištrauka, ne visas 
kūrinys. Toliau sekė antrasis 
spektaklis — komedija “Slidus 
pusmilijonis”, rež. Z. Kučinsko. 
Adelaidiškių jau anksčiau maty
tas ir apie jį jau buvo rašyta 
anksčiau, tad ir šiuo kartu nieko 
naujesnio neįmanoma pasakyti. 
Nors patys vaidintojai vietomis 
ir puikiai suvaidino, tačiau pats 
veikalėlis pats savyje toks jau sil
pnas, kad vaidintojų ir režiso- 
riaus pastangos sutirpo jo men
kystėje. Daugelis, ypač iš svečių 
tikėjosi daug daugiau, tačiau šiuo 
kartu gerokai apsivylė, šalia visų 
kitų Meno dienų parengimų šisai 
teatro vakaras ir žiūrovų atžvil
giu buvo bene pats skysčiausias.

STUDENTAI
Studentai, kurių dalis priklauso 

sporto klubams, dalis tautinių šo
kių grupėms, savo suvažiavimą 
Adelaidėje (septintas iš eilės) tu
rėjo derinti su bendrais pasirengi
mais. Nežiūrint jų gausumo, stu
dentai atrado pakankamai laiko 
visur pabūti, apylinkes aplankyti, 
pasilinksminti (jie būtų ne stu
dentai, jeigu nesilinksmintų) ir 
apsvarstyti savo grynai studentiš
kus reikalus.

Suvažiavimo atidaryme jie iš
klausė senesnės kartos atstovo (L. 
Garbaliausko) minčių žiupsnelio, 
iškilmingoj atidarymo vakarienėj 
džiaugėsi lauretu Ruigiu . Andriu- 
šiu, posėdžiavo valdybose, bend
rame visų suvažiavusių studentų 
susirinkime, specialiame seminare 
plačiai diskutavo temą: Lietuvio 
studento proto dilema — teorijos 
ir praktikos konfliktai, šiame se
minare prelegentais buvo kun. P. 
Dauknys MIC, gen. št. maj. A. 
Levickis ir neseniai Adelaidės 
Universiteto ekonomijos skyrių 
baigęs J. Arminas (šiuo metu jis 
perima redaguoti Adelaidės Lie
tuvių Žinias). V.M.

KONCERTAS
pirmuoju išėjimu paskaitė dailio
sios prozos dalykėlį “Kelionė į 
atlaidus”, tarsi susemdamas ir iš
reikšdamas visų adelaidinių suva
žiavimų ir parengimų nuotaikas, 
ir antroje dalyje linksmą feljeto
ną “Kur mano mandatas?”

Muzikinėje vakaro pusėje pir
moje dalyje išgirdome gerai pa
žįstamą dainininkę A. Gučiuvienę 
ir smuikininką Pr. Matiuką. Ant
roje dalyje žavėjomės daininin
kės G. Vasiliauskienės solo dai
nomis, pianistės D. Oldham pia
no solo ir pabaigoje dainininkių 
A. Gučiuvienės ir G. Vasiliaus
kienės darniais duetais. Daininin
kėms ir smuikininkui akompona- 
vo pianistė D. Oldham.

Tenka tik pasidžiaugti tokiu 
darniai sukomponuotu ir tiesiog 
pavyzdingu vakaru: nieko nebu
vo perkrauta, ištęsta arba’ užvil
kinta.

N.N.

jų, nelabai tesuprato...
Tuo tarpu jau laikas atėjo 

man grįžti namo. Atsigėręs skai
draus vandenėlio iš pieno bido
no, atsisveikinęs su dukra ir su
krovęs šeimos likutį į mašiną šu 
ramia širdim patraukiau Adelai
dės link. Prie pušyno, prie egly
no palikau jaunimą gerose ran
kose, gražioje aplinkoje ir ma
lonioje dvasioje, kur su darbu ir 
maldh tikiuosi jie priartės prie 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui” pil
nutinio įgyvendinimo savo širdy
se ir protuose.
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I LIETUVIUS
B ran y ūs tautiečiai ir tautietės 

krašte ir užsieny.
Kaip kas metai, aš kreipiuosi į 

Jus naujųjų metų išvakarėse, pa
teikdamas Jums širdingus sveiki
nimus Lietuvos diplomatinės tar
nybos vardu, tai yra tų Lietuvos 
diplomatų vardu, kurie paskirti 
paskutinės mūsų vyriausybės ir 
naudodamiesi daugelio svetimų vy
riausybių nepripažįstančių Lietu
vos aneksijos, palankumu, ištiki
mai tarnauja lietuvių tautai, dirb
dami Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui.

Aš negaliu reikšti jokių pažadų 
tuo svarbiausiu mums visiems 
klausimu, kuris yra visados gyvas 
mūsų širdyse.
Niekas dar negali pasakyti, kada 
mūsų tauta galės įvykdyti savo 
teisę — atstatyti savo laisvą, ne
priklausomą valstybę ii- pati tvar
kyti savo gyvenimą, bendradar
biaudama su civilizuotuoju pasau
liu, kaip ji tai darė ligi sovietų 
okupacijos.

Tačiau remdamasis aiškiais duo
menimis, kasdieniu patyrimu, aš 
galiu pasakyti du dalyku. Viena, 
kad niekas, išskyrus sovietus, ne
ginčija lietuvių tautos teisės su
grįžti į nepriklausomą gyvenimą. 
Nėra Vakaruose atsakomingo val
stybės vyro ar vyriausybės, kurie 
laikytų Lietuvą neturint teisės 
užimti priklausančią jai vie
tą suvereninių tautų bendruo
menėje. Ir antra, kad vi
same civilizuotame pasaulyje, vi
sur, kur nesiekia sovietų valdžia, 
tautų apsisprendimo teisė yra įgy- 
jusi visuotinį neginčijamą pripa
žinimą ir yra vykdoma. Vien tik 
Afrikoje, 200 milionų žmonių tu

ri savo valstybes. Nuo II-jo pa
saulinio karo galo ta teise pasi
naudojo 1 miliardas žmonių kolo- 
nialinėse teritorijose Azijoj ir Af
rikoj. Tų žmonių valstybės daly
vauja lygiomis teisėmis su visom 
kitom Jungtinėse Tautose ir kito
se tarptautinio bendradarbiavimo 
organizacijose, — tose organizaci
jose, kuriose Lietuva, būdama ne
priklausoma, turėjo savo garbin
gą vietą.

Neteisybė, kad mažos valstybės 
negalinčios egzistuoti nepriklau
somos, kaip tai tvirtina sovietai, 
siekdami pateisinti Lietuvos ir ki
tų Baltijos Valstybių užgrobimą. 
Neteisybė, kad t— vis sovietų tvir
tinimu — esantieji tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos kraštai ne
galį išsilaikyti ir turį priklausyti 
arba Vokietijai arba Sovietų Są
jungai. Islandija, Liuksemburgas, 
Mauretanija yra daug mažesnės 
už Baltijos Valstybes, Belgija, 
Šveicarija tokio pat didumo kaip 

Iš VLIKo PIRMININKO DR.
PAVERGTAJAI

Broliai ir Sesės!
Baigiasi didžiojo mūsų tautos 

atgimimo ir laisvės dainiaus Mai
ronio metai, šis mūsų tautinės 
dvasios galiūnas, tebegyvendamas 
rusų, kaip ir jūs dabar, priespau
dos . laikus, išpranašavo Lietuvai 
laisvę. Jis ja tikėjo, jos viziją 
matė ir laisvės sulaukė, nepaisant, 
kad tuomet, kaip ir dabar, rusams 
kraštą valdant, buvo tamsu ir 
juoda.

Daug ką rusiškieji komunistai 
pernai žadėjo, įvairius planus siū
lė. Ne maža laiko buvo sugaišta 
planams ruošti ir administracijai

KRAŠTO ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
(Žiūr. pradžią psl. 2)

Baltijos Valstybės, bet niekas Va
karuose neneigia jų teisės į ne
priklausomybę ir prieš jas nesi
kėsina. Pakanka vien tik gerbti 
tarptautinę teisę ir vykdyti tarp
tautinį solidarumą, kad kiekviena 
tauta, kad ir kaip maža ji būtų, 
galėtų, jei nori, būti politiniai bei 
ekonominiai savarankiška,.

Šis laiko tarpas — Kalėdų ir 
Naujųjų Metų tarpas — yra Kris- 
apšviestas. Atgyja žmonėse tikė
jimas, viltis, nes Kristaus moks
las uždėjo neišdildomą žymę žmo
nių ir tautų gyvenimui, nurodyda
mas, kas yra tiesa, kas yra teisin
gumas. Prieš tą mokslą sovietai 
veda Lietuvoje negailestingą ko
vą, kaip lygiai jie kovoja .prieš 
lietuvių tautos laisvės troškimą. 
Tebūnie mumyse gyvas tikėjimas, 
kad sovietai tą kovą pralaimės ir 
kad Lietuva prisikels nepriklauso
mam gyvenimui.

Toks yra Naujųjų Metų linkė
jimas, kurį kartu su karštais svei
kinimais reiškiu tautai krašte ir 
užsienio lietuviams.

A. TRIMAKO ŽODŽIO 
TAUTAI

kaitalioti, bet reikalavimas dau
giau dirbti už tą patį vargšaną 
atlyginimą liko nepakeistas. Prie
šingai, kasdieninių prekių kainos 
buvo dargi pakeltos. Išpūstomis 
kainomis buvo norima nuslėpti 
prekių trūkumą.

Su išnaudojimu žmonės yra ko
voję nuo pat istorinių laikų. Toji 
kova tebetęsiama ir vyks, kol ko- 
lonialinis išnaudojimas bus panai
kintas ne tiktai tolimuose žemy
nuose, bet ir Lietuvoje. Šia prasme 
neseniai vasisakė beveik visų lais
vųjų kraštų atstovai Jungtinėse 
Tautose. Jie pasmerkė sovietinį 

kolonializmą, kur jis tiktai palai
komas.

Šio tarptautinės politikos posū
kio akivaizdoje Maskva atsidūrė 
kaltinamųjų suole ir yra pasaulio 
opinijos spaudžiama leisti jos pa
vergtiems kraštams tvarkytis, 
kaip jie nori. Siekdami tačiau iš
laikyti okupuotuosius kraštus sa
vo kontrolėje, sovietai visaip ma
nevravo Kuboje ir kitur. Jų betgi 
pakrikę santykiai su Raudonąja 
Kinija, Maskvos reikalų nepage
rino.

Bandymas komunistinę sistemą 
gelbėti, pritaikant kai kuriuos ka
pitalistinius metodus ir būdus, 
nieko nepadėjo, nes žmonės liko 
pavergti, be reikiamo paskatini
mo ir iniciatyvos laisvės. Tai aiš
kiai parodo, kad ne komunizmo, 
bet laisvės ir laisvo ūkio yra atei
tis.

Neišgelbės rusų komunistų ver
gijos sistemos nė jų pastangos 
vis daugiau atgabenti rusų ir pri
mesti rusų kalbą, kultūrą ir pa
pročius. Visais laikais rusai ban
dė šiuo būdu veržtis į svetimus 
kraštus, bet niekur jie neprigijo 
ir niekur nesutapo su vietinių gy
ventojų tautinėmis nuotaikomis, 
siekiais ir reikalais.

Daugel metų neturėjome savo 
žodžio ir spaudos laisvės carų 
laikais, bet netapome rusais, nei 
stačiatikiais. Tolygiai dabartinė 
rusų komunistinė sistema nesu
rusins lietuvių tautos, nei nesu- 
komunistins jos. Tik ištvermin
gai turime puoselėti savo laisvės 
lūkesčius, tebetikėti Kalėdine 
dvasia ir ja gyventi. Sovietų ver
gijos laikas ribotas. Su ja šian
dien visi kovoja. Laisvės, taikos 
ir geros valios žvaigždė, ir ne kū
jis ir priekalas lems pasaulio ir 
Lietuvos rytojų.

Linkiu šviesesnių ir laisvesnių 
Naujųjų Metų, savųjų ir savo
sios kalbos ir kultūros meilės, ir 
giedresnių vilčių! Laisvė ir atei
tis bus jūsų!

1962 metais įtampa tarp Rytų 
ir Vakarų pasidarė kiek tamp
resnė, ypač po Kubos įvykių, bet 
nei sprendimo, nei katastrofos 
neiššaukė. Greita ir taikli ameri
kiečių akcija besiformuojantį 
raudonųjų židinį likvidavo, ir tuo 
tarpu reikalai tebėra kaip buvę.

Berlyno klausimas nė per žin
gsnį nepasistūmėjęs, nors buvo 
tikėtasi, kad po Kubos nepavyku
sio šūvio spaudimas bus nukreip
tas į Berlyną.

Erdvių tyrinėjimuose tiek ame
rikiečiai, tiek sovietai pasistūmė
jo gerokai į priekį: su didžiausiu 
atsargumu amerikiečiai išleido 
paskraidyti savus astronautus, 
kurių kiekvienas grįžo su patyri
mais, atskleisdamas daugiau ga
limybių. Sėkmingas buvo ir so
vietinių astronautų dvejeto ilgas? 
skraidymas. Amerikiečių paleis
tas komunikacijos satelitas ap
link žemę “Telestar” davė gerų 
rezultatų, kurie naudingi tiek 
komerciniu, tiek ir kariniu at
žvilgiais. Bandymai nuleisti ra
ketą ant mėnulio su moksliniais 
instrumentais nepavyko nei ru
sams, nei amerikiečiams. Prieš 
keletą mėnesių iššautoji raketa į 
planetą Venerą amerikiečiams 
daug kreditų neatnešė, nors pa
lyginamai ir būvi gana taikins 
šūvis.

Politikoje ideologinė įtampa 
tarp rusų ir kiniečių į metų pa
baigą gerokai paaštrėjo. Jeigu 
anksčiau šių dviejų galiūnų ne
sutarimai buvo daugiau grindžia
mi prielaidomis, tai paskutiniu 
metu tas plyšys pasidarė visai 
atviras.

Spalio mėnesį prasidėjęs Indi
jos ir raudonosios Kinijos pasie
nio karas nėra sustabdytas, nors 
patys kiniečiai ir jieškojo paliau
bų.

Po ilgų laisvės kovų liepos 1 
d. Alžerija gavo pilną nepriklau
somybę. Dėl to Prancūzijos pre
zidento C. de Gaulle pozicija ke
letą kartų ir buvo labai kritiška, 
tačiau prezidentas savo veiksmus 
grindė visos tautos pasitikėjimu, 
kuris po paskutinių referendumų 
tik pasitvirtino.

Amerikoje prezidento partija 
demokratai pergalingai laimėjo 
rinkimus steitų savivaldybėse ir 
tuo pačiu prezidento Kennedy 
vedama politika visame krašte 
sustiprinta.

Po ilgo tampymosi dėl vakarų 

N. Gvinėjos, Olandija pagaliau | 
nusileido ir savo ilgai turėtą ko- | 
Joniją perleido Indonezijai.

Gal būt, vienas svarbiausių ir į 
reikšmingiausių pasaulinių jvy- j 
kių yra visuotinis Katalikų Baž
nyčios susirinkimas Vatikane. 
Kaip iš susirinkimo programos | 
nuotrupų galima spręsti, jis gali J 
įnešti ne tik naujovių pačioje Ka
talikų Bažnyčioje, bet greičiau- i 
šia ir bus lemiamas žingsnis su- Į 
artinti susiskaldžiusią krikščiony- j 
bę. šios krikščioniškos vienybės J 
siekė ir darė sėkmingų žygių 
anksčiau visos kitos nekatalikiš
kos krikščioniškos bendruomenės* 
tačiau dabar apie susivienijimą 
kalba ir pats katalikų suvažiavi
mas.

Išskyrus bandymą su Kuba, 
šiais metais didesnės ofenzyvos 
sovietai neišvystė. Greičiausiai 
tam kelią pastojo vidaus ūkiniai 
sunkumai, kurie neužtušuojami ) 
nė komunistine propaganda.

Lietuviai pasaulyje šiais metais | 
turėjo ne pik žymių laimėjimų, I 
bet ir skaudžių nuostolių. Didę- I 
lis ir labai reikšmingas žingsnis | 
yra metų pradžioje sudarytoji I 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba. Jos darbai ir 
veikla pasirodys tik ateity, vis 
tik su šiuo autoritetu skaitomasi.

Amerikoje su dideliu pasiseki
mu metų pradžioje buvo pasta
tyta savimis jėgomis opera “Ai
da”, kas lietuvių išsisklaidžiusias 
jėgas žymiai sukonsolidavo. Ru
denį, lapkričio mėn. įvykęs Čika- 1 
goję lietuvių Kultūros Kongre
sas praėjo su mažesniu pasiseki
mu, negu kad buvo prieš penke
tą metų pirmasis.

Australijoje kovo 4 d. mirė 
Adelaidėje kun. J. Kungys. Lie
tuvoje mirė ark. T. Matulionį, 
o rugpjūčio 24 d. Amerikoje mi; 
rė prof. M. Biržiška. Tai yra 
skaudūs smūgiai lietuviams šia
pus ir anapus geležinės uždangos.

Australijos -liet, ben-nė šiais 
metais pagaliau išleido savo pir
mąjį metraštį. Metų pabaigoje be 
visos eilės organizacinių suvažia
vimų įvyksta ir antrosios Lietu
vių Meno Dienos, suorganizuotos 
Kultūros Tarybos rūpesčiu ir pa
stangomis, kurios savo apimtimi 
ir programa yra daug turtinges
nės, negu pirmosios Sydnėjuje. 
Tai yra didžiuliai 1962 metų lai
mėjimai.

Suvažiavimas gyvai išnagrinė
jo Krašto Valdybos veiklą, jos 
finansinę atskaitomybę. Atskirai 
buvo nagrinėjami Australijos 
Lietuvių Bendruomenės organo 
“Mūsų Pastogės” reikalai ir jos 
finansinė padėtis.

Sprendimuose buvo užgirta 
Krašto Valdybos veikla ir "Mūsų 
Pastogės” pasiimtoji linija.^ “Mū
sų Pastogė, kaip ir ligšiol, nesi
leis į diskusijas, tačiau atitaisys 
tendencingai iškraipomus faktus, 
kurių skelbimu apgaudinėjama ir 
klaidinama bendruomenė ir ku
riais norima sąmoningai pakenk
ti vieningam lietuviškam darbui. 
“M.P.” nekliudys niekam ir ne
nori, kad jai kiti kliudytų dirbti.

Vadovaujantieji bendruomenės 
organai laikysis neutralumo visų 
veikiančių fondų atžvilgiu, palik
dami jų organizavimo ir vadova
vimo reikalus atskiriems asme
nims, nors palieka nusistatymo 
siekti vieningos vadovybės ir vie
ningo fondo. 

* * *
Be aukščiau minėtų pageidavi

mų lietuviško švietimo, kultūri
nės veiklos ir jaunimo organiza
cijų atžvilgiu, kurį suvažiavimas 
įsakmiai akcentavo, pati Krašto 
Valdyba yra numačiusi ateityje:

a) pagerinti “Mūsų Pastogės” 
finansinę padėtį, sudarant atsar
gos kapitalą bent 500 svarų su
moje ;

b) sustiprinti Informacijos Tal
kos sudėtį ir pagyvinti jos veik
lą;

c) suruošti Meno Dienas, įjun
giant tautinių šokių pasirody
mus;

d) įvesti jaunimo sekmadie
nius;

e) išplatinti Metraštį ir gražiu? 
ti skolas pagal galimybę;

f) suorganizuoti bent 300 sva
rų premijai už geriausią 1963 m. 
lietuvišką knygą-romaną; prave
da Kultūros Taryba;

g) galutinai išstudijuoti ir, tei
giamu atveju, daryti žygių įsteig
ti pensininkų namus. Tai liestų 
ne vieną vietovę, bet visas kolo
nijas.

šis oficialus vieno gabalėlio 
išryškinimas yra būdingas vi
siems detaliai išdirbtiems ligšio
linės Krašto Valdybos darbams 

ir apyskaitiniams pranešimams. 
Jie palengvino ir pagreitino visą 
suvažiavimo darbą.

Tik vienas ateities darbas, bū
tent, premija už romaną, susi
laukė kritiškų pastabų. Kalbėda
mas dėl reikalo daugiau domėtis 
savaitgalio mokyklų reikalais ir 
jaunimo organizacijoįmis, Lietu
vių Skautų Sąjungos Australijos 
Rajono vadas V. Neverauskas pa
reiškė įsitikinimą, kad būtų ge
riau, jei ta premija būtų skiria
ma už tinkamo mokyklai vadovė
lio parengimą. Tačiau tas klausi
mas nebuvo plačiau padiskutuo
tas ir pasiliko atviras. Diskusijos 
galėtų būti tęsiamos spaudoje.

Dėl Meno Dienų, konkrečiai 
dėl jos dalies — dainų šventės, 
niekas viešai diskusijų nekėlė, 
tačiau privačiai — tiek Krašto 
Tarybos atstovai, tiek kultui i- 
ninkai pareiškė mintį, kad ir 
ateityje dainų šventėą susidėtų 
iš dviejų dalių, būtent iš pavie
nių chorų pasirodymo ir sujungtų 
chorų koncerto. Tuose pasikalbė
jimuose buvo nurodoma, kad pa
vieniai chorai gali geriau pakel
ti dainos kultūrą, padainuodami 
sudėtingesnes dainas, kurių su 
jungtiniu choru neįmanoma at
likti. Suliejimas visų chorų krū
von atimtų betkokią galimybę 
palyginti chorų pajėgumą ir iš
ryškinti jų pažangą. Toks sulie
jimas negalėtų prisidėti prie na
tūralaus noro gražiau ir muzika- 
liškiau pasirodyti. Tai būtų 
skriauda atskiriems chorams ir 
patiems choristams. Tose pačio
se diskusijose, vykusiose koncer
tų ir posėdžių pertraukomis, bu
vo iškelta kita įdomi mintis — 
tautiniai drabužiai visiems cho
ristams ir chorvedžiams. Abu šie 
klausimai yra diskusijų užuomaz
goje ir, atrodo, vertėtų juos nuo
dugniau panagrinėti spaudoje. 
Meno Dienos įvyks tik po dviejų 
metų. Laiko pakanka viskam iš
diskutuoti.

Į Meno Dienas plačiau įjun
giami tautiniai šokiai, atrodo, 
gaus direktyvas iš Adelaidės, ku
ri turi dvi bene žymiausias trem
tyje tautinių šokių specialistes po
nias Br. Lapšienę ir M. Greblin- 
nienę. Kultūros Tarybos atstovė 
p. Reisgienė, atrodo, susitarė su 

jom visais tautinius šokius lie
čiančiais klausimais. Galvojama 
net siuntinėti specialius instruk
torius į mažesnes kolonijas tau
tinių šokių grupėms sudaryti.

Veiklos planuose numatyti jau
nimo sekmadieniai būtų išplėti
mas kolonijose tos veiklos, kuri 
Adelaidėje žinoma Jaunimo šven
čių ir Jaunųjų menininkų pasiro
dymų vardu.

Daug sako sveikinimai, kuriuos 
gavo Krašto Tarybos atstovų su
važiavimas. Tie sveikinimai su
plaukė iš įvairiausių pasaulio 
kraštų, tačiau visuose reiškiamas 
tas pats troškimas sutelktom jė
gom puoselėti lietuviškumą ir ak
tyviai jungtis kovai atstatyti Lie
tuvos laisvę. Savo sveikinimuose 
tas mintis išreiškė diplomatijos 
šefas St. Lozoraitis, ministeris 
Londone B. K. Balutis, VLIKas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba, JAV LB Centro 
Valdyba, LB Kanados Krašto Val
dyba, Naujosios Zelandijos Kraš
to Valdyba, JAV Čikagos apygar
dos Valdyba. Pastaroji prie savo 
sveikinimo pridėjo 50 dolerių, pa
reikšdama, kad tai yra simbolinė 
auka jungiantis prie J. J. Bačiū- 
no suorganizuoto Lietuviškos šir
dies Fondo (pinigai perduoti 
Adelaidės Lietuvių Namams).

Tokius pat nuoširdžius sveiki
nimus pareiškė Lietuvių Skautų 
Sąjungos Australijos Rajono va
das, Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba, 
Australijos Lietuvių Studentų Są
jungos Valdyba ir tos Sąjungos 
1962 metų suvažiavimo dalyviai, 
ALB Albury apylinkės pirminin
kas ir valdybos nariai, L. V. S. 
“Ramovės” Sydney skyrius. Prie 
visų šitų organizacinių sveikini
mų telegramomis ir laiškais prisi
jungė J. Vaičaitis, V. Rastenis iš 
JAV ir .A. Mikaila iš Melboumo.

Savotišku dinosansu nuskambė
jo laiškas, gautas iš Tautos Fondo 
Australijos atstovybės atstovo p. 
Mauragio, kuris skundėsi, kad 
Krašto Valdyba jį ignoruojanti ir 
neatsakinėjanti į jo laiškus. Kraš
to Valdybos pirmininkas inž. 
Daukus tuo klausimu atstovams 
pareiškė, kad p. Mauragis, perim
damas Kultūros Fondui priklau
sančias bylas ir piniginę atskaito-

1 LV.S. Ramoves suvažiavimas
L. V.-S. “RAMOVĖS” pirmasis 

stlvažiavimas buvo gana gyvas, 
energingas; jo metu vykusiose dis
kusijose karštai diskutuota eilė 
lietuviškumo išlaikymą liečiančių 
klausimų. Kaip vienas ramovėnas 
pareiškė:

— Posėdžiavome tris dienas ir 
tris naktis. Posėdžių rezultatus 
parodys ateitis ir “Ramovės” dar
bai.

mybę, grubiai įžeidė tiek buvusią, 
tiek dabartinę Krašto valdybą, 
primesdamas nesąžiningumą ir t.t. 
Tų įžeidimų akivaizdoje jam buvo 
pareikšta, kad Krašto Valdyba 
neatsakys į p. Mauragio pasira
šytus raštus ir netalpins jo raši
nių “Mūsų Pastogėje”, kol jis ne- 
atšiprašys ir įžeidimų neatšauks. 
Tautos Fondo nesudaro vienas p, 
Mauragis ir Krašto Valdyba at
sakinės į visus TF raštus, pasi
rašytus kitų asmenų. Suvažiavi
mas patvirtino dabartinį Krašto 
Valdybos nusistatymą.

Be padėkų už sveikinimus, Su
važiavimas iš savo pusės išreiškė 
nuoširdžią padėką Meno Dienoms 
organizuoti Komitetui, visoms ta
me komitete dirbusioms organiza
cijoms ir to komiteto pirmininkui 
p. V. Šimkui, kuris, kaip Krašto 
Kultūros Tarybos įgaliotinis tas 
Meno Dienas 1962 m. organizavo 
ir pravedė. Įvertindamas tuos di
delius ir sunkius darbus, kuriuos 
teko atlikti, Suvažiavimas didžiuo
jasi parodytu pasiaukojimu ir pa
sišventimu. Tas pats suvažiavimas 
didžiai įvertino Adelaidės Moterų 
Sekcijos paramą visam sąskryd
žiui Adelaidėje, gėrėjosi Adelaidės 
apylinkės valdybos veiklumu. At
skirai buvo akcentuoti ir tie nuo
pelnai, kuriuos sukrovė Adelaidės 
lietuvių sporto klubas Vytis ir jos 
ilgametis pirmininkas p. J. Jau
nutis. • • *

Suvažiavimas priėmė dvi rezo
liucijas. Viena jų akcentuoja, kad 
Lietuvių Bendruomenė jungdama 
visus lietuvius lietuviškam darbe 
plačiausia to žodžio prasme, kar

Adelaidėje ramovėnai pakan
kamai judrūs. Juos išjudino sky
riaus pirmininkas č. Zamoiskis. 
Teigiama, kad viso susirinkamo 
metu jis bandė adelaidiškių jud
rumo dvasią įpūsti ir delegatams 
iš kitų skyrių.

Tvirtinama, kad savo nutari
mus ramovėnai atitinkamu laiku 
patys populiarins visuomenės 
tarpe.

V. Minvydas

tu vadovauja ir Lietuvos laisvini
mo akcijai.

Antroji rezoliucija bus siunčia 
RSL. Joje užtikrinama, kad Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė 
remia šios organizacijos! akciją 
prieš komunizmą ir yra pasiren
gusi teikti visokeriopą paramą 
šioje jos veiklos srityje.

Kita rezoliucija, reikalaujanti 
uždaryti komunistų partiją Aus
tralijoj, buvo atmesta grynai iš 
formalinės pusės, nes ji nebuvo 
pateikta rezoliucijų komisijai ap
svarstyti.

• • •
Visą suvažiavimo naštą ant sa

vo pečių nešė prezidiumas, sekre- 
tariatas ir mandatų komisija. Nuo 
Jų rūpestingumo priklausė viso 
suvažiavimo sėkmingumas. Dir
bant “viršvalandžius”, suvažiavi
mas vyko sklandžiai ir be trukdy
mų.

Suvažiavimui sėkmingai pirmi
ninkavo V. Linkus (Adelaidė), 
talkininkaujant I vicepirmininkui 
V. Bitinui (Cabramatta) ir II vi
cepirmininkui P. Brūzgai (New
castle).

t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
- ”

Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 
;; planus, specifikacijas ir apskaičiavimus,
į; Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.< *

Nors suvažiavimas jau seniai 
pasibaigė, bet sekratariatas vis 
dar tebeplūkia ruošdamas suva
žiavimo protokolą, atsakydamas 
į sveikinimus ir siųsdamas padė
kas bei sveikinimus visiems tiems, 
kuriuos suvažiavimas nurodė. Se- 
kretariatą sudarė trys adelaidiš- 
kiai: S. Dunda, M. Reinkė ir A. 
Mikeliūnas.

Smarkiai suktis turėjo mandatų 
komisija (M. Rudzenskas, V. Ne
verauskas ir A. Mikeliūnas, visi 
adelaidiškiai), kurie turėjo skai
čiuoti balsavimų rezultatus net ir 
tada, kai visi kiti suvažiavimo da
lyviai gardžiavosi Moterų Sekci
jos paruoštais pietumis.

Visos suvažiavime kilusios dis
kusijos buvo kultūringos. Pirmam 
posėdy pasireiškę “špagų sukry
žiavimai” suvažiavimo eigoje kaž
kaip savaime išnyko, reikalai su
sikristalizavo ir nuomonės išryš
kėjo.

Nors dienotvarkė, formaliai 
žiūrint, buvo išsemta, tačiau pas
kutinės dienos svarstymuose buvo 
jaučiama, kad laikas bėga labai 
greitai ir kad reikia paskubėti. 
Atstovai turėjo širdyse visą eilę 
rūpesčių, kuriuos laikė iki “klau
simų ir sumanymų” punkto. De
ja, dėl laiko stokos dalis klausimų 
liko neiškelti, dalis sumanymų ne
išryškinta.

Bendruomenės gyvenimas ne
prasidėjo suvažiavime ir jame ne
pasibaigė. Klausimai, kurie ne
buvo iškelti suvažiavime, gali bū
ti nagrinėjami spaudoje, sumany
mai, kurie nebuvo išryškinti, tu
rėtų būti ryškinami “Mūsų Pas
togėje”. Viešas bendruomeninių 
reikalų diskutavimas gyvenimo 
eigoje būtų naudingesnis visam 
bendruomeniniam judėjimui.

VI. Radzevičiui
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KŪRYBOS KERTELĖ

VINCAS MYKOLAITIS — PUTINAS

KO PASIGENDAME ?
RAŠYTOJŲ FOTO IR (KALBĖTŲ JUOSTELIŲ 

RINKINYS

•io mėnesio 6 d. sulaukė 70 metų 
amžiaus. Tai po Maironio pati 
stambiausia figūra ne tik poezi
joje, bet ir visoje mūsų literatū
roje. Iškilęs kaip poetas simbo
listas, jis vėliau sėkmingai ban
dė savo jėgas romane ir net dra
moje, tačiau širdyje jis visą lai
kų paliko ištikimas poezijai. Ir 
dabar, švęsdamas savo 70-ties 
metų sukaktį, žada jų atžymėti 
nauju savos poezijos rinkiniu. 
Prieš keletu metų okupuotoje 
Lietuvoje išleisti jo kūrybos še
ši stambūs tomai, kurių pirmuo
ju eina jo rinktinė poezija.

V. Mykolaičio poezijoje vyrau
ja gili ir kondensuota mintis, 
mistiškas daiktų išgyvenimas ir 
žaisminga, muzikali forma. Nie
kados jis savo poezijoje nepanau
dojo pigių aktualijų, nebent pas
kutiniuose dešimtmečiuose, kas 
buvo neišvengiama. Gal būt dėl 
to jo poezija laiko eigoje paliko 
tokia skaidri ir nesenstanti. Čia 
parinktieji keli eilėraščiai imti iš 
jo pirmųjų rinkinių apsilenkiant 
su pačiais paskutiniais, kurių gal 
kitose sųlygose ir niekad nebūtų 
parašęs.

Būdamas pensininkas ir pasi
traukęs iš mokslinio darbo šiuo 
metu poetas daug laiko skiria 
kūrybai, tvarko ir perredaguoja 
savo ankstyvesnius darbus ruoš
damas juos naujoms laidoms.

Tylūs ir nykūs šią naktį manieji namai, 
Tartum apgriuvus šventovė, kur maldos išblėso. 
Skamba ir spengia tylos graudulingi varpai, 
Aukuro akmens atvėso.

Neisiu jau žadint užgesusiai ugniai kūrėjo — 
Svilina širdį mintis, vienumu alkana. 
Rymoki vienas: dar ryto aušra netekėjo, 
Rūsčio kardu nešina.

Ėmęs nupūsčiau žvaigždes nuo dangaus, 
Savo širdies žiburių nebijojęs užpūsti. 
Chaoso vėtros tiktai iš krūtinės išraus 
Ilgesį, skausmą ir rūstį.

Laistysis jūros, ir kalnai ugnim prašnekės, 
Degs mano apmaudo žodžiai, žvaigždes pasiviję. 
Rymoki vienas: negreit dar dangum patekės 
Ženklas aštraus kalavijo.

TYLŪS IR NYKŪS

PLAŠTAKEI

IŠ “NAKTIES ŽAISLAI”

Nuo linksmų juokų, nuo džiaugsmo 
Siela rauda.
Nuo vylingų meilės žodžių 
širdį skauda.

Pamiršk mane, sparnuotoji plaštake, 
Kol žydi saulėje margi žiedai. 
Dar tavo laimės dienos nesukakę, 
Dar daug šviesos ir džiaugsmo neradai.

Plazdėk visur, kaip margas saulės svečias, 
Kur kvepia skaidrios gėlės ir medus.
Tegu tavy jaunystės žiedas skečias, 
Kad būt visiems saulingas ir saldus.

O kai sparnų pakelt jau negalėsi, 
Širdis apalps nuo saulės ir kaitros, 
Ir jau miglotam sutemų pavėsy 
Varpai tylias nakties godas sugros.

Ir žemei atdarys žvaigždėtą dangų, 
Kaip kniūpsčią taurę degančiais lašais, — 
Tada tu atplazdėk prie mano lango 
Pasveikinti manęs vidurnakčio aidais.

MARGI SAKALAI

Lydėdami gęstančią žarą, vėlai 
Pakilo Į dangų margi sakalai. 
Paniekinę žemės vylingus sapnus, 
Padangėje ištiesė savo sparnus. 
Ir tarė margieji: negrįšim į žemę, 
Kol josios kalnai ir pakalnės aptemę. 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums 
Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums. 
Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję 
Iš josios vainiko nuskinsim leliją — 
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus 
Paversime žėrinčiais saulės gėlynais. 
Ir štai suplasnojo iš naujo sparnais, 
Tolyn ir augštyn, kolei kraujas užkais 
Pavytosios saulės jieškota liepsna 
Ir žemėj užgims pranašauta diena .

Bet štai rytuose jau nuraudo dangus, 
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus, 
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai 
Negrįžo į žemę margi sakalai.

Skauda Širdį,’ liūsta siela — 
Neraminki!
Į jaunimo linksmą būrį 
Nevadinki.

Pažiūrėk, jau aušta rytas — 
Ne, ne rytas.
Tai dangus rausvais radastais 
Iškaišytas.

O balti, tyri, lengvučiai 
Debesėliai — 
Tai svajonės, kur netyčia 
Man sukėlei.

Dar pabūkim — aušta rytas — 
Baigias šventė.
Dar tais burtais valandėlę 
Pagyventi.

Koks neįkainuojamas turtas bū
tų dabar, jei turėtume Maironio, 
Vaižganto, žemaitės ar kitų jų 
amžininkų įkalbėtų plokštelių! 
Deja, jie yra amžinai nutilę, ir 
niekas nebeatgaivins jų balso, 
Kas dėl to kaltas? Gal niekas? 
Mes patys. Tuo galėjo pasirūpinti 
ne tik valstybinė, švietimo minis
terija, bet ir organizacijos, ku
rioms tie asmenys priklausė.

Nepriklausomybės vėlesniai
siais metais daugelio savo pro
gramos dalyvių kalbas yra rašęs 
Lietuvos radijofonas. Tarp jų 
buvo net Adomo Jakšto balsas, 
skaitąs vieną iš savo beletristi
kos dalykų. Radijofonas saugojo 
nemažai jaunųjų rašytojų plokš
telių. Okupacijų metais^Jceician- 
tis vadovams bei cenzoriams, dau
gelis plokštelių išmesta kaip ne
vertas daiktas, kitos — kaip in
kriminuojanti medžiaga, atrodo, 
sunaikinta (o gal tik paslėpta?) 
pačių lietuvių. Laikui ir sąlygoms 
pasikeitus, daug kas turės paaiš
kėti bei išryškėti.

Metai bėga, vienas po kito nu
tyla po platųjį pasaulį išsisklai
dę mūsų literatūros vyresnieji 
(mirtis nelenkia nė jaunesnių) 
rašytojai, ir kažin, kas bus pasi
rūpinęs užrašyti jų gyvą balsą? 
Vinco Krėvės, Mykolo Biržiškos, 
berods, turime vieną kitą sukak
tuvių proga užrašytą žodį. O ga
lėjo būti pasirūpinta, kad išliktų 
ir Vydūno, Savickio, Krumin'o ir 
kt. žodžiai.

Lietuvių Rašytojų Draugija, 
rūpindamasi daugeliu rašytojų 
reikalų, norėtų, kad ir šioje sri
tyje būtų daugiau ir organizuo
tai daroma. Ji yra užsimojusi su
rinkti turimas rašytojų užrašy
tas kalbas, taip pat prašo visus, 
turinčius magnetofono aparatus, 
įrašyti rašytojų, skaitančių savo 
kūrybą, sakančių minėjimų kal
bas, balsą.* etc. '

Gyvename technikos amžiuje 
ir būtų didelis nusikaltimas tuo 
nepasinaudoti. Patys rašytojai 
prašomi nesikuklinti ir į juoste
lių užrašymą žiūrėti panašiai, 
kaip į savo kūrybos paskelbimą 
laikraštyje ar knygoje ar daly
vavimą viešame vakare. Kitų 
kraštų (amerikiečių, vokiečių...) 
rašytojų plokštelės leidžiamos 
kaip ir knygos. Mes tokio liuksu
so neturėdami, naudokimės bent

tuo, kuo galima. LRD valdyba 
prašo rašytojus bei visuomenę ko
operuoti ir dėl kopijų padėjimo 
į LRD archyvą susisiekti su LRD 
valdyba.

Taip pat rūpinamasi sudaryti 
ir pilnas draugijos narių foto 
nuotraukų rinkinys. Nuotraukos 
labai dažnais atvejais draugijai 
yra reikalingos (antologijų, mi
nėjimų etc. atvejais), deja, val
dyba teturi vos keletą gėlesnių 
laikų įstojusių (ir tai ne visų) 
nuotraukas. Nuotraukos pagei
daujamos 8 x 10 i. didumo; ma
žiausia — atvirutės formato. 
Prašomi nuotraukas prisiųsti vi
si LRD nariai, taip pat kviečia
mi atsiliepti fotografai, turintie
ji rašytojų portretinių nuotrau
kų.

Daumantas Cibas jau yra pa
žadėjęs LRD foto archyvui pa
daryti apie 15 didelio formato 
nuotraukų. Laukiama ir kitų tal
ka.

Liet. Rašytojų D-ja

LATVIŲ RAŠYTOJAI
Z. MAURINAI — 65 M. AMŽ.

Gruodžio 15 d. sukako 65 m. 
amž. ne tik latviams, bet ir vi
sos eilės Europos kraštų visuo
menei iš raštų žinomai rašytojai, 
literatūros istorikei dr. phil. Žen
tai Maurinai. Nuo antrojo pas. 
karo pabaigos Z. Maurina dėsto 
Uppsalos universitete Švedijoje. 
Z. Maurina yra studijavusi Hei
delberge, Florencijoje, Vienoje 
ir Paryžiuje. Jos essays apie Ni- 
tschę, Pascalj, Dostojevskio mo
nografiją (1932 m.) įvertino žy
mieji rašytojai Carossa, Romain 
Rolland. Z. Maurina aukštai ver
tinama vokiečių skaitančiosios 
visuomenės. Po karo į vokiečių 
k. išversti trys jos veikalai. (E)

1962 m. pabaigoje Lietuvoje iš
leistas aštuntasis V. Mykolaičio 
-Putino Raštų tomas (696 pusi.). 
Jame paskelbti rinktiniai rašyto
jo literatūros mokslo, kritikos ir 
publicistikos darbai. Jų tarpe: 
studijos ir straipsniai apie pirmą 
lietuvišką knygą, Donelaičio "Me- 
tus”, A. Strazdą, A. Baranauską, 
žemaitę, Maironį, L. Girą. Su
dėtos ir svarbesnės V. Mykolai- 
čii kalbos, recenzijos apie rusų, 
kitų kraštų klasikus. (E)

JULIUS KAUPAS

lanwi g©©©
Petras Degutis kartu su rėkaujančiais moki

niais iškūrė į gimnazijos kiemą ir paleido popie
rinį karvelį į dangų. Buvo pasibaigusi šeštadienio 
pamoka.

Drumzlinam danguj sukosi varnos ir drėgnas 
vėjas pūtė virš stogų. Patvinęs Nemunas nešė le
dus. Buvo ankstyvas 1926 metų pavasaris.

Petras įsmuko į bendrabutį ir ėmė paskubomis 
praustis. Jis buvo plonas berniukas mėlynom akim, 
šlakuota nosim ir gyva šypsena lūpose. Ištempęs 
kaklą, jis susisagstė juodą gimnazisto uniformą 
ir bergždžiai bandė sušukuoti pasišiaušusius plau
kus.

— Tai namo, Petrai? — šyptelėjo praeidamas 
Tėvas Rimkus.

— Namo, tėve, — linksmai atsakė šis. Susiki
šęs į portfelį reikalingus sąsiuvinius ir nešvarius 
marškinius, jis nubildėjo, laiptais į kiemą.

Prie geležinių gimnazijos vaitų stoviniavo 
Vincas, lyg kažko laukdamas.

— Ei, Petrai, — šūktelėjo jis ir mostelėjo 
ranka, — einam prie santakos. Ar matei, kaip le
dai eina? Verčiasi vienas per kitą, net baisu!

— Ne šiandien! Skubu namo, — papurtė galvą 
Degutis ir nuskubėjo Rotušės aikštės link.

Iš prieplaukos sklido smalos kvapas. Pro ap
trupėjusi kirpyklos tinką raudonavo plytos. Vėjas 
pleveno jo palto skvernus.

Ant kampo laukė konkė. Rudas arklys stovėjo 
tarp bėgių, nuleidęs galvą.

Uždusęs Petras įšoko į konkę ir atsistojo šalia 
vežiko. Šis baigė rūkyti pypkę,. iškratė pelenus ir 
nusispiovė. Užsimaukšlinęs juodas pirštines, jis at
suko stabdį ir pliaukšterėjo botagu arkliui per nu
garą.

— Nooooo, bėri!
Prasidėjo ilga kelionė per miestą. Arklys mie

guistai klapsėjo netašytu grindiniu. Keleiviai skai
tė laikraščius, kalbėjo apie potvynį arba tiesiog 
snaudė, atsirėmę į sieną.

Vaikas stebėjo vežiką, šis rinko iš keleivių 
pinigus ir dėjo į juodą odinį krepšį, plačiu mostu 

plėšė bilietus, pliauškino vadelėmis ir ties kiek
vienu kampu šaukė užkimusiu balsu:

— Tpru, bėri! Atsargiai, atsargiai! Nesigrūs
ti! Laisvės alėja! Persėsti į Žaliąjį kalną! Laisvės 
alėja! Ne, ponas, Kanto gatvė sekantis sustoji
mas. Važiuojam! Nooo, bėri, nemiegok!

Konkė Petrui buvo nuostabus pasaulis. Dul
kėti stiklai, saulėgrąžų lukštų primėtytos grindys 
ir sulytos odos kvapas kažkuo traukė jį. Rodos, 
jis būtų galėjęs visą dieną važinėti po miestą ir 
jam niekad nenusibostų. Namie jis buvo prisirinkęs 
pilną dėžę senų konkės bilietų. Pranas rinko “Bub- 
lički” papirosų dėžutes, o Vincas kino filmų iškar
pas, į kurias galima buvo žiūrėti prieš lempą. Pet
ras tačiau buvo įsitikinęs, kad jo kolekcija buvo 
pati geriausia.

Petro tėvas buvo konkės vežikas. Prieš dvejus 
metus jis mirė džiova. Motina tada pradėjo dirbti 
šokolado fabrike, o Petras apsigyveno bendrabuty 
ir tik savaitgaliais parvažiuodavo namo. Jis kar
tais užsidėdavo taukuotą tėtės kepurę ir žaisdavo, 
pasistatęs konkę iš apverstų kėdžių.

Pagaliau konkė pasiekė paskutinę stotį Gedi
mino gatvėj, ir visi keleiviai išlipo.

— Sudiev, ponas vežike, — tarė Petras.
šis, matyt, neišgirdo, nes nieko neatsakė ir, 

išlipęs pro kitą pusę, patapšnojo arkliui per kaklą.
Mosuodamas portfeliu, Petras nudundėjo gat

ve.
Jis gyveno žaliam mediniam name Miško gat

vėj. Drėgnos kaštanų šakos juodavo prieš dangų. 
Smaluota ir vaikų nulaipiota vyšnia siūbavo vėju
je, brazdėdama į langą.

Petras pravėrė duris ir sušuko:
— Aš jau namie, mama!
Ona Degutienė pasirodė duryse. Ji buvo 32 me

tų moteris, graži, liekna, bet suvargusi ir jos juo
duose plaukuose vietomis žibėjo sidabras.

— Gerai, kad surįžai, — nusišypsojo ir pabu
čiavo vaiką Į kaktą. — Svečių turim šiandien.

Petras dirstelėjo į salioną.
Ant nutrintos raudonos pliušo sofos sėdėjo po

licininkas Virbickas, apsivilkęs mėlyna uniforma 
su auksinėm sagom. Petrui net žadą užėmė.

— Na, Petruk, ar pažįsti mane? — nusijuokė 
Virbickas ir atsistojęs pakėlė vaiką taip aukštai, 
kad jo galva atsimušė į lempą. Virbickas buvo stam
bus vyras su randu žande. Visi vaikai jį pažino: jis 
gyveno ties kampine vaistine ir visiems labai pa
tiko, nes buvo panašus į kaubojinių filmų artistą 
Tomą Mix. Vaikai spėliodavo, kaip jis gavo tą ne
paprastą randą veide.

— Taip, pažįstu, — šūktelėjo Petras. — Vir
bickas !

— Na, matai, ir pavardę žinai! Ar nebijai ma
nęs? Cha-cha-cha! Na, štai čiupk kokį saldainį, 
— ir jis paėmė nuo stalo auksinę saldainių dėžę.

Vaikas nusišypsojo. Jam buvo kažkaip keista, 
kad salione nei iš šio nei iš to vėl atsirado suau
gęs vyras, ir visai ne toks, kaip sulysęs dėdė Ta
mošius.

— Nebijau! — tarė jis, imdamas saldainį.
— Na, matai, Ona, ar nesakiau? — vėl nusi

juokė Virbickas, žvelgdamas į Degutienę, ir pastatė 
vaiką ant grindų. — Didelis vyras iš tavęs, Pet
rai. Sakyk, kuo tu norėtum būti užaugęs?

— Konkės vežiku, — atsakė vaikas. Jam nie
kad nepatinka atsakinėti tokius juokingus ir ne
svarbius klausimus, bet šį kartą jam kažkodėl at
rodė, kad atsakyti reikia.

Jis vogčiom dėbtelėjo į saldainių dėžę, svarsty
damas, ar čia nepaimti dar vieno saldainio.

— Ne, ne, prieš pietus daugiau ne, — Degutie
nė atspėjo jo slaptą mintį. — Eik persirenk, ir 
tuoj eisim valgyti.

Petras pažvelgė pro virtuvės duris. Stalas bu
vo padengtas trim žmonėms. Vidury stovėjo rau
dono vyno butelis.

Jis nuėjo į savo kambarį ir ėmė rengtis. Viskas 
šiandien buvo kitaip negu visada. Net ir mama at
rodė kitokia — linksmesnė ir ne tokia nuvargusi.

Petras ištraukė iš palovės seną muilo dėžę ir 
nunešė į salioną.

— Žiūrėk, — pasigyrė jis Virbickui, atvožęs 
dėžės viršų. — Konkės bilietai!

— Matai, kiek prisirinkęs! — nustebo Virbic
kas ir paėmė žiupsnį.

— Ką tu, Petrai, su tais bilietais, — sudraudė 
motina. — Matai, kad nešvarūs.

— Tu nesupranti, mama, — aiškino Petras. — 
Niekas tiek neturi.

— Nebloga kolekcija, — pritarė policininkas. — 
O pašto ženklų pats tai nerenki?

— Ne, nerenku.
— Matai. — svarstė Virbickas. — O žinai ką, 

aš namie turiu visą krūvą senų rusiškų pinigų. Dar 
nuo caro laikų. Po rublį, ir po dešimt, ir dar visokių. 
Aš atnešiu tau, galėsi turėti. Būsi kaip milijonie
rius.

Petras nudžiugo. Jam seniai kas buvo dovanų 
beatnešęs. Virbickas jam ėmė dar labiau patikti.

— Bet už juos, tur būt, krautuvėj nieko neduo
tų, — suabejojo jis.

Virbickas juokėsi.
— Aišku, Petreli, kad ne, — paaiškino motina, 

— Seni rubliai. Bet įdomu pažiūrėti, kokie pinigai 
anksčiau buvo. Dabar nešk tą dėžę į savo kambarį, 
ir einam valgyti.

Tą dieną pietūs rodės iškilmingi ir skanesni ne
kaip visuomet. Bendrabuty tokių niekuomet neduo
davo. Virbickas pylė vyną į stiklines, vis kalbėda
mas ir juokdamasis, o mama žiūrėjo į jį ir šypsojosi.

— Taip, — pagaliau tarė policininkas, padėjęs 
šakutę, ir užsirūkė papirosą. — O ar tau, Petrai, 
kartais nenusibosta bendrabutis?

— Nusibosta, — prisipažino vaikas. — Daug 
geriau namie...

— žinoma, namie būtų visai kitaip, — tarė po
licininkas ir atsisuko į Degutienę. — Lygiai kaip • 
kalbėjom. Vaikui kur kas geriau pas tėvus: viskas 
sava ir meilės daugiau. Ką ten pas svetimus. Nebū
tinai, aišku, šitam namely — reiktų daugiau vietos. 
Ne vien dėl mūsų, bet svarbiausia dėl vaiko. Nu
pirkčiau tau dviratį, žiūrėk — viens du, ir tu jau 
mokykloj.

Jis atsisegė uniformos apikaklę ir susimąstė.
— Ir tau, Ona, vieta ne fabrike, o namuose. 

Žiūrėk, dabar pati vis viena. Mano algos pilnai pa
kaktų pragyventi. O jeigu šiek tiek pinigų iš to pa
likimo prisidėtų, irgi ne pro šalį, žinai, pradžiai, įsi
kurti, baldams ir šiaip šiam tam.

Degutienė paraudo ir nugėrė arbatos gurkšnį.
— Ką tu, Jonai. Apkalbėsim viską vieni. Kam 

čia vaikui visko klausyti. Ar jis daug supranta?
— Gal teisybė, — prisipažino Virbickas, šluos

tydamas lūpas. — Bet ir vaiko nuomonė čia svarbi. 
Ir jo gyvenimas pasikeis. Pagalvok, visa jo ateitis. 
Ar ne taip, Petrai? -

— Taip, — atsakė Petras ir dairėsi klausiančiu 
žvilgsniu j juos abu. ,
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KAS RŪPINASI MOKYKLA?
AR LITUANISTINĖ MOKYKLA TIK 5EIMOS REIKALAS

MOKYKLA LIETUVYBĖS 
ŽIDINYS

Daug kas kalbėdamas ar rašy
damas apie lietuvių kalbos bei 
tautinės kultūros išlaikymą jau
nojoje kartoje visą atsakomybę 
suverčia tėvams, iš esmės šis 
teigimas nėra klaidingas, bet ne
reikia nuvertinti ir mokyklos rei
kšmės. Mokykla, kur ji bebūtų 
prisiglaudusi — svetur ar po sa
vu dangum, — ji buvo ir yra 
svarbiausias tautinės kultūros 
šaltinis. Mokykloje suformuoja
mas žmogus su įsitikinimais ir 
įsipareigojimais tautai, tėvynei 
ir visuotiniam gėriui.

Tautinės egzistencijos kelyje 
šeima yra pirminė kibirkštis, 
Įžiebianti tautinę gyvybę, o mo
kykla — pagrindinis lietuvybės 

židinys, pats didysis tautos egzis
tencijos ramstis. Todėl mokykla 
nėra vien tik šeimos reikalas, 
bet mūsų visų gyvybinis reikalas, 
ir mes, neatsižvelgiant į tai, ar 
turime, ar neturime vaikų — pri
valome be sąlygų įsijungti į mo
kyklų išlaikymą.

1. Mokyklų padėti*.
Dabartinė lituanistinių mokyk

lų padėtis nėra tikra. Jų egzis
tenciją sunkina šios aplinkybės:

1. mes gyvename plačiai išsi
sklaidę. Didelių ir gausių kolo
nijų nedaug turime. Didesnėse ko
lonijose lituanistinių mokyklų 
sunkumai lengviau nugalimi, o 
mažesnėse kolonijose mokyklos 
sunkiai išsiverčia, tiesiog skurs
ta ir nyksta. Visos lituanistinės 
mokyklos, tik su maža išimtimi, 
yra prisiglaudusios parapijinėse 
mokyklose iš klebonų malonės ir 
prielankumo šiam reikalui. Bet 
jos ten yra įnamės. Mokykla ne
turėdama savų patalpų, negali 
sukurti reikiamos mokyklai ap
linkumos, todėl jos mūsų vaikam 
nepatrauklios, kaip ir primesti- 
nos.

Užsiminus mokyklos patalpų 
reikalą, susiduriame su paradok
sišku reiškiniu. Mes patys kas
met tūkstančiais surenkame mo
kykloms išlaikyti ir joms namus 
perkame už Amerikos kontinento 
ribų, mes siekiame milijoninio 
fondo, mes sugebame talkos bū
du organizacijoms pastatyti na
mus, bet savų lituanistinei mo
kyklai namų neturime! Iš viso-vi- 
soje Amerikoje mes neturime ti
piškos lietuviškos mokyklos pa
vyzdžio. <

Argi savai lituanistinei mokyk
lai namai nebūtinas reikalas? Ar
gi tipiškos lietuviškos mokyklos 
pastatas nereali svajonė ir nie
kuomet nepasiekiamas dalykas? 
Atrodo, kad mes čia jau nebetel- 
pame savuose noruose. Svajoja
me apie didingas erdvias mokyk
lai patalpas su moderniais įren
gimais, bet nepagalvojame, kad 
šeštadieninei mokyklai pakaktų 
tipiškos lietuviškos keturių ar 
šešių skyrių mokyklos namo. Ar 
tai neįmanomas dalykas bendro
mis jėgomis? Tik reikia ryžto.

3. Mokyklos stiprybė ir silpnybė.
Nūnai vis dažniau girdimas 

mokytojų nusiskundimas, kad į 

mm®"
(Pradžia psl. 5)

Po pietų jie sėdėjo salione ir šnekėjosi. Petrui 
aiškėjo, kad kažkas svarbaus mezgasi. Jam knietė
jo daug ko paklausti mamos, bet buvo kažkaip ne
drąsu, ii* jis laukė, kol jie liks vieni du. Jis bandė 
įsivaizduoti, kaip atrodytų namas, jei Virbickas gy
ventų su jais, ir nusprendė, kad namuose iš tiesų 
kažko trūksta.

— Kur jūs gavot tą randą? — įsidrąsinęs pa
klausė jis policininko.

— Petrai! — sudraudė motina. — Gėdinkis.
— O, čia nieko blogo, — nuramino vaiką Vir

bickas. — {domi istorija. Matai, Petrai, man kartą 
teko suimti pabėgusį kalinį Blankį. Girdėjai apie 
Blankį? Ne? Labai pavojingas nusikaltėlis. Ne vie
ną žmogų buvo nugalabijęs. Sužinojom, kur slepiasi 
nenaudėlis. Išlaužėm duris, ir aš su dviem vyrais 
šmukšt į vidų. Bum! Bum! ėmė šaudyti Biankis. 
Jei nebūčiau laiku pašokęs į šalį, manęs gal ir gy
vo nebūtų. Bet sugriebėm vyrą, surakinom ir marš 
— atgal į cypę. Jeigu toks, tai ir sėdėk po raktu.

• Petrui net kvapą užėmė, tokia drąsa!
— Gaila, bet turėsiu eiti, — tarė Virbickas, 

pažvelgęs į laikrodi, ir atsistojo. — Turiu dežiū- 
ruot nuovadoj. Rytoj vėl užeisiu. Galėsim plačiau 
viską apkalbėti. Ir su tavim, Petruk, noriu geriau 
susipažinti. — Minutę jis svarstė. — Sakyk, ar esi 
kada raketą šovęs?

Petrui širdis ėmė plakt smarkiau.
— Ne, — sumurmėjo jis.
— Taigai einam visi į sodą, — pasiūlė Vir

bickas.
Kieme buvo prietema. Kur-ne-kur švietė lan

gai, atsispindėlami tirpstančio sniego balutėse. Rū
sy užkimusiu balsu dainavo batsiuvys. Praėję mal
kinę, jie atsidarė sodo vartelius ir sustojo prie ag
rastų krūmo. Sniego dėmės baltavo patvoriuose.

lituanistines mokyklas ateina 
vaikai jau su stipriu anglišku aK- 
centu ir dažnu atveju sunkiai su 
jais besusikalbama lietuviškai, 
čia jau tėvų ir mokytojų bendra 
problema. Ir ją sprendžiant, daž
nai nuslįstama nuo pagrindinių 
principų. Kai kurie lengvesni mo
kytojai ima derintis prie aplin
kybių ir daryti nuolaidas vai
kams. Mažiau besilaikoma prog
ramų ir mažesnius reikalavimus 
stato vaikams. Tai pakenkia litu
anistiniam mokslui ir pačiam mo
kyklos vardui. Pakerta visuome
nės pasitikėjimą mokykla ir į to
kią mokyklą pradedama žiūrėti, 
kaip į reklamą be atsakoįrijybės. 
O vaikai pasijaučia atpalaiduoti 
nuo mokymosi ir jie niekuomet 
neįsijungs į rimtą darbą.

Čia tenka priminti vienas iš 
pagrindinių principų, jog mokyk

t)AIL. E. KUBBOS iliustracija iš praėjusių metų pabaigoje 
Sydnėjujc išleistos Vytauto Janavičiaus knygos “PAKELIUI 
I ATĖNUS”. Knygą gaunama pas leidėją dail. H. Šalkauską 
56 Jeffrey Str., Kirribilli, N.S.W.

los stiprybė glūdi ne nuolaido
mis ar prisitaikymu aplinkybėms. 
Griežtas| laikymasis lietuviškos! 
mokyklos tradicijų, kietas reika
lavimas lituanistinių bei kalbinių 
žinių, drausmingumas ir susi- 
klausimas — yra stipriausias lai
das mokyklos vardui ir stipry
bei. Mokyklos lygiui kelti, tėvų 
talka neišvengiama. Veltui bus 
visos pastangos lietuviškai išmo
kyti vaikus šeštadieniais, jei tė
vai kasdieną namuose su vaikais 
praktikuosis angliškai.

Iš viso į lituanistinį švietimą 
reikia žiūrėti su visu rimtumu ir 
atsakomybe. Negalima tenkintis 
vien tik gerais norais ir persūdy
tomis deklamacijomis. Reikia pla
ningo ir įtempti darbo ir pastan
gų. Į šį darbą lygiai turėtų ri
kiuotis mokykla, tėvai ir visuo
menė.

Virbickus ištraukė revolverį ir įdėjo didžiulį šo
vinį.

— Ne, žiūrėk gerai, — tarė jis ir paspaudė 
gaiduką.

Pasigirdo šūvis, ir po kelių sekundžių žalia 
raketa sprogo danguje. Milijonas šviesių kibirkščių 
pabiro ant aptemusio sodo.

— U-u-u! — stebėjosi Petras, pristulbintas 
baisaus reginio, ir pažvelgė į šalimais stovinčią 
motiną.

— Matai, Petrai, čia nieko ypatingo, — pa
aiškino Virbickas, vėl užtaisydamas revolverį. — 
šitaip. Gerai. Na, ir dabar — spausk gaiduką... — 
žiūrėk, va, paimk už rankenos, ne, ne taip, bet va 
Jis prilaikė vaiko ranką, pakreipęs vamzdį įstri
žai į viršų. — Spausk stipriau.

Petras užmerkė akis ir paspaudė.
Suskambėjo šūvis, šį kartą raketa buvo rau

dona. Kibirkštis sutratėjo danguje, ištyško į šalis 
ir pamažu geso, krisdamos į žemę. Plakančia šir
dim Petras laikė revolverį, jausdamas šiltą poli
cininko delną ant rankos, nedrįsdamas net kvėpuo
ti. Jam rodės, kad dabar turės įvykti kažkoks ste
buklas, kokio jis niekad nebuvo matęs.

— Gražu, — pagaliau tarė Degutienė. — Bet 
dabar užteks. Eikim namo, kol nesušalom.

Virbickas palydėjo juos iki durų.
— Tai iki rytojaus, — atsisveikino jis ir nu

žygiavo link gatvės.
Petras sekė jį akimis, jausdamas mamos ranką 

ant peties.
įėjęs į virtuvę, jis sustojo prie stalo. Jis pa

uostė vyną Virbicko stiklinėj, vienu gurkšniu išgė
rė ant dugno likusius raudonus lašus ir susiraukė.

— Kažin kodėl dideli visuomet geria vyną? — 
spėliojo jis. — Daug geriau limonadas. — Jis atsi
gręžė į mamą. — Mama, ar tau patinka policinin- 
kas Virbickas?

Degutienė prie stalo ėmė tvarkyti lėkštes.

(Bus daugiau)

4. Visuomenė* parama.
Norint užtikrinti litąianistiirj 

švietimą visose lietuviškose kolo
nijose ir mokslo lygį pakelti, pir
miausia turime sustiprinti eko
nomiškai lituanistines mokyklas. 
Tam tikslui ir reikalinga visuo
menės parama. Tik ji turėtų būti 
visuotina, planinga ir pastovi.

Išlyginant visus nesklandumus 
pirmiausia reiktų siekti vienodo 
mokesčio už lituanistinį švietimą 
ir vienodo mokytojams atlygini
mo už pamokas. Per tiek-metų 
šios problemos nepasisekė ne tik 
išspręsti, bet ją visuotinai išju
dinti. Bevaikės šeimos, viengun
giai ir atskiros organzacijos ne- 
sijungia į apylinkės mokyklos iš
laikymą, o kitos kolonijos neran
da reikalo padėti. Taip ir vilki
namas reikalas iki mokyklos užsi
daro.

Ko trūksta mums šiuo klausi
mu? Pirmiausia bendro suprati
mo apie lituanistinio švietimo 
svarbą.Trūksta mums taip pat ir 
bendro pajautimo ir atsakomy
bės prieš tautos ateitį, šis klausi
mas bendru sutarimu ir bendro
mis jėgomis išsprendžiamas. Rei
kia tik kieto nusistatymo ir pa
stangų.

Mes tiek surenkame Lietuvos 
laisvinimui, labdarai ir kultūros 
reikalams aukų! Mes aukojame 
net tūkstantinėmis Lietuvių Fon
dui kurio įstatuose lituanistinis 
švietimas sąmoningai, ar nesą
moningai, nepaminėtas! Iš to iš
plaukia pagrindas rūpintis litua
nistiniu švietimu atskirai. Nejau 
neatsirastų aukų ir aukų rinkėjų 
lituanistiniam švietimui?

Ar tai būtų naujas fondas? 
Aišku, ne. Tam uždaviniui vyk
dyti visiškai paranki ir patiki
miausia ALB organizacija. Saky
sime, _ apylinkės renka aukas ir 
siunčia Centro Valdybos kason, 
o Švietimo Taryba pagal reikalą, 
jas skirsto mokykloms. Kontro
lės komisija užtikrintų visuome
nę, kad siunčiamos aukos teisin
gai skirstomos.

Būtų gražu ir tiesiog pavyzdin
ga, jei visos organizacijos, ku
rios tik įsikūrė lietuvybės išlai
kymo tikslu, atskiri asmenys įsi
jungtų į bendrą lituanistinio švie
timo talką.

“DIRVA”

NUTIKIMAI BRISBANĖJE
Ausis pasiekė gandas, kad ten 

— kitoje pusėje Australijos tau
tiečiai pasigenda žinių iš Brisba- 
nės.

Mes patys dar nesumigome, o 
tik plunksna laikinai buvo užlū- 
žus.

Ilgesnį laiką mezgioję mazge
lius, staiga vilkosi į susifermen- 
tavusias uniformas ir šoko į ba
tus mieli mūsų skautai.

Lapkr. 25 d. bėgdami į Cash's 
Crossing patys, pasikvietė drauge 
ir visą bendruomenę. Ten pade
monstravo tinklinio meną ir kie
tas žaidynes, o jau vakarop su
sispietė prie laužo, kur pasmilkė 
aukuro dūmais, linksmino skau
tiškom išdaigom, džiugino daine
lėm ir gaivino tai vaisvandeniais 
tai alum.

Buvo stabtelėjęs ir prakeliau
jantis senas “profesorius — ke
liautojas” patiekęs savo pergy
venimų pluoštelį. Akordeono me- 
liodijom žavėjo V. Liorencas, lau
žui vadovavo skautas Sagatys 
Dalius.

Esame dėkingi mieliems skau
tams už malonų pabendravimą 
gamtos prieglobstyje.

Bet štai, vėl priaugo dailus ir 
skaitlingas jaunų vaikučių pulke
lis. Jų žvilgsniai nukreipti į gra
žias skautų uniformas. Jie lau
kia komandos į skautišką darbą. 
Tad pasiruošęs, mielas Vaidai, 
būki, priglaust naujas gretas vai
kelių mūsų.

•K-
Ir Brisbanės Apylinkės Valdy

ba gruodžio 15 d. Labour Hall, 
Bardon’e, suruošė tradicinę Ka
lėdų eglutę.

Prieš išpuoštos eglutės, Ponios 
Petkauskienės parengti patys 
mažieji tikrai gražiai pasirodė: 
pašoko, deklamavo, pažaidė.

Aplink susispietę jie klausėsi 
atkeliavusio iš tėvynės žilagalvio 
senelio pasakojimų ir V. Liorenco 
akordeono muzikos, priėminėjo 
dovanėles.

Po visų apeigų vyko šokiai, šo
ko suaugę, trepsėjo mažieji ir 
šnekučiavosi susėdę mamos ir tė
čiai kol vidurnaktį sargas ėmė 
žvanginti raktais.

*
Naujuosius 1963 metus sutiko

me Brisbanės Apyl. Valdybos su
kviesti “Memorial” salėje, Ash- 
grove.

Išpuoštoje salėje mus priėmė 
Apylinkės Vald. nariai, muzikan
tai, laukė baltai padengti stalai 
ir alutis.

Muzikantai buvo gana grėž- 
lūs, o dalyviai, kurių tarpe gana 
daug ii' australų — gerai nusitei
kę, tad ūžė ir bangavo meliodijos 
ir žmonės, ūžį nutraukė Gerb. 
svečio kun. Gaidelio S.J. sveiki
namieji žodžiai: “... sekantieji 
metai jau bus 1963-tieji. Ant ga-

RAŠYTOJU D-JA IR
PREMIJOS

gos teisėjų komisijas sudaryti bū-Ivairūs literatūriniai konkursai 
laisvųjų lietuvių pasaulyje ne 
nyksta, bet greičiau gausėja. Tiek 
rašytojams, tiek mūsų kultūros 
ūgiui tai yra teigiamas ir džiu
gus reiškinys. Konkursai nėra 
vienintėlė priemonė literatūrai 
remti ir kelti, bet jie rašytojus 
visada veikia paskatinančiai, o 
laimėjusiam duoda šiokį tokį me
džiaginį atpildą.

Lietuvių Rašytojų Draugija vi
suomet buvo ir tebėra suintere
suota kiekvieno literatūrinio kon
kurso sėkmingumu. Tai įeina į 
jos tiesioginius tikslus rūpintis 
lietuvių rašytojų likimu, literatū
ros ūgiu ir jos laimėjimais. Jai 
lygiai rūpi, kad ir konkursų vai
sių įvertinimas, atliekamas jury 
komisijų, būtų sąžiningas, kvali
fikuotas ir autoritetingas. Todėl 
buvo įprasta, kad premijas ski- 
riantieji (už išspausdintus veika
lus) bei konkursus skelbiantieji 
laikraščiai, draugijos bei įvairūs 
sambūriai kreipdavosi į Liet. Ra
šytojų D-jos Valdybą, prašydami 
į jury komisijas skirti tam tikrą 
•skai|čių( teisėjų iš Liet. Rašyt. 
D-jos narių, šios tradicijos pra
dėta laikytis ne tik išeivijoje, net 
ji buvo įsigaliojusi dar nepri
klausomoj Lietuvoj. Literatūri
nius konkursus skelbiančios ar 
premijas teikiančios institucijos, 
įskaitant ir didžiąją metinę vals
tybinę literatūros ,premiją, kurią 
skirdavo švietimo Ministerija, vi
suomet jury komisijas skirdavo 
tokias, kur daugumą sudarydavo 
Liet. Rašyt. Draugijos nariai.

Šios tradicijos pastaruoju lai
ku Amerikoje nustota laikytis. 
Tiesa, konkursų ruošėjams ir me
cenatams nėra formalios pami

lo esanti trejukė teprimena mums 
trejopą mūsų pareigą: pareigą 
Dievui, kova už brangios tėvynės 
išlaisvinimą ir tarnybą artimo 
gerovei." O Apylinkės Vald. var
du pasveikino Alg. Mališauskas.

Sugiedojus Tautos Himną N. 
Metus sutikome kas rankų pa
spaudimais, kas skruostų pabu
čiavimais ir glamonėmis, bet vi
si — nuolankiais linkėjimais vie
nas kitam.

N. Metų prieangyje, brisbanie- 
čiai tiesiai dešinę, per didelius to
lius, vargstantiems tremtyje vi
siems visiems mieliems tautie
čiams Australijoje, N. Zelandijo
je ir visose kitose pasvietėse ir 
linki viso geriausio, ko tik bro
lis broliui linkėti begali.

Gi kenčiantiems broliams tėvy
nėje atnaujiname neištesėtą sa
vo priesaiką — mes eisime per 
pasaulį susiėmę rankomis, kad 
įvykdytume antrąją mūsų parei
gą — brangios tėvynės išlaisvi
nimo.

*
Gerb. svečias iš Sydnėjaus kun. 

Gaidelis S.J. lankė Brisbanės pa
rapijiečius ir šv. Marijos bažny
tėlėje, Sth. Brisbane, laikė lietu
viams ir latviams katalikams pa
maldas gruodžio 30 ir sausio 1 
ir 6 d. d.

Esame dėkingi gerb. kun. Gai
deliui už skiriamą mums dėmesį.

Corindai Povei*

LATVIŲ MENO DIENOS
Gruodžio mėn. pabaigoje Bris- 

banėn atvykę iš Sydnėjaus me
nininkai latviai ir susijungę su 
čia gyvenančiais latviais meni
ninkais pravedė Brisbanės latvių 
meno dienas — festivalį.

Festivalis praėjo sėkmingai ir 
buvo palankiai sutiktas per radi
jo, spaudą ir televizijoje.

Ta proga neskaitlinga Brisba
nės latvių katalikų kolonija, po 
pamaldų šv. Marijos bažnyčioje, 
Sth. Brisbane, gruodžio 30 d. va- 

LINKSMIAU...
ADOMAS IR JIEVA BUVO 

KOMUNISTAI?
Vienos konferencijos įkarštyje 

Chruščiovas, dauždamas batu į 
stalą, šaukia:

— Kapitalizmo laidotuvės jau 
arti! Jūs visi tapsite komunistais! 
Adomas ir Jieva taip pat buvo 
komunistai!'...

Kennedy, kaip geras katalikas, 
griežtai prieštarauja:

— Negali būti, tai melas! Ado
mas ir Jieva buvo tikri Dievo 
vaikai.

Norėdamas išgelbėti konferen-

tinai iš rašytojų, tačiau savaime 
aišku, kad sprendimo orumas žy
miai priklauso nuo to, kokių kva
lifikacijų sprendėjai premiją ski- \ 
ria. Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdyba, tą klausimą apsvarsčiu
si savo posėdyje, priėjo išvados, 
kad būtų tikslinga ir naudinga 
šią tradiciją atgaivinti ii' pagal 
galimumus jos laikytis ateityje. J

Literatūrinių konkursų skelbė
jams kreipiantis į Liet. Rašyt. 
D-jos Valdybą, ji mielai pateiks 
sugestijų dėl jury komisijos su
darymo ir, kur tik leis galimybės, 
deleguos į komisiją sprendėjais 
reikiamą skaičių Draugijos narių j 
rašytojų. Liet. Rašytoją D-ja

LIETUVAITĖS DEKORACIJOS 
VOKIETIJOS TEATRUOSE

1962 m. gruodžio mėn. pradžio
je Muencheno Jaunimo Teatre 
įvyko premjerą prancūzų drama
turgo Henri Gheon veikalo “Ka
lėdos turgaus aikštėje”, kuriam 
dekoracijas paruošė dail. Giedra 
Miglinaitė (žurn. Simo Miglino 
dukra). 1958 m. baigusi Muen
cheno Meno Akademiją, Migli
naitė ligi šiol paruošė dekoraci
jas šešiuose Vak. -Vokietijos te
atruose. Dekoracijas vokiečių 
spauda įvertino teigiamai. (E)

1962 METŲ GERIAUSI
FILMAI

David and Liia. Labiausiai jaudi
nantis U.S.A. 1962 m. filmas. Tu
rinyje šizofrenikės mergaitės 
(Janet Margolin) ir lygsvaros 
netekusio jaunuolio (Keir Dul- 
lea) drama.
Divorce — Italian Style. Pa
traukliausia pereitų metų kome
dija. Rež. Pietro Germi ir komi
kas Marcellio Mastroian’ni.
Last Year at Marienbad. Prancū
zų persūdytas intelektualinis fil
mas, kuriame rež. Alain Resnais 
kubistiškai suskaldo tikrovę ir ją 
vėl sumontuoja į pasibaisėtiną 
visumą.
Yojimbo. čia vienas iš didžiausio 
filmo meistrų — japonas Akira 
Kurosawa karikatūrizuoja mo
dernųjį žmogų.
Through a Gia** Darkly. Racio
nalus ir siaubingas filmas, kuria
me Ingmar Bergman vaizduoja 
jauną moterį Harriet Anders
son), kuri žiūrėdama pro sienos 
plyšį atsistoja ant realybės ribos 
ir kitoje sienos pusėje mato Die
vą — milžinišką vorą.
Billy Budd. Alegoriškai klasiki
nis filmas, sukurtas rež. Melvil
le, vaizduojantis dramą, kur su
siduria gėris ir blogis ir abu pa
sineria indiferentiškumo jūroje. 
Long Day’* Journey into Night. 
Impozantiškas rež. Sydney Lu
met leidinys, kuriame E. O’Neill 
drama įvesta į puikų filmą.
Lonely Are the Brave. Siame fil
me vaizduojamas Dievo sukurta
sis žmogus, patekęs į ne Dievo 
sukurtąjį pasaulį. 20-jo amžiaus 
civilizacijos drama.
A Ta»te of Honey. Geriausias pe
reitų metų britų filmas pagal 
Shelagh Delaney dramą.

kare, ten pat esančioje parapi
nės mokyklos patalpoje, turėjo 
pobūvį — vaišes su šokiais ir mu
zika, į kurį, specialiai paruoštais 
ir iš anksto išsiuntinėtais kvie
timais, pakvietė ir lietuvius. •

Visus įleido ir vaišino gausiais 
valgiais ir gėrimais nemokamai.

Už šitą reto pavyzdžio gestą 
broliams latviams reiškiame nuo
širdžią padėką.

Corinda* Povei*

cijo orumą, įsiterpia Macmillan:
— Ramybės, ponai, ramybės! 

Adomas ir Jieva gal buvo, o gal 
ir nebuvo komunistai, kas gali 
žinoti? Juk toks senas laikas. Ne
bent tai žinotų ponas Adenau- 
eris!

Adenaueris ramiai patvirtino:
— Taip, iš tikrųjų, labai senas 

laikas, nebeprisimenu nė aš... 
Bet čia visiškai sutinku su drau
go Chruščiovo nuomone “Adomas 
ir Jieva buvo komunistai”, komu
nistai”, kadangi jie buvo tikri 
skurdžiai, vaikštinėjo nuogi ir gy
veno žemiškame rojuje!
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Pasibaigus pirmojo pasaulinio 
karo audrai visi pavergtieji pa
gal Wilsono tautų apsisprendimo 
teisę ėmė reikalauti sau laisvės.

1918 m. Vilniuje paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybę sujudo 
ir Mažoji Lietuva. 1918 m. lap
kričio 20-30 d. d. Tilžėje susirinkę 
prūsų Lietuvos veikėjai paskelbė 
manifestų reikalaudami, kad Va
karų sąjungininkai atskirtų visų 
Mažają Lieuvą nuo Vokietijos ir 
leistų susijungti su broliais ana
pus Nemuno Didžiojoje Lietuvo
je.

Nors ir teisingas buvo tikrųjų 
šio krašto šeimininkų lietuvinin
kų balsas, tačiau tapo neišgirs
tas.

Anglija bijojo, kad nusilpusi 
Vokietija nebepajėgs sumokėti 
jai užkrautų karo reparacijų, o 
Prancūzija svajojo , sukurti ga
lingų Lenkiją, kuri būtų kaip bu
ferinė valstybė tarp Rusijos ir 
Vokietijos.

Versalio taikos konferencijoje 
nuo Vokietijos tebuvo atskirta 
tik dešiniajame Nemuno krante 
esanti šiaurinė Maž. Lietuvos 
dalis su Klaipėdos uostu. Ši te
ritorija, svetimųjų dažnai vadi
nama Klaipėdos Kraštu, nebuvo 
tiesiog atiduota Lietuvai, bet pa
vesta prancūzų “globai”. Nepra
šyti “globėjai” Klaipėdos grąži
nimų vis vilkino tikėdamiesi, kad 
lenkams užėmus Lietuvą galės 
ši kraštą perleisti Varšuvos vy
riausybei.

Tokia padėtis negalėjo ilgai 
tęstis. Vietos gyventojai lietuviai 
pradėjo ruoštis sukilimui.

Visuotinis krašte sukilimas 
prasidėjo 1923 m. sausio 9 d. Ši
lutėje, Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komitetui paskelbus atsi
šaukimą j vietos gyventojus.

STEPONUI KAIRIUI 85 m. LIETUVOJE
85 m. amžiaus sukako inžinie

riui technologui, politikui, publi
cistui, Vasario 16 Nepr. Paskelbi
mo Akto signatarui ir pirmajam 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkui — Steponui Kai
riui (Tumasoniui). Jis gimė 1878 
m. Užnevėžio k„ Kurklių vis. 
Ukmergės apskr. Dar besimoky
damas Šiaulių gimnazijoje, Stp. 
Kaitys, kartu su kitais protestuo
damas prieš tikybos dėstymą ru
sų kalba, išėjo iš klasės, buvo pa
šalintas iš gimnazijos.

1904 — S. Kairys Lietuvos so
cialdemokratų partijoje pradėjęs 
dirbti 1900 m. Vilniuje. Baigęs 
Technologijos institutų Petrapi
lyje, Kairys statė tiltus Rusijoje, 
nuo 1911 m. pastoviai apsigyve
no Vilniuje. 1912 — 1916 m. dir
bęs Vilniaus savivaldybėje, Kai
rys pirmasis pradėjo kanalizaci
jos darbus Vilniuje. Nuo 1916 m. 
atsidėjo politiniam darbui. 1916 
m. kartu su A. Smetona ir J. šau
liu dalyvavo Rusijos pavergtųjų 
tautų konferencijoje ir lietuvių 
veikėjų pasitarime Lozanoje, kur 
buvo nutarta siekti politinės ne
priklausomybės Lietuvai. 1917 ir., 
vokiečių okupacijos metu, Kairys 
buvo išrinktas į Lietuvos Tarybn. 
Vėliau dalyvavo konferencijoje 
Berne, o 1917 m. su vokiečių už.5. 
reik, ministerija pasirašė proto
kolą apie Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sąlygas. 1918 m. 
sukaktuvininkas buvo vienas is 
pasirašiusiųjų Nepriklausomybės 
atstatymo Aktą.

1918 m. pabaigoje pasitraukęs į 
Kauną, Kairys dirbo politinį dar
bų, buvo tiekimo ir maitinimo 
ministru IV ministrų kabinete, 
išrinktas į Steig. Seimą, vėliau ir 
į visus tris seimus, kuriuose bu
vo soc. dem. frakcijos pirm. Da
lyvavo socialistų internacionalo 
kongresuose užsieny. 1923-38 m. 
būdamas Kauno m. savivaldybės 
kanalizicijos ir vandentiekio sk. 
vedėju, Kairys įvykdė reikšmin
gą darbą — vandentiekio ir ka
nalizacijos Kauno miestui įvedi
mą. Paruošė ir kt. miestų kanali
zacijos, vandentiekio planus. Nuo 
1923 m. sukaktuvininkas dėstė 
Lietuvos Universiteto technikos 
fakultete? 1939 m. buvo pakeltas
o. prof., o 1940 m. už sanitarinių 
įrengimų statybą Lietuvoje jam 
suteiktas garbės daktaro laips-

PRIEŠ
ALB. POCIUS

METU
(KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SUKAKTI MININT)

Po smarkių kovų su prancūzų 
įgula ir vokiečių policijos dali
niais mūsų sukilėliai sausio 15 d. 
įžygiavo į Klaipėdą atidarydami 
Lietuvai kelią į Vakarus.

Pamilo lietuvis gintarinės Bal
tijos krantą. Augo nors ir pama
žu mūsų laivynas, statėsi uostas, 
o Klapėdoje išaugo dideli ir 
puošnūs prekybos, ligoninių ir 
mokyklų pastatai.

Vos 16 metų Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos lietuviai tegalė
jo gyventi bendrai. 1939 m. pa
vasarį nacinė Vokietija grasinda
ma smurtu užgrobė visą Klaipė- 

nis. 1941-43 m. universiteto tech
nikos fak. dekanas. 1943 m. vo
kiečių okupacinės valdžios įsaky
mu Kairys, kartu su kitais Vy
tauto D. Univ. senato nariais bu
vo kalintas už pasipriešinimą im
ti studentus į “Darbo tarnybų'1. 
Lietuvoje, pogrindyje, 1943 m. į- 
steigus Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, Stp. Kairys buvo 
jo pirmininku. Vokiečiams Kairio 
nepavyko suimti ir jis žvejų lai
veliu bandė pasprukti švedijon. 
Tačiau vokiečių karo laivo buvo 
pastebėtas, suimtas (kita — Ka
minsko pavarde) ir vėliau iš ka
lėjimo buvo paleistas. Nuo 1944 
m. Kairys toliau dirbo V. Vokie
tijoje, atgaivinto VLIKo veiklo
je. Subūręs apie save specialistus

LAIŠKAS IŠ LOS ANGELES

PIRMAS DARBAS
Kelias savaites pasisvečiavusi 

Kalifornijoje, nutariau, kad jau 
laikas pamėginti uždirbti tų dole- 
riukų, apie kuriuos, galima sakyti, 
visas gyvenimas Amerikoje ir su
kasi.

Pradėjau teirautis darbo pačiu 
blogiausiu laiku — vasaros atos
togų metu, kada tūkstančiai moki
nių ir studentų buvo visus darbus 
užėmę. Kol darbą gavau, užtruko 
virš savaitės.

Pirmą savaitę ne labai entuzi
astiškai laksčiau — vos tik vieną 
pasimatymą (interview) į dieną 
teturėjau. Man pasisakius, kad esu 
mokytoja, visi darbdaviai kaip vie
nas tuč tuojaus įtarė (ir to nė ne
slėpė!), kad aš tik laikinai pas 
juos tenoriu įstaigoje dirbti — ir, 
aišku, darbo man nedavė.

Antros savaitės pradžioje patai
kiau ant tokio, kuris mane priėmė 
besąlyginiai.

Taigi gavau darba Draudimo 
įstaigoje (Travelers Insurance 
Co). įstaigos namas labai gražus, 
naujas ir ar tik ne pats aukščiau
sias visam Los Angeles.

Esu valdininkė-mašininkė (derk
typist) pinigų skyriuje (Claim 
Department), kur nustatomos ir 
paskiriamos piniginės pašalpos už 
įvairiausius nelaimingus atsitiki
mus, mirties ar gimimo atvejais
etc.

Iki pietų man tenka būti maši
ninke ir išrašinėti čekius, rašyti 
laiškus. Po pietų pasiverčiu val-

t

dos kraštą.
Šiandien gyvendami išeivijoje 

mes turime budėti, kad vieną die
ną atsikuriant nepriklausomai 
Lietuvos valstybei mes atgauta
me ir savąjį pajūrį. Nors šiandie 
Klaipėda ir yra rusų okupuotos 
Lietuvos sudėtyje, bet Rytprūsius 
pasisavino pati sov. Rusija, ne
žiūrint to, kad Potsdamo konfe
rencijoje Rytprūsiai buvo pada
linti tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Ir dabartinėje Vak. Vokietijo
je vis atsiranda balsų apie teisė
tą Klaipėdos sugrąžinimą Vokie
tijai. Vokiečiai sako, kad jie no

paruošė Lietuvos atstatymo pro
jektus.

Sukaktuvininkas plačiai reiškė-
si social, spaudoje. Raulo Kemek
lio slapyvardžiu 1920 ir 1927 m. 
parašė, išleido feljetonų rinki
nius.

Atvykęs į JAV, sukaktuvinin
kas toliau dirbo laisvinimo veik
loje. Ligos pasėkoje yra netekęs 
vienos kojos. Tačiau ir ligos, am
žiaus slegiamas, sukaktuvininkas 
nemetė plunksnos, aktyviai reiš
kiasi spoudoje. JAV pasirodė 
Kairio atsiminimų pirmasis to
mas "Lietuva budo”, ruošiamas 
spaudai ir antrasis. Dar jis rašo 
istorinį veikalą apie bolševikme
tį, su Lenino įvertinimu.

Lietuvoje Stp. Kairys gerai ži
nomas, nėra dingusi jo įtaka, ir 
pavergėjas jį visokiais būdais nie
kina. (E) 

dininke ir turiu vesti bylas — imu 
iš stalčių tuos visokiausius raštus 
su įvairiausiais reikalavimais, rū
šiuoju juos, senas bylas uždarau 
ir naujas užvedu. Paskutinis dar
bas yra surūšiuoti ir išsiuntinėti 
laiškus (dažniausiai su čekiais).

Pradžioje atrodė gan komplikuo
ta, nes reikia atsiminti ir atskir
ti visokiausias kompanijas, jų rei
kalavimus, nepamiršti galybes nu
merių ir t.t.

Dabar jau savo darbą beveik vi
sai išmokau, tik dar noriu išvys
tyti didesnį rašymo greitį. (Labai 
džiaugiuosi, kad mašinraščio kur
są baigiau dar mokyklos suole sė
dėdama, nes jis man dabar labai 
parankus).

Mes visos valdininkės-mašinin- 
kės dirbam kartu su bose (Appro
ver of claims), kuri nustato kiek 
faktinai yra galima mokėti kiek
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rį atsistatyti 1937 m. sienose su 
sritimis, atgautomis pagal sutar
tis. Jų aiškinimu Klaipėda Hitle
rio buvo atgauta “sutarties ke
liu”.

Didelę klaidą padarė mūsų vei
ksniai leisdomi išskrininguoti 
mažlietuvius iš D.P. stovyklų. Jų 
jaunimas pateko į vokiečių nu
tautinimo malūną. Ar ne likimo 
ironija, kai buvusio skriningo 
komisijos nario Britų zonoje vai
kai, sutikti per suvažiavimus, 
nebekalba lietuviškai, o jo iš sto
vyklos išmestų mažlietuvių vai
kai lanko lietuvišką savaitgalio

LIETUVOJE VEISIAMOS 
IR RUSIŠKOS ŽUVYS

Šiais metais Nemune žvejai su
gavo nematytą dar Lietuvoje žu
vį — sterlę, prieš trejus metus 
atvežu iš Obės upės. Tai erškėti- 
nių šeimos žuvis. Specialistai 
jau eilę metų bando šią žuvį veis
ti Lietuvos vandenyse ir bandy
mai pavykę. 1963 m. numatyta 
suleisti dar didelį kiekį sterlės 
ikrų arba lervų.

VILNIUJE 14 LIGONINIŲ
Vilniaus radijas gruodžio 10 d. 

pranešė, kad Vilniuje veikia 14 
ligoninių, keturi mokslinio tyri
mo institutai, keli dispanseriai, 
vaikų tuberkuliozės sanatorija ir

Ina česnaitė

vienu atskiru atveju.
Jinai man sakė, kad as orjentuo- 

juosi ir kad mane turėtų greit į 
tekią pat vietą, kaip jinai, paskir
ti. Gaila, kad negalvoju čia ilgai 
pasilikti, nes, kiek girdėjau, Ame
rikoje vyresnės mašininkės ir sek
retorės yra geriau apmokamos 
kaip mokytojos.

į darbą važiuoju autobusu, taip 
kaip ir Melbourne, bet čia yra 
šioks toks skirtumas. Autobusai 
labai patogūs ir greit nuveža į dar
bovietę.

Darbo sąlygos yra labai geros 
ir raštinės atmosfera yra taip pat 
labai maloni.

Stebiuosi tačiau daugumos ame
rikonų išlaidumu, kurie prieš al
gos mokėjimą jau skolinasi kelis 
centus kavos puodukui.

O gal tai yra savotiškas taupy
mo “triukas?” 

mokyklų ir aktyviai veikia lietu
vių jaunimo organizacijose.

Ypatingai sunkus reikalas Vo
kietijoje gyvenantiems lietu
viams pasidarė su spauda. Užda
rius jų leidžiamų “Keleivį”, teko 
Kanadoje pradėi leisti kitu var
du laikraštį — “Lietuvos Pajū
ris”. Paremkime jų spaudų, nes 
prenumerata tėra tik vienas do
leris. Adresas: “Lietuvos Pajū
ris”, 5260 — 10 Ave., Rsmt. Mon
treal 36, Canada.

šiandie švęsdami sausio 15-ją 
— Mąž. Lietuvos šventę ir minė
dami prieš 40 m. savo gyvybes 
už lietuviškųjį pajūrį atidavusius 
karžygius, pasiryžkime aukoti sa
vo jėgas Lietuvos laisvei ir rei
kalaukime, kad Leningrado apy
gardai priskirta Karaliaučiaus 
sritis būtų perleista Lietuvai.

“AMBASADORIŲ

MOKYKLA

NETOLI Kansas City, sakoma, 
amerikiečių žvalgyba sovietų pa
vyzdžiu įrengusi nedidelį mieste
lį, kuriame virš šimtas ■ agentų, 
skirtų tarnybai Sovietijoje, tar
pusavy kalbasi tik rusiškai.

Skirtumas nuo sovietų šnipų 
toks, kad amerikiečiai yra gavę 
įsakymą nešnipinėti. Jų misija So- 
vietijoj būsianti grynai "psicho
loginė”. Jie turės įtikinti rusus, 
kad amerikiečiai yra jų geriausi 
draugai...

Bet sakoma, kad amerikiečių 
žvalgyba nerami, nes rusai jai 
pranešė turį pavardes ir fotogra
fijas to šimto būsimų "ambasa
dorių”...

8.000 vilniečių dirba medicines 
įstaigose. Tačiau Vilniaus mies
tui tiek sveikatos įstaigų nepa
kanka ir Lietuvos spaudoje nuo
lat užtiksi nusiskundimų netin
kama ligonių priežiūra, slaugių, 
seserų ir gydytjoų nesąžiningu
mu, apsileidimu ir pan. (E)

VILNIUJE NEPAPRASTAI 
APLEISTOS RASŲ KAPINĖS

Savo laiške “Literatūros ir Me
no” savaitraščiui (46 nr.) E. 
Kančiauskienė susirūpino ne
tvarkomomis Rasų kapinėmis Vil
niuje. Ji priminė, kad Rašuose lai
dojama jau apie 200 metų, jose 
palaidoti Lelevelis, Smuglevičius, 
M. Čiurlionis, B. Sruoga, L. Gi
ra ir... daug kitų (žinoma, dr. J. 
Basanavičius netinka minėti... — 
E.). Dabar, esą, kapinės nepa
prastai apleistos, beveik visai ne
tvarkomos seni paminklai laužo
mi, griaunami, gabenami priva
čių namų statybai. Rasose palai
dojus žmogų, jau kitą dieną din
gsta gėlės, nunešamos gėlių puo
kštės. Numirėliai laidojami ne
tvarkingai. Rasų kapai dideli, jų 
plotas — 18 ha, tad Kačinskienė 
ir šaukiasi visuomenės paramos.

(E)

MUZIEJUS BUVUSIOS
VARNIŲ KUN. SEMINARIJOS 

ROMUOSE?

Varnių kai kurie gyventojai 
susirūpinę b. seminarijos rūmuo
se įsteigti vad. kraštotyros mu
ziejų. Esą, tuose rūmuose mokė
si A. Strazdas, A. Vienažindys, 
A. Baravykas, botanikas A. Pa
brėža, gyveno ir kūrė M. Valan
čius, lankėsi Žemaitė, vėliau rū-

JŪROS DIENA
JŪROS DIENA MELBOURNE
Sausio 19 d. Morningtone, p.p. 

Kęsminų sodyboje, 88 Herbert 
St., lietuviškų organizacijų išky
los metu bus paminėta ir prieš 
40 metų įvykęs Klaipėdos išvada
vimas. Minėjime paskaitą skai
tys iš Sydney atvykęs svečias J. 
Reisgys.

Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti.

Maž. Lietuvos Bičiuliai

JŪROS DIENA WOLLONGONG
šauni iškyla į Corrimal pajūrį 

prie Wollongong ruošiama sausio 
27 d. sekmadienį, šios pramogos 
organizatoriai yra Sydney atei
tininkai drauge su Wollongong 
lietuviais.

Iš Sydney išvykstama ne vė
liau 9 vai. ryto ir susitinkama 
prie Bulli Pass (Panorama Ho
tel) 10 vai. Iš čia leisimės že
myn į pajūrį, kur bus organizuo
ti žaidimai, sportas ir kt. Atsi
gaivinimui lemonado ir "linksmi- 
nado” bus parūpinta.
' Vakare 5 vai. lietuvių pamal

dos Wollongong katedroj, vėliau 
vėl renkamės į Corrimal Life 
Saving Club, ten pat prie paplū
dimio, kur bus šokiai su įdomia 
programa. Linksmieji broliai irgi 
dalyvaus.

Dėl laiko neteks varžytis, nes 
pirmadienį, sausio 28 d. valstybi
nė šventė.

Tad kviečiame visus — jaunus 
ir senus — j pajūrį pas mus!

Rengėjai

LONDONO LIET. NAMŲ 
B-VĖS VEIKLA

Pasibaigus finansiniams me
tams, Lietuvių Namų Akc. B-vė 
Londone paskelbė savo apyskai
tą. Iš jos matyti, kad per pasta
ruosius metus bendrovė padarė 
didelę pažangą. 1961-62 metai 
baigti su 1670 svarų sterlingų 
gryno pelno.

Bendrovės steigėjais buvo nau
jieji ateiviai, daugumoje DBLS 
nariai, sudėję smulkiomis sumo
mis 10 tūkst. svarų akcinio kapi
talo. Dabar bendrovė valdo 5-rių 
aukštų namus Londone ir 24 hek
tarų ūkį — vasarvietę prie Lon
dono. Londono namuose yra į- 
steigta sava spaustuvė — ji spau
sdina “Europos Lietuvį’ ir leidžia 
"Nidos” klubo prieinamomis kai
nomis lietuviškas knygas. Nekil
nojamo turto vertė siekia 40 tū
kstančių svarų.

Bendrovės metinė apyvarta bu
vo 30 tūkst. svarų. Bendrovė tu
ri 10 nuolatinių tarnautojų, visi 
lietuviai. Reikalus tvarko b-vės 
sekretorius A. Pranckūnas. Meti
nis akcininkų susirinkimas išren
ka šešis direktorius, kurie kartu 
yra ir DBLS Centro Valdybos na
riai. Tuo būdu yra užtikrintas 
abiejų organizacijų veiklos dar
numas. Bendrovės vyr. direkto
rium yra S. Nenortas, o DBLS 
pirm. — J. Vilčinskas. (E) 

inai buvo susiję su 1863 m. suki
limu, dar vėliau buvusi koncen
tracijos stovykla, Varnių skulp
torius D. Lukoševičius net diplo
minį darbą paskyręs buv. politi
niams kaliniams. Tad, norima kuo 
nors atžymėti buv. laikus ir tai 
atlikti “kraštotyros” vardu. Lig- 
šiol kultūros min-ja Vilniuje nu
tarusi vieną rūmų kombarį su
tvarkyti "visuomeniniais pagrin
dais”. (E)

★
Lietuvoje išleista “Lietuvių gra

fika”, su 33 dailininkų 65 dar
bais. Surinkti darbai grafikų: 
B. Demkutės, R. Gibavičiaus, V. 
Jurkūno, V. Kalinausko, V. Kisa
rausko, J. Kuzminskio, A. Makū
naitės, A. Steponavičiaus, D. Ta- 
rabildienės, B. Žilytės ir kt.

★
šiuo metu Lietuvoje dirba 

apie 40 mėgėjiškų kino studijų. 
Gruodžio 8 d. Vilniuje buvo su
rengta ketvirtoji kino mėgėjų 
filmų peržiūra. Mėgėjai ypatin
gai nusiskundžia sunkumais išaiš
kinti jų filmų kadrus.

NAUJA GAMYKLA LIETUVOJ
Tauragėje statoma nauja ga

mykla, užimanti 11 ha plotą — 
tai keramikinių vamzdžių gamyk
la. Ligšiol tie vamzdžiai buvo į- 
vežami iš kitur. Drenažo vamz
džiai būsią gaminami iš vietinio 
molio, o kanalizacijos vamz
džiams žaliava numatyta gabenti 
iš Borodičio uolynų. (E)
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TIKSLAS PATEISINA PRIEMONES
BOLŠEVIKAI BANDO ĮTRAUKTI Į SAVO FRONTĄ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVYBĘ

“ MAN OF THE YEAR"

“Tiesa” išspausdino savo specia
laus korespondento J. Galdiko 
“laišką iš Romos”, kuris, iš tiesų, 
yra ne laiškas, o korespondento 
specialus pasikalbėjimas inter
view) su Lietuvos katalikų baž
nyčios dabartinių vadovų delega
cijos Visuotiniame Bažnyčos su
sirinkime (taryboje) nariu (lyg ir 
vadovu) kanauninku J. Stanke
vičium.

J. Galdikas yra susirinkime 
specialus “Tiesos” koresponden
tas. Jis pasirinko būdą to
kiam pranešimui — kalbėti ka
nauninko Stankevičiaus žo
džiais. Jo ir uždavinys, matyt, rū
pintis ne tiek tuo, kas dedasi su
sirinkime, kiek tuo (ar vien tuo), 
ką veikia, ką mano ir ypač ką kal
ba iš Lietuvos į šį susirinkimą iš
leistieji dvasininkai.

Toje pačioje “Tiesoje” ir visoje 
kitoje bolševikų monopolizuotoje 
Lietuvos spaudoje ypač per tre
jetą pastarųjų metų vyksta sus
tiprinta diskredituojamoji propa
ganda prieš religiją apskritai ir 
prieš katalikybę specialiai. Vati
kanas, popiežiai, neišskiriant ir 
dabartinio popiežiaus, vaizduoja
mi kaip imperializmo tarnai ir 
karo kurstytojai (Tik keletą pas
kirų atvejų dabartinis popiežius 
buvo pagirtas už pasisakymus tai
kos labui). Ypač uoliai varoma 
prieš paskirus kunigus Lietuvoje, 
ir ta proga nepamirštama pabrėž
ti, kad “kunigai”-visi toki, visi 
tamsybės apaštalai”.

Tačiau, visai tai propagandai 
vis dar neduodant bolševikams pa
geidaujamų vaisių, bolševikai 
bando prieiti prie to reikalo ir iš 
kitos pusės: sudaryti įspūdį, kad 
visdėlto esama ir “neblogų kuni
gų (ar net vyskupų), ir tie kaip 
tik jungiasi į bendrą frontą su 
bolševikais, ar bent randa bendrą 
kalbą su jais bent vienu iš svar

LIETUVOJE MINĖTA KNYGOS 
415 M. SUKAKTIS

Gruodžio 8 d. Lietuvos spau
doje, per Vilniaus radiją paminė
ta lietuvškosios knygos 415 me
tų sukaktis. Radijas pripažino, 
kad Mažvydo 1547 m. išleistas 
katechizmas, tai visų lietuviškų 
raštų motina, tai — brangiausias 
mūsų literatūrinis palikimas ir 
jam skiriama garbingiausia vie
ta. Lieuviškos knygos, esą, ma
tomos knygų saugykloje Vilniuje 
— knygų rūmuose. Toje saugyk
loje matyti, kaip augąs knygų 
skaičius. Nurodyta, kad, jei 1950 
m. Lietuvoje pasirodė 1.073 kny
gos, tai 1960 metais — 2.206 
(įskaitant ir šimtus grynai agi
tacinės literatūros — E.). Ta 
proga dar pastebėta, kad pasta
raisiais metais pradėtas naciona
linės lietuvių bibliografijos — 
nuo 16 amž. iki šių dienų — su
darymas. šis, neabejotinai bol
ševikinėje dvasioje ir pagal par
tijos nurodymus atliekamas dar
bas, teigiama, būsiąs geriausias 
paminklas lietuviškai knygai. (E)

LIETUVIS KANDIDATAS
LENINO PREMIJAI

Maskvos spaudos paskelbtame 
literatūros ir meno veikėjų, pri
statytų lenininėms premijoms 

biųjų klausimų — jie stovi už tai
ką!

O taika yra pats mėgiamiausias 
visos bolševikinės Rusijos imperi
jos valdovų grimas vykstančiame 
politiniame vaidinime. Taikos idė
ją bolševikai stengiasi laikyti vien 
savo monopoline idėja. Tada, kas 
tik pasisako už taiką, tos gali būti 
skelbiamas esąs... bolševikų šali
ninkas ar sąjungininkas.

Ii- štai, po visų diskreditavimų 
ii' šmeižtų, ne tik iš Lietuvos į Va
tikaną išleistieji keturi dvasinin
kai, bet ir visas Bažnyčios susi
rinkimas, su pačiu popiežium 
priešakyje, susilaukė reto bolše
vikų korespondento respekto: jis, 
kan. Stankevičiaus lūpomis, visą 
susirinkimą pristoto šį kartą taip, 
lyg tai būtų bolševikinio “Taikos 
gynimo komiteto” suvažiavimo 
kur nors pamaskvėje ar Stockhol- 
me pakartojimas. Korespondentas

Spausdiname žurnalisto J. 
GALDIKO pasikalbėjimą su Vati
kane vykstančio visuotinio Romos 
kataliką bažnyčios szisirinkimo da
lyviu Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos valdytoju J. 
STANKEVIČIUMI.

Klausimas. Kokie jūsų įspūdžiai 
antrajame Vatikano susirinkime? 

■ Atsakymas. Romoje tenka būti 
pirmą kartą. Didelį įspūdį padarė 
pati Roma. Čia kiekviename žings
nyje matai žilos senovės pamink
lus. Čia turi progos aplankyti po
žeminę Romą — katakombas. Čia 
matai viduramžių ir naujausiąją 

Geležinę uždangą praskleidus
gauti, sąraše įtraukta ir jauno 
lietuvio skulptoriaus — Gedimi
no Jakubonio pavardė. Lietuvos 
ir komunistinių kraštų spauda 
yra garsinusi, labai teigiamai į- 
vertinusi skulptoriau^ paminklą 
nacių aukoms Pirčiupyje. Už šį 
paminklą Jakubonis 1961 m. bu
vo apdovanotas Sovietų S-gos 
dailės akademijos sidabro meda
liu.

1962 M. LIETUVOJE GIMĖ 
60.000

1962 metams baigiantis Vil
niaus-radijas paskelbė kiek sta
tistinių duomenų. Pagal gruodžio 
31 d. pranešimą apie 1962 m. fak
tus ir skaičius, tais metais Lie
tuvoje gimė daugiau kaip 60.000 
kūdikių, o šeimas sukūrė apie 
27.000 porų. Pagal radiją, praėju
sieji metai buvę laimingi 8.000 
Lietuvos šeimų, nes jos turėjo lai
mės patekti į naujus butus (o 
kiek tūkstančių dar trūksta nau
jų butų? — E.). Dar pasigirsta, 
kad 1962 m. Lietuvoje buvo pri
melžta beveik 1.800.000 t pieno 
(metinio primelžimo iš karvės vi
durkis išeitų apie 2.300 kg, ta
čiau tai vargiai patikima — E.), 
buvę pagaminta 215.000 t mėsos, 
(čia agitatoriai priminė, kad 1939 
m. laisvoje Lietuvoje buvo pri

perduoda kanauninko J. Stankevi
čiaus žodžius ir apie svarstymą 
dogmatinių, moralinių, liturginių 
bei socialinių klausimų tome vys
kupų ir kardinolų susirinkime, 
pagarbiai susilaikydamas nuo tų 
"prietorininkų, tamsybininkų ir 
išnaudotojų” tarimosi.

Pasikalbėjimo pabaigoje kores
pondentas leido kan. Stankevičiui 
pasisakyti, kad jis Romoje lanky
mosi laiką naudoja ir ten sutin
kamiems lietuviams informuoti ir 
sklaidyti jų tarpe sutinkamas 
“keisčiausias pažiūras apie mūsų 
gyvenimą, darbą ir pamaldas”. 
Tačiau kokios tos “keisčiausios 
pažiūros” ir kaip jas kan. Stan
kevičius atitoisinėja, pasikalbėji
me diplomatiškai nutylėta.

.Visa ketveriukė Kalėdoms žada 
grįžti namo, o gegužės mėnesį vėl 
atvykti, galbūt, net ir su vyskupu 
P. Maželiu, kuris tik dėl ligos ne- 

LAIŠKAS “TIESAI” IŠ ROMOS
PASIKALBĖJIMAS SU KAUNO ARKIVYSKUPIJOS IR VIL
KAVIŠKIO VYSKUPIJOS VALDYTOJU DAKTARU JUOZU 

STANKEVIČIUM

statybą. Romos muziejuje sutelkto 
tiek daug praeities dokumentų ir 
kultūros paminklų, kad tik po il
gesnio buvimo Romoje bus gali
ma apie tai daugiau papasakoti.

Neišdildomą įspūdį padarė šv. 
Petro Bazilika, kurioje ir vyksta 
II Vatikano visuotinis susirinki
mas. Ypatingai -jaudinanti buvo 
spalio mėn. 11 d. Čia susirinko vi
sos mūsų žemės rasių, tautų ir 
kultūrų atstovai.

Mes džiaugėmės, kad mums šia
me taip gausiame susirinkime ten
ka atstovauti mūsų Tėvynei Lie
tuvai, Lietuvos tikintiesiems.

melžta 1.240.000 t pieno ir paga
minta 180.000 t mėsos (tikrumo
je pieno 1939 m. buvo gauta
I. 369.300 t. — be Klaipėdos kraš
to ir skaitant primelžimo iš kar
vės vidurkį 1700. kg — E.).

Paskutinę metų dieną Vilniu
je buvo sutuokta 200 jaunų porų, 
Kaune — 130. (E)

FILMAI
Nuo gruodžio 24 d. Vilniaus 

kinuose pradėtas rodyti ilgai gar
sintas lietuviškas ketlurioliiętas 
iš eilės) filmas “Žingsniai naktį”. 
Pagal raš. VI. Mozūriūno scenari
jų filme vaizduojama Kauno 
komjaunuolių pogrindinė kova 
(pabėgimas iš 9-o forto). Šį fil
mą vertindama “Tiesa” (298 nr.) 
sukritikavo Mozūriūno scenarijų, 
iškėlė jo silpnąsias puses. Tačiau 
dienraštis pasidžiaugė, kad nau
jame filme, esą, vykusiai perduo
ta hitlerinės okupacijos nuotaika 
Kaune, iš viso filmas priminęs 
“fašizmo, rasizmo, militarizmo 
pavojų”. Kadangi, Lietuvos (ir 
Maskvos) agitatorių nuomone ir 
JAV ir V. Vokietijoje kelią gal
vas karo kurstytojai, tad šis fil
mas jau... aktualus. Jo režisie
rius — R. Vabalas, operatorius —
J. Gricius, komp. — E. Balsys, o 
aktorių (ir mėgėjų) tarpe — 
svarb. vaidmeny V. Rygertas, S. 
Kosmauskas, A. Masiulis, J. Mil
tinis ir kt.

SUNAIKINTA 10.000 ŠUNŲ, 
4.000 KAČIŲ...

Vilniaus radijas lapkričio 17 d. 
pasidžiaugęs medžioklių laimėji
mais (pvz. geras buvęs kiškių 
derlius, šiais metais buvę sume
džioti 23 šernai), ta proga pami
nėjo ir Lietuvoje valkataujan
čius šunis bei kates. Esą, iki šiol' 
Lietuvoje esą jau sunaikinta 
10.000 šunų ir daugiau kaip 4.000 
kačių. Už valkataujančių plėšrū
nų sunaikinimą jau išmokėta 33. 
000 rb. paskatinamųjų premijų.

★
Gruodžio 1 d. garsusis valsty

bininkas W. Churchill sulaukė 88 
metų. 

galėjęs dabar atvykti. Korespon
dento paskelbtos pasikalbėjimas 
liudija, kad delegatų elgesį jis bus 
atestavęs teigiamai (ar bent pa
tenkinamai) ir jie galės būti Mas
kvoj pripažinti ir vėl išleistini. 
Žmonėms Lietuvoje tuo būdu ban
domas sudaryti įspūdis, kad kata
likybės vadovai jungiasi maždaug 
į vieną frontą su bolševizmu .— už 
taiką, o tai reiškia, kad ir nuo
širdžiai tikintiesiems ne nuodėmė 
eiti su bolševikais, o ne su tais 
“piktais” kunigais, kurie viešai ar 
bent paslapčiomis smerkia bolše
vizmą. Kanauninkai, kuriems bol
ševikų leista valdyti Lietuvos vys
kupijas, yra rodomi, kaip lojalūs 
bolševikų valdžios bendradarbiai 
ir tuo pačiu metu visdėlto nenus
toję gero vardo net ir Vatikane. 
Atseit, supraskite, kad ir Vatika
nas pritaria tokiam lojalumui.

(L.VA)

Šiame susirinkime mes džiaugia
mės ir kaip taikos šalininkai, nes 
šis susirinkimas paženklintas tai
kos balandžiu.

Jonas XXIII savo kalboje, pasa
kytoje šių metų spalio mėn. 25 d., 
kreipėsi į visus geros valios žmo
nes ir į vyriausybių vadovus, ra
gindamas spręsti iškilusius ginčus 
derybų keliu, kad išsaugotų taiką 
visame pasaulyje.

Mus, kaip Lietuvos atstovus, 
jaudina ir tai, kad mes dalyvau
jame susirinkime, kuris įvyksta 
kartą per šimtmetį. Jau daugelį 
šimtų metų panašiuose susirinki
muose Lietuva nebuvo atstovauja
ma.

Kanauninkas dr. J. Stankevičius 
labai giria popiežių ir mano, kad 
susirinkimas turėsiąs didelį povei
kį taikai sustiprinti.

Klausimas. Kokie svarbiausi 
klausimai sprendžiami susirinki
me?

Atsakymas. Susirinkimo progra
mos apimtis labai didelė. Numato
ma apsvarstyti visą bažnytinę dok
triną, t.y. dogmatinius, moralinius, 
šeimos gyvenimo, kunigų auklėji
mo, liturginius, socialinius ir baž
nyčios vienybės klausimus.

Dabartiniu metu svarstomi li
turginiai klausimai. Svarbią vietą 
liturgijoje užima kalbos klausimas, 
tai reiškia, kokia kalba laikyti pa
maldas, teikti sakramentus, šis 
klausimas yra sunkus, nes katali
kiškąją šeimą sudaro žmonės, kal
bą visomis pasaulio kalbomis, at
stovaują skirtingiausioms kultū
roms. Šio sudėtingo klausimo 
svarstymas užima daug laiko.

Klausimas. Ką veikia Lietuvos 
dvasininkai susirinkime?

Atsakymas. Susirinkime daly
vauja Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos valdytojas 
kanauninkas dr. J. Stankevičius, 
Vilniaus arkivyskupijos valdytojas

E. GALVANAUSKUI 80 M.
Vienam žymiausių lietuvių vi

suomenininkų, politikų — inž. 
Ernestui Galvanauskui sukako 80 
m. amž. Gimęs 1882 m. Zizonių 
km., Vabalninko vlsč., Panevė
žio apskr., sukaktuvininkas 1902 
m. baigė Mintaujos gimnaziją. 
1912 — 1913 m. Belgijoje, Liege, 
įsigijo kalnų inž. ir elektros inž. 
diplomus. 1905 m. aktyviai daly
vavo revoliuciniame sąjūdyje. Jau 
anksčiau jis priklausė demokratų 
partijai. Buvo vienas pirmųjų val
stiečių sąjungos steigėjų. 1906 — 
1908 m. gyvendamas Suomijoje, 
daug rašė lietuvių spaudai. Gyve
no Serbijoje, vėliau, 1919 m. Pa
ryžiuje su kitais lietuviais suor

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
£ I USSR PER ŠVEDIJĄ

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

Amerikiečių savaitinis žurnalas 
“Time” kasmet skelbia “Man of 
of the Year” būtent vyrą, tais 
metais labiausiai prasikišusį (ge
ruoju , ar bloguoju) bet kurioje 
viešojo gyvenimo srityje. Papras
tai kandidatus siūlo to žurnalo 
skaitytojai, kurių yra daugiau 
nei 8 milijonai, tačiau galutinį 
sprendimą duoda pati žurnalo re
dakcija. Pereitais metais tokiu 
“Man of the Year” paskelbtas

kanauninkas Č. Krivaitis, Kaišia
dorių vyskupijos valdytojas ka
nauninkas P. Bakšys ir, kaip ver
tėjas, Vilniaus kurijos kancleris 
kunigas S. Mažeika. Susirinkime 
turėjo dalyvauti ir Telšių vysku
pijos apaštališkasis administrato
rius vyskupas Petras Maželis, bet 
dėl ligos atvykti į Romą negalėjo. 
Tikimasi, kad, sveikatai sustiprė
jus, jis atvyks į susirinkimą vė
liau.

Aš, kaip teologijos klausimų spe
cialistes, dalyvauju visuose susi
rinkimo posėdžiuose. Kiti Lietuvos 
dvasininkai dalyvauja atviruose, 
bendro pobūdžio posėdžiuose.
■ Klausimas. Kokios delegacijos 
atvyko į susirinkimą iš liaudies 
demokratinių šalių?

Atsakymas. Dvasininkijos atsto
vai čia susirinko iš įvairiausių pa
saulio kraštų, jų tarpe ir iš liau
dies demokratinių šalių — Lenki
jos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir 
kitų. Arčiau esame pažįstami su 
vengrais. Su jais nuo pat susirin
kimo pradžios palaikome draugiš
kus santykius. Pradedame arčiau 
susipažinti su lenkais, vokiečiais ir 
čekoslovaikais. Susitinkame ir su 
pravoslavų bažnyčios atstovais, ku
rie susirinkime dalyvauja kaip 
stebėtojai.

Klausimas. Ar ilgai truks H Va
tikano visuotinis bažnyčios susi
rinkimas?

Atsakymas. Dabar į šį klausi
mą niekas negalėtų atsakyti. Kiek
vienas susirinkimo dalyvis turi tei
sę pareikšti savo nuomonę visais 
klausimais. O susirinkimo dalyvių 
— apie pustrečio tūkstančio. Jei
gu klausimų svarstymas vyks to
kiais tempais, kaip dabar, susirin
kimo darbai gali užsitęsti iki po
ros metų. Tai paaiškės iš tolesnės 
diskusijų eigos.

Pirmoji sesija baigsis gruodžio 
mėn. 8 d. Kalėdoms parvykstame 
į Lietuvą. Sekanti sesija prasidės 
gegužės mėnesio 12 d. ir tęsis iki 
birželio mėn. 29 d.

Klausimas. Ką dar galėtumėte 
pasakyti šiuo klausimu?

Atsakymas. Norėčiau pasakyti, 
kad jaučiamas labai didelis susi- 

ganizavo informacijos biurą, bu
vo paskirtas Lietuvos delegacijos 
taikos konferencijoje nariu. 1919 
m. E. Galvanauskas dalyvavo Liu- 
cerne socialistų konferencijoje.

1919 — 1924 m. sukaktuvinin
kas ėjo atsakingas pareigas Lie
tuvos vyriausybėje: minister) o 
pirmininko, finansų, prekybos ir 
pramonės, užsienio reikalų. 1924 
— 1927 m. buvo Lietuvos atstovu 
Londone. 1927 — 1928 m. buvo 
Klaipėdos uosto valdybos pirm. 
Nuo 1928 m. pasitraukė iš valsty
binio aparato ir reiškėsi visuome
nės, prekybos — pramonės srity
je Klaipėdoje. Jo pastangomis 
buvo sutvarkyta Klaipėdos me

Romos katalikų popiežius Jonas 
XXIII. šalia popiežiaus Jono 
XXIII skaitytojų buvo siūlomi 
dar šie kandidatai: UNO gen. 
sekretorius U Thant, prez. J. 
Kennedy, mirusi neseniai Mrs E. 
Roosevelt, James Meredith, Cas
tro, Adlai Stevenson. Time žur
nalas parinkdamas “Man of the 
Year” laikosi principo: atžymėti 
vyrą ar moterį, dominuojaitį tais 
metais spaudos puslapiuose ir 
palikusį neišdildomų — gerų ar 
blogų — pėdsakų istorijoje.

LIETUVOJE MIRĖ 
ST. ŠILINGAS

Iš Lietuvos gautomis žiniomis, 
lapkričio 16 d. Kelmėje mirė 77 
m. amž. eidamas (gimęs 1885 m. 
lapkr. 11 d.) teisininkas St., Ši
lingas. Visuomenės darban jis 
buvo įsijungęs nuo studentavimo 
laikų. Plačiai reiškėsi pirmojo 
karo metu Rusijoje lietuvių or
ganizacijose. N. Lietuvoje velio
nis buvo Lietuvių Tarybos pir
mininku, du kartu buvo teisingu
mo ministeriu, vėliau Valst. Ta
rybos pirmininku, šilingas su 
žmona ir dukra buvo ištremtas į 
Sibirą, 1954 m. jam buvo leista 
grįžti, tačiau po kelių mėnesių 
jis vėl ištremtas į Ukrainą. Tik 
1961 m. pabaigoje jis, pakirsta 
sveikata, grįžo į Lietuvą. (E)

VLIKAS APIE 
KULTŪRINIUS MAINUS

“Valstybės Departamentas ne
pripažįsta Pabaltijo valstybių jė
ga į Sovietų Sąjungą inkorpo
racijos ir todėl negali remti kul
tūrinių mainų su sovietų oku
puoti Lietuva. Tolygiai nėra ska
tinamos amerikiečių kultūrinės 
grupės vykti į tą sritį”.

VLIKas smerkia visus tuos, ku
rie remia bendradarbiavimą su 
Maskvos agentais ir kviečia lietu
vių visuomenę boikotuoti tokio 
bendradarbiavimo talkininkus.

MOKYKIMĖS IŠ KAPITALISTŲ
— TEIGĖ CHRUŠČIOVAS

Savo pranešime kom, partijos 
plenume N. Chruščiovas pabrėžė 
reikalą mokytis iš kapitalistų. Jis 
pasakė: “Kodėl gi mes nepanau- 
dojame tai, ką racionalaus, eko
nomiškai naudingo turi kapitalis
tai? Buvo laikas, — turiu gal
voje asmenybės kulto laikotarpį, 
— kai intensyviai buvo propa
guojama mintis, jog visa, kas mu
sų, — besąlygiškai idealu, o vi
sa, kas užsienietiška, — tiek pat 
besąlygiškai bloga. Bet juk 
kulto laikai praėjo. Mes turime 
atsiminti V. Lenino nurodymą — 
mokėti, reikalui esant, mokytis iš 
kapitalistų, perimti tai, ką jie 
turi protingo ir naudingo”.

domėjimas mūsų krašu. Daugelis, 
net lietuvių, apie mūsų kraštą tu
rėjo keisčiausias pažiūras ir sklei
dė fantastiškiausius prasimany
mus. Dabar turime progos papa
sakoti jiems tiesą apie mūsų gy
venimą, darbą ir pamaldas. Esa
me tos nuomonės, kad reikia vie
nus kitiems geriau pažinti.

džio pramonė ir suorganizuota 
Statybos b-vė lietuviams darbi
ninkams pigiais butais aprūpinti. 
Jo pastangomis įkurtas ir preky
bos institutas Klaipėdoje — jo 
rektorium jis buvo nuo 1934 m. 
1939 — 1940 m. vėl buvo finansų 
ministeriu. Bolševikmetyje, 1940 
m. trumpą laiką toliau ėjęs fi
nansų min. pareigas, slaptai pasi
traukė į Vakarus. Vokiečių oku
pacijos metu buvo ištremtas iš 
gyvenamosios vietos, laikytas 
priežiūroje. Trumpai buvo VLI- 
Ko Vykd. Tarybos pirmininku. 
Vėliau išvyko į tolimą Madagas
karo salą ir ten gyvena. (E)

• • •

— Tamsta sakei telefonu, kad 
mano vyras jau begrįžtąs namo, 
— šaukia saliūnan įbėgusi mote
ris. — O ar nematai, kad jis guli 
po stalu?

— Bet tamsta taip pat matai, 
kad jis yra su apsiaustu ir kepu- 

i re, — atsikerta saliūn'o savinin
kas.
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XIII-TOJI SPORTO ŠVENTĖ
Šventės nugalėtojas — šeimi

ninkai, Adelaidės VYTIS — 19 
tašku, II vieta — Melbourne 
VARPAS — 7 taškai, III vieta — 
Geelongo VYTIS — 6 taškai, IV 
vieta — Sydnėjaus KOVAS — 5 
taškai ir V vieta — Hobarto 
PERKŪNAS — 3 taškai. Varžybų 
taškai yra skirstomi: — 1 vieta 
— 3 taškai, II — 2 ir III — 1 
taškas. I šventės nuotaiką nei
giamai atsiliepė tai, kad Canber-

ŠVENTeS
Pradėtas šv. Kazimiero koply

čios šventoriuje dalyvaujant virš 
800 tautiečių, čia prieš pat pa
maldas žodį tarė ALFAS1 V-bos 
pirmininkas Ątaiyi Urnevičius/ 
Po to, visiems giedant Tautos 
Himną, buvo pakeltos vėliavos ir 
padėtas sportininkų vainikas prie 
Lietuvos žemės paminklo už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Iš
kilmingas šventės atidarymas 
jausmingai nuteikė visus daly
vius. šv. Mišias laikė ir gražų 
progai pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. Dr. P. Bašinskas. Pa
maldų metu giedojo Adelaidės 
choras. Po pamaldų Lietuvių Na
muose papietauta kartu su stu
dentais ir tautinių šokių šokė
jais. Vaišes paruošė darbščioji 
Moterų Sekcija, o gardžiai už
kandžiavo 270 šventės dalyvių. 
Pasisotinus Adelaidės klubo Vy
ties pirmininkas p. J. Jaunutis 
pakvietė prie mikrofono ALFAS 
V-bos pirmininką St. Urnevičhj, 
kuris sveikino j Adelaidę suskri- 
dusius sportininkus, ragino juos 
veikti lietuviškoje dvasioje ir ta 
proga įteikė dovanas ilgoje spor-

ros VILKO klubas tik paskutinė
mis dienomis pranešė, jog į Ade
laidę atvykti negalės. Tai rengė
jams neleido pravesti varžybų 
prisilaikant programos, kuri jau 
buvo atspausdinta. Nežiūrint to, 
varžybos vyko tvarkingai, ir ypa
tingą entuziazmą sukėlė jaunių 
— berniukų ir mergaičių krepši
nio varžybos. Reikia tikėti, jog 
šios varžybos bus įtrauktos į atei
nančių sporto švenčių programą.

ATIDARYMAS
tinėje . veikloje nusipelnusiems 
darbuotojams: D. Bertašiūtei ir 
č. Volodkai (Geelongas), J. čer- 
vinskui ir V. Lazauskui (Melbur
nas), S. Juraičiui, Sydnėjus) ir 
adelaidiškiui — J. Jaunučiui. 
Sportininkus sveikino Krašto V- 
bos P-kas p. Inž. Daukus, Ade
laidės Ap-kės V-bos p-kas inž. 
Tymukas, Kun. P. Butkus, kun. 
Dr. Bačinskas, Adelaidės kape
lionas kun. P. Dauknys, įvairių 
organizacijų atstovai bei sporto 
klubų pirmininkai. Audringa^ 
ovcaijas sukėlė sportininkų bi
čiulio, svečio iš Amerikos p. Juo
zo Bačiūno pareiškimas apie pla
nus atgabenti į Australiją varžy
boms Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinę. “Mūsų Pastogės” 
redaktorius V. Kazokas pasvei
kinęs vaišių dalyvius įteikė do
vaną uoliausiam M.P. sporto sky
riaus bendradarbiui R. Sidabrui.

4 vai. po pietų Forrestville 
krepšinio stadijone lietuviškų 
maršų aidams lydint, su vėliavo
mis įžygiavo uniformuotas lietu
viškas sportuojantis jaunimas — 
200 sportininkų, 65 tautinių šo-

kių reprezentantai. Išsirikiavus, 
sportininkai ir 600 žiūrovų kartu 
sugiedojo Tautos Himną. Po to 
sekė J. Jaunučio, S- Urnevičiaus 
ir inž. B. Daukaus atidarymo žo
džiai.

Krašto V-bos P-kui inž. B. Dau- 
kui oficialiai atidarius sporto 
šventę sekė nepaprastai puikų 
įspūdį padarę ir šventės atidary
mui daug spalvingumo davę ats
kirų grupių ir vėliau jungtiniai 
tautiniai šokiai, čia norisi prisi
minti 1939 m. Europos krepšinio 
pirmenybes Kaune, kurios buvo 
pradėtos tautiniais šokiais, susi
laukusiais milžiniškų ovacijų. Su 
panašiu entuzijazmu jie buvo su

tikti ir Adelaidėje, žiūrovams at
mintyje dar ilgai liks grakščiai 
atlikti tautiniai šokiai, kuriuos 
paruošė Sydnėjuje — p. M. Osi- 
naitė — Cox, Geelonge — p. Da- 
valga ir Adelaidėje — p. Lapšie- 
nė, kuri vadovavo ir jungtiniams 
šokiams. Paminėtini puikūs visų 
dalyvių tautiniai rūbai, ypač 
Adelaidės vyrų gražios liemenės. 
Tokia tautinė demonstracija, 
kaip šios šventės atidaryme įvy
kę Liūtiniai šokiai turėtų atei
tyje virsti neatskiriama visų mū
sų sporto švenčių dalimi.

Po audringomis ovacijomis pa
lydėtų tautinių šokių, prasidėjo 
pirmosios sporto šventės

f PORTALE
Redaguoja; ' Antanai Laukaiti*

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tol.: UJ 4898

VARŽYBOS

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

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

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

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

žiūrovai šiltai sutiko į aikštę 
išbėgančius Sydnėjaus Kovo ir 
Adelaidės Vyties krepšininkus. 
Rungtynės vyko dideliame karš
tyje, kas sukaustė abiejų pusių 
žaidimą ir tik 7-toje minutėje J. 
Gumbys realizavo pirmuosius taš
kus. Žiūrovai aiškiai linkėjo sėk
mės koviečiams ir jautriai reaga
vo į bevaisius S. Lukoševičiaus 
prasiveržimus. Rezultatas 4:4, 
bet po to vytiečiai įgyja persva
rą ir kėlinys baigiamas net 23:8 
Adelaidės naudai. Antram kėliny 
vaizdas pasikeičia, abi komandos 
pelnė taškus beveik vienodai ir 
rungtynės baigiamos 48:33 vytie- 
čių pergale. Taškai: Vyties — 
A. Ignatavičius — 16, J. Gumbys
— 14, R. Daugalis — 8. Kovo — 
G. Grudzinskas — 10, A. Daniš- 
kevičius ir S. Lukoševičius, po 9.

Sekančios krepšinio rungtynės 
tarp Sydnėjaus Kovo ir Melbur
no Varpo merginų pasibaigė sen
sacingai. Nors Varpo mergaitės 
pirmavo, bet pabaigoje sydn'ėjiš- 
kės sukovojo ryžtingiau ir lai
mėjo 20:19. Taškai: Kovo — L. 
Čelkytė — 8, L. Motiejūnaitė — 
3. Varpo ,— G. ir A. Kalvaitytės 
po 6.

Pirmose jaunių rungtynėse pa
sirodė Adelaidės ir Melburno ber
niukai. Tik po labai atkaklios ko
vos pergalė atiteko vytiečiains 
22:20. Taškai: Vytis V. Levickis
— 6, G. Šimkus ir V. Stankevi

čius po 4, Varpas — K. Antanai
tis — 8, A. Kalvaitis — 6.

Komandinėse stalo teniso var
žybose Hobarto vyrai lengvai 
įveikė adelaidiškius net 5:0.

Sekančiose krepšinio varžybo
se Melburno Varpas nugalėjo 
Geelongo Vytį 37:32 (12:12). Vy
tiečiai parodė kietą pasipriešini
mą, tik nesėkmė trečiame ketvir
tyje nusvėrė laimėjimą Varpui. 
Taškai: Varpas — A. Vaišutis — 
12, S. Urbonas — 10 ir V. Soha 
— 9. Vytis — A. Šimkus — 12, 
S. Šutas ir K. Zdanavičius po 8.

Paskutinėse pirmos šventės 
dienos varžybose krepšinyje su
sitiko Adelaidės ir Melburno jau
nės. Įtikinančią pergalę pasiekė 
vytietės 23:6. Taškai: Vytis — 
N. Vyšniauskaitė — 8, Kuncai- 
tytė — 4,. Varpas — L. Gudeikai- 
tė — 4, R. Padgurskytė — 2. 
; 7

GRUODŽIO 28 D.
Ryte susitinka Adelaidės ir 

Geelongo vyrai tinklinio varžy
bose. Adelaidė laimi 2:0 (15:6, 
15:6). Rungtynes tarp tų pačių 
klubų merginų taip pat laimi 
Adelaidė 2:1 (11:15, 15:3, 15:3).

Pirmąją staigmeną pateikė se
kusios tinklinio rungtynės, kurio
se Sydnėjaus Kovas įveikė Mel
burno Varpo vyrus 2:0 (15:7, 
15:3).

Komandinėse vyrų stalo teni- 
niso varžybose Varpas nugalėjo

Adelaidės Vytį 4:1, o Perkūnas 
Kovą 5:0. Adelaidės Vytis pasie
kė vienintėlę pergalę nugalėdami 
Kovą 3:2, o sekančiose rungtynė
se Perkūnas įveikė Varpą 4:1. 
Tuo būdu stalo teniso nugalėto
ju tapo Hobarto Perkūnas. Pas
kutinėse rungtynėse Varpas nu
galėjo Kovą 5:0, ir komandos iš
sirikiavo sekančiai: 1. Perkūnas, 
2. Varpas, 3. Adei. Vytis, 4. Ko
vas.

12 vai. prasidėjo varžybos krep
šinio aikštėje. Įvyko nekantriai 
lauktos rungtynės tarp Varpo ir 
Kovo vyrų. Melburnas vedė ap
galvotą žaidimą ir laimėjo pirmą 
kėlinį 16:9. Antrą kėlinį kovie- 
čiai pasireiškė aktyviau ir rezul
tatą sušvelnino, pergalę tačiau 
atiduodami Varpui — 30:25. Taš
kai: Varpas — S. Urbonas — 9, 
V. Soha — 8, A. Vaišutis — 6. 
Kovas — A. Daniškevičius — 9, 
D. Ki iaucevičius — 7.

Sekančiose rungtynėse Ade
laidės mergaitės lengvai nugalė
jo Kovą net 39:13. Taškai: Vytu 
— D. Radzevičiūtė — 17, R. An- 
driušytė — 12. Kovas — L. Meš- 
kauskaitė — 6.

Didžiulė sensacija įvyko sekan
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SMIGIS KAIRIĄJA
1

N. Zelandijos rašytojo

L. VEDLIK APSAKYMAS

čiose mergaičių rungtynėse. Var
po krepšininkės pasiekė pergalę 
prieš Geelongą 27:26. Taškai: 
Varpas — G. Kalvaitytė — 14, 
A. Kalvaitytė — 6. Vytis — E. 
Buckytė — 11, L. Šimkutė — 6.

Įdomioje kovoje Adelaidės ber
niukai įveikė Geelongo Vytį 
38:28. Adelaidės — V. Levickis
— 14, G. Šimkus — 10, V. Stan
kevičius — 8, Geelongas — G. 
Bražionis — 11, V. čerekavičius
— 9, K. Saldukas — 6.

Po to’ Sydnėjaus Kovas nuga
lėjo Geelongo Vyties vyrus 60:49 
(26:23). Vytiečiai tvirtai prieši
nosi rungtynių pradžioje. Antrą 
kėlinį Kriaucevičiaus ir Daniške- 
vičiaus puikūs deriniai sužlugdė 
vytiečių viltis ir užtikrino perga
lę koviečiams. Taškai: Kovas — 
Daniškevičius ir Lukoševičius po 
16, Kriaucevičius — 13. Vytis — 
A. Šimkus — 19, S. šutas —.14, 
K. Zdanavičius — 12.

Tuo ir buvo baigtos antros die
nos varžybos, nes vakare įvyko 
II-ji Australijos Lietuvių Dainų 
šventė, kurioje skaitlingai daly
vavo Sporto šventės dalyviai.

(Bus daugiau)
R. Sidabrai

MURRAY’S I

Iki svarbiausio susitikimo pra
džios likus pusvalandžiui, į spau
dos ložę atėjo Džimi žmona. Ji 
atsisėdo greta manęs, ant laisvos 
kėdės krašto, ir aš pastebėjau po 
jos akimis sluoksnį nešvarios pud
ros.

— Džimas — nesveikas...
Kai ji šnabždėjo šiuo žodžius, 

jos lūpos drebėjo.
— Susitikimas atidėtas?
Ji papurtė galvą:
— Ne, Hari. Bet Džimui ne

reikėtų kovoti. Jis dar neatsigavo 
po katastrofos, į kurią pateko 
prieš kelis mėnesius.

— Tačiau visi kalba, kad ši ko
va — Džimo atgimimas.

— Kalba tam, kad būtų pilnas 
stadionas. Džimas kovoja tik dėl 
dvidešimties svarų. Jis tikrai ži
no, kad nugalėti nepajėgs... — 
Ji nukreipė akis. — Mums labai 
reikia pinigų...

— Galiu aš padėti?
— Ne, ne tokiu būdu, — atsa

kė jinai, pastebėjusi, kad aš ieš
kau piniginės. — Jūs “Žudiko” 
bičiulis. Paprašykite jį, kad labai 
nesumuštų Džimo.

— Gerai, — pasakiau aš, žiū
rėdamas, kaip ji nueina išdidžiai 
pakėlusi, galvą.

Besileisdamas laiptais į persi
rengimo kambarį, aš prisiminiau 
koks buvo Džimas “senaisiais lai
kais”. Jis patikdavo visiems bok
so žiūrovams, jis turėjo savitą 
manierą kovoti. Džimas naudoda
vo ją, kai buvo dar visai nežino
mas boksininkas, neužmiršo ir 
panaudodavo prieš visus varžo
vus, kai įkopė į garbės viršūnę. 
Tačiau man patiko ir “Žudikas”, 
nors jis buvo pats nuožmiausias 
boksininkas, kurį teko matyti rin
ge.

Kai įėjau į kambarį, jis kaip tik 
skaitė tą programos vietą, kur bu
vo rašoma apie Džimą Bensoną. 
Pamojavęs programa prieš mano 
veidą, jis pasakė:

— Žvilgterėk, Hari, čia para
šyta, kad abi Bensono pirštinės 
turi didžiulę jėgą ir jis yra geros 
formos. — “Žudikas” nusikvatojo 
ir metė lapelį ant grindų. — Gal 
būt, taip ir buvo prieš dvidešimt 
metų...

Čia jis pastebėjo mano veido 
išraišką.

— Kas atsitiko, Surpase?
— Bet, užmiršęs savo klausimą, 
jis tvojo man per petį sunkia ta
rytum metaline ranka ir pasigy
rė: — šalyje dabar nėra boksi-

;;EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

ninko, kuris galėtų padaryti įs
pūdį mano žandikauliui.

“Žudikas” atkišo priekin smak
rą ir padunksėjo pasmakrėn ap
mautu pirštine kumščiu.

— Tikiu tuo, — pasakiau ir 
išdėsčiau jam Meri prašymą.

— Po velniui Aš einu į ringą 
grumtis. Bensonas gaus savo dvi
dešimt svarų, bet ir aš juk turiu 
gauti šimtą svarų už pergalę. Ši
tame žaidime sentimejntams ne 
vieta. Tau tai reikėtų žinoti.

Jis pažiūrėjo man tiesiai į akis. 
Ką beliko daryti?

— Ateisiu pas tave po kovos,
— pasakiau aš išeidamas.

— Pavaišinsiu tave viskiu, — 
riktelėjo jis, kai aš jau buvau 
tarpduryje.

Suskambo gongas, prasidėjo 
pirmas raundas. Džimo žmonos 
niekur nebuvo matyti. Boksinin
kai suėjo į ringo vidurį. Ryškioje 
šviesoje žili Džimo plaukai smil
kiniuose buvo aiškiai matyti.

“Žudikas” lengvai judėjo po 
ringą. Matyt, norėdamas ištirti, 
kaip priešininkas ginasi, jis pa
leido keletą žvalgybinių smūgių 
kaire. Džimas vikriai išvengė 
smūgių, — jo kojos vis dar gerai 
dirbo.

“Pagaliau ne taip jau blogai”,
— pagalvojau aš. Tačiau, kai 
Džimas pradėjo pats smūgiuoti, 
aš supratau, kad buvusios jėgos 
jo rankose nėra.

“Žudikas” manevravo visai ar
ti priešininko, jis nieko nebijojo. 
Netikėtai jis sudavė stiprų smū
gį kaire į krūtinę, po to sekė bai
sus smūgis dešine tiesiog į širdį. 
Aš mačiau, kad Džimas po pirmo 
smūgio susiraukė nuo skausmo,

po antrojo — jo veidas pasidarė 
pilkas lyg pelenai.

Per tris pirmuosius raundus aš 
galėjau pamatyti visą Džimo tech
nikos arsenalą. Kojų darbas — 
štai viskas, kas liko iš buvusios 
čempiono šlovės. Ir valios jėga.

Pasibaigė trečias raundas. Aš 
mačiau, kaip “Žudikas”, sėdėda
mas savo kampe, pasilenkė į 
priekį. Ir tuo momentu pastebė
jau. Meri. Ji prasiskverbė į lais
vą vietą netoli manęs. “Žudikas” 
kažkaip keistai pažiūrėjo į ją ir 
šyptelėjo. “Dabar prasidės”, — 
nenoromis pagalvojau.

Nuaidėjus gongui, “žudikas” 
lėtai žengė iš savo kampo. Jo 
akys buvo primerktos.

Džimo rankos pastebimai nu
vargo, judesiai buvo nerangūs. 
“Žudikas” padidino spartą, Dži
mui neliko jokios vilties. Aš pa
mačiau, kaip kairioji jo pirštinė 
šmėkštelėjo ties priešininko vei
du. Nelabai greitai... Lyg ginan
tis...

“Žudikas” blinktelėjo ant grin
dų tarytum pakirstas.

Minia pašoko. Visų žvilgsniai 
buvo nukreipti į ringą. Džimas 
nuėjo į kampą. Jo akyse buvo ma
tyti nuostaba, “žudikas” nekru
tėjo. Kai nutilo kelių garsintuvų 
sustiprintas teisėjo balsas, Džimas 
priėjo prie “Žudiko” ir padėjo 
jam atsistoti.

... Aš ėjau taku šalia ringo. “Žu
dikas” vilkosi chalatą. Pamatęs 
mane, jis persilenkė per virves:

— Vis tiek aš vaišinu, Hary.
Jau buvau netoli išėjimo, kai 

Meri palietė mano ranką. Jos 
akys švytėjo.

— Už ką?
— Padėkokit jam mano vardu, 

— pasakė ji. — Jis galėjo apgau
ti visus žiūrovus, tik ne mane.

— ???
— Per katastrofą Dižmas su

laužė kairę ranką, — lėtai kalbėjo 
Meri. — Nuo to laiko jis visiškai 
negali ja smūgiuoti.
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HEALTH FOOD STOKES h
646 George St., Sydney, Australia g

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

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

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per § 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S g 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi a 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel- K 
bimų. ••
" 12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- g 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntinys a 
gaunama jūsų 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 Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

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

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
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH
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.

FOOD STORES,

FOOD STORES,

FOOD STORES,

įvairumai
Kada pradėta vartoti pašto 

ženklai ?

Anglijoje 1840 m., Brazilijoje ir 
Šveicarijoje 1843 m., J. Amerikos 
Valst. 1847 m., Prancūzijoje, Ba
varijoje ir Belgijoje 1849 m., Is
panijoje ir Prūsijoje 1850 m., 
Viurtemburge ir Danijoje 1851 
m., Liuksemburge 1852 m., Por
tugalijoje 1853 m., Švedijoje ir 
Norvegijoje 1855 m., Meksikoje 
1856 m., Rusijoje 1857 m.; Argen
tinoje 1858 m., Kanadoje 1859 m., 
Graikijoje ir Italijoje 1861 m., 
Turkijoje 1863 m., Egipte 1866 
m., Japonijoje 1871 m., Kinijoj 
1878 m.

JAPONIJOJ DABAR 
27-SIS AMŽIUS

Mes sakome, kad gyvename dvi
dešimtajame amžiuje, skaičiuoda
mi laiką nuo Kristaus gimimo, bet

08V
8 £

1
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S | 
| 
£

taip ne visi skaičiuoja. Sakysim, 
žydams šie metai yra ne 1963-ji, 
bet 574-ji, arba 58 amžius, Ja
ponijoj 27-sis amžius, mahometo
nams dar tik 14-sis amžius, o kai 
kur Afrikos gilumoje dabar Van
dens metai.

Tačiau ir ten piniguose, knygo
se greta jų metų rašomi ir daugu
mos valstybių priimtieji metai.

KOKIA YRA IDEALI 
MOTERIS?

Vienas mokslininkas, psicholo
gijos profesorius, užklaustas, ko
kia yra ideali moteris, atsakė:

“Ideali moteris, mano nuomo
ne, būtų su atletišku skandinavės 
kūnu, giliu anglės protu, italės 
meile muzikai, vokietės “haus- 
frau” palinkimu į šeimininkavimą 
bei švarą ir prancūzų moters mei
lės supratimu".

9



10 MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. sausio 16 d.

M(JSU PASTOGĖ
ADELAIDĖJE

(musu Pastogės Balius)
MELBOURNE

S LAIKRAŠTIS — GYVYBĖS PULSAS
>;KAS BENDRUOMENEI GYVAS —DALYVAUJA BENDRUOMENĖS $
J LAIKRAŠČIO BALIUJE. *
J VASARIO 1, PENKTADIENI, 8 VAL. NORTHCOTE TOWN HALL. *

' RENGĖJAI
LIETUVOS ŽEMĖS 

PAMINKLAS
Kalėdų pirmą dieną šv. Kazi

miero koplyčios šventoriuje bu- 
vj iškilmingai pašventintas gra
žus paminklas LIETUVOS ŽEMĖ 
— architekto Navako kūrinys. 
Jo viršuje yra įrašyta: Lietuva 
Tėvynė mano brangi, priekyje 
Vytis, kairėje Kauno, o dešinėje 
Klaipėdos herbai, pagaminti iš 
nerūdijančio metalo. Užpakalyje 
palikta vieta Vilniaus miesto her
bui, kurio nepajėgta iki pašven
tinimo pagaminti. Jis bus įtaisy
tas vėliau.

(ALŽ)

ADELAIDIŠKIAI PERNAI 
SUAUKOJO SAVO NAMAMS 

£ 2.607.13.4
Bet kokiu mastu matuojant, 

tai yra didelė suma, akivaizdi 
tiek medžiagine, tiek tautiškai 
dvasine prasme. Niekas negali 
sakyti, kad visi tie 410 aukotojų 
yra pertekę pinigais ir aukodami 
visai neskriaudžia savęs. Dauge
liui iš jų teko susispausti, atsisa
kyti nuo vienos ar kitos kasdie
ninės reikmenės. Bendrą, lietu
višką reikalą tie aukotojai pasta
tė aukščiau už savo asmeninius 
interesus.

NAUJUS METUS 
sutikome Dainavoje prie nau
jų stalų. Stalai geri ir 
gražūs. Padėka p. Šimborui už 
pigiai ir gražiai atliktą darbą. 
Bet stalai dar ne visi išpirkti. 
Jiems išpirkti vajus tebetęsia- 
mas.

Papildomai per p. Petniūną 
Dainavai nupirko po stalą šie as
menys: 1. E.M. Migevičiai, 2. Dr. 
V. Kišonas, 3. V.J. Petniūnai ir
4. Cabramatta Apylinkės lietu
viai.

Naujųjų Metų sutikimo baliuje 
dar vieną stalą Dainavai nupir
ko p. A. Šumskas.

Bankstowno Lietuvių Narni} 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja gera
dariams ir tikisi, kad jų gražiu 
pavyzdžiu paseks ir daugiau tau
tiečių ir padės išlyginti stalų ba
lansą.

Ta pačia proga širdingai dėko
jame ponioms Zigaitienei ir šiur- 
kienei, kurios paruošė užkandžius 
Naujųjų Metų sutikimo baliuje.

Bankstowno Lietuvių 
Namų Valdyba

DVIEJŲ LIETUVIŲ KUNIGŲ 
PRIMICIJOS MUENCHENE 

šv. Kazimiero Kolegijos Romo
je auklėtiniai — kunigai Ą. Ba- 
bonas ir P. Martuza savo pirmas 
šv. Mišias atnašavo Muenchene. 
Kun. A. Babonas atnašavo pr. 
metų gruodžio 30 d. vokiečių vi
suomenei, o antras primicijantas 
— kun. Martuza atnašavo sausio 
1 d. Ludwigsfelde, Muencheno 
priemiestyje, kur daugiau gyve
na lietuvių. Abu kunigai buvo 
pagerbti, o lietuvės buvo apsiren
gusios tautiniais drabužiais. Pri-
4444444444444444 t 444 f 4444444444444444444444444444

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTĮ
A.L. Metrašti 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 Beveyley 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, minkšta®# £2.10.0.

*

Administracija labai atsiprašo visų metraščio prenumeratorių, 
kad užsitęsė persiuntimas. Dedame visas pastangas, kad metraštis 
visus prenumeratorius galimai greičiau pasiektų.
4♦♦44444♦4444444444444444444444444444444444444444

Antras momentas, kuris išryš
kėja gausia aukotojų šeima besi
gėrint, yra bendruomeninio rei
kalo vertinimas. Adelaidės Lietu
vių Namai yra bendruomeninio 
gyvenimo simbolis ir kiekvienas 
aukitojas puikiausiai žinojo, kad 
jis duoda savo auką bendruome
niniam gyvenimui stiprinti.

Paskutiniu laiku, lyg magiška 
lazdele pamojus, visomis triūbo- 
mis garsiai pradėta triūbuoti, kad 
visuomenė nepalaiko bendruome
ninio judėjimo, kad bendruome
ninės organizacijos netekusios 
užnugario, negaunančios para
mos. Bendruomeniniams Adelai
dės Lietuvių Namams suaukota 
metinė suma ir pačių aukotojų 
skaičius turėtų nutildyti kiekvie
ną tendencingą triūbočių. Patys 
adelaidiškiai iš savo kišenių su
dėjo per 1.800 sv. Likusioji suma 
gauta iš užjūrio brolių. Ir ji duo
ta ne už gražias akis, bet įverti- 

VISI Į KERMOŠIŲ!
Melbourniškiai lietuviai turėtų nepraleisti retos progos pabuvoti 

savųjų tarpe po atviru dangumi. Tokią progą pasiryžo sudaryti vie
tos lietuviškos organizacijos, ruošiamame sausio 19 d., šeštadienį, 
Mornington’e, ponų Kesminų sodyboje, grandijoziniame kermošiuje, 
kuris prasidės 10 vai. ryto.

Į kermošių žada atvykti ne tik visa lietuviškoji diduomenė, bet 
taip pat ir visi prasčiokai, vertelgos, karabelnikai su paruoštomis 
šiam kermošiui savomis gėrybėmis. Taip pat netruks ir Šiluvos uba
gų. Visi atvyksta savomis priemonėmis.

Kermošių tvarkys ir globos jungtinis šeimininkas —
ALB Melbourno Apylinkės V-ba, 

Soc. Glob. Moterą B-ja, ir
L.V.S-gos "Ramovė" Melb. Skyrius
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;; SAUSIO 26 D. REDFERN LIETUVIŲ NAMUOSE "

-- RUOŠIAMAS TRADICINIS “

Abiturientu balius
:: i ■

- «•

- - Abiturientų baliui pirmoj eilėj jaunimo balius. Kviečiami jauni ir seni gausiai dalyvauti. ‘;
-. . ‘ ’
“ Abiturientų balius visados nuotaikingas ir kupinas staigmenų!

» . • . . '
J “ Pradžia 7 vai. vak.
- -

SYDNEY APYLINKĖS V-BA ;
Į B "
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micijų proga iš Romos buvo at
vykęs šv. Kazimiero Kolegijos 
rektorius prel. dr. L. Tulaba su 
dvasios tėvu kun. dr. V. Balčiū
nu ir kun. K. Dobrovolskiu. Pri- 
misijas suorganizavo Muencheno 
lietuvių kapelionas kun. dr. J. 
Aviža su kun. J. Tautkevičiumi. 

nant tą pasišventimą, kuriuo 
Adelaidės kolonija vykdo savo 
bendruomeniškai lietuviškus už
simojimus. Visi adelaidiškiai gali 
pagrįstai didžiuotis, kad jų ryž
tą nuoširdžiai vertina ir pasaulio, 
ypač Amerikos ir Kanados lietu
viai, kurie, turėdami eibes savų 
vietinių reikalų, teikia mums me
džiaginės ir dvasinės paramos 
kovoti tiek su natūraliais nauja- 
kūrystės sunkumais, tiek su dirb
tinais, pavydo iššauktais trukdy
mais.

Adelaidės lietuvių bendruome
nės, kaip organizuoto ir susice- 
mentavusio vieneto, tikslai aiš
kūs, o siekimai be mažiausios pa
slapties. Visi, kurie dirba ben
druomeninėse organizacijose, ne
žiūrint jų asmeninių įsitikinimų, 
dirba vienam tikslui — lietuviš
kumui. Visuomenės parama — 
aukščiausias honoraras visiems 
dirbantiems. (ALŽ)

Ilgojo savaitgalio metu sausio 
26-28 d.d. Sambūris šviesa Syd
ney skyrius rengia savo metinę 
iškylą į Batemans Bay.

*
Sydnėjuje Vasario 16-sios mi

nėjime dalyvaus svečias iš Mel
bourne — aktyvus kultūrininkas 
ir visuomenininkas Antanas 
Krausas ir skaitys paskaitą.

*
Jubiliejinėje Vilniaus skautų 

stovykloje stovyklavo 214 skautu 
ir skaučių. Jos metu apdovanoti 
ordinais už nuopelnus sydnėjiš- 
kiai Bronius Žalys ir Algis Pin
kas. (

*
Adelaidės dienraštis “The Ad

vertiser” gruodžio 28 d. suglaus
tai aprašydamas visus adelaidi- 
nius lietuvių subuvimus įsidėjo ir 
vieną nuotrauką iš tautinių šokių 
festivalio, kurioje matosi visos 
trys seserys Meiliūnaitės iš Syd
ney.

*
Įdomūs sugretinimai: Adelai

dėje buvo surengtos dvejos Kū
čios. Bendruomenės Kūčiose da-

Padėkos
, PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos Valdyba širdin
gai dėkoja šiems asmenims už 
prisiųstas aukas:
J.V. Mergl-ai £5, Pranas Avižius 
£5, Jonas Aleksandravačius £1.

Syd. Liet. Mot. Soc. GI.
D-jos Valdyba

PADĖKA
Ruošiant bendras Kūčias Syd

ney lietuviams už talką ruošiant 
Kūčių stalą p.p. P. Mironienei, 
M. Boreikienei, Baravykienei, 
Bielienei, Radzevičienei ir p. Pa- 
liuraičiui reiškiame gilią padėką.

Sydney Liet. Namų Taryba 
Sydney L.B. Apylinkė* Valdyba

l‘ r a n e s i m a i
“AUŠROS” TUNTAS SKELBIA 
visų vienetų nariams, kad sausio 
20 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. 
įvyksta iškilminga tunto sueiga 
skautų žemėje Ingleburn.

Čia pagerbsime mūsų repre
zentantus, dalyvavusius jubilie
jinėje stovykloje Adelaidėje. Vi
sų vienetų skautai dalyvauja uni
formuoti. Dalyvavimas privalo
mas.

4 vai. p.p. ten pat bus laiko
mos pamaldos. Vienetų nariai 
prašomi tą dieną priimti šv. Ko
muniją.

6.30 vai. vakare numatomas 
bendras laužas. Sydney ir apylin
kių tautiečiai kviečiami atsilan
kyti ir drauge praleisti keletą va
landų su skauiškuoju jaunimu.

Esant blogam orui sueiga ir 
laužas neįvyks.

"Augroi" Tunto Vadovybė
«

ABITURIENTŲ BALIUS
Sydney apylinkės valdyba sau

sio 26 d. Redfern, Lietuvių Na
muose rengia abiturientų balių. 
Kviečiami visi šių metų abituri
entai skubiai registruotis pas val
dybos vicepirmininką p. P. Gro
są skambinant telefonu 79 1415.

Tuo pačiu abiturientų baliaus 
reikalu šaukiamas obiturientų tė
vų pasitarimas sausio 20 d. 2 vai. 
p.p. Redfern,- Lietuvių Namuose.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
lyvavo 260 kūčiautojų, o katalikų 
centro rūmuose apie 50. Adelai
dės Apylinkės Valdybos organi
zuotame Naujųjų Metų Baliuje 
dalyvavo 1.300 žmonių, gi rūmų 
N. Metų sutikime buvo apie 50. 
Pereitais metais Adelaidėje au
kos buvo renkamos dvejiems na
mams: rūmams aukojo 150, na
mams — 410. Iš minėtų 150 au
kotojų 100 aukojo ir namams.

*
“Prisikėlimas” Adelaidėje ne

įvyko tik dėl to, kad dvi žvaigž
dės niekaip nepasidalino viena 
role.

*
Vasario 1 d. Melbourne ren

giamas pirmasis Mūsų Pastogės 
balius. Rengėjai tikisi šia proga 
panašaus lietuvių sąskrydžio, 
koks buvo pereitų metų pabai
goje Adelaidėje.

PADĖKA
Antrosios Australijos Lietuvių 

Dainų šventės metu Adelaidėje 
už parodytą nuoširdumą ir pasi
aukojimą globojant Melbourne 
Lietuvių Dainos Sambūrio narius 
— dainininkus visiems gerašir
džiams adelaidiškiams reiškiu gi
lią padėką.

Melbourne Lietuvių Daino* 
Sambūrio vardu 

Leoną* Baltrūną* 
Sambūrio Adminiitratoriu*

PADĖKA
“Dainos” choras nuoširdžiai dė

koja Sydney K.V. “Ramovei” už 
£ 12.0.0 auką kelionės išlaidoms 
į Dainų šventę padengti.

“Daino*” choro «eaiun.a*

NAUJA SYDNEY 
ATEITININKŲ VALDYBA

Praėjusių metų gruodžio mėn. 
įvyko ateitininkų susirinkimas, 
kuriame išrinkta valdyba: pirmi
ninkas E. Lašaitis, sekretorė A. 
Stasiūnaitienė, kasininkas J. Gu
daitis ir D. Ridikaiė kandidatė.

Valdybos adresas: E'. Lašaitis, 
190 Denison Str., Newtown.

Vos spėjus išrinkti valdybą rei
kėjo skubėti į Australijos ateiti
ninkų suvažiavimą Adelaidėje. 
Čia tarp kitų kuopų mūsiškiai la
bai gražiai užsirekomendavo.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEWCASTLE LIETUVIAMS

Pranešame, kad sausio 19 d. 
11.58 vai. ryto iš Sydney į New
castle atvyksta p. J. Bachūnas su 
žmona, kurių pasitikti stotyje 
kviečiami visi lietuviai. Moterys 
ir mergaitės, kurios gali, prašo
mos dalyvauti tautiniuose rūbuo
se. Iš Newcastle stoties visi vy
kstam šu garbingais svečiais į 
Newcastle Town Hall, kur mies
to burmistras mūsų svečius ofi
cialiai priims.

Sekmadienį, sausio 20 d. 9.30 
vai. prašomi visi dalyvauti liet, 
pamaldose, kurias laikys kun. S. 
Gaidelis, S.J. Po pamaldų, ten' pat 
kat. parapijos salėje įvyks mūsų 
svečių p. Bachūnų priėmimas, su
sipažinimas. Meninę programą

LIET. FILMAI
Sausio 28 d. 6 vai. vak. Daina

voje (Bankstowne) bus demon
struojami p. J. Bačiūno atsivežti 
filmai iš U.S.A., jų tarpe ir fil
mas iš Europos Krepšinio olim
piados įvykusios Kaune 1939 m. 
Sydney, Bankstown ir Cabramat
ta apylinkių valdybos kviečia lie
tuvių visuomenę tą vakarą skait
lingai dalyvauti. (Sausio 28 d. 
yra valstybinė šventė).

PAJIESKOMAS

Henrikas Juodeika. Jieško iš Bos
tono (U.S.A.) jo artimas O. Va
liūnas. Kas žino apie jį arba jis 
pats prašomas rašyti šio laikraš
čio adresu.

Pereitą savaitę sunkiai susirgo 
bankstowniškė p. Žalienė ir guli 
Bankstowno ligoninėje. Jos vy
ras Br. Žalys nebaigęs stovyk
lauti skubiai sugrįžo namo.

*
Sausio 12 d. Bankstowno Dai

navoje buvo atkeltos šaunios Ri
manto Dryžos ir Johanos Kyze- 
lytės vestuvės. Svečiai, kurių bu
vo apie šimtinę,, taip buvo įsi
smaginę, kad net neapsižiūrėjo, 
kada jaunieji paspruko į savo po
vestuvinę kelionę.

.*
, Peteitą sekmadienį skleisdami 
Sydney “Sunday Mirror” žavėjo
mės puošnia Nemiros šliterienės

KOCIAVO IR SYDNEY LIETUVIAI

šventiškoje nuotaikoje prie 
gausiai padengtų stalų sėdo Kū
čių valgyti virš 40 Sydney lietu
vių, daugiausiai pagyvenę Tr 
viengungiai. Mintimis nuklydome 
į gimtinius namus tolimoje šiau
rėje, jungėmės su savo artimai
siais Lietuvoje ir visame pasau
lyje-

Kun. P. Butkus malda ir trum
pu žodžiu pradeda Kūčių apei
gas, pasidalina su kiekvienu plot- 
kele ir linkėjimais. Ant stalų 
gausūs tradiciniai Kūčių valgiai, 
kuriuos paruošė mielos talkinin
kės: Boreikienė, Baravykienė, 
Bielienė ir Mironienė. Joms Po
vilas Alekna rengėjų ir dalyvių 
vardu šiltai padėkojo. Iš jų ypa
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išpildys Newcastle choras ir tau
tinių šokių grupė. Tą pat dieną 
2 vai. p.p. visi važiuojame į ge
gužinę, kuri įvyks P. Brūzgos ū- 
kyje, Main Rd., Mount Hutton, 
čia turėsim progos arčiau susi
pažinti su gerb. Bachūnais. Ten 
pat girdėsime ir linksmuosius 
brolius, o baletą šoks p-lė Z. Gas- 
parionytė. Vietoje bus barbeque, 
užkandžiai, alus, vaisvandeniai. 
Indus ir stiklus kiekvienas veža
si savus. Čia taip pat bus galima 
įsigyti parašytų ir išleistų p. J. 
Bachūno knygų.

Maloniai kviečiami dalyvauti 
visi Newcastle lietuviai.

Newcastle Apylinkės Valdyba

MELBOURNO RAMOVĖS
1963 m. PARENGIMAI

Melbourne Lietuvių Organiza
cijų Atstovų Metinio Kalen
doriaus sudarymo metu nustaty
tos sekančios 1963 m. Ramovėnų 
veiklos datos:

1. Sausio 19 d. Bendra iškyla į 
Kermošių. Kermošių rengia LV. 
S-gos “Ramovė” Melb. Dalinio 
Valdyba, Socialinės Globos Mote
rų Draugija, ir Melb. Lietuvių 
Apylinkės Valdyba. Iškyla — 
Kermošius įvyks p. Kesminų ūky
je prie jūros Morningtone. Ad
resas: P. Kesminas, 83, Herbert 
Str., Mornington. Telefono Nr. 
Mornington — 2855. Iškylon ren
kamės su svečiais ir pažįstamais 
10 vai. ryto.

2. L.V.S-gos “Ramovė” Mel
bourne Dalinio Vėliavos Krikšto 
išvakarės. Vasario 16 d. Lietu
vių Klubo Namų Patalpose 6.30 
vai. vak.

3. Vėliavos pašventinimas. Va
sario 17 d. Tautos Šventės iškil
mingų pamaldų metu Šv. Jono 
Katalikų Bažnyčioje.

4. Liepos 13 d. Paskaita apie 
Žalgirio Mūšį Lietuvių Klubo 
Patalpose 6 vai. vak.

5. Lapkričio 23 d. Kariuomenės 
Šventės Pobūvis — Balius.

6. Iškilmingas Kariuomenės 
Šventės Minėjimas, ir L.V.S-gos 
“Ramovė” Melbourne dalinio 10 
m. gyvavimo sukakties minėji
mas.

Abu minėjimai įvyks lapkričio 
24 d.

nuotrauka, kaip ji atrodė Troca- 
dero baliuje, kurį surengė Syd
ney Lietuvių “Caritas”.

*
Mūsų žinomas dainininkas Pau

lius Rūtenis su Sedler Wakes 
operos trupe gastroliuoja N. Ze
landijoje. Auklandiškiai lietuviai 
juo susižavėję. Sausio 13 d. Lis
ton salėje .Auckland, N.Z.) įvy
ko po lietuviškų liaudies dainų 
koncertas. P. Rūtenis apsistojęs 
pas p. Reinartus ir po Linksmo
sios Našlės spektaklio atvyko tie
siai į Baltų klubo surengtą N. 
Metų sutikimą.

*
Lapkričio 29 d. Newcastle lietu
vių choras, dirig. St. Žuko, daina
vo City halėje pelikių šimtų pub
likai Y.W.C.A. suruoštame tarp
tautiniame Kalėdų eglučių festi
valyje. Choras, kaip išsireiškė 
klausytojai, skambėjo gražiai ir 
patraukliai. Gaila, kad šiais me
tais nebuvo nei lietuviškų šokių, 
nei lietuviškos Kalėdų eglutės. O 
juk per eilę paskutiniųjų metų eg
lutė “Lithuania” būdavo pripa
žinta pačia gražiausia... Ku-ka 

tingai pagerbta per eilę metų 
Kūčioms talkavusi p. Mironienė, 
kuri netrukus išvyksta į Ameri
ką. Jai Sydney Ap-kės v-bos var
du buvo padovanotas “Metraštis” 
su gražiu įrašu. Dalyvių tarpe 
buvo svečių iš Wollongong, Ade
laidės, net iš Malajų.

Kūčios tikrai buvo šventiškos. 
Ateity ruošiant reikėtų pasirūpin
ti bent trumpa programėle, tin
kama tokiam vakarui. Be to, rei
kėtų vengti Kūčių metu susilai
kyti nuo bilietų platinimo į ba
lius: bizniaVimas sudrumsčia šven
tą vakarą. Kiekvienas apie ba
lius pasiskaito spaudoje ir pats 
be raginimų apsisprendžia.

A.p,
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