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15-JI METAI
Šiais metais Mūsų Pastogė

LIETUVIS TARP. AKADEMIJOJE
įžengė į savo gyvavimo ir kul
tūrinio darbo penkioliktuosius 
metus. Šisai pirmasis Australi
jos žemyne spausdintas lietuviš
kas laikraštis per keturiolika 
metų reguliariai lankė savo skai
tytojus nuolat vis stiprėdamas 
ir tobulėdamas. Per keturiolika 
metų Mūsų Pastogė informavo, 
sąmonino, švietė ir skatino savo 
skaitytojus ne tik Australijoje, 
bet ir užjūry. Nors per tą lai
kotarpį Mūsų Pastogės redak
toriai ir keitėsi (dabartinis M. 
P. redaktorius yra iš eilės šešta
sis), tačiau paties laikraščio ve
damoji kryptis ir tikslai paliko 
tie patys: ne tik informuoti, bet 
sąmoninti ir inspiruoti jį skai
tančius. Tai yra didelis ir be ga
lo sunkus uždavinys, bet jį vyk
dė ir tebevykdo neatsižvelgiant 
į kelyje sutiktas kliūtis.

Jeigu Mūsų Pastogės pirmąjį 
numerį, išleistų 1949 m. sausio 
26 d. sulyginsim su bet kuriuo 
iš paskutiniųjų, iš karto pama
tysime milžinišką skirtumą vien 
tik iš pačios išvaizdos: pirma
sis buvo nedidelio formato, vos 
4 puslapių, iš kurių vienas pri
valomai turėjo būti užpildytas 
angliškai, kaip kad reikalavo to 
laiko valdžios nuostatai. Jeigu 
šiandie po keturiolikos metų 
Pastogė ne tik išaugo, bet ir su
stiprėjo, tai galime būti ne vien 
dėkingi jos leidėjui — A LB 
Krašto Valdybai, kuri pakėlė vi
sus vargus ją beleisdama, nė 
vien jos skaitytojams, kurie /ą 
išlaikė prenumeratomis bei au
komis, bet ir pačiai Mūsų Pas
togei, kurioje užuovėjos, šilimos 
ir moralinės stiprybės apsčiai 
rado kiekvienas jos skaitytojas.

Mūsų sąlygose keturiolikos 
metų laikraščio amžius yra daug 
pasakantis: per tų laiką Mūsų 
Pastogės išvarytasis kultūrinis ir 
tautinis darbo baras yra milži
niškas ir neįkainuojamas. . Tai 
yra konkretus tautinės kultūros 
reiškimasis kiekvienoje Šakoje, 
kiekviename mūsų pasireiškime. 
Per 14-ka metų Mūsų Pasto
gė, laikydamasi tikslo kaip ga
lint patenkinti visus savo skai-

CHORVEDŽIAI SUSITARĖ
Gruodžio 27 d. 1962 m. Adelai

dėje, L. K. Centro patalpose įvy
ko Australijoje veikiančių chorų 
chorvedžių pasitarimas — pobū
vis. Dalyvavo p. p. V. Šimkus — 
Adelaidės choro dirigentas, K. Ka
valiauskas — Sydney “Dainos” 
choro dirigentas, A. čelna — Mel
bourne Lietuvių Dainos Sambūrio 
dirigentas, S. Žukas — Newcastle 
Lietuvių choro dirigentas, M. Ky
mantas — Geelong lietuvių choro 
dirigentas, J. Juška — Melbourne 
Lietuvių parapijos choro dirigen
tas. šiame posėdyje buvo aptarta 
busimosios — III — sios Dainų 
Šventės repertuaras ii- jos pobū
dis. Visų chorvedžių sutarimu 
nutarta: busimųjų — III — jų 
Dainų Šventę Australijoje pra
vesti per du vakarus — koncertus: 
pirmų Dainų šventės dieną chor
vedžių numatytas jungtinis mišrus 
choras, jungtinis vyrų choras, 
jungtinis moterų choras ir jung
tinis mišrus choras. Antrųjų Dai
nų Šventės dienų numatoma pa
vienių chorų dainos, šitoks re
pertuaras ir' dainų šventės pro
grama, atrodo, jau būtų didelė 
naujovė mūsų Meno Dienose, kas

DR. ALGIRDAS GREIMAS

Gruodžio 17 ir 18 d. Paryžiuje 
įvyko Tarptautinės Akademijos 
(TAcademic Internationale libre 
dės Sciences et dės Lettres) su
sirinkimas, kuriame buvo pada
ryti mokslininkų pranešimai apie 
Centro ir Rytų Europos egzilų 
įnašą į laisvojo pasaulio literatū
rą, meną ir mokslą.

Susirinkimas, prof. dr. J. Bal
trušaičio pasiūlymu, išrinko Aka
demijos nariu dr. A. Greimų, Po
itiers universiteto profesorių.

Visi susirinkimo dalyviai buvo 
maloniai nustebinti J. Vaitiekūno 
paruoštu ir atsiųstu 7 pusi, ma
šinėle sąrašu lietuvių mokslinin-

tytojus, vis tik išlaikė tiesių ir 
vieningų savo kryptį nuo pra
džios iki dabar, nežiūrint, kad 
jai vadovaujantieji asmenys nuo
lat keitėsi. Operuodama vien tik 
lietuvių kultūrinėmis vertybėmis 
ir siekdama kelti ir žadinti ir 
drųsint lietuvį ne savoje aplin
koje Mūsų Pastogė tuo pačiu 
galėjo būti laukiama ir pasiilgs
tama visų lietuvių be jo vidinių, 
asmeninių skirtumų, nes tie ide
alai r uždaviniai, kuriais ji va
dovaujasi ir kuriuos ji vykdo, 
yra lygiai vienodai svarbūs vi
siems sąmoningiems lietuviams.

Iš kitos pusės Mūsų Pastogė 
yra drauge ir mūsų visų tauti
nio sąmoningumo ir mūsų — 
tiek organizuotų, tiek ir pavie
nių — veiklos ir darbo veidro
dis ir barometras: laikraščio ma
terialinis ir turinio atžvilgiu ki
limas ar smukimas tiesioginiai 
atspindi mūsų pačių vidinius nu
siteikimus ir sąmoningumą.

Žengdama į savo penkiolik
tuosius metus Mūsų Pastogė 
kupina pasitikėjimo žvelgia į 
ateitį: ligi šiolei skaitytojai jos 
neapvylė, tačiau lygiai taip tei
singa prpažinti, kad ir skaityto
jai šiuo laikraščiu neapsivylė. 
Šiuo abipusiu bendravimu ir 
grindžiama kiekvieno laikraščio 
ateitis.

L.D.

suteiktų visai kitokį pobūdį ir cha
rakterį Dainų Šventei ir sukeltų 
didesnio įvairumo ir įdomumo to
je šventėje dalyvaujantiems cho
rams. Po oficialaus posėdžio vy
ko gražus pobūvis, kur užkand
žiaujant buvo nuoširdžiai išsikal
bėta visokiais klausimais. Papra
šytas reikiamomis gaidomis aprū
pinti kitus chorus Melbourne Lie
tuvių Dainos Sambūrio dirigentas 
p. A. Čelna. ,

J. TYSLIAVOS PALAIKAI 
NUGABENTI l VILNIŲ 

“Literatūros ir Meno” savait
raštis )52 nr.) pranešė, kad gruo
džio 27 d. Lietuvos rašytojai, me
nininkai, kultūros darbuotojai, 
studentai į Rasų kapines palydė
jo poeto Juozo Tysliavos, JAV 
mirusio 1961 m., palaikus. Juos į 
Lietuvą atvežė velionies žmona 
V. Tysliavien’ė. Prieš iškilmes ka
pinėse, urna su poeto palaikais 
buvo pastatyto Rašytojų Sąjungos 
klube, čia atsisveikinimo žodį ta
rė A. Venclova — jo žodžiais, 
Tysliavos "geriausioji posmų da
lis ilgiems laikams įeis j lietuvių

IŠRINKTAS J TARPTAUTINĘ

kų, profesorių, rašytojų ir meni
ninkų, iš kurio vaizdingai matėsi 
Lietuvos įnašas į Vakarų kultū
rą.

Ta proga buvo suruošta trem
tyje (1940-1962) išleistų moksli
nių darbų paroda, kurioje Lietu-

PIRMAS VIEŠAS PASIMATYMAS SU 
LIETUVIAIS ANTRĄ KARTĄ ATVYKUS

Pereitą metu gruodžio 19 d. Dainavoje (Bankstown buvo oficialus susitikimas Sydney lietuvių 
su svečiais iš Amerikos y.p. Bačiūnais. Nuotraukoje iš kairės: R. Venclovas, buv. Krašto V-bos iž
dininkas, P. Kazokas, K. Kavaliauskas, "Dainos” choro dirigentas, svečias p. J. Bačiūnas, p. B. 
Daukus, buv. Kr. V-bos p-kas. Dešinėje toliau Matosi M. Zakaras, dabartinės Kr. V-bos II-sis vi 
cey-kas. Nuotrauka E. Karpavičiaus

įvykiu tėkmėje
LIETUVIŲ

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Antroji Amerikos ir Kanados 

tautinių šokių šventė ruošiama 
šiais metais Čikagoje liepos 7 d. 
International Amfiteatre. Jau pa
ruoštas šventės repertuaras ir 
išsiuntinėtas visoms veikiančioms 
tautini šokių grupėms Ameriko
je ir Kanadoje. Spėjama, šven
tėje dalyvaus virš 400 šokėjų.

MIRĖ ANGLIJOS DARBO 
PARTIJOS LYDERIS

Sausio 18 d. Londone mirė 
Anglijos Darbo Partijos lyderis 
Mr Hugh Gaitskell, 56 m. am
žiaus. Mr Gaitskell sirgo būdamas 
ligoninėje nuo sausio 4 d. ir mirė 
inkstų komplikacija, kurią sukė
lęs neišaiškintas virusas. Velionis 
buvo plataus žvilgsnio politikas, 
o partijos ir opozicijos lyderiu 
išbuvęs nuo 1955 m.

PAKELTA DIRVOS 
PRENUMERATA

Nuo šių metų sausio 15 d. Ame
rikoje išeinančio laikraščio Dir
vos prenumerata pakelta vienu 
doleriu metams: dabar Dirva me
tams kainuoja 11 dolerių. Dirva 
išeina tris kartus per savaitę.

poeziją, kaip talentingas ir sa
vaimingas jos reiškinys”. Kapinė
se prie pilko akmens paminklo su 
lakonišku užrašu “Poetas Juozas 
Tysliava, 1902-1961” atsisveikini
mo žodį tarė T. Tilvytis. Kalbėjo 
ir vad. draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis d-jos 
pirm. L. Kapočius, nukrypęs į vi
sai kitus klausimus. (E)

AKADEMIJĄ

va dalyvavo su savo paskutiniais 
moksliniais veikalais. Jų tarpe 
vien' tik J. Baltrušaičio buvo iš
statytos septynios knygos, iš ku
rių paskutinė “Reveils et Prodi- 
ges” yra gavusi Prancūzų Aka
demijos premiją.

ĮSIPAREIGOJIMAS 
AR TIK PATOSAS?

Sumokėję Kubai 53 mil. dole
rių vaistais ir gėrybėmis ameri
kiečiai išpirko 1200 belaisvių iš 
Castro stovyklų, kur jie buvo lai
komi po nepavykusios pernykštės 
invazijos išvaduoti Kubą iš Cast
ro priespaudos. Sugrįžtančių pa
sitikti atvyko ir prezidentas Ken
nedy su žmona. Visų nustebimui 
prezidentas savo sutikimo kalbo
je rodydamas į kubiečių vėliavą 
iškilmingai pareiškė: “Aš jus už
tikrinu, kad šioji vėliava suple
vėsuos laisvoje Havanoje”. Dau
geliui politikų šie žodžiai paliko 
atvira mįslė: ar tuo buvo išreikš
ta amerikiečių politinė linija?

NEGIRDĖTOS POGOS 
EUROPOJE

Milžiniškos sniego pūgos per
sirito per visą Europą neišski
riant nė Ispanijos, kur Barcelo- 
nos mieste susisiekimas buvo pa
laikomas slidėmis. Iš Vienos trau
kinys vykęs į Paryžių vos dasi- 
kapstė iki Muencheno. Jugosla
vijoje traukinys pasiekė numaty
tą stotį pakely pametęs penkis 
vagonus. Net toks miestas kaip 
prie Viduržemio Prancūzijoje 
Marseille, niekad nematęs snie
go, skendėjo sniege. Daugiausiai 
kliuvo Anglijai. Apie 95.000 my
lių didžiųjų Anglijos kelių buvo 
užpustyti ir formaliai nenaudoja
mi.

PASIRUOŠIMAI ATOMINIAMS 
BANDYMAMS

Prancūzija šiais metais nori

Linkėjimai
NAUJAI KRAŠTO VALDYBAI

Sausio 13 d., kada senoji Kraš
to Valdyba susitiko prie bendro 
stalo su naująją Krašto Valdyba, 
buv. Kr. V-bos pir-kas inž. B. 
Daukus, pareigų perdavimo metu 
sveikindamas pasakė tokią kalbą:

“Ši Krašto Valdyba savo 1961 

pati pasigaminti vendenilio bom
bą, kurią numato išbandyti Pa- 
cifiko vandėnyne.

DU RUSŲ ASTRONAUTAI 
TIKRAI ŽUVĘ ERDVĖSE

Kanadoje oficialiai skelbiama, 
kad remiantis turimais duomeni
mis esą du sovietų astronautai 
tikrai dingę erdvėse. Netgi sovie
tų vyriausybės organas Izvestia 
pereitų mėtų gruodžio 31 d. tai 
patvirtinęs.

*

Po to, kai komunistai pastatė 
Berlyne sieną, į vakarų pusę per
bėgo 290 rytų Vokietijos polici
ninkų ir karių.

PASIMATYMAS SU A. CALWELL
Dar gerokai prieš Kalėdas 

Krašto Valdyba pasiuntusi raštus 
Australijos federalinei vyriausy
bei ir opozicijos lyderiui A. Cal- 
well Lietuvos reikalu. Buvo gauti 
atsakymai iš ministerio pirminin
ko ir kitų pareigūnų. Pereitą sa
vaitę opozicijos lyderis telegra
ma painformavo buv. Krašto 
Valdybos pir-ką p. B. Daukų, pa
reikšdamas noro pasimatyti jo 
įstaigoje Sydney. Pasimatymas 
įvyko sausio 18 d. dalyvaujant 
p. B. Daukui, dabartiniam Kraš
to Valdybos pir-kui p. L Jonaičiui 
ir šios valdybos vicepirm-kui p. 
J .Maksvyčiui. Pokalbyje buvo 
paliesti pasaulio politika ir Lie
tuvos reikalai. Mr A. Calwell pri- 

-62 m. kadencijoj nesitenkino tik 
Krašto Valdybos egzistencijos iš
laikymu, bet ir dirbo, būtent:

1. įvykdė visus 1960 m. Krašto 
Tarybos suvažiavimo nutarimus 
prisilaikant duotų pageidavimų 
ir nurodymų.

2. Kultūros Tarybos suruoštos 
Adelaidėje Lietuvių Meno Die
nos su visais kultūriniais pasi
reiškimais įvedant ir tautinius 
šokius įrodė savo autoritetą ir 
pajėgumą.

3. Bendruomenės laikraščio Mū
sų Pastogės skaitytojų skaičius 
padidėjo 52 naujais prenumerato
riais nežiūrint kaikurių asmenų 
agitacijos neskaityti.

4. Krašto Valdyba be eilinių ir 
bėgamųjų darbų atliko dar šiuos 
stambius darbus:

a) išleido leidinį laikraščio 
formoj anglų kalba “Voice of 
Freedom” ir išplatino Austra
lijos parlamentarų, politikų ir vi
suomenės tarpe.

b) Paruošė ir išleido atskai
tomybės taisykles.

c) Suorganizavo pinigus Aus
tralijos Lietuvių Metraščiui iš
leisti ir tuo pačiu išleido seniai 
lauktą Metraštį.

5. Ši Krašto Valdyba perduoda 
naujai Krašto Valdybai finansus 
geresnėj padėty, negu yra perė
musi.

Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimas Adelaidėje rte tik pa
tvirtino ir užgyrė Krašto Valdy
bos veiklą, bet ir nustatė tas pa
čias gaires būsimai Krašto Val
dybai AL B-nės vadovavime ir 
laikysenoj.

Baigiant sveikinu Naująja 
Krašto Valdybą ir linkiu sėkmės. 
Linkiu duoti naują ir naudingą 
įnašą Australijos lietuvių visuo
meniniame ir kultūriniame gyve
nime.” B. Daukus

STRATEGINIS BALANSAS 
1963 M. PASIDEDANT

Kaip atrodo abiejų galiūnų ka
rinis pajėgumas 1963 m. prasi
dedant? Pagal neseniai Londono 
“Institut for Strategic Studies” 
paskelbus duomenis, tas pajėgu
mas toks:

Vakarai — tarpkontinentinių 
raketų turi 450-500, vidutinio 
nuotolio raketų—2500, tol. skridi
mo bombonešių .— 630, vid. nuo
tolio bombonešių — 1630.

Rytai — tarpkontinentinių ra
ketų — 75,. vid. nuotolio raketų
— 700, tol. skridimo bombonešių
— 200, vid. nuotolio bombonešių
— 1400. (E) 

žadėjo šiame susitikime pareikš
tas mintis patiekti raštu. Išnau
dodamas progą p. B. Daukus po
nui Calwell įteikė Armonienės 
knygą “Leave your tears in Mos
cow” su atitinkamu įrašu. Prisi
mindamas pokalbyje apie savo 
pirmą susitikimą su lietuviais Mr 
A. Calwell teiravosi apie lietu
vaitę, jam įteikusią gėlių, kada 
jis asmeniškai pasitiko imigran
tus “Cannibla” laive 1949 m. Fre
mantle uoste. Norėtų patirti, kaip 
jai sekasi ir kaip įsikūrusi Aus
tralijoje. (Minima lietuvaitė kvie
čiama apie save suteikti žinių 
Mūsų Pastogės Redakcijai ir apie 
tai bus painformuotas Mr A. Cal
well. Red.).
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Brangūs Australijos lietuviai:
Mano žmona ir aš dar karti} 

atvykome į Australiją. Nežinau, 
ar galėsime pasakyti dar ir tre
čią kartą: labą dieną, mes vėl 
atvykome jūsų pamatyti! Mud
viejų amžius nebėra toks, kad 
bet kada ir bet kur panorėję 
tuojau galėtume pakelti sparnus 
ir skristi.

Ir jei dar kartą pas jus išsi
rengėme, tai, matyt, yra prie
žasčių. Priežastis ne politinė, ne 
bizniška, gal ir ne kultūrinė, o 
pirmiausia tautinė ir jausminė. 
Mudviem yra buvę progų daug 
pakeliauti, aplankyti kone visas 
didesnes lietuvių kolonijas pa- 

.> šaulyje, gimtinę Lietuvą, kai ji 
buvo laisva ir kūrybos džiaugs
mu žydėjo.

Bet vis dėlto viena iš man i- 
domiausių ir be galo draugiškai 
nusiteikusių lietuviškų kolonijų 
yrą Australijos lietuvių jauna, 
veržli, optimistiška, gyva ben
druomenė. Vienas mūs laikraš
tininkas Amerikoje, rašydamas 
apie mūsų bendrai ruoštas ir iš
leistas “Blezdingėles prie Tor- 
renso”, net pastebėjo, kad Aus
tralijos lietuviai dabar esą mano 
didžiausioji meilė. Ar jis bus 
teisingai atspėjęs ar truputį per- 
dėjęs, bet viena prisipaŽnsiu: 
kai čia pirmą kartą viešėjome, 
tai išvykdamas atsisveikinau žo
džiais: dėkui už tokį širdingą 
priėmimą ir viešnages, už jūsų 
gerą lietuvišką širdį ir jausmus; 
ką čia išgyvenau ir patyriau, 
niekad nepamiršiu, ir gal dar 
pasimatysime...

Man tai nebuvo tik papras
to mandagumo žodžiai. Aš jų 
laikiausi ne tik iš pareigos, bet 
ir iš širdies. Mudviejų buvimas 
vėl Jūsų tarpe gal bus" toks ma
no norų ir jausmų įrodymas. 
Noriu jums pirmiausia dar kar
tą padėkoti už anų metų priė
mimą ir atvirumą ir leidžiant su 
jumis susipažinti ir gana šiltai 
susidraugauti.

MAŽLIETUVIU BALSAS
MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS 

1963 METŲ SAUSIO 15 DIENOS PROGA
„ Prieš keturiasdešimt metų Ma
žosios Lietuvos siaurinė dalis — 
Klaipėdos Kraštas — įsijungė 
Lietuvos Valstybės sudėtin.

1923 metų sausio 15 dienos įvy
kiai buvo nepaprastas tarpsnis il
gos istorijos raidoje, kurioje lie
tuvių tauta ne kartą susidūrė su 
pavojais iš pajūryje įsitvirtinu
sių nedraugingų galių ir kurioje 
lietuviškasis pajūris ne kartą 
skaudžiai pademonstravo savo di
delę reikšmę lietuvių tautos bui
čiai.

Nuo pat 1252 metų, kada vo
kiečių kryžiuočiai Klaipėdoje pa
statė pilį prieš anų ląikų Lietuvą, 
lietuviai kaip tik pajūryje turėjo 
sunkiai ir ilgai kovoti už savo 
laisvę ir tautinę gyvybę. 1422 me
tų Melno sutarties kompromisu 
Vytautas Didysis — neišsižadė
damas savo aspiracijos, kad “prū
sai yra taip pat mano protėvių 
žemė” — turėjo sutikti su vokie
čių įsigalėjimu lietuviškame pajū
ryje; didelė lietuvių tautos dalis 
buvo palikta po vokiečių galia 
penkiems šimtams metų. Tik pir
masis pasaulinis karas vėl atnešė 
galimybę seną, neišspręstą Mažo
sios Lietuvos klausimą pateikti 
naujam patvarkymui — šį kartą 
Vokietiją nukariavusioms pasau
linėms jėgoms. Nebuvo tobulas nė 
jų sprendimas, surašytas Versa
lio taikos sutartyje; lietuvių tau
ta pati turėjo jėga išsikovoti tei
ses į savo pajūrį, kurias kiti kėsi
nosi jai nuginčyti.

(Deja, nei 1923 metų sukilimo 
bei atvadavimo žygiai, nei 1924 
metų tarptautinis jų įteisinimas 
Klaipėdos kraštui neleido žydėti 
ilgam. Iš naujo, kaip ir anksčiau 
•istorijoje, iškilo mirtini pavojai 
— pirma iš vakarų, vėliau iš rytų. 
1939 metais Klaipėdon įžygiavo 
hitlerininkai, o 1945 metais visą 
Mažąją Lietuvą užgrobė Stalino 
armija. Antrąjį psaulinį karą lai
mėjusios didžiosios valstybės Po
tsdamo susitarimu padarė naują 
laikinį sprendimą Mažosios Lie
tuvos sąskaitom Mažosios Lietu
vos gyventojų valios ir gyvybinių 
interesų nepaisydamos, jos jų tė
viškės perleido 'administruoti” ru
sams, kurie, nors ne kartą praei
tyje buvo įsibrovę karų eigoje, 
niekad ten nėra gyvenę ir jokių 
teisių ten neturi ir negali turėti. 
Pietinė Mažosios Lietuvos dalis 
rusų pavadinta "Kaliningradska- 
ja oblast” ir paversta — lyg kokia
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I USSR PER ŠVEDIJĄ
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DABAR TIK NUO MŪSŲ PRIKLAUSO
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Tos pažintys ir draugystės, lai
mei, nenutrūko, mums per tūks
tančius mylių atsiskyrus. Kiek 
išgalėdamas vis stengiausi su 
vienu kitu asmeniu ar organiza
cija užsimezgusius ryšius nors 
laiškais palaikyti. Pavartydavau 
ir paskaitydavau visą jūsų spau
dą. Sekdavau jūsų padangės rei
kalus ir net žmonių lietuviškus 
santykius. Jūs nepasišykštėjot 
man atsiųsti ne tik sveikinimų 
švenčių progomis, net ir šiaip ką 
daugiau vienas kitas parašyti 
laiškuose. Beje, esu visokių laiš
kų gavęs iš Australijos lietuvių. 
Kartais net piktų, mane išba
rančių ir nesivaržant iškoliojan- 
čių, kad kišuosi, kur man nerei
kia ir kur aš nieko neišmanau. 
Ir net kad aš nesu niekas kitas, 
kaip tik avies kailiu prisidengęs 
vilkas kraugerys...

Manęs tai nestebino ir net nc- 
įžeidė, nes seniai žinau, kad to
kia yra kiekvieno visuomeninio 
darbo prigimtis ir tokie jo prieš
taraujantieji atpildai. Žemėje 
dar negimė toks, kuris visiems 
vienodai patiktų. Jei ne kiek
vienas, tai dažnas vis padarome 
klaidų, apsirikimų ar ne taip, 
kaip būtų užvis geriausia. O ir 
viską puikiausiai išmanyti ne
lengva. Tuo aš niekad nesu gy- 
ręsis. Net ir vasarviečių bizny
je, kur aš beveik visą savo,su
brendusį amžių (45 metus) pra
leidau ir iš kurio pragyvenimą 
užsipelnydavau, rodos, tiek me
tų dirbęs, tiek patyręs ir mokę
sis, — nepasakyčiau ir šian
dien, kad jau viską išmanau, 
kad būtų nebegalima nieko ge
riau padaryti ir dar daugiau iš
manyti.

kolonijų — tolimosios Rusijos So
vietų Respublikos dalimi.

Jokie karai, marai ir svetimų 
galių patvarkymai nėra nuvedę 
Mažosios Lietuvos tokion žiau- 
rion nelaimėn kąip šioji rusiško
ji “administracija”. Nėra kitos 
Rytų Europos srities, kuri taip 
sunkiai nukentėjo nuo rusiškojo 
tautžudystės nusikaltimo, žudy
mais, marinimais ir išvarymais 
stengtasi krašto gyventojus — ar 
lietuvius, ar vokiečius, ar kitos 
tautybės — išrauti iš tėvų žemės, 
kad krašto griuvėsiuose galėtų 
įsikurti nauji, varu atgabenti ru
sų kolonistai.

Tokia padėtis šaukte šaukiasi 
istorinio atpildo ir naujų spren
dimų. Dabartinis Mažosios Lietu
vos likimas tiek neteisingas ir ne
žmoniškas, kiek nepatvarus ir lai
kinis. Rusiškasis plėšrumas, be
siekdamas Mažosios Lietuvos su
naikinimo, tik sutvirtina amžiną
sias jos senųjų gyventojų tėviškės 
teises.

Negali būti abejojimo, kad ateis 
laikas, kada lietuvių tauta pati ir 
vėl galės spręsti savo likimo klau
simus. Tikėkime, kad ji tada ir 
vėl — kaip anais reikšmingais 
1923 metais — susilauks didvy
rių, kurie drąsiai ir sumaniai ap
saugos jos laisvę ir įgyvendins jos 
teises šiandien rusų engiamoj Ma
žojoj Lietuvoj.

Mes, nuo rusiškojo jungo užjū
ryje prieglobstį radę Mažosios Lie
tuvos lietuviai, šia proga: 

išreiškiame gilų jau žuvusių se
nųjų prūsų genčių palikimo na
štos ir atsakomybės jausmą; 
visu griežtumu protestuojame 
prieš Mažojoj Lietuvoj rusų į- 
vykdytą ir tebevykdomą tautžu- 
dystę ir teisės laužymą; 
skelbiame tvirtą įsitikinimą, 
kad ateities Europos galios, 
praeities klaidų pamokytos, su
ras išmintingus ir teisingus bū
dus Mažajai Lietuvai padary
toms skriaudoms atitaisyti ir 
senoms lietuvių tautos aspiraci
joms įgyvendinti kūrybingai be
sijungiančios laisvos Europos 
santvarkos rėmuose.

New Yorkas, 1963 metų 
sausio 15 dieną.

Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio Centro Komiteto 

Prezidiumas
Martynas Brokas, Ramūnas' 
Brokas, Albertas Kynastas, 
Jonas Stiklonus, Jonas Vil- 
gulys.

Kas Amerikoje buvo daryta 
Australijos lietuviams?

Negalėčiau sakyti, kad per 
tuos kelerius metus nieko gero 
nebuvo padaryta; nedrįsčiau sa
kyti, kad padaryta viskas, kas 
galima.

Viena iš pačių svarbiausių 
kliūčių buvo ir tebėra — per 
mažas, per retas, tik atsitiktinis 
ir nepilnas Australijos ir Ame
rikos lietuvių bendravimas, kaip 
ir kitų lietuviškų kolonijų pa
saulyje bendravimas ir susižino
jimas tarpusavyje. To nesant, 
viskas ilgainiui užsimiršta, išdy
la, nutolsta ir prapuola. Geriau
si draugai ir net artimiausi gi
minės, jei per dešimtmečius ne
susitinka, nepasimato, nei laiš
kais susirašo, — nutolsta ir už
miršta vieni kitus, skirtingais 
pasidaro, svetimais ir kada nors 
vėl susitikę vos vos vienas kitą 
beatpažįsta.

2000 DOL. PREMIJA
1. Laisvojo pasaulio lietuvių 

kultūriniam darbui skatinti ir 
remti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, kartu su PLB 
kultūros taryba, skiria metinę 
dviejų tūkstančių dolerių premi
ją už literatūros, dailės ir muzi
kos kūrinius bei lituanistikos 
mokslo darbus. Pirmoji premija 
bus skiriama už 1963 metus.

2. Premijos gali būti skiriamos 
už spausdintus ir rankraštinius 
darbus. Nespausdintų darbų ran
kraščiai turi būti atsiųsti PLB 
kultūros tarybos pirmininkui li
gi gruodžio 31 d. Premijuotinirs 
dailės kūrinys parenkamas tų 
metų apžvalginėje lietuvių daili
ninkų parodoje.

3. PLB kultūros taryba sudaro 
specialistų komisijas premijuoti- 
niems darbams atrinkti ir jury 
komisiją dailės kūriniams apž
valginėje parodoje įvertinti. Ko
misijų nariais gali būti ir PLB 
kultūros tarybos nariai. Komisi
jose pačios išsirenka pirminin
kus.

4. Komisijoms atrinkus atskirų 
sričių premijuotinus darbus, PLB 
kultūros taryba, posėdyje daly
vaujant sprendžiamuoju balsu ir

ATVIRAS LAIŠKAS
Vyr. Lietuvių Dienų Redakto

riui p. B. Brazdžioniui ir to paties 
žurnalo foto Red. p. Cibui (Lietu
vių Dienos, Hollywood 29, Calif., 
4364 Sunset Boulevard, U.S.A.)

Gerbiamieji,
1961 m. gegužės mėn. 5 d. Jums 

nusiunčiau keturias senesnes fo
to nuotraukas, būtent: 1. medinės 
Kretingos bažnyčios statulos, 2. 
Klaipėdos lietuviai, 3. Urtė Bor- 
cherienė ir 4. 1919 m. kovo mėn. 
Sedoje vykusių manifestacijų 
Anglijai pripažinus Lietuvą ne
priklausoma valstybe.

Tame laiške buvau prašęs tas 
nuotraukas man grąžinti, jei pa
starosios Jums netiktų, bet į laiš
ką negavau jokio atsakymo. Tada 
š.m. (1962 m. M.P. Red.) rugpjū
čio 14 d. pasiunčiau antrą laišką 
ir kartu Money Order dešimt aus
trališkų šilingų vertės foto nuo
traukų grąžinimo išlaidoms apmo
kėti. Dar rašiau, jei kas liktų iš 
tos sumos apmokėjus išlaidas įra-

“Australijos Lietuvių Metraš
čio 182-85 psi. telpančisune apra
šyme ‘Brisbanės lietuviai" radau, 
kad be manęs yra dar ir kiti as
menys, teikę žinių redakcijai apie 
čionykštę bendruomenės veiklą.

Apie vienokių ar kitokių žinių 
įterpimą mano “Metraščiui” pa
ruoštame straipsnyje nėra jokios 
pastabėlės, tad susidaro įspūdis, 
lyg visas aprašymas ištisini atlik
tas mano, nes mano vieno' vardu 
atspausdintas.

Bet ne ginčų ai- įtarinėjimo ti
kslu marginu šį popieriaus lapą. 
Apgailestauju tik, kad lietuvių 
bendruomenės labui daug nuveikę 
žmonės skyrelyje "Ryškesnieji 
veidai” suminėti tik prabėgom ar
ba iš viso praleisti. Taip, pavz., 
Kajetonas Sakalauskas yra ne 
vien tik su paskaitom užsireko
mendavęs. Jis yra tikrasis šios 
apylinkės įsteigimo pionierius, il-

LAIŠKAS REDAKTORIUI

Toks pavojus, laikui slen
kant, gresia ir pasaulio lietuvių 
bendruomenei, išblaškytai po 
kelius žemynus, jeigu ji rūpes
tingai nepalaikys tarpusavio ry
šių. O tai juk nebūtų labai sun
kus jr varginantis uždavinys. 
Spauda yra pati geriausia ir pa
togiausia priemonė. Turiu gal
voje knygas ir laikraščius. Jeigu 
knygos parašyti ir išleisti yra 
sunku ir brangu, tai straipsniais 
ir korespondencijomis susisiek
ti per laikraščius nėra kažkokia 
sunkenybė.

Ir lietuvių visuomenė užsie
niuose šiandien nebe ta, kokia 
buvo prieš 60-70 metų, kada 
tik nedažnas iš lietuvių išeivių 
būdavo pakankamai lietuviškai 
raštingas. Šiandien visur turime 
puikiausių lietuvių, visuomeniš
kai ir literatiškai išsilavinusių. O 
kodėl, pavyzdžiui, Amerikos lie
tuvių didesniuose laikraščiuose 

komisijų pirmininkams ar juos 
pavaduojantiems komisijų na
riams, nutarta, kurios srities dar
bui skiriama tų metų PLB pre
mija.

5. Premija gali būti skiriama 
už literatūros ir muzikos kūri
nius ar lituanistikos mokslo dar
bą, spausdintą po paskutiniosios 
PLB kultūrinės premijos, skirtos 
atitinkamos srities darbui. Rank
raščiai gali būti premijuoti, jei 
dar nebuvo svarstyti komisijų, 
skiriant paskutiniąją PLB kultū
ros premiją už atitinkamos sri
ties darbą.

6. Metinė PLB premija gali ir 
sekančiais metais atitekti tos pa
čios srities darbui.

7. Komisijose, taip pat ir galu
tiniame PLB kultūros tarybos po
sėdyje, kuriame . skiriama PLB 
kultūrinė premija, negali daly
vauti asmenys, kurių darbai 
svarstomi premijai gauti.

8. Jei taikant šias PLB kultū
rinės premijos taisykles iškiltų 
kokių neaiškumų, juos sprendžia 
PLB kultūros taryba.

PLB valdyba
PLB kultūro. taryba

šyti kaip auką Jūsų laikraščiui. 
Laiškas registruotas (reg. Nr. 
7922) p. Brazdžionio vardu. Bet 
ir į šį laišką atsakymo negavau. 
Tad negalėdamas gauti atsakymo 
į savo laiškus kreipiuosi i Jūs šiuo 
atviru laišku. Jei jau anksčiau iš
vardintos foto nuotraukos Jums 
netinka ir negalite ar nenorite jų 
man grąžinti, tai labai prašau ne
atsisakyti tuos dešimt šilingų per
duoti Vasario 16-sios gimnazijai. 
Tegu tas mano noras Jums patal
kinti savo nuotraukomis ir nebu
vo Jūsų prašomas, bet vis dėl to 
tokio lietuviško laikraščio admini
stracijos ignoracija yra niekuo ne
pateisinama. Paprastai laikraščių 
ar knygų leidyklų administracijos 
(ypač angliškųjų) ne tik per ke
lias dienas atsako į laiškus, bet 
dar atsiunčia ir lapelių įsigyti jų 
leidiniams. O Lietuvių Dienų Ad
ministracija per pusantrų metų 
nerado reikalo atsakyti į. laiškus 
lietuviui.

Reiškiu Jums pagarbą 
Domas Burneikis

76 Wattle Str., St. Tuart Hill, 
W. Australia.

gametis jos pirmininkas ir visokio 
kultūrinio gyvenimo ugdytojas; p. 
Stasys Sagatys — geras admini
stratorius, kultūrininkas pirmojo 
apylinkės biuletenio sumanytojas 
ir autorius; p. Pulgis Maliiaus- 
kas — tautinio ir religinio judėji- 
jimo veiklus puoselėtojas, dainos 
meno veteranas; p. Ant. Vilkinąs 
ilgametis apylinkės valdybų narys 
kasininkas ir gabus parengimų 
organizatorius ir p. Ant. Muraus
kas — sporto pionierius, daugia
metis apylinkės valdybų narys ir 
sekretorius, nuolatinis choristas 
ir vaidintojas.

Skyrelis “Rįyšk(esnieji veidai” 
suredaguotas ne mano ir įterptas 
be mano žinios ir sutikimo, už ką 
paliestus šiuos asmenis nuošir
džiai atsiprašau.

Reiškiu pagarbos
P. Kviecinskas

Brisbane 

vis tiek nedaug žinių, rašinių ir 
įdomesnių Australijos lietuvių 
gyvenimo vaizdų? Amerikos 
lietuviai to apie jus negali pa
daryti, tai galite tik jūs patys. 
Yra Amerikoje visokių krypčių 
lietuviškų laikraščių ir visokių 
krypčių lietuvių yra Australijo
je. Negi tik tada mes galėsime 
skaityti Amerikos lietuvių laik
raščiuose apie Australiją, kai 
prasideda koks ginčas, kokie 
nors partiniai ar pasaulėžiūri
niai pasibadymai? Ar nėra kitų 
bendresnių ir kilnesnių lietuviš
kų reikalų, apie kuriuos būtų 
galima parašyti? Jei žinių būtų 
daugiau ir pastoviai, jei pažin
tis būtų nuolatinė, tai bet koks 
kitas atsiradęs reikalas būtų len
gviau sprendžiamas, nes jau bū
tų žinomas, populiaresnis, su
prantamesnis.

Grįžęs anuomet iš pirmosios 
kelionės po Australiją ir Naują
ją Zelandiją, aš dar iš laivo sten
giausi Dirvoje kiek plačiau ap
rašinėti savo įspūdžius ir papa
sakoti apie jus, ką patyriau. Vė
liau tuos kelionės įspūdžius su
rinkęs išleidau atskira brošiūra 
— knyga ir ją daug kur išsiun
tinėjau ne tik po JAV ir 
Kanadą, bet į Londoną, Vokie
tiją, Pietų Ameriką ir kitus kraš
tus, kur gal laikraščio Dirvos 
neskaito, o tik kitus laikraščius. 
Man rodos, kad tai kiek turėjo 
prisidėti prie platesnio Ameri
kos ir kitų kraštų lietuvių supa
žindinimo su jumis.

Žinau, kad tarp jūsų yra daug 
asmenų kurie rašo. Suminėsiu 
tik kelius: kun. Vaseris, ir dabar 
iŠ Londono atvykęs pas jus kun. 
Dauknys, kurio straipsnius skai
tau Europos Lietuvy, taipgi po
nai Zumeris, Mauragis, Šlioge
ris, Grigaitis, Pusdešris, kuriam 
atvežiau a.a. kun. Kungio por
tretą, p. Rukšlelės pieštą, to
liau Jovaras, Kazokas, Krausas, 
Pilka. Valys, Laukaitis, kuris 
daug apie sportą rašo jūsų ir 
mūsų laikraščiuose ir t.t. Na ir 
du jums žinomi ir gabūs jūsų 
vyrai — rašytojas Pulgis And-

PŪKINĖS 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 .toti*.
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo, ir iš.imokėjimui. M«i kalbame vokiškai.

1963 METŲ SYDNĖJAUS

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Licpo* mėn.

6 d. Jaunimo šventė
13 d. Ateitininkai,
20 d. šviesa,
27 d. Kovas,

Sau.io mėn.
11 d. Caritas,
19 d. Kovas
26 d. Sydnėjaus Apyl.,
27 d. Katalikų D-ja,

Vasario mėn.
2 d. Bankstowno Apyl.,
9 d. Bankstowno Namai

16 d; Sydnėjaus Apylinkė,
17 d. Sydnėjaus Apylinkė,
23 d. Moterų Socialinė D-ja,

Kovo mėn.
2 d. Plunksnos Klubas,
3 d. Katalikų D-ja,

10 d. Katalikų D-ja,

Balandžio mėn.
20 d. Katalikų D-ja,
27 d. Rožytės,

Gegužės mėn.
4 d. Sydnėjaus Apylinkė,
5 d. Sydnėjaus Apylinke,

11 d. Choras,
18 d. Bankstowno Apylinkė,
25 d. Skautai,

Birželio mėn.
1 d. Sydnėjaus Apylinkė,
8 d. Baltų Komitetas,

15 d. Kovas,
22 d. Bankstowno Apylinkė,
29 d. Katalikų D-ja, 

riušis ir žurnalistas Vladas Rad
zevičius — dar anos kelionės 
metu mano pakalbinti ir paža
dėję savo plunksnomis prisidėti 
prie darbo pagyvinimo, savo žo
dį, nors ir nelabai greitai ištę
sėjo. Pulgio Andriušio linksmų 
rašinių mes dažniau gauname 
paskaityti Amerikos lietuviškuo
se laikraščiuose, Vlado Radze
vičiaus kiek rečiau... Bet jų pa
stangomis galėjome susilaukti 
jau stambesnio rašinių rinkinio 
apie Adelaidės lietuvius, kurį 
neseniai Amerikoje pasirūpinau 
išleisti. “Blezdingėlės prie Tor- 
renso” susilaukė gražių ir tik 
teigiamų atbalsių mūsų spaudo
je ir visuomenėje. Tai yra ge
ra pradžia. Tas leidinys jau pa
sklido tarp daugelio Amerikos, 
Kanados, Pietų Amerikos, Ang
lijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
lietuvių.

Šalia to, galėčiau paminėti 
dar vieną visai asmenišką savo 
sumanymą, kuris pareikalavo 
šiek tiek darbo, bet drįsčiau sa
kyti — pasisekė. Kreipiausi į 
Amerikos ir Kanados lietuvius 
per spaudą ir asmeniškais laiš
kais, kviesdamas sudaryti Lie
tuviškos Širdies Fondą ir pir
mai pradžiai sudėti aukų Ade
laidės lietuvių tautiniams na
mams padėti įruošti ir dar vieną 
kitą bendruomeninį lijetuvišką 
kultūros reikalą jūsų šalyje pa
remti. Nenustebkite, jei tiems 
tikslams nesuplaukė šimtas tū- 
kstan ių dolerių, Amerikoje 
tiek daug ir visokiems reika
lams renkama iš lietuvių aukų, 
jog žmonės skundžiasi, ir aukų 
rinkimas nėra perdaug populia
rus. Lietuviai pasiturinčiai gy
vena, bet aukoja dažniausia vis 
tie patys, ir tai ne patys turtin
giausieji. Tad jei atsikreipus su
sirenka tūkstantis ar kitas aukų, 
mes laikome kad būta šiokio to
kio pasisekimo.

(Pabaiga sek. Nr.)

Akiniai nuo saulės buvo žinomi 
senovės Egipte jau prieš 3300 me
tų. Juos nešiojo tik faraonas su 
savo dvariškiais, nes jie buvo 
brangūs.

Vieni tokie akiniai yra saugo
mi Britų muziejuje. Rasti jie bu
vo Tutanchamono kape. Tai pora 
rudų stiklų su įlydyta bronzos 
vielele.

Rugpjūčio mėn.
3 d. Bankstowno Namai,

17 d. Sydnėjaus Apylinkė,
24 d. Kovas,
31 d. Spaudos Balius,

Rugsėjo mėn.
7 d. Sydnėjaus Apylinkė,
8 d. Sydnėjaus Apylinkė,

14 d. Bankstowno Apylinkė,
21 d. Skautų Tėvų Komitetas,

Spalio mėn.
5 d. Sydnėjaus Apylinkė,

12 d. Kovas,
19 d. Moterų Soc. D-ja,

Lapkričio mėn.
2 Politinių kalinių D-ja,
9 d. Choras,

16 d. Kovas,
23 d. Karių Ramovė,
30 d. Katalikų Draugija,

Gruodžio mėn.
26 d. Sydnėjaus Apylinkė,
28 d. Sydnėjaus lietuvių namai,
31 d. Kovas.

Sydnėjaus Apylinkės Vaidyba

2
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J. KVIESLIO ATEITIS
TOLIMESNIS JAUNIMO KVIESLIO KELIAS

MŪSŲ PASTOGĖ

A. ZUBRAS

MYKOLAS BIRŽIŠKA

3

Sauiio 3 d. Melbourne, pas A. 
Zubrą, aptartas tolimesnis JAU
NIMO KVIESLIO likimas. Pasi
tarime dalyvavo iš Adelaidės 
grįždamas M.P. red. V, Kazokas 
ir melburniškiai — J. Norman- 
taitė, A. Kazlauskas, A. Žižys, A. 
ir V. Klimai ir pats šeimininkas. 
Trūko dar kelių kitų Jaunimo 
Kvieslio augintojų ir uolių jo 
bendradarbių. (Ne visi jų buvo 
grįžę iš Adelaidės, skautų sto
vyklos).

Iš susirinkusiųjų niekas nė gal
voti negalvoja, kad devintuo
sius metus pradėdamas (J.K. pra
dėjo eiti 1954 metais), turėtų da
bar sustoti. Ir jo turinys yra vi
są laiką tik gerėjęs. Iš kitos puses 
greta išeiną STUDENTŲ ŽODIS 
ir skautų PO SVETIMU DAN
GUM, ypač paskutiniais mcgais 
pasirodė esą proginio pobūdžio, 
tuo tarpu Jaunimo Kvieslys 'išei
na reguliariai, beveik kas mėne
sį. Jo ir paskirtis platesnė — api
ma visą jaunimo reiškimąsi. Jei 
J.K. užsidarytų, dėl to nesustip- 
rėtų nei Studentų Žodis, nei Po 
Svetimu Dangum, nes dingtų 
konkurencinis skatinamasis mo
mentas. Nutarta todėl ir toliau 
leisti Jaunimo Kvieslį, tik jį pa
sukant kiek nauju keliu. Pirmoj

JAUNIMO LEIDINYS
Melbourne lietuvių aktyvusis 

jaunimas su studentais priekyje 
iškėlė sumanymą išleisti Austra
lijos lietuvių jaunimo rašinių rin
kinėlį. Jį sudarytų geresnieji jau
nųjų rašiniai, spausdinti anksčiau 
ar visai nauji. Leidinys būtų ilius
truotas. Numatyta ir Redakcinė 
kolegija, kuri jau įniko į darbą. 
Tikimasi, kad šiam sumanymui 
bus pritarimo iš visų sluogsnių.

JAUNIEJI RAŠO

KO RYMAI ANT RANKELIŲ.«
Jau vėl pajutome vasaros karš

čius ir tą sausąjį šiaurės vėją, 
nuo kurio apsaugos nėra. Pradė
jome, o gal jau ir baigėme susi- 
pirkinėti Kalėdoms. Kiekvienas su 
entuziasmu kam nors ruošiasi, ko 
nors laukia. Mažieji, rašo Kalėdų 
seniui laiškus ir laukia jo atvažiuo
jant ir atskrendant. Didieji gi 
rūpinasi tų laiškų prašymus išpil
dyti. O studentai, kurie nei prie 
mažųjų nei prie didžiųjų nepri
klauso, laukia Adelaidės suvažia
vimo.

Ir tikrai yra ko tikėtis Adelai
dėje. Saulė, adelaidiškiai, pats 
miestas šviesus, apsodintas. Viskas 
taip viliojančiai vaizduojasi min
tyse. O gal tai tik noras ką nors 
nauja patirti, pilkai dulkėtąją 
kasdienybę palikti, pamiršti savą
jį miestą, kur tiek daug vargo iš
vargta? Visai nenorint užsiminiau 
apie vargą. Mat, turiu prisipažin
ti prisipažinus bus lengviau — ne
išlaikiau egzaminų. Neišlaikiau ir 
baigta. Viskas baigta. Jaučiu, kad 
pasaulio galas. Bent man. Sėdžiu 
ir laukiu, kada dangus ant galvos 
užgrius. Kaip anais senais laikais 
zuikiui puikiui nutiko, kai dangus 
griūdamas kopūstų lapu ant uo
degos nukrito.

Temsta sunkusis nevilties šešė
lis, juodėja mano mintys. Ką man 
atsakyti tiems, kurie paklaus: “Ar 
išlaikei, Birute?”

Ar man pameluoti, kad taip ir 
kentėti sąžinės priekaištą? Ar ge
riau atvirai pasisakyti ir išgyven
ti pažeminimą? Nematau išeities. 
Prisakiau mamai, tėčiui ir ki
tiems šeimos nariams neprasitarti 
tarp pažįstamų apie mano nepa
sisekimą. Jei kas įžūliai teirausis, 
trumpai atsakyti, kad viskas ge
rai ir tuojaus pakeisti temą. Visi 
sutiko, nors tėvelis tai tylėjo.

Atsitiko taip, kad mama užėjo 
C as kaimynę savo augintų rabar- 
arų pasiūlyti. Kaimynės pirmie

ji žodžiai:
— O kaip jūsų dukrelei su eg

zaminais išgjo?
— Viskas gerai. Ar nenorėtumėt 

mano rabarbarų išsivirti? Jums 
atnešiau.

— Ar išlaikė chemiją? Dėl jos 
vis baiminosi.

— Taip mano rabarbarai da

eilėj jame turėtų reikštis patys 
jaunieji kūrėjai su . savo plunks
na. Sveikintina parama ir vyres
niųjų, savo straipsniais kalban
čių jaunajai kartai. Gali būti 
straipsniai, paliečią lietuvių jau
nimo organizacijas, kai šios "kai- 
ką pamiršta ar ko nors nenori sa
vo prieduose iškelti. Pirmoj eilėj 
Jaunimo Kviesliui turėtų rūpėti 
jaunimo talentų ugdymas — žur
nalistų, literatų, visuomenininkų 
bei šiaip lietuviu kultūrininkų.

Studentų Žodžiui sustiprinti 
nutarta leisti atskirus melburnis- 
kių numerius, kurių redaktorius 
bus Arūnas Žižys. To

Nuotrauka l.D.M. Young

STUDENTĖ

bar puikiai auga,, kai komposto 
žemėn susodinau.

— Ak, kaip džiugu girdėti, kad 
visdėlto išlaikė, o sakėsi, kad klau
simų nesupratusi. Aš taip ir ma
niau. Tokia miela jūsų dukrelė! 
Bėgsiu sūnui pasakyti. Jis taip 
pat viską išlaikė. Tai džiaugsis. 
Ale kelsim balių! Ir nubėgo ji sū
neliui linksmą žinią pranešti, šis 
svetainėje su draugais plokštelių 
klausėsi. Sužinojo visi. Sužinojo 
visi pažįstami, kad tarp kitų ir aš 
sėkmingai užbaigiau mokslo metus.

Tuo tarpu aš sėdžiu už stalelio, 
žiūriu pro langelį į besiūbuojančias 
verksnio gluosnio šakas. ‘“Ko tu, 
gluosni, taip liūdi!”, sakau: “Ta-

PAŽ/NT/S SU
Grįžta kartą sąskaitininkas Al

gis tik per gatvę iš banko. Port
felyje pilna žalių, mėlynų ir rau
donų svarelių: nešasi algas dar
bininkams sumokėti. Netoli kon
toros durų Algį patinka du jau
ni vyrai ir mandagiai užšnekina. 
Truputį nejauku, juk visko pasi
taiko, bet Algis ne iš bailiųjų. 
Pagaliau ir palydovas tik už ke
lių žingsnių.

— Mes esam mormonų misio
nieriai iš Amerikos, — pasisako 
užkalbinusieji.

— Malonu pažinti, — atsako 
Algis.

— Ar jūs ką nors žinote apie 
mormonus?

— šiek-tiek. Seniau buvusi la
bai patraukli sekta: leidusi vy
rams net kelias žmonas turėti.

— Tai buvo seniai, o be to 
daug priešų pramanyta! — atsa
ko misionieriai.

— Girdėjau dar, kad jūsų Die
vas vietoj žydų indėnus savo iš
rinktąja tauta pasirinkęs.

kius pat numerius gali leisti Syd- 
nėjaus ir Adelaidės studentai. 
Kūrybinis konkurencinis momen
tas, manyta, pakels S.Ž. lygį, o 
vietovėse paskatins didesnį jau
nųjų akademikų būrį stoti talkon 
savam numeriui paruošti, tuo ne- 
užsileidžiant kitiems.

Mūsų Pastogės redaktorius yra 
tas centrinis asmuo, kurio žinio
je yra medžiaga visų jaunimo 
priedų. Neleisdamas medžiagai 
susenti, jis savo iniciatyva kro
nikinę ar šiaip senstančią medžia
gą deda į artimiausią jaunimo 
priedą, jei savo turiniu ir cha
rakteriu ji ten tinka.

NAUJAN GYVENIMAM

vo bėdos tai ne bėdos. Ot, mano 
tai bėda!”

Nebaigiau su medžiu kalbėtis, 
kai suskamba telefonas. Kruptelė-
jau. Gal ko gera kas su užuojau
ta! “Sveikinu!”, pasigirsta iš tolo 
pažįstamas balsas. Drebančiom 
rankom dedu triūbele neišklausiu
si. Negi priimsi sveikinimus nepel
nytai. O dar blogiau: negi aiškin
si, kad klaida.

Rabarbarų atsikračiusi grįžta 
namo mama, apsikabina mane ir 
gailiai pravirktsa: “Ką aš pada
riau! O Viešpatie, ką dabar aš 
padariau! Tai vis tie rabarbarai 
kalti. Kam man reikėjo su jais iš- 
sivilkti!”

Motina nueina pagaliau į virtu
vę ašarų nusišluostyti. Lieku vėl 
viena, sėdinti už stalelio ir ryman
ti pro langelį. Pravirkstu. Ir kokia 
bus sarmata, ir kaip reikės pasi
aiškinti, kad antrus metus į tą pa
tį kursą einu!

MORMONAIS
— Tai jau geriau. Tik mūsų ir 

jūsų Dievas. Dievas yra vienas. 
Pagaliau ir istorija su indėnais 
nevisai tikra, žydų pranašas Lehi 
su žmona Sarąh atsikėlė į Ame
riką, iš kurio kilo ir tamsiaodžiai 
ir šviesiaodžiai senieji to konti
nento gyventojai.

— Tai ne Kolumbas Ameriką 
atrado?

— Aišku, kad ne! Bet tai seni 
laikai. Girdėjote ką apie Chief 
Littlewolf?

— Taip, tai garsus amerikie
tis imtynininkas.

— Labai gerai, labai! Žinote, 
jis mormonas. O girdėjote apie 
Gene Fuller?

— Tai buvęs bokso čempionas.
— Ir jis mormonas! Jūs tikrai 

jau daug žinote apie tikrąją reli
giją. Norėtumėm jus namuose 
aplankyti. Gal kokią mažą auką 
mūsų apaštališkai misijai?

— O kiek, jūs manote, galėčiau 
aš duoti?

Pažinau jį dar jaunu mokinė
liu būdamas. Tokia ten ir pažin
tis. Iš jo vadovėlio mokiausi Lie
tuvos geografiją. Bet koks iš My
kolo Biržiškos geografas? O kuo 
gi M. Biržiška nebuvo!1 Advoka
tas, banko tarnautojas, mokyto
jas, gimnazijos direktorius, pro- 
fesorius, dekanas, Kauno ir Vil
niaus universitetų rektorius, įvai
rių leidinių ir laikraščių redak
torius, daugelio veikalų ir knygų 
autorius, Vilniui Vaduoti sąjun
gos pirmininkas, įvairių delegaci-
jų narys, politikas, Vilniaus sei
mo narys, Valstybės Tarybos na
rys, Nepriklausomybės dejklara- 
cijos signataras, švietimo minis
tras, o pagaliau benamis trem
tinys.

Taip buvo ir su Mykolo Biržiš
kos mokslais. Baigęs teisę, iš tei
sės duonos nevalgė ir jokių pėd
sakų toje srityje nepaliko. Uni
versitete tik greta ' buvo sudija- 
vęs istoriją, literatūrą bei etno
logiją,' o gyvendamas visai nu
krypo, angliškai tariant, į arts. 
Ir kaip tik čia, lietuvių kultūros 
baruose, specialiai ten, kur mū
soji susitinka su slaviškąja, dar

Sausio 12 d. į šeimyninį 
gyvenimą žengiančius Rimą 
Dryžą ir Johaną Kyzelycę 
palaimino Sydney liet, ka
pelionas kun. P. Butkus St. 
Felix bažnyčioje Banks- 
town. Tuoj po sutuoktuvių 
Dainavos salėje įvyko ves
tuvių puota, kur buvo susi
rinkę apie šimtą jaunosios 
ir jaunojo "kviestųjų svečių.

Rimas Dryža yra vienas 
iš penkių brolių, besiruošiąs 
matininko (surveyer) pro
fesijai.

Johana Kyzelytė pernai 
baigusi Teacher’s College ir 
mokytojauja pradinėje mo
kykloje Bankstowne.

Abu, Johana ir Rimas, 
yra buvę aktyvūs lietuviai 
skautai, susipažinę ir susi
draugavę skautų stovykloje. 
Linkime jauniesiems švie
saus ir laimingo gyvenimo.

Milda Malakūnaitė

ATVAŽIUOS DRAUGĖS
(Iš Dienoraščio)

Ima lyti. Dažniau ir dažniau krinta lašai ant pilkos, nešvarios 
platformos. Krinta lašai ir sutykšta. Lyg vienas su kitu eitų lenkty
nių, kuris mandriau subyrės, kuris skaisčiau sublizgės. Kaip sudau
žytas deimantas į mažus gabalėlius.

Stoviu Newporto stotyje ir laukiu. Atvažiuos draugės, su kurio
mis turiu eiti į sueigą, čiū-čiū-čiū atšliaužia šlapiais bėgiais vienas 
po kito cypdami traukiniai. Puola žmonės prie durų: vieni nori grei
tai išlipti, kiti kuo greičiau sulipti. Girdžiu balsus, žiūriu į nepažįs
tamus veidus, kurie skuba nusijuokti, skuba atsisveikinti ir pranykti 
iš stoties. Girgžda ir trankosi durys. Traukinys juk turi skubėti.

Du “bodžiai” šoka jau iš judančio traukinio su tranzistoriais po 
pažastimis. Pataiko tiesiai į balą. Aptaško ir mane. Tranzistoriai 
plerpia paskutinę “hit-parade” dainą:

— Rain, rain go away!'
Come again some other day!
Bet ir jiedu, ir tranzistoriai nubėga miestelio pusėn. Nusineša 

savo dainą, bet ne lietų. Palieku kelioms minutėms visai viena. Ne
atvažiavo šituo, reikia laukti kito. Dairausi. Tvarkaraščiai, skelbi
mai, keli murzini langai, vielomis užpinti. Pasuolėse primėtyta laik
raščių. Turbūt likučiai nuo “national dish” — fish and chips.

Darosi šalta ir liūdna.
Atskuba banga naujų veidų ir rikiuojasi perone. Taigi kitas trau

kinys neužilgo sustos! Bet ir tas ateina ir nueina. Pranyksta kaip 
nebuvę ir žmonės. Vieni sulipo ir nuvažiavo, kiti išlipo ir nuėjo pro 
vartelius. Retas kuris tepažiūrėjo į mane. Likau vėl tik aš ir lietus. 
Debesys dabar jau gula iš visų pusių. Tokie sunkūs. Ir kiek čia 
reiktų jiems: pliupteltų ir paskandintų visą stotį ir mane. Bet aš 
turiu laukti. Nusibodo. Norėčiau ką nors daryti, kad tas laukimas 
neatrodytų toks ilgas ir įkyrus. Padangtėje neužlyja .•— imsiu rašyti. 
Bet apie ką? Rašyti apie saulę, gyvenimą, džiaugsmą! Kodėl žodžiai 
negalėtų kristi, kaip tie lašai? Susirinktų į klanus, sužibėtų vaivo
rykštės spalvomis, o aš juos rinkčiau kaip karolius ir sudėliočiau iš 
jų dainos posmus, apysakas.

Mintys skrieja šlapiais bėgiais tolyn, tolyn. Pabėga nuo debesų, 
išnyra saulėje. Kvepia pievos, žydi sodai. Dangus toks mėlynas, be 
debesėlių. Kiek čia daug beržų auga! Gegutė: ku-kū, ku-kū! Aš bėgu 
Dievo nuklotais kilimais basa. Kaip pasakoje.

Tik vėl akys grįžta atgal į tuščią, cementinį peroną. Matau, kad 
aplinkui tik negyvas akmuo ir šlapia, liūdna žiema.

Niekas neatvažiuoja, neišlipa ir nešaukia manęs vardu. Aš vis 
dar stoviu ir laukiu.

— Na, 5 ar 10 šilingų.
Algis atsidaro portfelį ir išsi

traukia pluoštą penkinių. Sklaido, 
sklaido, bet vis nerasdamas sako:

tiksliau — su lenkiškąja, M. Bir
žiška išaugo j didžiulį šulą.

Toks pat jvairiašakis yra buvęs 
ir Mykolas žmogus. Kilęs iš su
lenkėjusios žemaičių bajorų šei
mos, dar gimnazistu grįžo lietu
vių kalbai ir lietuvių tautai, kar
tu patraukdamas ir tėvus. Ir taip
gimnazistėlis dėl lietuvybės car i 
valdžios iš mokyklos šalintas, 
studentas iš universiteto mestas, 
kalintas, trėmimu baubtas, bet 
ir vėl atgal priimąs. Bajoras, gar
saus gydyojo sūnus, jau studen-
tas uolus socialistas, vėliau žy
mus socialdemokratų veikėjas, 
bet tikru politiku niekad nebū
damas, iš socialdemokratų parti
jos pasitraukęs, ideologiškai ta
čiau jiems visą gyvenimą artimas 
išlikęs, o pasąmonėje savo bajo- 
riškumą visad išlaikęs, jį ir išo
rėje visiems rodęs. Dar kas — 
Biržiška niekad nebuvo vienas. 
Jų trys broliai — Mykolas, Vac
lovas ir Viktoras. Visi trys be
veik vienaamžiai, tik dviejų me
tų protarpiais vienas po kito gi
mę, tą pačią gimnaziją baigę, tą 
patį Petrapilio universitetą, su 
Vaclovu ir tą patį fakultetą, bet 
su juo kartu į “arts” nukrypę,
visi trys mėgėjai politikai cicili- 
kai, šiaip jau Ndsuąmenininkai, 
spaudos žmonės, mokytojai, visi 
trys mokslininkai, universiteto 
profesoriai. Visi trys fen'omena- 
linės atminties, o kur vieno ne
užtenka, brolis broliui su atmin
timi talkaują, veikaluose brolis 
brolį cituoją, vienas kito autori
tetu besiremią. Visi trys Ameri
koje, tik du kapuose, o jauniau
siasis Viktoras gyvas.

Taigi toji Mykolo Biržiškos ge
ografija! Savotiškas tai būvi va
dovėlis. Kai rašė apie upes, pil
kalnius bei ežerus, apipynė juos 
pavadinimais, legendomis. Iki

JUOZAS BAČIŪNAS 
MELBOURNE SU JAUNIMU

J. A. V. lietuvių vyrekniosio* 
karto* žymiu laikraštininkas ir 
spaudos talkininkas — rėmėjas 
Juozas Bačiūnas sausio 
14 d. Melburne susitiko su Jau
nimo Kvieslio ir Studentų Žodžio 

— Kad ot, kaip matot, neturiu 
jokio smulkesnio popierėlio. Nu
stebę misionieriai ir akis išplėtė.

— Tai nieko. Prašom duoti

šiai dienai prisimenu, kodėl Prū
sų pasienyje miestelfe Vištyčiu 
vadinasi, kaip atsirado Džiugo 
kalnas prie Mąsčio. Susitikau 
gimnazistus ir su jo lietuvių lite
ratūros istorija ir su lietuvių dai
nų vadovėliu. Biržiškos lietuvių 
literatūros, teisybę sakant, nemė
gau: perdaug sausų datų, pašali
nių ir nereikšmingų pavardžių, o 
pati kūryba tik prabėgomis tepa- 
liesta. Daug šiltesnis ir metodiš- 
kesnis, man jau gimnazistui at
rodė, jo lietuvių tautosakos na
grinėjimas.

Vėliau teko Mykolą Biržišką 
jau asmeniškai sutikti Kauno 
universitete, kaip senosios lietu
vių literatūros profesorių. Iš čia 
vienas epizodėlis. Laikiau lietu
vių literatūros žodinius egzami
nus. Komisijoje buvo naujosios 
lietuvių literatūros prof. Vincas 
Mykolaitis-Putinas, senosios •— 
prof. Mykolas Biržiška ir kažko
dėl kalbininkas prof. Pranas 
Skardžius. Laikėme bene septy
niese. Gavau aš pirmas užrašytus 
tris klausimus: kažką iš Vydūno, 
Baranausko, o bene pirmuoju 
klausimu — 18 š. Mykolo Olšev- 
skio “Bromą atverta ing viečnas-
tį”. Kiek keistokas tąsi klausi
mas (priklausė jis lietuvių kny
gos istorijai, Vaclovo Biržiškos 
specialybė), bet gavau jį. Nelai
mei apie tą “Bromą” nieko neži
nojau. Kol profesoriai tebesišne- 
kėjo, kol kitiems klausimus dali
no, aš tik už nosies (kaimynui 
pasakiau, kad kraujas bėga) ir 
pro duris. Karidoriuje studentų 
būrys. Aš į seminaro biblioteką. 
Ten prie knygų besėdįs visažinan
tis Juozas Baldžius, vėliau “Pirk
tinių” vestuvių veikalo autorius. 
Iš jo apie “Bromą” sužinojau per 
kelias minutes. Ir taip kaip mat

(Pabaiga psl. 4)

melburniškiai* bendradarbiai*. A. 
Z u b r o pakviesta*, atsilankė 
pas jį, kur dalyvavo: Birutė 
Adomavičienė, Viktoras 
Adomavičius, Jieva D i- 
d ž y t ė, Danutė J o k ū - 
bauskaitė, Algi* K a Z- 
1 a u * k a s, Karoli* Kaz
lauskas, Algi* Klimas, 
Milda Malakūnaitė, Jū
ratė Normantaitė, Ri
mas Žitkevičiui, Arū
nas Žižys, Rasa Ž i ž y t ė. 
Trūko Vytenio Vasario, 
kuriam nesuspėta pranešti.

Laisvas be formalumų pasi
kalbėjimas užsitęsė 4 valanda*. 
Ir jaunimui ir svečiui, ir seimi
ninkui susitikima* paliko geriau
sių prisiminimų. Tai progai at
minti svečiui įteikta simbolinė 
dovanėlė: Stanevičiau* pasakė
čių meniška* leidiny* su visų da
lyvių parašais ir įrašu:

“Neskirtajam Keltuvių tautos 
ambasadoriui p. Juozui Račiū
nui.”

J. Bačiūnas, be kitko, yra vie
nas “Lituanus” žurnalo pradinin
kas, dvejus metus jį savo lėšomis 
leidęs. (x)

JAUNŲJŲ KONCERTAS
Melbourne Apylinkės pr-ko B. 

Zabielos sumanymas — Melbour
ne suruošti jaunųjų meno — lite
ratūros popietę. Šio vakaro pelnas 
būtų skiriamas numatomam jau
nimo leidiniui. Šiuos abu suma
nymus — leidinį ir koncertą — 
remia ir palaiko Melbourne lietu
viai studentai. Jaunųjų koncerto 
laikas dar nenustatytas.

• • * —
JAUNŲJŲ MENININKŲ 

PARODA
Planuojama Melbourne suruoš

ti jaunųjų menininkų parodą, ku
ri įvyktų kažkada kovo mėnesį. 
Tai būtų konkursinė paroda, ku
rioje vertintojais numatoma 
kviesti vietos žinomus lietuvius 
dailininkus. Numatomos premijos 
ir atžymėjimai.

mums savo adresą, mes jus na
muose aplankysim.

Algis nė nešyptelėjęs užrašė jų 
blanknote: “John Woolworth, 15 
Washington str., Toorak.” Pasa
kęs dar kelis žodžius, kad sku
bąs pas tėvą fabrikantą j 
kontorą, atsisveikino.

3
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MYKOLAS BIRŽIŠKA
(atkelta iš psl. 3)

jau vietoje, prie savo stalo, bet 
nosį dar vis tebešluostydamas. 
Mykolas Biržiška dar pasiteiravo, 
ar kraujas nustojo bėgęs. Palin
gavau tik galvą, duodamas su
prasti, kad bus gerai. Po pusės 
valandos pasiruošimo, dabar jau 
drąsiai, stojau egzaminui. Egza
minavo mane kokią valandą, bet 
apie “Bromą”, kaip ir reikėjo ti
kėtis, paklausė pagrindinių daly
kų: datos, autoriaus ir lenkybė
mis sudarkytos kalbos.

Prof. Mykolas Biržiška jauni
mo buvo labai mėgiamas. Turėjo 
jis dvi dukteris — Marytę ir Onu
tę. Abi studentės. Su juodvie'm i 
Viekšnus, į profesoriaus tėviškę, 
kur senuose gydytojo namuose te
begyveno našlė senoji Biržiškie
nė, nuvykdavo jųdviejų draugės 
ir draugai, švenčių progomis bei 
vasarą atvykdavo ir pats sūnus 
profesorius, dukrų tėvas. Vely
koms senuose namuose tradicinis 
velykinis stalas. Svečiai su vizi
tais. Vizituoti išeidavo ir Myko
las Biržiška. Bet jau antrą Vely
kų dieną tai jaunimas i gamtą, 
prie Ventos. Profesorių tempda
vo būtinai kartu. Ir kaip be jo! 
Tiek jis visko žino papasakoti, 
taip prisiminimais artima jam 
Venta.

Kartą Kaune p. Mošinskienė 
pakvietė sūnų Algirdo ir Vytauto 
Berlyno augstosios technikos mo
kyklos diplomų atžymėti. Keletas 
tų vaišių dalyvių esame čia, Aus
tralijoje. Iš vyresniųjų buvo, be 
kitų, ir prof. M. Biržiška su žmo
na. Jaunimas susibūrė stalo vie
nam gale. Šis ir be gėrimų grei
tai įsilinksmino: sklido juokas ir 
sąmojai. Nuo vyresniųjų pakilo 
p. Aleksienė ir, pamojusi jiems 
ranka, tarė: “Ir aš prie jaunimo ’. 
Profesorius Mykolas maloniai tik 
nusišypso poniai ir visą laiką aki
mis, o gal ir ausimis sekė jaunuo
sius. Po kiek laiko su maža ironi
ja garsus jo pastebėjimas: “Mū
sų jaunimas šviečia kaip saulė”. 
Ir įkandin mano spontaniška rep
lika: “Be saulės ir mėnulis ne
spindėtų”. Vyresnieji lyg sumišo, 
o mums kas. Tik vėliau, geriant 
kavą, atsiėmiau iš namų šeimi
ninkės. Ji aiškiai mano repliką 
palaikė įžeidimu vyresniųjų, o 
ypač profesoriaus. Ar taip priė
mė ir pats profesorius, nesužino
jau. Jojo ponia, tiesa, tą patį va
karą “pagyrė” mano liežuvį. Jos 
atsiprašiau, bet pabrėžiau, kad

negalėjau iškęsti tokios geros 
progos neišnaudojęs.

Prieš pat pasitraukiant iš Lie
tuvos Mykolą Biržišką su ponia 
sutikau Vilniuje “Madam Butter
fly” operoje. Tada jau kalbėjo
me apie liūdnus reikalus.

Dar karui tebevykstant, išgir
dau Vokietijoje apie prof. M. 
Biržišką iš doc. Jono Aleksos. Vo
kiečiai, jau visai rusų išvyti iš 
Pabaltijo kraštų, planavo suda
ryti kažką panašaus lietuvių pro
vizorinei vyriausybei ar valsty
bės tarybą su prof. Mykolu Bir
žišką priekyje. Weimare tuo rei
kalu buvo kviečiama konferenci
ja. Iš tokių pavėluotų pastangų 
J. Aleksa tik šypsojosi. Konfe
rencija taip ir neįvyko, nors tarp 
pakviestųjų buvo ir tokių, kurie 
buvo suglumę, pav. toks visai apo
litinis žmogus kaip a.a. gen. Vla
das Nagevičius. Dėl tos konferen
cijos buvo gavęs jis iš prof. M. 
Biržiškos laišką. Tik kai viskas 
paskutiniųjų karo Velykų naktį 
prie kuklaus Velykinio stalo jo 
bute (Austrijoje, netoli Bregen- 
zo) buvo persvarstyta, kai buvo 
išsiaiškinta, kad vokiečiai, juk 
turi paskutinįjį nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinį pulk. Škirpą, 
sukilėlių pagarsintus jo vyriausy
bės narius, pagaliau yra Vilkas, 
tai tada ir nepolitikas generolas 
įžvelgė, kad jokių pareigų jis ne
turi jokiam ankstyvesniam para
šui, kuris visai kitomis aplinky
bėmis ir kitam reikalui buvo duo
tas. Tikriausiai taip galvojo ir iš 
viso reikalo šypsojosi pats M. Bir
žiška, bet generolui iš karto tas 
nebuvo taip aišku.

Po karo M. Biržiška vadinama
jam Pabaltijo universitete, čia 
jis gyveno su žmona buvusiose 
kareivinėse kukliame, bet tvar
kingai ir švariai užlaikomame 
kambaryje. Tuo metu matėsi pri
slėgtas, nors vilčių nepraradęs, 
čia pat gyvenęs brolis Vaclovas 
jautėsi už jį žymiai geriau. Iš 
rankraščių likučių ruošė lietuvių 
rašytojų kalendorių, vokiškai ra
šė apie Martyną Mažvydą.

Bet ir trumpai Pineberge pa
buvojęs, galėjai kaikada sutikti 
senąjį — kauniškį ar vilniškį — 
prof. M. Biržišką. Koplyčioje bū
davo pamaldos katalikams: pakai
tomis sekmadieniais lietuvių ir 
lenkų kalbomis. Šiaip jau nebaž- 
nytininkas profesorius ateidavo į 
lietuviškąsias. Koplyčios dešinėje 
pusėje atsisėsdavo su žmona ant 
atskirai pastatytų dviejų kėdžių, 
bet neperryškiai. Niekad tačiau 
niekas nematydavęs profesoriaus 
tą sekmadienį, kada ten pasigirs
davo lenkų giesmė.

Paskutinis etapas Amerikoje. 
Ten sunkiausias — senatvės die
nos. Tie amerikiečiai lietuviai 
kiek padėjo jam — nupirko gy
venimui namą. Bet tik įsikraus- 
čius į jį, gana tragiškomis aplin
kybėmis su gyvenimu atsiskyrė 
jo žmona, tuoj po to žentas, ne
užilgo brolis Vaclovas. Pernai 
ruoštasi buvo Los Angeles mies
te labai iškilmingai atšvęsti Ne
priklausomybės signataro 80-ties 
metų sukaktis. Tik rengėjai su
galvojo atidėti. Mykolas Biržiš
ka tuo buvo lyg ir nusivylęs, kaip 
rašo artimieji. Jis tuoj pasakęs: 
“Aš n'esulauksiu.” Ir tikrai. Mirė 
savo gimtadienyje, o iškilmių ne
sulaukė, Los angeliečiai tačiau 
bent palaidojo jį, kaip rašo, ka
rališkai.

KŪRYBOS KERTELĖ

SALOMĖJA
PIENE

Piene, piene — nuostabi gėlele, 
Ko tu rymai vėjų pabarėly? — 
Kur priglausi baltąją galvelę? 
Kur užsnūsi vėlų vakarėlį?

Pučia vėjas, plaukelius kedena, — 
Baltus plaukus nuo galvelės rauna. 
Per dirvoną, rudenio laukelį 
Neša pienės baltąjį pūkelį.

Piene, piene — mano tu gėlele, 
Gaila tavo man baltos galvelės. 
Gaila mano vargo jaunystėlės — 
Išblaškytos vėjų pabarėly. —

Kad paviršiau pilku lauko smėliu, — 
Kad giliai žemelėje gulėtau.
Kad nugrimztau šaltu akmenėliu, — 
Nemunėlis kad viršum tekėtų--------

AKMENĖLIS TURI ŠALTĄ ŠIRDĮ

Leisk man prie ugnelės pasišildyt, — 
Nevaryk į vieškelio audras!
Akmenėlis turi šaltą širdį — 
Ir mažos našlaitės nesupras.

Skrenda gervės, skrenda mano dienos, — 
Kad galėčiau ranką joms paduot!
Aš skurdi — skurdesnė už rugienas. — 
Begalinė širdgėla — ruduo.

Iki žemės vėtra beržą lanksto, — 
Ne berželį — o veikiau mane! — 
Šiandie dar minu aš tavo slenkstį, — 
O rytoj — tamsioji nežinia.

Leisk man prie ugnelės pasišildyt, 
Nevaryk į rudenio audras.
Akmenėlis turi šaltą širdį, — 
Kas tą širdgėlą rudenę besupras?

NERIS

"LIETUVIŲ DIENOS" APIE

A.L. METRAŠTI

TOLIMAS BĖGIMAS

Vienas penkiolikos metų ber
niukas iš Rytų Vokietijos šiomis 
dienomis “Oronsay” laive “zui
kiu” pasiekė Australiją. Bėgant 
iš Rytų Vokietijos jis perplaukė 
pasienio upę ir buvo komunistų 
sargybinių apšaudytas. Patekęs 
Vak. Vokietijon jis susidūrė su 
nauju pavojum: jį kaip nepilna
metį Vak Vokietijos organai ke
tino grąžinti atgal pas tėvus. Iš
vengdamas šios depirtacijos jis 
bėgo toliau ir pasiekė Prancūzi
ją, iš kur po ilgų nuotykių pa
siekė Australiją. Tačiau ir čia 
jam, kaip nelegaliai imigravu
siam gręsia deportacija. Vietos 
vokiečiai deda pastangų, kad 
Imigracijos ministeris jo pasigai
lėtų.

★
* Partizanai, J. Daumanto, ant

ra laida, papildyta įdomiais fak
tais iš partizanų grįžimo į Lietu-

Australijoje gyvena apie dešimt 
tūkstančių lietuvių. Daugiausia jie 
susispietę didžiuosiuose miestuose: 
Sydnėjuje, Melburne, Adelaidėje, 
Brisbanėje, Perte. Tik ką išėjęs 
iš spaudos “Australijos Lietuvių 
Metraštis” yra lyg koks veidrodis, 
kuriame taip ryškiai atsispindi 
ten įsikūrusių mūsų tautiečių gy
venimas. Jame atvaizduota saulė- 
čiausio pasauly žemyno lietuvių 
kultūrinė ir materialinė veikla: 
organizacijos, spauda, literatūra, 
menas, klubai, muzika, teatras, 
chorai, skautija, religinis gyveni
mas, ekonominės įstaigos ir kt.

šį gražų, didelio formato (8x12) 
ir beveik trijų šimtų puslapių 
metraštį suredagavo keturi asme
nys: žurnalistas J. Veteikis, po
etas J. A. Jūragis, kun. P. Butkus 
ir dail. V. Ratas. Veteikis sureda
gavo pirmuosius 8 lankus, o liku
sius 10 — Jūragis, kuris taip pat 
redagavo ir visą literatūrinį met
raščio skyrių. Religinio gyvenimo 
skyrių redagavo kun. Butkus, o 
meno — grafikas V. Ratas. Dau
giausia darbo į metraštį įdėjo po
etas J. A. Jūragis.

Praleidę nepaprastai gausią vi
suomeninio gyvenimo dalį, kurios 
tik trumpa apžvalga užimtų daug 
vietos, šiuo tarpu sustosime tik 
ties meno kūrybos dalimi: litera
tūra ir daile.

Literatūrine metraščio dalį už
pildo Australijoje gyveną (ar jau 
iš jos išvykę) dailiojo žodžio kū
rėjai. Vieni jų skaitančiajai visuo-

nienė, Rackus, Žalys, Kunca, Ja
navičius). Gyvenamoji aplinka da
ro žmogui įtaką, ir užtat ne vie
no minėtų poetų kūryboje atsis
pindi vietinis koloritas. Tai su
teikia jų eilėraščiams šviežumo 
ir nepaprastumo.

Metraštyje yra nemaža brand
žios ir gilios minties poezijos. Ka
zoko “Akmens svajonė” arba Jū- 
ragio “Apokalipsė” kalba apie 
prasmingas idėjas. A. Gricius, iš
leidęs net tris rinkinius, yra tro
pinės ir egzotinės poezijos atsto
vas mūsų literatūroje.

Dailiosios prozos dalykų met
raštyje duoda šie autoriai: Pus- 
dešris, Zumeris, Skirka, Pilka, 
Zubras, Ratienė ir kt. (Tarp tų 
kitų randame ir šios recenzijos 
autoriaus J. Tininio novelę. Red.). 
Proza daugiausia liečia australiš
ką lietuvių buitį.

šio plataus skyriaus suredaga- 
vimas yra didelis A. Jūragio nuo
pelnas.

žaviai atrodo meno puslapiai, 
redaguoti V. Rato ir išpuošti liet, 
tapytojų, skulptorių bei grafikų 
darbų nuotraukomis. Nors ir toli 
gyvendami nuo “Vakarų pasau
lio”, australiečiai lietuviai meni
ninkai nė kiek nėra atsilikę nuo 
šių dienų pasaulio meno linkmių.

Gal kitų kontinentų lietuviai 
maža yra girdėję apie Australijos 
lietuvius menininkus, o jų yra 
daugiau kaip dešimt: A. Vaičai
tis, V. Ratas, A. Šimkūnas, Eva 
Kubbos — grafikai; T. Zikaras,

KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS

Mūsų dienos — kaip šventė, 
Kaip žydėjimas vyšnios, — 
Tai skubėkim gyventi, 
Nes prabėgs — nebegrįš jos.

Tai skubėkime džiaugtis ! — 
Vai prabėgs — nebegrįš jos! 
Mūsų dienos — kaip paukščiai, 
Kaip žydėjimas vyšnios.

G. Firinauskenė, V. Jomantas — 
skulptoriai; H. Šalkauskas, V. 
Kabailienė, J. M. Mikševičius — 
tapytojai. Jų metraštyje yra po 
du kūrinius, didelius, per visą pus
lapį. Nors visų čia parodomi dar
bai yra vertingi, stiprūs, bet savo 
originalumu ypač imponuoja Šal
kauskas, Eva Kubbos ir T. Zika
ras. Jeigu pastarieji turėtų pro
gos išstatyti savo kūrinius New 
Yorko, Paryžiaus ar Miuncheno 
dailės parodose, jie būtų minimi 
pirmaeilių pasaulio menininkų 
gretose.

Apskritai šis metraštis yra tik
ra Australijoje gyvenančių lietu
vių enciklopedija. Ateinančios 
kartos iš jo matys, kokia kūrybine 
dvasia degė jų tėvai.
Metraštis toli pralenkia visus ki
tus lietuvių grupių Amerikoje iš
leistus panašius leidinius.

Metraštį galima įsigyti šiuo ad
resu: Lithuanian Community, Box 
4558 G. P. O., Sydney, NSW, Aus
tralia. Kaina: kietais viršeliais — 
3 austr. svarai, minkštais — 2 sv. 
ir 10 šil. Persiuntimas — 10 šil.

Australijos Lietuvių Metraštis. 
Išleido A. Liet. Bendr. savaitraš
tis “Mūsų Pastogė”. Sydney, 1961.

J. Tininis

vą. Užsakymus su pinigais siųsti 
į LAISVĘ FONDUI, 7238 S. 
Francisco Ave., Chicago 29, Ill., 
U.S.A. Platintojams duodama 
nuolaida. Kaina 4.50 dol. Knyga 
įrišta į kietus viršelius, skonin
gas dail. P. Lapės aplankas. (Sk.)

menei daugiau ar mažiau žinomi 
iš periodikoje spausdintų eilėraš
čių (Jūragis, Kazokas, Gricius, 
švabaitė, Mikštas), kitų gi kūry
ba gal rečiau yra puošusi laikraš
čių puslapius (Gasiūnas, Slavė-
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“BLEZDINGĖLĖS

“Nepr. Lietuvos” savaitraštyje 
Nr. 44 (1962 m.) poetas Henrikas 
Nagys taip pristato “Blezdingė
les to laikraščio skaitytojams:

“Blezdingėlės prie Torrenso” yra 
viena gyviausiai parašytų knygų 
apie lietuviškos vietovės gyveni-, 
mą, kokią iki šiol teko skaityti. 
Tai knyga, galinti patarnauti pa
vyzdžiu kaip galima sąmojingai, 
nenuobodžiai ir, svarbiausia, be 
panegirikos ir pompos rašyti apie 
pačius žmones ir jų veiklą. Be abe
jo, tai abiejų redaktorių nuopel 
nas — Pulgio Andriušio ir Vlado 
Radzevičiaus. Knygą išleido J.J. 
Bachunas, vienas tų tylių ir nuo-

KAN ADOJE

širdžių lietuviškosios veiklos rėmė
jų, kurių taip nedaug besutinka
me. Jo pastangomis suorganizuo
tas Lietuviškos širdies fondas. 
Į šio fondo raginimą atsiliepė šim
tai lietuvių, pirmiausia, dėl to, 
kad jis gimė iš meilės savam žmo
gui, lietuviui. Mūsų visuomenė nė
ra tokia akla, kaip kaikuriems at
rodo, ji dar atskiria ranką, kuri 
ištiesta pagalbai, be jokių institu
cijų aprobacijos, propogandos ar 
pamokymų. Taip suprasta vieny
bė, kai konkrečiai padedama ki
tam, yra tikroji vienybė.

Knyga patrauklios išorės ir tik
rai skoningai išleista. Kaina 
2 dol.” Henrikas Na'gys

viena ii talentingiausių lietuvių 
moterų poečių ir savo gyvenimu 
pati tragiškiausia. Kilmės vilka- 
viškietė (ii Alvito, poeto K. Bra- 
dūno kaimynė), gimusi 1904 m. 
Eiles pradėjo rašyti gana anksti. 
Pirmasis jos eilių rinkinys Anksti 
rytą pasirodė 1927 m. Toliau se
kė Pėdos smėly (1931), Per lūž
tantį ledą 1935), Diemedžiu žy
dėsiu (1938 m., laimėjusi valsty
binę premiją), Eglė žalčių kara
lienė (1940). Rusams okupavus 
Lietuvą ji rasė partinėmis temo
mis. Paskutinieji jos eilių rinki
niai: Laukinės obelys ir Dainuok, 
širdie, gyvenimą (1943 m. Mask
voje). ir Lakštingala negali ne
čiulbėti (1945). Mirė 1945 m. ke
penų vėžiu. Palaidota Kaune, Kul
tūros muziejaus sodelyje.

Salomėja Neris pergyveno eilę 
politinių sukrėtimų, netgi susidė
jusią su bolševikais ji daugelio 
laikoma tautos išdavike, nors pa
skelbti Aiduose (1958) prof. I. 
Maiėno atsiminimai apie ją ki
taip liudija. Nesiedami poetės 
asmeninio gyvenimo su kūryba, 
turime pripažinti, kad jos litera
tūrinis įnašas į mūsų poeziją yra 
labai didelis ir svarus. Nesiek
dama formų įmantrumų, ji, atro
do, savo vidinius išgyvenimus dai- 
nuote išdainuoja. Šalia grynosios 
lyrikos pažymėtini jos rinkiniai 
vaikams ir vertimai iš kitų kalbų. 
Jos rinktiniai rūtai Lietuvoje bu
vo išleisti 1957 m. trijuose to
muose.

NEBARK MANĘS

Nebausk manęs, o rūstusai patėvi! 
Nebark manęs, o pamote pikta!
Neilgai būsiu čia: miškai geltonai dėvi, — 
Greit nubyrės darželio radasta.

Aš atėjau pašokti džiaugsmo šokio 
Ir padainuoti vasaros dainos, — 
Sukurt ugnelę, — saulei nusijuokti, — 
Tegul ilgai ilgai ji jums liepsnos.

Kaip šypsanti viešnia išeisiu, kaip šokėja — 
Per vystančius laukus — žiogelio lydima. 
Aš nieko neėmiau — už viską užmokėjau 
Širdies krauju — nemirštama daina!

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JOSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS! £
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10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — |
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- į: 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti. į;
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Šis patarnavimas prieinamas kiekviename banko skyriuje, 
nežiūrint ar Jūs turite einamąją sąskaitą ar ne.

Jūsų pasiteiravimas mielai laukiamas.
Pilnas bankinis aptarnavimas
yra prieinamas Jums imamai!

Taupmenų sąskaita
čekių sąskaita
Procentus nešantys indėliai

Laisva kelioninė tarnyba bet kurioje pasaulio dalyje.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

Bendri ir taupmenų indeliai

4



1963 m. sausio 28 d. Musų pastogė

PĖSTININKAI
Kiekvienas prityręs šachmati

ninkas žino, kad pėstininkai yra 
labai svarbūs nustatant pozici
jos charakterį ir sudarant stra
teginio lošimo planą. Nors pėsti
ninko jėga yra maža, tačiau jo 
įtaka didelė. Jis ekonomiškiausiai 
dengia svarbius punktus ir ap
saugo figūras, kadangi jo “kai
na” yra pigiausia. Jis taip pat 
geriausiai blokuoja priešininko 
pėsčius. Jo pastūmimas į priekį 
gali atidaryti svarbias linijas ir 
diagonales, sudaryti silpnumus 
priešininko pozicijoje ir užvaldy
ti svarbius priešininko operaci
jų punktus.

Pėstininkai gali būti kalsifikno- 
ti į šias grupes: praeinantieji, 
atsilikusieji, izoliuoti, dvigubi ir 
trigubi.

Praeinantis pėsčius yra toki, 
kurio žygiavimo į priekį nesulai
ko joks priešininko pėstininkas. 
Kitais žodžiais, prieš praeinantį 
pėstininką nestovi joks priešinin
ko pėstininkas nei toje pačioje, 
nei gretimoje linijoje. Todėl pra
einantis pėstininkas tegali būti 
užblokuotas tik priešininko figū
romis, kas dažnai pastato tas fi
gūras į pasyvias padėtis. Minu
sas praeinančio užblokuoto pės
tininko yra tas, kad jis yra ne
judrus ir tokiu būdu dažnai silp
nina kombinacinį elementą. Vis 
dėl to iš praktiškos pusės patar
tina užblokuoti praeinantį priešo 
pėstininką. Blokadai tinkamiau
sios figūros yra žirgai ir rikiai.

Izoliuota* pėstininkas yra ne 
nepraeinantis pėsčias, kuris ne
turi jokių savų pėsčių gretimose 
linijose. Paprastai jis yra skaito
mas silpnybe, nors vidury loši
mo jis gali padėti pravesti ata
ka. Iš čia galima daryti išvadą, 
kad lošėjas, turįs izoliuotą pės
čią, turi atakuoti ir naudoti savo 
šansus vidury lošimo, tuo tarpu 

.jo priešininkas turi stengtis pa
siekti baigmę, kurioje tokį pėsčią 
apginti paprastai yra sunku ir 
dažnai neįmanoma.

Atsilikę* pėstininkas yra toks, 
kuris randasi atviroje linijoje ir 
negali būti ginamas kaimyninio

GERVAZĄ MAUKELĖ

PAŽĮSTAMI veidai 
I

(LINKSMI ĮSPŪDŽIAI Iš ADELAIDĖS MENIŠKŲ ATLAIDŲ)

— Važiuok, jau važiuok, ir tu į 
tų Adelaidę — ragino mane žmo
nelė: — supelysi namie besėdėda
mas. Tiek pažįstamų iš visos Aus
tralijos galėtum pamatyti. Bus 
baliai, koncetrai, teatrai — bent 
smokingų pavėdinsi.

— Tai kaip aš čia dabar, — spi- 
riuosi, — tokia kelionė tolima, bi
lietai neužsakyti, nakvynė nepa- 
rūpinta, o svarbiausia, kaip čia 
be nuosavo automobiliuko? Juok
sis žmonės! žmogus aš be didelių 
ambicijų — skolų nemėgstu. Pa
stogę, lovą ir žmoną tai jau nuo
savą turiu bet ligi geros susisieki
mo priemonės tai dar nedasikrap- 
ščiau.

— Visi keliai į Adelaidę veda, 
— šokosi vėl aiškinti žmonelė: — 
tiek svieto suvažiuos! Kiti naujas 
mašinas nusipirko. Kiekvienas pa
ims, jei tik gražiai paprašysi. O 
ten jau surasi pažįstamus, yra lie
tuviški namai — nepražūsi... tik 
pajudėk bent kartą per dešimtį 
metų...

Ir pradėjau judėti. Skambinau 
Jonui, skambinau Petrui.

— Kiek "staunų” sveri? — 
tuoj klausia vienas. Mat, naujoj 
mašinoj tvarka ir balansas, sako, 
turi būti, kaip paskutinio teismo 
svarstyklėse, kad kairė nenusver- 
tų dešinės...

Suradau pagaliau geradėją 
kitoje miesto pusėje. Ateik, sako, 
ryto 4 valandą — paimsiu. Ir iš- 
dulkėjom. Žmona dar ir kalėdinį 
šlipsą iš anksto parišo — važiuok, 
reiškia, laimingai — mylimas ir 
apdovanotas.

Besiginčijant apie Adelaidės 
mažumą ir gražumą, apie jos žmo

pėstininko. Paprastai, bet ne vi
sada, jis yra skaitomas pozicine 
silpnybe, kurią geriausiai išnau
doti, taip pat kaip ir izoluotą 
pėsčią, lošimo baigmėje.

Jeigu du savi pėstininkai stovi 
vienoje linijoje, jie vadinasi dvi
gubi pėstininkai, jei trys yra to
je pačioje linijoje, — juos va
diname trigubais pėstininkais. 
Tos rūšies pėstininkai paprastai 
nėra stiprūs, tačiau kaikuriose 
pozicijose jie gali būti naudingi, 
nes dėka jų yra atidaromos svar
bios linijos ar diagonalės. Kaip 
taisyklė, — bet ne be išimčių, — 
yra geriau sudvigubinti pėstinin
kus į centrą. Bokšto linijoje su
dvigubinti pėstininkai paprastai 
yra silpni.

J. Žalys

BUSIMIEJI KOVIEČIAI

Mūsų sporto klubams visuomet 
trūksta jaunimo kuris pakeistų į 
"pensiją” išėjusius sportininkus, 
bet Sydnėjaus šachmatininkams, 
atrodo to trūkumo nebus. Nuo
traukoje matome kairėje Algį 
Maščinską ir dešinėje Algį Jocį, 
giliai susimąsčiusius prie( šach
matų lentos. Abu jaunieji Algiu
ką: pamėgo šachmatus savo tėvų 
paraginti ir pamokinti. Algio 
Maščinsko tėvas Juozas Maščin-

ATITAISYTA KLAIDA
Latvių šachmatų klubo “Riga” 

pirmininkas prisiuntė naujas žai
bo turnyro taisykles kuriose vie

nių gerumą, nė nepastebėjom, kad 
paklydom vos pirmus Torenso til
tus pervažiavę. Su žemėlapiais 
rankoje ir basas kaip buvau, išsi
ritau iš mašinos kelio pasiklausti. 
Ėmė australas aiškinti, o mano 
geradėjams, matyt, baugu pasida
rė Parkų ir Terasų kryžkelėje sto
vėti — ėmė ir nudūmė. Už trečio 
kampo beprisivijau.

— Bent batus ir valyzą ati
duok, jeigu ligi lietuviškos para
pijos nepakeliui — maldauju. Bet, 
ačiū Dievui, nebetoli besą ir par
kai ir namai.

Kojom liečiant žemę geriau se
kėsi ir orientuotis. Tuoj pažinau 
iš tolo lietuviškus mūrelius! Ap- 
čiupinėjau sienas, apžiūrėjau, gi 
viduj, girdžiu, tik ūžia kaip bičių 
avily — vadinas tautiečiai, 
lietuviškai — broliškai nuomonė
mis dalijasi...

— Ką atstovauji? Kokiai parti
jai ar grupei priklausai, nakvy
nę ar turi? — tuoj pasiįdomavo 
malonus Nepažįstamas Veidas už 
stalo nepakeldamas akių.

Išsigandau. Nei mandatų nei 
afedevitų neatsivežiau, ir už jokią 
partiją nebuvau pasiryžęs kovoti, 
nes atvažiavau, kaip žinote, tik 
Meno Dienų pamatyti, su tautie
čiais pabuvoti, todėl nuleidęs gal
vą prašnibždėjau:

— Dovanokit, ponas! Aš iš Mel
burno. Lietuviškam Aukso vidury, 
taip sakant, nei prie dešinės nei 
prie kairės... Ne, ne, bažnyčių ne
griaunu, vienybės neardau, jei 
apie tai dabar susidflmojot... O 
kur galvą priglausti, atleiskit, ir
gi dar nežinau.

— Aukso Vidury sakai? Pažiū-

Xlll-ji

GRUODŽIO 29 D.
Tinklinio varžybose Adelaidės 

Vytis po atkaklaus pasipriešinimo 
įveikė Kovo vyrus 2:0 (16:11, 
15:11). Sydnėjaus mergaitėms pa
vėlavus laimėjimas buvo užskai
tytas geelongiškėms be kovos. 
Varpo vyrai lengvai sudorojo gee- 
longiškius pirmame sete, bet su
silaukė netikėto pasipriešinimo 
antrame: 2:0 (15:1, 16:14).

Individualinėse stalo teniso 
varžybose po eilės metų pertrau-
kos startavo Aldona Snarskytė — 
Playford. Aldona (Canberra) — 
Genė Valaitienė (Geelong) tapo 
pirmos šventės čempionės įveiku
sios adelaidiškes O. Mikalainytę 
ir I. Gudaitytę moterų dvejetų fi
nale 3:0. Paaiškėjo ir geriausias 
mišrus dvejetas, kur Antanas 
Kaitini* (Hobart) — Ona Mika- 
lainytė (Adelaide) finale nugalė
jo R. Adutavičių (Adelaide) Al
doną Snarskytę — Playford 3:1.

Krapšinio pirmenybėse Varpo 
berniukai įveikė Kovą 22:20. Taš
kai: Varpas — K. Antanaitis 7, 
A. Kalvaitis 6. Kovas — G. Gru- 
dzinskas ir V. Labutis po 6.

ADELAIDĖS VYTIS —
GEELONG VYTIS 52:31 (26:13)

skas dešimtį metų žaidęs už St. 
George šachmatų klubą, šiais me
tais sutiko žaisti už “Kovą”; Al
gio Jočio tėvas visad dalyvavo 
lietuvių turnyruose ir sąlygoms 
leidžiant žaidė už “Kovo” ko
mandą.

Šie abu jaunieji šachmatinin
kai jau toli pažengę ir po kelių 
metų galės žaisti už mūsų klubą 
turnyruose.

toje "Kaunas” pakeista "Vil
nius” pranešdamas, kad ir ant 
taurės klaida atitaisyta. Kartu 
tenka pastebėti, kad latvių klu
bas, organizuodamas tarpklubinį 
turnyrą, kuriam skyrė skydą, į 
numatomų komandų sąrašą neį
rašė koviečių komandos, šis rei- 

rėsim, pažiūrėsim... na, nakvynę 
gausi.

— Yra čia dar vieni Namai, jei 
Tamsta žinote, — pridėjo kitas 
Ponas.

— Kur čia nežinosi, — sakau 
— visa Australija žino. Esam juk 
lietuviai... žadėjau aiškintis, bet 
nebebuvo kam, nes Veidai pakilo 
nuo stalo ir dingo salėje. Nebebu
vo kam ir ačiū pasakyti.

Taigi atsidūriau ir prie Antrų 
(bendrų) Namų. Namai grąžus ir 
erdvūs. Bet ir čia Nepažįstami 
Veidai — nebuvo progos nusišyp
soti. Bet tautiečiai malonūs, ir pa
tarnauti pasiryžę kaip ir Pirmuo
se Namuose. Saulė dar nebuvo nu
sileidus, o aš jau žinojau, kad 
miegosiu pietinime priemiestyje, 
valgydinti pažadėjo šiauriniame 
ir autobusų Nr. Nr. dar pasakė: 
Tik spėk, broleli, bėgioti. Žinoma, 
jei būtų pavykę surasti dar ir 
Trečiuosius Namelius, kurie kaip 
neoficialus oficiozas “Ginčas” sa
ko, kaž kur egzistuoją, tie tikriau
siai būtų apsiėmę ir pagirdyti.

Kas sakė, kad Namai — praga
rai? Be Namų būtų negerai. Te
būna palaiminti visi Na
mai!! !

Negavęs į rankas ir nespėjęs 
niekur pamatyti lietuviškuose na
muose iškabintos smul
kios pramogų ir seimelių progra
mos, kitą rytą, gerokai numigęs, 
pradėjau asmeniškai varginti ge
rus žmones.

Kas? Kur? Kada? O svarbiau
sia, kur gauti tuos tikėtus (atsi
prašau — pakvietimus) į visus 
koncertus ir balius?

—P as Š e r e 1 į !
Tą visi žino ir pataria. Bet kur 

jį surasti?
— Visur!

SPORTO ŠVENTĖ
II-JI DALIS

šiose krepšinio rungtynėse Ade
laidės vyrai aiškiai dominavo. 
Sėkmingai taškus medžiojo Ri
mas Daugalis, pelnęs net 19, A. 
Ignatavičius ir J. Gumbys pelnė 
po 8. Geel. Vytis — S', šutas 13, 
A. Šimkus 10.

Rungtynėse tarp Adelaidės ir 
Melbourno mergaičių gerai suko- 
vojo Vyties komandos kapitonė 
Milė šiukšterytė. Taškai: Vytis 
— R. Andriušytė 11, M. Keler- 
taitė 10, M. šiukšterytė 8. Var
pas — A. Kalvaitytė 9, G. Kalvai
tytė 4.

Adelaidės jauniai lengvai įvei
kė Kovą 50:28. Taškai: Vytis — 
V. Stankevičius 16, V. Levickis 
14. Kovas — G. Grudzinskas 17.

Karšta kova vyko tarp Geelon- 
go ir Sydnėjaus mergaičių. Vie
no (23:22) taško skirtumas nu
stūmė kovo krepšininkes iš ant
rosios į ketvirtą vietą. Taškai: 
Vytis — R. Akenytė ir L. Šimku
tė po 9. Kovas — L. Motiejūnaitė 
10, L. čelkytė 3.

Gražiai rungtyniavo Melburno 
ir Geelongo jauniai, bet sėkmė 
lydėjo Varpą, kurie ir laimėjo 27 
:23. Taškai: Varpas — K. Anta
naitis 7 ir A. Kalvaitis 6. Vytis:
K. Saldukas 7- ir V. čerekavi- 
čius 6.

Sekančioje vakaro programoje 
matėme mergaičių ir vyrų krep
šinio rinktinį pasirodymą.

Mergaičių rinktinė: R. Andriu- 
šytė, M. Kelertaitė, M. šiukšte
rytė, D. Radzeyičiūtė (Adelaidės 
Vytis), R. Akenytė, E. Bulkytė,
L. Šimkutė (Geelong Vytis), G. 
Kalvaitytė, N. Adomavičiūtė 
(Varpas) ir D. Paulauskaitė (Ko
vas). Treneris adelaidiškis Ro
mas Petkūnas. Rungtynės prieš 
West Adelaide pralaimėta tik po 
atkaklios kovos 32:35 (14:22). 
Taškus pelnė rinktinės mergai
tės: M. Kelertaitė 10, R. Andriu
šytė 8, D. Radzevičiūtė 6. West 
Adelaide: S. White 13, J. Mar
shall 8.

Vyrų rinktinė: A. Ignatavičius, 
J. Gumbys, A. Lapšys, R. Petkū
nas (Adelaidės Vytis), V. Soha, 
š. Urbonas (Varpas), A. Šimkus, 
E. Lapšys Geelongo Vytis), D. 
Kriaucevičius, A. Daniškevičius 
(Kovas) ir treneris Kęstas Ja- 
ciunskis (Adelaidės Vytis), šis 

kalas buvo svarstomas NSW 
Chess Association posėdyje, ku
riame dalyvavo visų klubų atsto
vai ir visų pritarimu (“Rigos” 
atstovui susilaikius) “Kovo” ko
manda buvo įrašyta į minimą tur
nyrą. Ass. pirmininkas Dr. M, 
Hooper pareiškė, kad “Rigos” 
klubo tikslai jam yra visiškai ne
suprantami.

S.L.S.K. “Kova*” šachmatų 
•ekcijo* vadova*

Pagauk žuvį be meškerės van
denyje. Aš juk jo nepažįstu. Lai
kas trumpas, o pramogų daug. 
Bėgu vėl prie autobusų linijų, 
jieškau savo užrašytų numerių. 
Bet tie numeriai, matyt, manęs 
nepažįsta ir nestoja kur aš stoviu
— vis toliau nuvažiuoja.

Gerokai pavėlavęs atsirandu vėl 
savo tautiečių tarpe, labai svar
biame posėdyje, kur, taip sakant, 
‘amen” beišgirdau: mat, Ponas 
Valstybės Kontrolierius visom ke
turiom stengėsi tautiečius įtikinti, 
kad joks Redaktorius neturi tei
sės drįsti per trejus metus susirg
ti: t.y. apsunkinti mūsų kasą, iš
eikvodamas 3-jų savaičių “sick- 
pay”. Turįs būti nurodytas tiesus 
kelias ateinančioms generacijoms:
— TIK SVEIKI IR STIP
RŪS ARKLIAI (redaktoriai) 
GALĮ VILKTI TAUTINĮ VEŽI
MĄ. (Vargšas Kazokas, kokia jo 
ateitis...)

Ir čia kaip avily bitelės pradė
jo ūžti — siūlė suvilkti po 12 ši
lingų į bendrą medaus puodą, kad 
padengus ligų išeikvojimus...

Atvažiavus tokį kelią negi nu
stosi vilties ir noro surasti bent 
vieną tikrai Pažįstamą Veidą. Iš 
laikraščių juk sužinojau kad bus; 
vyrai jie žymūs, visuomenei reika
lingi ir naudingi. Per posėdžius 
nedrįsau prieiti, tik iš tolo link
terėjau. Bet po teatro, sakau, tik
rai pasivysiu.

— Labas — sakau, — Pone 
Toks ir Toks, Labas, Ponia! Po
nas pakreipia ūsą, pasuka, nuo 
sunkių visuomenės darbų pavar
gusį petį į šalį, — jau matau, kad 
nesakys “malonu” — malonumui 
lūpos per daug sučiauptos. Ponia 
dar mėgina šyptelėti:

— žinote, ponas taip seniai vis- 

rinktinės sąstatas nustebino krep
šinio mėgėjus, žaidėjus ir nuvylė 
jos trenerį, nes į rinktinę nebu
vo įtrauktas R. Daugalis, dabar 
labai sėkmingai žaidžiąs puolime 
ir jo žaidimo lygis smarkiai pa
kilęs, ko negalima pasakyti apie 
kai kuriuos kitus rinktinės žaidė
jus. šios negerovės autorius — 
Adelaidės krepšinio sekcijos va
dovas E. Taparauskas, kuris rink
tinės kandidatų sąrašą paruošė 
nepasitaręs su treneriu ir to pa
sėkoje į rinktinę pateko R. Pet
kūnas, kuris net neįeina į pagrin
dinį Adelaidės penketuką.

Lietuvių rinktinė — State 
Team 32:47 (16:21) pirmą kėli
nį sukovojo pakenčiamai, bet pa
kaitų trūkumas atsiliepė neigia
mai j antro kėlinio rezultatą.

Taškai: L. rinktinė — A. Igna
tavičius 10, V. Soha 9, J. Gumbys 
7. State Team — D. Atkinson 
21, D. Davie 9.

GRUODŽIO 30 D.
11 vai. ryto pamaldose šv. Ka

zimiero koplyčios šventoriuje da
lyvavo apie 1000 tautiečių. Pa
maldas atlaikė ir pamokslą pasa
kė Sydney kapelionas kun. P. 
Butkus. Pamaldų metu gražiai 
giedojo Sydney Dainos choras.

Pietų Australijos įstatymai 
draudžia organizuotą sportą sek
madieniais, tad tą dieną įvyko 
tik lauko teniso varžybos. Dėl 
lietingo oro lauko teniso varžy
bos teprasidėjo tik trečią dieną, 
kas neigiamai atsiliepė į šio spor
to varžybų programą.

Pirmieji lauko teniso čempio
nais tapo Algi* Šimkų* (Geelong) 
Rita Glionertaitė (Sydney), įvei

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. J 4094.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

■ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
- akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
“ šeštad. 9-13 vai.
", 8th Floor, Capitol Home, 109 Swantton St.,
“ Melb., C.I. (Priėjai* Melbourno Town Hall)

Tel. 62-2231

kus buvo, kur čia visus atsiminsi. 
Gal ir buvote...

Ponai atsiprašo ir nuskuba. Ke
liauju į nakvynę pas žmones, ku
rie manęs tikrai nepažsta bet my
li. Keliauju ir galvoju: tai kaip 
čia dabar — keistas fenomenas 
tas vienpusiškas atminties nusilp
nėjimas. Kodėl aš visus atpažįs
tu? *

Išsiruošiau ir į dainų šventę.
Minioje pamačiau tikrai Pažįs

tamą Veidą, — lygiai tas pats, 
kaip prieš 14 metų Švabijos lage
ryje. Žmogus — geras, visų mė
giamas, visiems padėti pasiryžęs 
(net ir man kelionei dėželes su
kalė).

Jau norėjau išskėsti rankas kad 
galėčiau apkabinti bendrą vargų 
draugą, bet tuo tarpu durys pla
čiai atsivėrė ir visi palaimintieji 
su bilietais taip ir sugužėjo salėn. 
Minioj dingo ir mano Pažįstamas 
Veidas, manęs nepastebėjęs. Liko
me mes čia tuščiom rankom atke
liavusieji — laukti kaip išganymo 
pasirodant to šerelio. Paskutiniu 
momentu padėti išgelbėjo Adelai
diškis, kuris pats mane atpažino 
— ir dar bilietais apdovanojo. Va
lio!

Gražiai dainavo chorai, garsiai 
plojo svečiai. Per pertrauką pa
mačiau pažįstamą ir jau iš tolo 
surikau:

— Ei... Mielas Toks ir Toks!
Atsigrįžo tautietis:
— Aš tamstos nepažįstu, visiš

kai nepažįstu!
Be žodžių atsitraukiau atgal į 

salę. Ten skambėjo auksiniai mer
gaičių balsai, lyg verkdami: “Pa
svarstyk antela...”, bangavo te
norai ir bosai, o mano galvoje ne
tilpo mintys ir žodžiai, atsimini
mai sukosi, kaip malūno girnos, 
nesumaldamos girgždančio ak
mens:

— aš Tamstos nepažįstu...
Kaip čia dabar? Kodėl išsigy

nė, kad niekad neregėjęs? Nei į 
nakvynę prašytis žadėjau, nei pi
nigų pasiskolinti nenorėjau.

Ir pradėjau studijuoti šlipsą 

kę adelaidiškius A. Remeikį ir A. 
Morkūnaitę mišraus dvejeto fi
nale 6:5, 6:3.

Komandinėse vyrų varžybose 
nugalėtojais tapo Adelaidės Vy
tis, 2. Geelongo Vytis, 3. Melbour
ne Varpas ir 4. Sydney Kovas.

Mergaičių grupėje pirmenybės 
neįvyko, tik draugiškoje kovoje 
Geelong mergaitės įveikė Adelai
dę 3:2. Abu taškus Adelaidei pel
nė 12 m. Aldona Morkūnaitė, 
įveikusi pereitos šventės (R. 
Akenytę) ir šių metų (L. Šimku
tę) čempionus.

Individualinėse mergaičių var
žybose Lydija Šimkutė (Geelon
go Vytis) finale įveikė A. Morkū
naitę (Adelaide) 6:3, 6:4.

Vyrų dvejetų nugalėtojais tapo 
adelaidiškiai AJfonaa* Remeakią 
— Sigita* Zablovtki*.

Vyrų vienetų finale kovojo du 
adelaidiškiai, ir pirmą setą laimė
jo Alfonia* Remeiki* prieš S. Za- 
blovikį 6:3. Antrasis setas dėl 
laiko stokos atidėtas.

JAUNŲ MERGAIČIŲ 
VARŽYBŲ REZULTATAI

1. Adelaide — Geelonga* 25:8
Taškai: Adei. — E. Pociūtė ir 

Matiukaitė po 6 N. Vyšniauskai
tė 5. Geel. —■ B. Volodkaitė 6, A. 
Andrikonytė 2.

2. Kova* — Varpa* 22:9.
Taškai: Kovas — G. Meškaus- 

kaitė 8, M. Biretaitė ir L. Motie
jūnaitė po 6. Varpas — L. Gudei- 
kaitė 4, R. Padgurskytė 2.

3. Sydnėju* — Geelonga* 26:6.
Taškai: Sydn. L. Motiejūnaitė 

10, G. Meškauskaitė 8. Geel. — 
A. Andrikonytė ir B. Valodkaitė 
po 2.

Bus daugiau)
R. Sidabras

kalėdinį, kurį žmonelė parišo — 
gal kas nors “wrong” su tuo?

*
Aptemo Adelaidės dangus. Oras, 

sako, niekad nelijęs — pila kaip 
iš kibiro, net keliai garuoja. Jau 
nebe šilta, bet trošku ir tvanku, 
kaip pirty per užgavėnes. Dingo 
ir mano energija. Pamokytas ir 
išgąsdintas nutariau daugiau ne- 
besižvalgyti ir neieškoti Pažįsta
mų Veidų. Todėl ir į Literatūros 
vakarą nuėjęs atsistojau jau gat
vėje, nė vidun nebėjau. Dievas 
duos, sakau, vis ką nors išgirsiu 
— žmonių nejaudindamas ir ne
pykindamas.

Ir tik kai Pulgis, iškėlęs ran
kas į dangų, surinka:

— Vyrai, o kur gausiu manda
tą savo žmonai parvežti!? — su
kruto, sujudo visi kaip skruzdėlės 
ir pradėjo nuosavais žodžiais da
lintis. Rytojaus dieną laukė pats 
Didysis Balius, Naujų Metų suti
kimas...

*
_ “ir aš ten buvau, midų, vyną 

ir ŠAMPANĄ gėriau...” Mylėjo ir 
vaišino ten ir mane tie mieli Ade
laidiškiai, kurie per amžius nebu
vo manęs matę ar pažinę. Vienas 
net ir pabučiavo laimės Naujiems 
Metams linkėdamas. Tai jau tas 
pats, kaip ir Mandatas žmonai 
parvežti!

Tūkstantis pirmam šampano 
kamščiui sprogstant pakilau ir aš 
iš puotos, nusilenkęs geradėjams, 
globėjams ir maitintojams iške
liavau, kad pirmosios Naujų Metų 
dienos saulė pašviestų man kelią 
į namučius.

— Pasakyk, ką žinai apie Ame
riką? — mokytojas klausia ber
niuką sovietinėje mokykloje.

— Amerika yra vargingas kraš
tas, kur visi skursta kapitalisti
nėje vergijoje.

—O ko siekia Sovietų Sąjunga
— Ji siekia pasivyti Ameriką.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
tik 
ar-

A.L.B. BANKSTOWN APYLINKES 
VALDYBA

specialiomis siuntomis) grąžinti 
jų pasigendantiems, kad šie ne
susigalvotų grįžti ir jų atsiimti, 
ir ta pačia proga dar paviešnagė- 
ti.

Sėkmingai išlaikę egzaminus 
Auklando universitete (N.Z.) bai
gė augštuosius mokslus Ariman
tas J. Cibulskis (chemijų) ir Ra
mūnas Tarvydas (geologiją).

šeimai, jeigu ne kur kitur, o 
Frank’s salonuose šukuosime 
ba susidėsime savo plaukus. 
Franks moterų salonai yra du ir 
abu Bankstowne.

HŪSV PASTOGĖ
A.L.B. BANKSTOWN APYLINKES VALDYBA
VASARIO 2 D. "DAINAVOS" SALĖJE,

EAST TERRACE ST., BANKSTOWN RENGIA

HAVAJŲ VAKARĄ
\ I

Programoje Havajų solo šokiai, Havajų Princesės rinkimas iš ponių ir panelių tar
po, kuri pasirodys apsirengusi tipiškiausiais havajiečių drabužiais, dovanos įteikimas ir t.t.

Pradžia: 7 vai. vak.
Veiks bufetas, loterija ir kt.

Įėjimas: Suaugusiems — 10 Šilingų: moksleiviams — 5 Šilingai.

Amerikietis svečias J. Bačiūnas 
po apsilankymo pas Canberra lie
tuvius džiaugėsi, kaip gražiai lie
tuviai įsikūrę Australijos sostinė
je. Stebėdamasis p. Genio ekono
mine pažanga jis pranašauja jam 
didelę ateitį.

"-•.'11

Sydnejiškis Algis Plūkas, nu
plukęs su savo draugu Kviecinsku 
dviračiais į Adelaidę, grįžo atgal 
jau traukiniu. Kodėl taip atsitiko, 
yra visokių spėliojimų: vieni sa
ko, kad jis Adelaidėje dviratį ne
tyčia pardavęs, kitiems atrodo, 
kad į anų pusę važiuojant kelias 
buvo nuotakesnis, o grįžtant sta
tesnis. Bene teisingiausias spėji
mas bus tas, kad skautų stovyklo
je gautasis medalis padidino jo 
autoritętų ir svorį, todėl sėsti ant 
dviračio jau nerizikavęs.

★
I Adelaidės lietuvių sąskrydį 

atskrido ir du broliai Saulius ir 
Vidas Petraškos ir Stasys Pap
lauskas, narsūs sportininkai ir 
muzikantai. Visi trys iš Auckland 
(N.Z.).

Būkite pasirengę šaunioms ves
tuvėms: ką tik baigęs Aucklando 
universitetą (arts) Genius Procu- 
ta vasario 16 d. veda Dalią Pečiu- 
laitytę, N. Zelandijos Liet. B-nės 
pirmininko dukrą. Kiek teko pa
tirti jaunųjų povestuvinė kelionė 
suplanuota labai tolima ir ilga: 
išvyks nesugrįžtamai iš N. Zelan
dijos.

Lietuvės, ypač bankstowniškės! 
Mūsų bendruomenės narys ir 
Krašto Tarybos atstovas P. Saka
lauskas pakeliui į Adelaidę buvo 
ištiktas skaudžios auto nelaimės. 
To pasėkoje jis ir dabar sunkiai 
sirgdamas tebeguli vienoje Mel
bourne ligoninėje. Geriausią už
uojautą ir palankumą parodysi
me nelaimės ištiktai Sakalauskų

PASKUTINĖS ŽINIOS
Rytų Vokietijos komunistų par

tijos kongrese dalyvavo apie 700 
delegatų iš įvairių kraštų, net iš 
raud. Kinijos. Siame kongrese 
pribuvo ir Chruščiovas, pasakęs 
kalbų. Būdamas rytiniame Berly
ne Chruščiovas norėjęs pasimaty
ti su vak. Berlyno burmistru W. 
Brandt, bet pasipriešinus miesto 
tarybai Brandt šį pasiūlymų tu
rėjo atmesti

• • »

Vasario 22-24 d.d. įvyksta ant
rasis Pietų Amerikos lietuvių 
Kongresas Montevideo mieste. 
Kongresų organizuoja Argentinos 
Lietuvių bendruomenė. Pirmasis 
toks kongresas sėkmingai buvo 
sušauktas prieš dvejus metus. Į 
antrųjį kongresų be lietuvių iš 
Pietų Amerikos kraštų dar tiki
masi iš U.S.A, ir Kanados.

Sydney, Bankstown ir Cabra- 
matta Apylinkių Valdybos ir 
“Dainos” Choro choristai vasario 
pradžioje ruošia uždarą pobūvį p. 
K. Kavaliausko 60 metų sukakčiai 
atžymėti Bankstown salėje.

J. VEPŠTAS, ramovėnas, bal- 
fininkas ir daugelio kitų organi
zacijų narys, susižeidė vienoj ne
laimėj ir keletą dienų išgulėjo li- 
gininėje. Grįžęs iš ligoninės, be
važiuodamas automobiliu, vėl pa
teko į nelaimę: pakliuvęs į judė
jimo sūkurį liko pats sužalotas ir 
automobilis sudaužytas.

Kaip teko patirti, daug svečių 
viešėjusių Adelaidėje, taip buvo 
sužavėti žmonėmis ir miestu, kad 
išvykdami beveik kiekvienas ty
čia ar netyčia ką nors paliko. 
Adelaidiškiai skubėjo paliktus 
daiktus kaip galima greičiau (net Kuka

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MELBOURNE
LAIKRAŠTIS — GYVYBES PULSAS

KAS BENDRUOMENEI GYVAS —DALYVAUJA BENDRUOMENES 
LAIKRAŠČIO BALIUJE.

VASARIO 1, PENKTADIENI, 8 VAL. NORTHCOTE TOWN HALL.

Į balių specialiai atvyksta Krašto Valdybos p-kas p. I. Jonaitis ir M.P. Redaktorius V 
Kazokas. RENGĖJAI

Vienas sovietų komandyras, ap
sistojęs Lietuvoje, parengė savo 
žmonai, dar esančiai Maskvoje, 
siuntinėlį. Visko į jį pridėjo, kas 
tik jo nuomone atrodė reikalin
giausia. Tarp kitų daiktų įsuko 
ir geroką gabalų storų kaimiškų 
lašinių. Žmona, gavusi siuntinį, 
nežinojo kaip savo vyrui atsidė
koti. Viskas esą puiku, naudinga, 
rašė ji laiške, tik esą tuose bur
žujų kraštuose muilas blogas — 
tik veliasi ir neputoja...

* * »
Vakarų Federalinė Vokietija 

nutraukė diplomatinius santykius 
su Kuba, nes pastaroji tokius 
diplomatinius santykius užmezgė 
su komunistine Rytų Vokietija.

• * *
Garsusis finansų genijus Hjal- 

mar Schacht, sulaukęs 85 m., pa
sitraukė į pensijų. Schacht iški
lo kaip genialus finansų eksper
tas nacinėje Vokietijoje, po aten
tato prieš Hitlerį (1944 m.) buvo 
pasodintas į kone, stovyklų, o po 
karo buvo teisiamas Niurnberge 
kaip karo nusikaltėlis, bet ištei
sintas. Tada jis buvo kviečiamas 
į kitus kraštus, kurie turėjo fi
nansinių sunkumų, ir darbavosi 
Brazilijoje, Sirijoje, Etiopijoje, 
Indonezijoje bei Irane.

* •
Sausio 28 d. 6 vai. vak. Daina

voje bus demonstruojami p. J. Ba- 
čiūno atsivežti lietuviški filmai iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. Jų 
tarpe matysime ir Europos krep
šinio olimpiadą, įvykusią Kaune 
1939 m. *

Adelaidėje p. J. Bačiūnas, ati
darydamas jo vardo biblioteką 
Adelaidės Lietuvių Namuose pa
reiškė, kad jis numato savo visas 
turimas knygas paskirti šiai bib
liotekai. Kaip teko patirti, tų kny
gų jis turi gerokai, ypač sveti
momis kalbomis apie Lietuvą.*

Kur eiti ir kaip suspėti? Ilgojo 
savaitgalio metu (sausio 26-28 
d.d.) sydnejiškiai turės susiplėšy
ti, nežinodami, kaip visur suspė
ti: sausio 26 d. abiturientų balius 
Redfern liet, namuose; 27 d. Jū
ros diena Wollongong pakrašty, 
28 d. filmų vakaras Dainavoje, o 
ištisą savaitgalį šviesos savaitga
lis Batemans Bay (apie 200 mylių 
į pietus).

Afrikoje Katangos prezidentas 
Tshombe rezignavo kviesdamas 
kraštą nesipriešinti UNO kari
nėms jėgoms užimti ir inkorpo
ruoti į Kongo respublikų. 

» * » >

Derybos dėl Anglijos įstojimo 
į Bendrųjų Europos Rinkų kabo 
ant plauko, žinovai teigia, kad 
šios derybos baigsis nesėkme. 
Ypač piestu stoja Prancūzija, bi
jodama, kad Anglijos dalyvavi
mas Bendr. rinkoje gali sugriau
ti jos planus. 

• • •
Gruodžio mėn. vidury poskelb- 

tas Aukšč. Sovieto įsakas apie 
Kauno m. padalinimų į adminis
tracinius rajinus. V. Komiteto 
pirm. Lengvinas nurodė, kad 1962 
m. pabaigoje Kauno teritorijų 
sudarė 108 kv. km., o gyventojų 
buvo daugiau kaip ketvirtis mi- 
lono. Žaliakalnyje statomas nau
jas pramonės rajonas, jo plotas 
būsiąs 6 kv. km. Statoma visa ei
lė gamyklų, jų didžiausia — ace
tatinio (dirbtino) šilko gamykla. 
Naujai sudaryti Lenino, Požėlos 
ir Panemunės rajonų vykd. ko
mitetai, parinkti darbuotojai (dar 
daugiau pagausės biurokratų — 
E.), šalia vykd. komitetų, dar 
numatyti steigti įvairūs skyriai,

MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. sausio 28 d.

ŠVIESOS IŠKYLA
Sausio 26-28 d.d. Sambūris 

Šviesa Sydney skyrius ruošia iš
kylą į Batemans Bay, kuri tęsis 
tris dienas. Tai yra tradicinė iš
kyla, kurioje dalyvauja Sydney 
ir Canberra šviesiečiai ir mielai 
kviečiami visi šviesos bičiuliai. 
Iškylautojai pasiima trim dienom 
maisto ir patalynę. Palapinių už
teks visiems. Smulkesnių infor
macijų suteiks p-lė Dalia Grosai
tė jai paskambinus telefonu 79- 
1415.

PRANEŠIMAS
Balandžio 21 sueina 25 metai, 

kai Sydney lietuvių kapelionas 
kun. Petras Butkus buvo įšventin
tas kunigu. A.L. Katalikų Kultū
ros Draugijos Valdyba imasi ini
ciatyvos šią sukaktį tinkamai pa
minėti.

Manome, kad ir kitos organiza-

Šių metų Tradicinis "Trocade- 
ro” (10-sis) Balius įvyko sausio 
11 d.. Svečių matėsi iš Sydney 
kaimyninių apylinkių, o taip pat 
ir iš toliau: Pertho, Adelaidės, 
Waga — Waga ir kt.

Apie Balių rašė Sydney sekma
dieniniai dienraščiai.

Programą šiais metais išpildė 
solistė Marija Bernotienė, akom
panuojama Mrs. Hurt padaina
vus: “Na tai kas”, “Pakelkim 

SAUSIO 26 D. REDFERN LIETUVIŲ NAMUOSE

RUOŠIAMAS TRADICINIS

Abiturientu balius
I

■ ■ Abiturientų balius pirmoj eilėj jaunimo balius. Kviečiami jauni ir seni gausiai dalyvauti.

Abiturientų balius visados nuotaikingas ir kupinas staigmenų!

Pradžia 7 vai. vak.

Įėjimas laisvas! SYDNEY APYLINKĖS V-BA

kaip liaudies švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kt. (E)

* • •
— Vilniuje buvo paminėta po

litechnikumo 40 m. sukaktis, šiuo 
metu, praneša Vilniaus radijas, 
politechnikume mokosi daugiau 
kaip 2.000 studentų, o prieš 40 
metų jų tebuvę 112. Dėstoma 12 
specialybių, o šiais metais įvestos 
dvi naujos: radijo elektros įren
gimų montažas ir pramonės įmo
nių šiluminiai įrengimai. Nese
niai įvesta kino mechaninių įren
gimų specialybė.

MŪSŲ PASTOGĖ DĖKOJA
Sydnejiškis Aleksandras Danta 

pereitų metų pabaigoje Mūsų 
Pastogės Redaktoriui įteikė du 
svarus sakydamas: “Skiriu Mūsų 
Pastogei vietoje kalėdinio sveiki
nimo”. Gerb. p. A. Dantai už prie
lankumą ir paramą tariame nuo
širdų ačiū.

Mūsų Pastogės Administracija

PADĖKA
Sydney Social. Lietuvių Mote

rų Globos Draugijos Pirmininkei 
p. Osinienei, p. Karpavičienei, V. 
Ramanauskienei, p. Lelešienei už 
talkų ruošiant 1962 m. gruodžio 
19 d. garbes vakarienei su
tinkant ir pagerbiant p. p. Ba- 
chiūnus, tariame nuoširdų ačiū.
A.L.B. Bankstown ApylinkėsV-ba 

cijos (ar organizaciniai vienetai) 
bei apylinkių valdybos norės prie 
šios sukakties organizavimo prisi
dėti, todėl kviečiame organizacijų 
ir apylinkių valdybas atsiųsti at
stovus į bendrą pasitarimą, kuris 
įvyks vasario 3 d., sekmadienį 12 
vai. Dainavos salėje Bankstowne.

Norintieji dalyvauti ne tik po
sėdy, bet ir lietuviams katalikams 
skirtose pamaldose prašomi at
vykti St. Brendan bažnyčion 
11 vai.

St. Brendan bažnyčia yra prie 
Cambridge ir Northam gatvių 
sankryžos Bankstowne (Gregory’s 
Map 54, E 10).

Pastabai atskiri kvietimai ne
bus siuntinėjami.

A. L. Kataliku Kultūros 
Draugijos Valdyba

CARITO BALIUS
mes taures” — iš Traviatos ir 
“Kaštonai”. Valsą su kaspinu 
pašoko Akva Meiliūnaitė; šokis 
paruoštas Tamaros Skrinskienės.

Ypač savo turtingumu ir orgi- 
nalumu pasižymėjo loterija ir bu
fetas. Rankų darbo pagalvėlę, 
šampano bonką ir tortą laimėjo V. 
Augustinavičius.

Baliaus pelnas skiriamas Cari
tui.

— ab —

Amerikiečių pfof. sąjungos eks
kursija lankėsi Sov. Sąjungoje ir 
buvo vežiojama po įvairias vietas. 
Buvo nuvežta ir į didelį fabriką. 
Apžiūrėję fabriką amerikiečiai iš
ėjo į didelį kiemą, kuriame sto
vėjo 3 automobiliai.

— Kieno šis fabrikas? — pa
klausė vienas ekskursijos dalyvis 
vadovą.

— Darbininkų, — paaiškino 
vadovas pasididžiuodamas.

— O kieno tie automobiliai? 
— toliau teiravosi amerikietis.

— Vienas direktoriaus, vienas 
kompartijos atstovo ir vienas po-
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PADĖKOS
Adelaidės Lietuvių Sporto Klu

bas VYTIS, Xlll-sios Sporto 
Šventės rengėjas, dėkoja visoms 
Adelaidės lietuvių organizacijoms 
ir pavieniams asmenims, kurių 
pagelba XIII-toji Sporto Šventė 
buvo sklandžiai ir sėkmingai pra
vesta.

Neįmanoma išvardinti visų or
ganizacijų ir asmenų, kuriems 
priklauso nuopelnas už šios šven
tės pasisekimą.

A.L.S.K. VYTIS

Sydney Lietuvių Sporto Klubas 
“Kovas” nuoširdžiai dėkoja vi
siems asmenims, padėjusiems 
Sydney “Kovo” sportininkams nu
vykti ir dalyvauti XIII-je Sporto 
Šventėje Adelaidėje. Dėkojame 
pinigais parėmusiems — p.p. Še- 
reikiui ir Koženiauskui, aukoju
siems po 4 sv., Aleksandravičiui 
ir Stanevičiui po du svarus; p.p. 
Stošiui, Garoliui, Geniui, Pačėsai, 
Adickui ir Paskočinui, aukoju
siems po vieną svarą; p.p. Stane
vičiui, Kavaliauskui, Račiūnui ir 
p-lei Irenai, davusiems po 10 šil; 
p.p. Petkūnui ir Kutkai, aukoju
siems po 5 šil.

Ypatinga Kovo padėka p. Mika
lauskui, sporto reikalams aukoju
siam dešimt svarų. Reikia pažy
mėti, kad p. Mikalauskas panašia 
auka “Kovą” sušelpia kiekvienais 
metais. Visiems aukojusiems ta
riame dar kartą nuoširdų ačiū.

Sydney Liet. Sporto Klubo 
“Kovo” Valdyba

Remkime savą 
spaudą

litinio švietėjo.
Išvykdami atgal amerikiečiai 

pakvietė šeimininkus aplankyti 
Ameriką.

Amerikiečiai vedžiojo sovietų! 
ekskursantus po plačiąją Ameri
ką. Išėję iš vieno didelio fabriko 
sovietai pamatė milžiniškame kie
me tūkstančius automobilių.

— Kieno tas fabrikas? — pasi
teiravo sovietų ekskursijos vado
vas.

— Kapitalisto, — paaiškino 
amerikietis vadovas.

— Kieno tie automobiliai? — 
toliau teiravosi sovietų ekskursi
jos vadovas.

— Darbininkų, — atsakė ame
rikietis.

Rūpestis sveikata
— Kaip tau negėda! Ir vėl pa

sigėręs!
— O ką gi aš darysiu, kad bai

siai troškina?
— Vandenį gerk.
— Negaliu, nes gydytojas sa

kė, kad aš esu geležinės sveika
tos. Kai pradėsiu vandenį gerti, 
tai gali imti rūdyti.
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