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IŠTVERMĖS
REIKALU

Prieš keletą savaičių Šio laik
raščio skiltyse buvo iškeltas keis
tas reikalavimas — ištverti lietu
vybėje. Po to, kai mūsų visus 
rūpestis ir mintys nukreiptos — 
kaip išlaikyti lietuvybę, be abe
jo, turint galvoje priaugančią 
kartą, štai iškyla kito, akimis 
žiūrint, visai nereikalinga pro
blema — kaip ištverti lietuvy
bėje f Problemos iškėlimas yra 
labai paradoksalus, vis dėl to šis 
klausimas yra daugiau netgi ak
tualus, negu mūsų pasigautas pi
gus lietuvybės išlaikymo mo
mentas. Juk iš tikrųjų tik tais 
remsis ateinančių kartų lietuvy
bė, kurie šiandie nesuabejos i? 
nesusvyruos lietuvybės pagrin
duose. O kad tokių susvyravu
sių arba net visai nusigręžusių 
nuo lietuviškų reikalų šiandie 
yia jau gana didelis skaičius, 
įrodinėti visai netenka. Iš kitos 
pusės, kas šiandie gyvena ir reiš
kiasi kaip lietuvis ir kas sielojasi 
mūsų tautiniais reikalais tiek čia, 
išeivijoje, tiek ir okupuotame 
krašte, tas tikrai žinos ir suras 
būdų, kaip lietuviais išauginti ir 
tautinėje dvasioje įsąmoninti sa
vo vaikus. Tokiu būdu klausi
mas — kaip patiems ištverti lie
tuviais jau tuo pačiu duoda ne
dviprasmišką atsakymą, kaip iš
laikyti lietuvybę ateinančiose 
kartose.

Kuriais keliais toji mūsą neįš- 
tvermė pasireiškia! Jų yra daug, 
ir čia norėtųsi suminėti tik keletą.

1) Asmeniškas nusigręžimas 
nuo visų mums rūpimų bendrų 
reikalų. Pasiteisinimų tuo atve
ju yra daug, bet visi jie gniūžta, 
nes yra išgalvoti ir dažniausiai 
pramanyti, norint pasiteisinti 
prieš kitus ir užmaskuoti savo 
nesidomėjimą arba atšąlimą nuo 
viso to, kas kiekvienam lietuviui 
yra brangu ir šventa.

2) Nesirūpinimas vaikų išau
ginti lietuviškoje dvasioje, šian
die yra visa eilė tėvų, kurie spe
cialiai laiko vaikus atokiai nuo 
visko, kas yra lietuviška ir net 
patys savo dar kūdikius lopšy 
kalbina darkyta anglų kalba, 
kad vaikas kalbėtų tik vietos kal
ba ir nebūtų “užkrėstas” kokiom 
svetimybėm. Kiti tėvai visai nesi
domi, kaip vaikas augdamas kal
ba ir laimingi, kad susikalba 
maišyta kalba. Apie tautinį vai
ko sąmoninimą nėra jokios kal
bos. Vaikai užauga, baigia gim
nazijas ir nieko nežino, kad yra 
pasaulyje arba čia pat, kitoje 
gatvės pusėje, lietuviškas gyveni
mas, lietuvių jaunimo organiza
cijos, mokykla ir kt., nors dau
geliu atvejų tėvai yra aktyvūs 
lietuviai vietos lietuvių visuome
niniame ar bendruomeniniame 
gyvenime, čia labai gražus pa
vyzdys gali būti iš neseniai su
ruošto Sydney abiturientų ba
liaus. žinome, kad abiturientų 
šiais metais buvo gražus būrys 
(kiti spėja apie 20), bet tame ba
liuje tepasirodė vos trys abitu
rientės. Tas liudija, kaip tėvai 
rūpinasi savo vaikų lietuviškuoju 
auklėjimu ir sąmoninimu. Argi 
tas teigia mūsų pačių ištvermę 
lietuvybėje?

3) Atvykome į Australiją visi 
tokiais vardais, kokius mūsų tė
vai nešiojo ir kurie tiesog liudija 
mūsų kilmę. Kiek jau yra šian
die mūsiškių, kurie lengva ranka 
savo pavardes pakeitė arba jas 
taip pritaikė prie vietos sąlygų, 
kad jos šiandie jau neatpažįsta-

įvykiu tėkmėjev €7 i >
VISUOTINIS ALB MELBOURNE APYL. 

SUSIRINKIMAS
ĮTEMPTA PADĖTIS

Vykstant neramumams šiauri
nėje Borneo salos dalyje, kuri pri
klauso Malajams ir tuo pačiu yra 
britų Commonwealtho dalis, situa
cija darosi kaskart vis labiau 
tampresnė. Indonezija, kuriai pri
klauso likusi Borneo salos dalis, 
kursto tuos neramumus ir nori 
prisijungti panašiai, kaip kad bu
vo su Vakarų Gvinėja. Anglai 
siunčia didelių karinių sustiprini
mų ir nežada daryti nuolaidų, tuo 
tarpu Indonezijos prezidentas Dr. 
Sucarno pasiryžęs imtis tiesiogi
nės intervencijos padėti vietos su
kilėliams. Prezidentas Kennedy 
padėt} laiko labai rimta, kuris sa
ko, kad karo veiksmai kiekvienu 
momentu galį kilti kitur, būtų pa
vojingesni pasaulio taikai, negu 
kad Vakarų Europoje.

ANGLAI GAMINASI 
SLAPTĄ GINKLĄ

Norėdami daugiau atsipalaiduo
ti nuo amerikiečių anglai seniai 
stengiasi išvystyti naujus gink
lus, kurie būtų pranašesni už 
amerikiečių. Neseniai pasklido ži
nia, kad anglai paskubomis ga
minasi naujo tipo raketų, kuri

AVIACIJOS PAŽANGA
Nuotraukoje (prieky) to paties tipo lėktuvas “The Spirit of 

St. Louis”, kuriuo C.A. Lindbergas 1927 m. be sustojimo nuskri
do iš New Yorko iki Paryžiaus, skrisdamas 85 mylias per va
landų. Gilumoje naujausio tipo sprausminis keleivinis lėktuvas, 
skrendąs 600 mylių per valandą.

mos, iš kur kilusios. Argi tai 
yra ištvermės lietuvybėje pažy
miai? O yra susipratusių lietu
vių, kurie tiek čia, tiek ir kituose 
kraštuose pasiekę ir prasimušę 
tiek, kad jiems patikėtos gana at
sakingos ir augštos pareigos, ir 
jiems nepastoja kelio nei lietu
viška pavardė, nei aiški lietuviš
ka kilmė. Daugeliu atvejų šito
ji ištvermė tik pagelbsti, nes at
virumas ir ištvermė arba ištiki
mybė savai tautai svetimųjų ap
linkoje liudija žmogaus tvirtų 
charakterį ir juo labiau iššaukia 
juo pasitikėjimų. Tuo tarpu tas 
kuris lengvai pasiduoda kiekvie
nam vėjo pūstelėjimui, kitų aky
se laikomas dvasiniu skurdžium 

lokiu būdu lietuvybės išlai
kymas tiesiog priklauso nuo tų, 
kurie šiandie yra ištvėrę ir iš
tvers lietuvybėje, nes kaip gali
ma tikėtis lietuviško prieauglio, 
jeigu tas prieauglis neras atra
mos vyresniųjų tarpe? Niekad 
vaikas nebėgs klausti, ką daro 
Simaitis ar Juozaitis, bet visų pir
ma jo akys bus nukreiptos į sa
vo artimuosius, ypač tėvus. Iš
vada labai aiški: kokie šiandie 
esame mes patys, tokie bus ir 
mūšų palikuonys. V.K. 

būtų nesulaikoma jokiomis prie
monėmis. Šiandie nors ir projek
te tokia raketa vadinama “rake
ta X”, kuri bus užbaigta ir ma
siniai pradėta gaminti po poros 
metų.

★

Vasario 14 d. amerikiečiai pa
leido komunikacinį žemės satelitų, 
pavadintų “Syncom”, pirmąjį iš 
plane numatytų serijinių bandy
mų tirti erdvėms. Šio satelito 
funkcijos būtų panašios į pernai 
paleistų “Telestar”. Jis skris 
23.300 mylių atstumu nuo žemės 
ir jo greitis sutaps su žemės su
kimosi greičiu.

★
Mirus Anglijos Darbo partijos 

vadui Gaitskell nauju partijos va
du išrinktas Harold Wilson, kuris 
pasiskelbė ir toliau laikysis buvu
sio lyderio Gaitskell politikos.

★
Viena žymi amerikiečių įstaiga 

nupirko iš Lippincott leidyklos 
teisę išversti į ispanų ir portugalų 
kalbas ir išleisti Armonienės “Pa
lik ašaras Maskvoje”. Tikimasi, 
kad pusės metų laikotarpyje ji 
pasirodys Pietų Amerikoje.

J ėgli perrikia vinias
Prancūzijos prezidento de Gaul

le užsimojimai ir taktika sukelia 
daug kalbų ir net rūpesčių abie
jose stovyklose. Kiti net taip for
muluoja: kaip Kruščiovas turi sa
vo konkurentų Pekine (Mao Tse 
Tung), taip prez. Kennedy Pary
žiuje (gen. de Gaulle). Kitaip sa
kant, kaip Mao nepripažįsta ko
munistų vadu Kruščiovo, taip de 
Gaulle nesiskaito su prez. Kenne
dy. šie nesutarimai padėties, ne
keičia: komunistai palieka komu
nistais, ir laisvieji nori išlikti lais
vais. Nors iš šalies stebint prez. 
de Gaulle lakysena ir įneša pavo
jų ir įtarimą, vis tik Europos ben
druomenė nuo to nesuirs ir Atlan
to gynybos santarvė tebėra pasto
vi. Gen. de Gaulle veiksmai dau
giau gal padiktuoti Iš karčios pra
eities ir pačios Prancūzijos bei 
Europos prestižo vardan, negu as
meninės prezidento užmačios. Ne
žiūrint angių nepasitenkinimo, 
sovietinis blokas daugiau veikia 
vokiečių — prancūzų santarvei su
griauti, negu kas kitas. Amerikie-

H. ŠALKAUSKAS

I TARPTAUTINĘ PARODĄ

Ljubljana mieste, Jugoslavijo
je, nuo birželio 9 d. iki rugsėjo 
15 d. ruošiama ketvirtoji tarptau
tinė grafikos paroda. Joje daly
vauja tik rinktiniai visų kraštų 
dailininkai. Iš Australijos pa
kviesti ir dalyvaus keturi grafi
kai, jų tarpe ir mums gerai pa
žįstamas Henrikas Šalkauskas. Ar 
dalyvaus šioje parodoje daugiau 
lietuvių iš kitų kraštų bei Lietu
vos, tuo tarpu neturime žinių.

DABARTIES PIRATAI
Vasario 12 d. Karibų jūroje de

vyni komunistai pasigrobė Vene- 
cuelos prekinį laivų, keleivius ir 
laivo įgulų laiko belaisviais ir no
ri pasiekti betkurį Kubos uostų. 
Laivų sekų Venecuelos kariniai 
laivai tuo tarpu nieko negali pa
daryti, nes laivo grobikai bet ko
kios intervencijos atveju žada nu
žudyti įkaitais laikomus keleivius 
ir patį laivų išsprogdinti. Tuo tar
pu Kubos Castro paskelbęs, kad 
šiems bėgliams (iš tiesų, laivo 
grobikai, kaip spėjama yra pabė
gėliai iš Venecuelos, kur neseniai 
buvo bandoma nuversti dabartinę 
vyriausybę) bus suteikta Kuboje 
azylio teisė, o keleiviai ir įgula 
bus iškeisti į suimtuosius 
cueloje komunistus.

Vene-

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS

Pereitame Mūsų Pastogės nu
meryje paskelbtoji amerikiečio 
lietuvio dailininko ROMO VIE
SULO grafikos paroda dėl tech
niškų kliūčių atidedama: jo pri
siųstieji kūriniai perilgai buvo 
užlaikyti muitinėje ir todėl juos 
išgavus nebuvo galima laiku įrė- 
muoti. Ji bus atidaroma kovo 7 d. 
Gallery “A“ 275 Toorak Rd„ 
South Yarra, Melbourne. Iš Mel
bourne toji paroda bus išstatyta 
Sydnėjuje.

mą. Šiandie

čiai bet kokiu atveju garantuoja 
Vak. Europai savo karinę para- 

sovietų skelbiamas 
“Paryžiaus-Bonnos ašies” pavojai 
gal daug grėsmingesnį sovietams, 
negu Vakarams. Su de Gaulle ir 
Dr. Adenauer Vak. Europa, tasai 
pasaulio kultūros lopšys, siekia 
vėl laimėti savo prestižą, kurį nu
stelbė kitos jėgos. (Plačiau apie 
prez. de Gaulle ir jo kelių skaity
sime sek. M.P. Nr. Red.)

*

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
PREZ. DE GAULLE

Susektas ir likviduotas planuo
tasis pasikėsinimas prieš Prancū
zijos prezidentų C. de Gaulle, kada 
jis inspektavo Paryžiuje karo mo
kyklų. Suimti keturi sąmokslinin
kai. Tardymas dar tebevyksta. Tai 
jau aštuntasis pasikėsinimas prieš 
de- Gaulle, kada jis sugrįžo į val
džių (1960 m.).

Pranešama, kad kovo mėn. 3 
d. (sekmadienį) 2 vai. “MU” sa
lėje 158 Hoddle St., Colling
wood šaukiamas A.L.B. Melbour
ne Apyi. metinis — visuotinis 
susirinkimas sekančia darbotvar
ke:

1 Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos sudary

mas.
3. Susirinkimo pirmininko rin

kimas.
4. Apylinkės valdybos apyskai- 

tinis pranešimas.
5. Revizijos komisijos praneši

mas.
6. Garbės Teismo pranešimas.

LENKŲ RYŠIAI SU AZIJOS 
IR KT. KRAŠTAIS

Vasario mėn. pradžioje Varšu
voje paskelbta, kad Lenkija pa
laikanti mokslinio ir techninio 
pobūdžio ryšius su 14 Afrikos, 
Azijos ii- P. Amerikos kraštų. 
Lenkai numato paruošti specia
listus mažai išsivysčiusių kraštų 
pramonei. Kai 1960 m. Lenkija 
turėjo pasirašiusi sutartis su Gvi- 
nė ja, Iraku ir Kambodža, tai da
bar tie ryšiai dar išplėsti ir su 
šiais kraštais: Ghana, Tunisu, Ma
li, Maroku; Nigeriu, Togo, Alžy
ru, Senegalu Afganistanu, Indo
nezija ir Kuba. Dar numatomos 
sutartys su Brazilija Kamerūnu 
ir Dahomey. (E)

PRANEŠIMAS
KUN. P. BUTKAUS 25 METŲ 
KUNIGYSTĖS SUKAKTUVIŲ 

REIKALU
Vasario 3 d. susirinkę Sydney 

ribose esančių apylinkių ir orga
nizacijų atstovai nutarė dalyvau
ti kun. P. Butkaus 25 metų ku
nigystės sukaktuvių minėjime ir 
prisidėti prie to minėjimo organi
zavimo ir pravedimo.

Minėjimas įvyks balandžio 21 
d., per Atvelykį. Prasidės pamal
domis 11 vai. ryto St. Felix baž
nyčioje, Bankstown’e. St. Felix 
Bažnyčia yra prie Hume High
way ir Chapel Rd. sankryžos.

Pamaldas laikys pats jubilija- 
tas kun. P. Butkus, kurių metu 
giedos solistė p. Va»iliau»kienė iš 
Adelaidės ir “Dainos” choras. Pa
mokslą sakys kun. P. Bašinskas.

Po pamaldų ten pat naujoj ir 
gražioj salėj įvyks pasveikinimo 
koncertas, kur dalyvaus solistė p. 
Vasiliauskiene, “Dainos” choras 
ir rašytojai p. Slavėnienė ir p. 
Jūragis.

Po koncerto iškilmingi pietūs 
“Dainavos” salėje. Posėdy nutar
ta, kad norintieji dalyvauti kon
certe ir iškilminguose .(pietuose, 
registruojasi ir sumoka po vieną 
svarų nuo asmens ne vėliau ba
landžio 7 dienos.

Registruotis ir pinigus įmokė
ti prašome pas žemiau nurodytus 
asmenis:

Sydney: 1. Sydnėjau* Apylin
kės V-ba. 20 Botany Rd., Alex
andria. Tel. MX 3043.

2. Inž. J. Dirginčius, 49 Welles
ley St., Summer Hill. Tel. 79-2183.

3. E. Lašaitis, 190 Denison St., 
Newtown.

Bankstowne: 1. Dr. A. Maura- 
gis. 82 Victor Avenue, Picnic 
Point. Tel. UU 6707.

2. M. Zakaras. 10 Onslow Str., 
Canterburry. Tel. UW 5072.

Kingsgrove: Inž. V. Bukevičius. 
15 Warejee, St. Kingsgrove. Tel. 
50-5346.

Cabramatta: N. Žygienė. 88 
John Str., Cabramatta. Tel. 
UB 2899, tarp 9 vai. r. ir 5 v. vak.

Parramatta: J.P. Kedys. Baltia 
Pty. Ltd. 91a Argyle Str., Parra
matta. Tel. darbo metu 635-9787. 
Po darbo 630-2309.

7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Kasos apyskaitos tvirtinimas.
9. Valdybos rinkimas.
10. Revizijos komisijos rinki

mas.
11. Garbės teismo rinkimas.
12. Klausimai ir siūlymai.
Pastebima, kad balsavimo tei

sę turės tik užsimokėję metinį 
lietuvo mokestį 10 šilingų. Nedir
bantieji nuo mokesčio atleidžia
mi. Nesusirinkus reikiamam skai
čiui nustatytu laiku, po pusės va
landos bus šaukiamas antras su
sirinkimas, kuris bus teisėtas ne
žiūrint susirinkusių skaičiaus.

Melbourne Apyl. Valdyba

VASARIO 16 DIENOS

MINĖJIMAS CANBERROJE

Vasario 23 d. — šeštadienį:
7.30 vai. vakare Haydon katalikų 
Centre (MANUKA) Sydnėjaus 
Lietuvių "Dainos” cųoro KON
CERTAS diriguojant p. K. Kava
liauskui.
Vasario 24 d. — sekmadienį:

10 vai išpažintis A. Patrick’s 
katalikų bažnyčioje BRADON’E. 
Katalikai tautiečiai kviečiami at
likti savo pareigą ir kuo skaitlin
giausiai priimti Šv. Komuniją.

11 vai. iškilmingos šv. Mišios 
— kun. P. Butkus. Per mišias 
giedos “DAINOS” choras. Uni
formuoti skautai renkasi 15 min- 
anksčiau.

12.30 (tuoj po pamaldų) LY- 
NEHAM’E Lietuvių Namų kerti
nio akmens pašventinimas.

Canberros Apylinkės Valdyba

Auburn: V. Pužas. 50 Park Rd., 
Auburn. Tel. 649-8093.

Yaggona ir Bass Hill: B. Ge. • 
nys. 81 Horton Str., Yagoona.

P. Laurinaitis — choro atsto
vas.

St. Mary’s: K. Sčesnius. 155 
Canberra Str., St. Mary’s.

Wollongong: J. Černiauskas. 
151 Wentworth Str., Port Kemb- 
la. Tel. J-1686.

Pinigus galima įmokėti asme
niškai arba siųsti paštu čekių, 
postal note ar money order pa
vidalu. Įmokėjus pinigus bus iš
duodamas pakvietimas, kuris su
teiks galimybę dalyvauti koncer
te ir iškilminguose pietuose.

Organizacinib Komitetas 
Minėjimui ruošti.

PRANEŠIMAS GYDYTOJAMS
Ryšium su Amerikos Gydytojų 

Sąjungos sumanymu įsteigti Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gą, Sydney lietuvių gydytojų ini
ciatorių grupė, pritardama iškel
tai minčiai, mano, jog būtų nau
dinga įsteigti ir savo skyrių. Tad 
visi gydytojai, gyveną Sydney ir 
kitose N.S.W. vietovėse, prašomi 
atsiliepti žemiau nurodytu adre
su, kad galima būtų sušaukti vi
sų lietuvių gydytojų pasitarimą. 
Iniciatorių vardu: Dr. Irvis Ven
clovas, 9 Lemnos Str., Homebush, 
N.S.W: Tel. 76-6208.

PLUNKSNOS KLUBO
VIEŠAS PARENGIMAS

Kovo 2 d. (šeštaidenį) Redfern 
Lietuvių Namuose Sydney Lietu
vių Plunksnos Klubas ruošia vie
šą Sydney lietuviams paskaitą, 
kurioje klubo narys p. K. Kava
liauskas bandys klausytojus su
pažindinti su moderniąją muzika, 
savo pranešimą pailiustruodamas 
muzikinėmis ištraukomis plokšte
lėse arba pianinu.

Maloniai kviečiami šiame pa
rengime dalyvauti visi Sydney 
lietuviai, o ypač tie, kurie labiau 
domisi muzika.

Plunksnos Khtbo Pirmininkas

1
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ŽVILGSNIS IŠ TOLO
(APIE BENDRUOMENĘ, NAUJUS KELIUS IR MUS PAČIUS)

RAŠO GENIUS PROCUTA, N.Z.

Pernai šio savaitraščio pusla
piuose (žiūr. M, Pastogės 1962 
m. 14 ir 16 Nr. Nr.), trys asme
nys — A. Kovalskis, A. Reisgys 
ir A. Bučinskas — benagrinėda- 
mi mūsų veiklų pareiškė, kad 
bendruomenė reikalinga tam tik
rų reformų, nes senuoju keliu be
einant neužilgo galime atsidurti 
akligatvyje. Visų trijų įsitikini
mu silpniausia bendruomenės vie
ta yra jos palyginant menkas 
ekonominis pamatas, kuris iki 
šiol remiasi aukos forma. A. Bu
činskas tokį bendruomenės išlai
kymo šaltinį laiko savos rūšies 
“ubagavimu”, o A. Kovalskis tų 
patį pasako kitais žodžiais, bū
tent, kad bendruomenė yra “el
getos padėty”. A. Reisgys nuro
do, kad toks finansavimo būdas 
darosi “neefektingas”, nors anks
čiau jis ir patenkino bendruome
nės reikalavimus. Visi trys auto
riai sutinka, kad reikia atrasti 
naują bendruomenės pajamų šal
tinį, kuris remtusį pastoviu, pre
kybiniais pagrindais organizuotu 
pelnu. Toliau jie nurodo būdus ir 
galimybes, kaip tokius pajamų 
šaltinius būtų galima įsteigti. Jų 
išvada — finansiškai stiprioje 
bendruomenėje suklestėtų kultū
rinis ir tautinis renesansas, pakil
tų žmonių pasitikėjimas ir susi
domėjimas bendruomene ir jos 
veikla.

Netenka abejoti, kad išteklių 
stoka dažnai varžo bendruomenės 
veiklą, todėl atradus naujus ir 
pastovius pajamų šaltinius, būtų 
galima tikėtis tam tikros veiklos 
pagyvėjimo-augimo ir plitimo. 
Nei vienas blaiviai galvojąs žmo

Lietuviai
IR LIETUVOJE MINĖJO 

VOLGOS, NE STALINGRADO 
MOSI

Vasario 1-3 d.d. pavergtoje Lie
tuvoje leidžiamoje spaudoje, per 
radiją, susirinkimuose buvo pla
čiai minėtas “legendarirris mū
šis” ties Volga, įvykęs 1943 m. 
Minėjimuose, žinoma, jau neužsi
minta, kad tai buvęs Stalingrado 
mūšis. Lietuvoje net ir Palango
je poilsiautojai (o jie daugumoje 
atvykę iš “broliškųjų respublikų” 
— E.) buvo sukviesti j kultūros 
namus išklausyti Pakomovo pas
kaitos, pažiūrėti dokumentinio 
filmo “Didysis mūšis prie Vol
gos". (E)

LAIVYNAS PAGERBĖ 
ŽUVUSI LIETUVI

JAV laivynas, nuleidžiant į 
vandenį iš Quincy, Mass., naują 
naikintuvą USS Bainbridge, pa
gerbė prieš metus statyboje tra
giškai žuvusį lietuvį Joną Aku- 
nevičių. Weymouth, Mass. Staty
klos prezidentas Joseph Mullen ir
naujo laivo kapitonas Raymond 
Peet į iškilmes pakvietė žuvusio 
našlę Eleną Akunevičienę ir tris 
dukteris įGerąldiną, Ritą ir Eldi
nę. Kariškame laive jos vyro at
minčiai yra įmūryta paminklinė 
lentelė.

LIETUVIAI VOKIEČIŲ 
TELEVIZIJOJE

Sausio 26 d. Fed. Vokietijos te
levizijoje buvo parodyta Vasario 
16 Gimnazijos tautinių šokių gru
pė ir choras. Kita programa su 
Vasario 16 Gimn. choru, taut, šo
kių grupe numatyta pirmadienį 
vasario 1 7d. tarp 15-17 vai.

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

PASIRODYMĄ
Ryšium su sausio 27 d. Stutt- 

garte surengtu kelių tautybių dai
nų ir šokių vakaru, kur sėkmin
gai pasirodė ir Vasario 16 Gimna
zijos choras ir tautinių šokių gru
pė, apie vakarą plačiau parašė 
dienraštis “Stuttgarter Nachrich- 
ten” (24 nr.). Aprašęs “Šventę 
akims ir ausims”, jis pastebėjo, 
kad “didžiausią pasisekimą turė
jo lietuviai. Jie Hūttenfelde turi 
savo gimnaziją, o jų dainos ir šo- 

gus negalėtų nesutikti su šiais su
manymais. Panašiais pagrindais 
susitvarkę Anglijos lietuviai. 
Londone jie turi gan didokus na
mus, netoliese Londono sodyba 
(poilsio — užeigos namus, parką 
ir t.t...) ir drauge jie išlaiko 
“Europos Lietuvį” ir Nidos Kny
gų Klubo leidyklą. Iki šiol N.K.K. 
yra išleidęs 40 lietuviškų knygų, 
jų tiražas rodos gerokai viršija 
5.000. Žinoma, jie turi įvairiau
sių sunkumų, ir neretai galą su 
galu sunku suvesti, čia iš dalies 
kalti mūsų žmonės, neatsilyginę 
ūž Nidos knygų Klubo leidinius.

Po šių minčių pasirodymo gy
vesnės ir platesnės reakcijos ne
susilaukta. V.K. viename. Mūsų 
Pastogės vedamajame šias mintis 
parėmė, jas dar daugiau sugre
tindamas ir išryškindamas. V. 
Šliogeris A.L.B. Krašto Tarybos 
narys, kaip iš 1962 m. “Tėviškės 
Aidų” Nr. 24 tilpusio straipsnio 
galima matyti, A. Kovalskio min
čių tikriausiai nesuprato ar ne
mėgino suprasti, nes jis palaikė 
kilusias asmeniško pasipelnymo 
sumetimais, o ne iš patriotinio 
jausmo. Keista, kad gerbiamas p. 
V. Šliogeris pirmiausiai A. Ko- 
valskį sukritikavo kaipo asmen], 
nedalyvaujantį lietuvių veikloje. 
Bet ar logiška žmogų kritikuoti 
už jo neveiklumą kaip tik tuo 
momentu, kada jis pozityviai 
bando į tą veiklą įsijungti, duo
damas gan gyvenimišką sumany
mą, kaip būtų galima sutelkti 
daugiau išteklių mūsų bendruo
menės gyvavimui. Vincas Kudir
ka savo laiku irgi buvo neveik
lus ir dargi juokėsi iš “litvoma-

pasaulyje
kiai, pabrėžė Stuttgarto dienraš
tis, buvo "ypatingai aukšto lygio 
meniniu atžvilgiu”. Vokiečiai ir 
spauda pareiškė pasitenkinimą, 
kad įvairios tautybės, ypač lietu
viai, savo tarpe puoselėja tauti
nius papročius.

PIRMOJI* BILIJARDISTĖ 
LIETUVAITE

Moterys rengiasi “išstumti” vy
rus iš bilijardo lošimo pirmeny
bių. Mums įdomiausia, kad toje 
srity vyriausia veikėja yra lietu
vaitė, Indianos universiteto stu
dentė Ona Šidlauskaitė.

Portlande, JAV, atidaryta bili- 
jardinė vien moterims. Instrukto
rium yra Ray Dillon. Moterų bi- 
lijardinė “El Taco y Las Bandas” 
liuksusiniai įrengta. Geriausia 
žaidėja, lietuvaitė Ona Šidlaus
kaitė, ne tik šaukia vyrus į kon
kursą, bet tvirtina, kad šiame 
sporte moterys tikrai nugalės vy
rus. Ji ta tema ir paskaitas 
skaito.

INA ČESNAITĖ

® LAIŠKAS IŠ ERDVIU sI
Nors nepaprastai buvau susiža

vėjusi Kalifornijos grožybėmis ir 
visa aplinka, po kiek laiko apsi
galvojau, kad turistei kelių mene
siu vienoj vietoj bus gana, kad 
rėikia laikytis nusistatyto “marš
ruto” ir keliauti toliau... į rytus. 
Taigi vieną dieną darbovietėje pa
reiškiau, kad važiuoju į Čikagą 
pas gimines.

Ha! ha! ha! — giminės... mano 
giminėlės!?!...

Tų giminių sąrašą Čikagoje tu
riu ilgoką, bet vos tik vieną dėdę 
kaip per miglas teprisimenu. O ir 
tas aėdelė manęs nelaukia, nes 
nič-nieko nežino apie mano pribu
vimą Čikagon.

Besiruošiant “į pasaulį”, buvau 
primokyta laikytis patarimo — 
niekam neužsimesti ir nieko ne
laukti ir nesitikėti kad ir iš arti
miausių giminių, nes kiekvienas 
turi savų rūpesčių; o be to gimi
nystės ryšys dažnai pasirodo labai 
nerealus saitas praktikoje.

Gaila buvo palikti tą mėlyną 
“mediteranijos” (Kalifornijos) 
dangų, graudu atsisveikinti tikrai 
nuoširdžias drauges.

Paskutinę savaitę prieš man iš
keliaujant, visos trys buto drau
gės nutarėme dar kartu pavasa

nijos”, bet vėliau jis tapo vienas 
iš ryškiausių mūsų • tautos kovo
tojų už Lietuvos laisvę ir kultū
rą. Maironis pirmuosius savo ei
lėraščius parašė lenkiškai, bet ar 
jis netapo mėgiamiausiu Lietu
vis poetu?!

Ar negeriau ir prasmingiau 
būtų pirma leisti jaunesniųjų 
idėjoms išsiskleisti, nes neretai 
šlykštūs ančiukai pavirsta į 
grakščias gulbes? Man atrodo, 
kad mes jaunieji nebijome atviro 
kritikos žodžio, kai jis būna tar
tas tėviškai ar draugiškai, bet 
niekuomet jis neturėtų būti gru
bus ir užgaunantis. Aš esu pas
tebėjęs, kaip keletas jaunesniųjų 
išnyko iš mūsų veiklos ar buvo

JIS NEPASENO SULAUKĖS 60 I I
DAINOS CHORO DIRIGENTO IR DIDELIO KULTŪRININKO 
KAZIMIERO KAVALIAUSKO 60 METŲ SUKAKTIES PROGA

Ką reiškia sulaukti 6(1 metų? 
Paklauskit p. K. Kavaliausko, ku
ris to amžiaus sulaukė vasario 14 
d., ir jis jums atsakys: jaučiuosi 
taip, lyg tik vakar būčiau pradė
jęs gyventi!1 Ir p. Kavaliauskas 
šičia nieko neperdeda: jis visą 
laiką judrus, kupinas jumoro, ak
tyvus, jokių amžiaus uždėtų nuo
vargio žymių. Gal dėl to, kad jis 
visą gyvenimą praleido nuolat 
jaunimo tarpe, už tai jis tokios 
jaunatviškos dvasios ir išvaizdos. 
O jis ir šiandie su jaunimu: tiek 
mokykloje, tiek ir chore, kurį su
daro didesnė pusė jaunuolių.

Visą laiką mokykloje, visą laiką 
su karščiausiais jaunuoliais, tad 
visai nenuostabu, kad jis ir dabar 
dar tebetrykšta jaunatviška dva
sia, lygiai pagal tą lietuvišką pa
tarlę —■ su kuo sutapsi, tokiu ir 
pats tapsi. Eilių eiles jaunimo 
Lietuvoje jis išmokė, suformavo 
ir išleido į gyvenimą. Šiandie jis 
taip pat australiško jaunimo tar
pe. Gaila, kaip jis sako, kad aplin
kybių priverstas šiandie negalįs 
šviesti lietuviško jaunimo, ku
riam jis pašventė daugiausia jė
gų.

Rodos, būtų užtekę ir mokytojo 
darbo, per kurį atiduodama savai 
tautai duoklė dešimteriopai, vis 
tik p. Kavaliauskas tuo nesiribo- 
jo. Turėdamas stiprų muzikinį pa
siruošimą ir jausdamas savyje 
menininko galių, jis veržėsi į pla
tesnį gyvenimą už mokyklos sie
nų. Vos išėjęs iš konservatorijos 
jis organizuoja chorus, per ku
riuos jis galėjo įlieti lietuviškos 
dvasios tiek choristų, tiek ir klau
sytojų širdyse daug daugiau, ne
gu kitais keliais. Ypač šitoji veik
la jo buvo išvystyta Klaipėdos 
krašte, kur gyventojai stovėjo 
ant dviejų kultūrų ribos. Buvo 
laikas, pasakoja K. Kavaliauskas, 

roti (jos paėmė specialiai atosto
gas) žymioje Kalifornijos vasar
vietėje Palm Springs, kur daug 
kino žvaigždžių atostogauja. Tai 
yra dykumų “kurortas” (The De
sert City) su virš 100F šilumos, 
kur liuksusiniai “hoteliai” su ba
seinais praktiškai jokių problemų 
dėl karščių nesukelia ir kur per 
trumpą laiką galima “virsti 
negru” (mano oda tikrai įdegė iki 
juodumo).

O štai dabar jau sėdžiu “džete” 
ir skrendu už pigiausią kainą. 
93i dolerio (Economy Flight), 
Los Angeles — Chicago ruožu.

Nutariau, kad tas nieko dau
giau nekainuos, kaip autobusu ar 
traukiniu, nes šiais paskutiniais 
būdais reikėtų apie tris dienas už
trukti ir, susimokėjus už maistą, 
išeitų maždaug tiek pat. Be to, 
niekad nebuvau “lėkusi”, tai no
rėjau įgauti ir šio patyrimo.

Tikrai malonu jausti svaiginan
tį oro bangų supimą, kuris mėgi
na mane užliūliuoti.

Dar Sydnėjuje buvau nusipir
kusi Amerikos “Greyhound” auto
busų bilietą už £ 45, kuris būtų 
mane 99 dienas vežiojęs skersai ir 
išilgai Amerikos. Australijoje 
man sakė, kad tai labai pigu. Los 

skaudžiai užgauti, kada vyresnie
ji jų pastangas grubiai sukriti
kavo ar jų darbus kuone jų pa
čių akivaizdoje sukišo į šiukšlių 
dėžę. Taigi, reikėtų būti labai 
atsargiems, nes vienas neapdai- 
ius mostas ar skaudus žodis gali 
sunaikinti ar giliai sužeisti jauną 
ąžuoliuką, kuris su laiku galėjo 
išaugti į tvirtą ąžuolą, teikiantį 
užuovėją ir pavėsį silpnesniems.

Grįžtant atgal prie teigimų, 
kad suorganizavus stiprų ekono
minį pagrindą suteiktų daugiau ir 
platesnių galimybių mūsų veiklai 
(kas yra neabejotina), aš norė
čiau panagrinėti keletą dalykų, 
kurių Kovalskis, Reisgys ir Bu
činskas beveik nepalietė ar pri- 

kad vienu ii- tuo pačiu laikotar
piu jis vdovavęs keliems cho
rams. Nevengė būdamas Klaipė
doje ir visuomeninio gyvenimo, 
ypač prieš Klaipėdos seimelio ar
ba direktorijos rinkimus.

Vokiečiams užėmus Klaipėdą 
jis persikelia į Lietuvą ir Mari
jampolėje mokytojaudamas su
organizuoja ateitininkų ir pava
sarininkų chorus.

Vokiečifį okupacijos laikais, ka
da buvo užgniaužtas viešas tauti
nis pasireiškimas, jis negalėjo or
ganizuoti chorų, bet kaip geras 
pianistas dalyvaudavo rengia
muose koncertuose kaip akompa
niatorius. Drauge susidarius lie
tuviško pasipriešinimo pogrind
žiui prieš vokiečius, K. Kavaliaus
ką sutinkame ir čia kaip vieną iš 
to pogrindžio vadovų Marijam
polės apygardos štabe.

Pasitraukęs iš Lietuvos K. Ka
valiauskas dar su didesne ener
gija pasineria lietuviškame gyve
nime: po vokiečių kapituliacijos 
jį matome Uchtės lietuvių gim
nazijos direktorium, ir mokyklų 
inspektorium Land Niedersachsen 
apygardoje. Ir čia šalia mokyto

Angeles’e tačiau paprašiau grą
žinti sumokėtus pinigus už tą bi
lietą, nes autobusais labai nuobo
di kelionė.

Atrodo, turėčiau džiaugtis, kad 
oro bangelės augštai augštai virš 
debesų neša mane šį kartą... į ne
matytą aplinką.

Čia tenka sėdėti (ir tik sėdėti!) 
prie vienos labai daug kalbančios 
ponios, kuri kaip tikra “Papagei” 
be perstojimo tauška ir tauška — 
gerai, kad dar ne niekus, o gan 
įdomiai patiekia man' žinelių iš 
Amerikos geografijos. Šiaip tai 
reikėtų iš desperacijos šokt lauk 
kad ir be parašiuto!...

Galima sakyti, klausytojos rolėj 
esu atsidūrusi ir, be to, protar
piais stebiu tuos vaizdus apačio
je, kurie neatrodo jau tokie labai 
viliojantys ir ryškūs.

Skaičiuoju kelionės valandas, 
kurios gana lėtai “tirpsta” neper- 
daug įdomioj atmosferoj.

Laivu keliaujant kelias savai
tes visai kitokia nuotaika susida
ro. Greičiausiai, kad tas vandens 
paviršiaus ir dangaus skliauto 
monotoniškumas, o ir ilgesnio lai
ko perspektyvos veikia taip, jog 
žmogus visai pasikeiti: imi su vi
sais be jokių tarpininkų ir be jo

leido, kad jie yra visiems supran
tami. Būdingiausia, kad nagrinė
dami bendruomenės ekonominį 
šaltini, visi trys autoriai pamir-
šo pačia bendruomenę! O tai yra 
tarsi tariantis apie vaiko auklė-
jimą ir auklėjimo principus, bū
tų pamirštas pats vaikas, jo gal-
vosena, jausmai ir temperamen
tas. Tiesa, buvo sakyta, kad 
bendruomenė yra elgetos padė
tyje, kad jinai yra skurdi, užda
ra, kad iš pradžių individas jai 
nepašykštėjo piniginės aukos ir 
t.t...

Bet kas yra bendruomenė? 
Tiksliau kalbant, kas yra lietu
vių bendruomenė Australijoje? 
To jie nebandė atsakyti ar su
prasti. Kol šis klausimas nebus 
tinkamai išnagrinėtas, suprastas 
ir atsakytas, daug gerų norų ir 
sumanymų pavirs į nieką, o blo
gesniu atveju net į nusivylimą, 
o gal net ir nesusipratimus. Aš 
nesiimu čia šito svarbaus klausi
mo pilnai atsakyti. Bet tikiuosi, 
kad kelios pastabos bus naudin- 

jo darbo jis tveria lietuvių cho
rus, jiems vadovauja, grūdina 
lietuviškoje dvasioje jaunimą ir 
skleidžia lietuvių kultūrą per dai
ną ir muziką.

Po kieto ir įtempto darbo su
valkietišku užsispyrimu jis ir 
Australijoje atgauna savo profe
sines teises ir vėl įsijungia ak
tyviai į lietuvišką gyvenimą. Jo 
pastangomis Sydney Dainos cho
ras išaugo į stiprų kultūrinį vie
netą, kuris ne tik patenkina vie
tos lietuvių reikalavimus, bet re
prezentuoja lietuvius ir prieš sve
timtaučius. Su jo pagalba ir tal
ka buvo surengta Sydnėjuje pir
moji Dainų šventė, kas davė pra
džią šiandie taip išpopuliarėju- 
sioms ir visur laukiamoms Lietu
vių Meno Dienoms.

Kiti dar nesulaukę šio amžiaus 
jau svajoja išeiti į pensiją iš lie
tuviško gyvenimo ir veiklos. K. 
Kavaliauskas šioje vietoje taip 
sako: “Kol jėgos leidžia ir kol 
esu naudingas lietuviškajai vi
suomenei toil negalvoju-apie pen
siją. Lietuvoje išaugau, nors gi
męs Anglijoje, Lietuvoje išsimo
kslinau, ir už tai Lietuvai jau
čiuosi nepaprastai daug skolin
gas. Žinau, kad tos Lietuvai sko
los niekados neišmokėsiu, bet aš 
ją moku kiek išgalėdamas ii- kol 
jėgos leidžia, neklausdamas nei 
pripažinimo, nei nuopelnų.”

šičia nieko negalima nei pridė
ti, nei atimti. Tai tikro nuošir
daus lietuvio žodžiai, kuriam jo
kia auka ir joks darbas nėra nei 
perdidelis, nei per brangus. Lin
kėdami K. Kavaliauskui ilgiausių 
ir kūrybingų metų, tik vieno te
galime trokšti: kad tokių sąmo
ningų lietuvių būtų kaip ga
lint daugiau.

L. D.

kių ceremonijų kalbėti — greitai 
užsimezga pažintys ir draugystės, 
kurias net ir dabar “erdvėse” įdo
mu prisiminti. Stačiai kaip ekra
ne matau aš tuos įdomius kelei
vius: tuos jaunus — nuotykių 
dvasios pagautus, tas nepapras
tai malonias vedusias poreles', tuos 
neatspėjamus ir keistus tipus, 
tuos prityrusius keliauninkus, ku
rie tiek daug įdomių nuotykių 
moka papasakoti (nujaučiau ,kad 
nemažai melavo).

Ir tie neužmirštami vaizdai: 
Sydney, Naujoji Zelandija, Fiji, 
Honolulu, Vancouver, San Fran- 
cisto, Long Beach ir Los Angeles.

Tai buvo gražios vietelės — 
tikras turistų sapnas!...

O kokia karališka savijauta ke
liauti laivu! Kaip niekas nerūpi 
— nereikia skubėti nei į darbą, nei 
iš darbo. Viskas taip nuotykinga 
ir nauja!!!

Kiek tų užsiėmimų ir paren
gimų! Nebuvo nė vienos minutės 
laiko nuobodžiauti: čia kelių rū
šių sportas, čia knygynas, čia ki
nas, čia vieši ir privatūs šokiai; 
pagaliau maskaradas (Fancy- 
dress ball) su aboridženais, ara
bais, negrais, marsiečiais, hava- 
jiečiais, vergais, intelektualais, 
“beatnik’ais” čigonais (aš buvau 
—• o ir būriau laimę kitiems.)

Be to, susitarusios su kabinos 
bendrakeleive, suorganizavome 
kūno kultūros klubą, pasivadinda- 
mos “Oronsay keep-fit-class” ir 
kas rytas po vieną valandą spor

gos gilesniam bendruomenės 1 
reikšmės supratimui, ir gal šios I 
mintys paskatins kitus šia ar ki- j 
ta kryptimi šį klausimą giliau pa- ; 
purenti.

Gan dažnai yra kaHbania apie 
bendruomenę, lyg jinai būtų at- ; 
skira savybė. Panašiai būna kal
bama apie valstybę; pavyzdžiui, 
olimpiniuose žaidimuose J.A.V. 
laimėjo 100 metrų bėgimą, o Ja
ponija plaukimą. Turėtu būti 
aišku, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės kaipo tokios nelaimėjo 
jokių varžybų ir Japonija ne
plaukė. Bėgo koks nors amerikie
tis ir plaukė japonas, nes tik jie, 
o ne valstybė turi rankas, kojas, 
norą ir 'supratimą. Tas pats yra 
su bendruomene. Bendruomenė 
nėra atskira savybė ar asmeny
bė, o tik žmonių organizacija, 
kurių norai ir esminiai siekimai 
sutampa, kurie vienas kitą papil
do ir kokiu nors būdu patenkina. 
Kartais A. Kovalskis ir A. Reis
gys kalbėdami apie bendruomene 
laiko ja žmonių organizacija, kur 
patys lietuviai ir jų siekimai yra 
jos pagrindas ir esmė, o kartais 
lyg bendruomenė būtų atskira sa
vybė. štai keli suasmenintos ben
druomenės pavyzdžiai: "Ben
druomenė iki šiol vykdė tik ant
rąją šio dėsnio pusę: visa laiką 
prašė, bet pati nedaug ką galė
jo siūlyti” (A. Kovalskio) ir 
“Laikui slenkant, mes apsiprato
me su svetima aplinka, ir Ben
druomenė mums jau ne taip rei
kalinga” (A. Reisgio). Taip pat 
žmonių vartosenoje bendruomenė 
dažnai laikoma tik pačiu jos or
ganizacijos tinklu, t.y. Krašto 
valdyba, apylinkių valdybos, se
niūnijos ir t.t...

(Nukelta į psl. 3)

KAIP GYVENA
KARD. MINDSZENTY

Amerikiečių ambasadoje Buda
pešte prisiglaudęs kard. Mind- 
szenty išmoko angliškai. Gali kal
bėtis su atstovybės tarnautojais 
skaito amerikiečių laikraščius. 
Jau anksčiau kard. Mindszenty 
mokėjo vokiškai, prancūziškai, 
itališkai. Amerikiečių ambasadą 
Budapešte nuolat seka trys rau
donųjų slaptosios policijos auto
mobiliai, turėdami nuolat įjung
tus motorus. Kambarys, kuriame 
apgyvendintas kard. Mindszenty 
turi dvejas duris, užrakinamas 7 
užraktais. Prie durų nuolat bu
di amerikiečių sargybinis. Kam
barys labai paprastas. Jame yra 
lova, stalas, trys spintelės kny
goms, dvi kėdės, spintelė drabu
žiams ir įtaisas nusiprausti. Kar
dinolas dukart savaitėje pasnin
kauja, tomis dienomis tevaryda
mas tik tris riekutes juodos duo
nos ir išgerdamas kvortą van
dens. Gydytojai susirūpinę jo 
sveikata, nes jis dar prieš veng
rų sukilimą buvo gavęs širdies li
gą, o dabar nuolat netenka svo
rio. Kard. Mindszenty dabar rašo 
savo atsiminimus. Kai oras lei
džia, išeina į ambasados kiemą 
valandai ar dviems pasivaikščioti. 
Grįžęs rašo iki vidurnakčio.

tuodavome. Pradžioje buvome vos 
tik penkios, baigėme apie dvide
šimt. Visos pripažino, kad ta ryt
metinė mankšta buvo į sveikatą ir 
tos “augštos kalorijos” nepridėjo 
svorio svarų!

Vis skrendame ir skrendame...
Jau pralėkėme Nevadą su Las 

Vegas, Arizoną, Colorado, Ne
braska, Yową ir Mississippi upę 
— Yowa ir Illinois valstybių sie
ną. Tų mažų vietovių tokia galy
bė, kad, be gero žemėlapio ir in
tensyvaus sekimo, jos liks man pa
slaptimi.

Vis artėjam ir artėjam prie to 
vėjuoto miesto, prie to vaiduok
lių miesto (ghostly city), prie 
miesto su gražiausiu dangaus 
skliautu pasaulyje, pagal vieną 
meksikietę, kurią sutikau Palm 
Springs; prie miesto su didžiau
siu skaičium nusikaltėlių kvadra
tinėj mylioj, anot Melburno poli
cijos pareigūno, kuris paėmė ma
no pirštų nuospaudas.

Kaip jau ten bebūtų, aš tiek 
daug esu skaičiusi ir girdėjusi 
apie Čikagą, kad tikrai jaučiu no
rą ten nuvykti ir pati pamatyti...

Gal šiuo momentu bijaus?... Gal 
nesaugiai jaučiuosi?... O gal esu 
vieniša šitam būryje žmonių?...

Man niekas pačiai nebeaišku... 
Aš nebegaliu surūšiuoti nei min
čių, nei jausmų...

Viena tik žinau, kad drąsiai 
žengsiu nuo lėktuvo laiptų ir jau 
beveik girdžiu savo lūpas tariant:

ALIO ČIKAGA !1

2
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RŪTA DARGAS

I MOKYKLA
Ėjo berniukai ^į mokyklėlę, 
Opa, pa, opa, pa į mokyklėlę. 
Ne vieni ėjo — ir mergužėlės, 
Opa, pa, opa, pa į mokyklėlę.

Australijos gamta spalvų ne
keičia tam didžiajam įvykiui at
žymėti.

Tiek tėvynėje, tiek po pietų 
kryžiaus dangumi, naujus mokslo 
metus mokytojai pradeda pilni 
energijos, su naujai* planais. Vai
kai, vieni džiaugsmingai, kiti su 
tyliu pasipriešinimu sutinka pir
mąsias mokslo dienas. Bet, suža
dinus susidomėjimą ir darbingu
mą pradžioje, darbas savaime 
rieda prie sėkmingos užbaigos.

Lietuviškos savaitgalio mokyk-, 
los problemos komplikuotesnės ir 
darbo sąlygos sunkesnės, negu 
normalios mokyklos. Čia ne tiek 
darbingumas, kiek vaikų. noras 
mokyklą lankyti ir joje aktyviai 
reikštis nulemia užsibrėžto dar
bo pasisekimą.

Pasisakykime atvirai: vaikai 
savaitgalio mokyklą lanko tik tė
vų verčiami. Ir dėl to, jau iš pat 
pradžių mokykla susiduria su 
dvejopa problema. Iš vienos pu
sės — tėvų įsipareigojimas ir ben
dradarbiavimas su mokytojais, iš 
kito* gi — vaikų *uįdominimas 
mokykla ir dėstomai* dalykais.

2S ®i © © g
PENKTIEJI

Prieš kelias savaites Australi
jos krantus pasiekė penktas nu
meris Amerikoje leidžiamo jau
nosios kartos kultūros žurnalo 
METMENYS. Tai vėl gana di
doka knyga (192 psl.), kurioje ir 
toliau atsispindi savita kūryba bei 
liberaliai kritiškas tremties gy
venimo apraiškų aptarimas. Šia
me numeryje ypač platus apžval
gų skyrius, kuriame, be jaunes
niųjų, savo ranką prideda ir prof. 
Vytautas Jonynas, prof. V. Trum
pa, dr. Marija Gimbutienė, Vla
das Kaupas ir kiti. Pagrindinėje 
žurnalo dalyje paminėtini Juozo 

\ Pivoriūno ir Kosto Ostrausko 
straipsniai apie Čiurlionį, Henri
ko N agio atsiminimai apie Vytau
tą Mačernį, Rimvydo Šilbajoro 
mintys apie Jono Meko kūrybą. 
Giliai įdomi trečia dalis studijos 
“Nepriklausomoji Lietuva šian
dieniniu vertininmu", kurioje re

lic gimto medžio. Valado Šlai
to trečiasis poezijos rinkinys. Iš
leido Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga. Psl. 43. Kaina 5 
angį, šilingai.

Šioje knygoje telpa 23 eilė
raščiai, kuriuose autorius sudeda 
savo išgyvenimus ir svarstymus 
apie vienišo žmogaus būtį. Tai 
yra ne tik išgyventa, bet ir iš
mąstyta poezija. Autorius nuo 
pat savo pirmosios knygos yra 
vientisas ir nuoseklus: į daiktus 
ir gyvenimą poetas žiūri daugiau 
su liūdesiu ir skausmu, jam būtis 
vaidenasi tragizmo ženkle. Jeigu 
jo rinkinyje “Ant saulėgrąžos 
vamzdžio buvo rašoma giliai pe
simistiškai, tai šiame rinkinyje 
atrodo autorius susitaikęs su li
kimu ir stengiasi priimti visas ap
raiškas, kokios jos yra. Tiesa, jis 
vietomis pasigauna ir saulės bei 
džiaugsmo, bet tai daugiau sie
kiamasis, bet nesamas motyvas. 
Už tąs džiaugsmo ir tobulybės 
trūkumą jis net bando priekaiš
tauti Dangui sakydamas: “štai, 
Dieve, pasižiūrėk, kokie mes esa
me nusigyvenę ir šlykštūs, pasi
žiūrėk ir džiaukis”.

Vladas šlaitas savo poezijoje 
yra gana originalus: pas jį min
ties rutuliojimas ir žodžių išdės
tymas yra organiškoje vienybėje, 
kuri yra ypač charakteringa 
Šlaitui. Ir jeigu šiandie kas nusi
skundžia, kad mūsų šio meto po
ezija pasuko formalizmo ir ma
nierų keliu, tai pas Šlaitą to vi
sai nėra: jis žino, ką sako ir sten
giasi taip išsireikšti, kad ir kito, 
skaitančiojo būtų lygiai taip su-

Mokyklos uždavinio suprati
mas ir jo įvertinimas yra geriau
sia garantija tėvų bendradarbia
vimui laimėti, o vaikų susidomė
jimas priklauso nuo pasirinkto 
darbo metodo.

Savaitgalio mokyklos uždavi
nys — lietuviškos sąmonės ugdy
mas, kurios požymis yra ne tiek 
kalba kiek galvosena ir tautinis 
kūrybingumas.

Kalbą vaikas paveldėjo iš tėvų 
ir ja kalba iki pradeda eiti į vai
kų darželį. Nuo mokyklinio am
žiaus jo pirmoji kalba tampa ang
lų kalba. Savaitgalio mokykloje, 
kur dirbama tik try* valandos 
savaitėje, yra labai ribotos kal
bos mokymo galimybės. Tačiau 
tos galimybės yra neribotos “tė
vų. mokykloje”. — Tėvams kas
dieną kalbant su vaikais lietuviš
kai, vaikas ne tik neužmirš gim
tosios kalbos, bet jo žodynas pa
mečiui augs. Gi savaitgalio mo
kykla tėvų mokymą sistematiškai 
papildys gramatika, rašyba ir ki
tais programoje numatytais da
lykais.

Ugdyti ir brandinti lietuviškai

METMENYS
daktorius suburia žymesnių veikė
jų atsakymus į tolimesnį klausimą 
“Kokio konkretaus nepriklauso
mosios Lietuvos gyvenimo aspek
to ar įvykio Jūs asmeniškai gė- 
dinaties?”.

Penktasis numeris stiprokai pa
liečia ir Australiją. Algirdas Šim
kūnas parodo 6 grafikos darbus, 
Jurgis Janavičius spausdina 4 ei
lėraščius, Julius Kaupas recenzuo
ja Pulgio Andriušio “Rojaus Var
tus’’. Apžvalgų skyriuje Vytautas 
Honiela apsistoja prie pasitaikan
čios nesantaros tarp AL Bendruo
menės ir Kunigų Sekretoriato ir 
komentuoja prieš kurį laiką pasi
rodžiusį Kun. Sekretoriato Pa
reiškimą.

(Metmenys Australijoje galina
mi pas Algį Janavičių, 86 Old 
Prospect Road, Wentworthville, 
N.S.W. Kaina 12 šil.)

v.v.

prastas. Knyga gaunama: 1 Lad- 
broke Gardens, London W 11, 
England.

Kan. Antanas Steponaitis. TĖ
VYNĖJE IR PASAULYJE. Pri
siminimai ir apybraižos. Išleido 
ir spaudė Tėvai Pranciškonai 
1962 m. Knygos jieškantiems 
kreiptis: Franciscan Fathers, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N.Y., U.S.A.

Šioje prisiminimų knygoje au
torius patiekia savo išgyvenimus 
tiek Lietuvoje, tiek ir plačiame 
pasaulyje. Tai nėra tikra prasme 
prisiminimai, kaip kad esame į- 
pratę matyti kituose leidiniuose. 
Autorius, paliesdamas kurią vie
tovę jis drauge duoda ir platesnį 
jos aprašymą su istoriniu pavaiz
davimu. Tokiu būdu jo prisimini
mai yra drauge ir nedidelės stu
dijos apie pačius įvykius ir vietą. 
Tai yra nauja prisiminimų for
ma, kuri, galimas daiktas, daug 
patrauklesnė ir išsamesnė, negu 
tuo atveju, kada autorius pasa
koja tik savo asmeninius išgy
venimus.

Kitaip sakant, autorius šioje 
knygoje daugiau ar mažiau pasa
koja Lietuvos ir lietuvių istoriją, 
perpintą savo asmeniškais išgy
venimais. Knyga tikrai patrauk
liai parašyta ir savo turiniu yra 
didelis įnašas ne tik į mūsų pri
siminimų literatūrą, bet ji yra 
drauge ir nauja savo stiliumi ir 
apimtimi.

Tėvynė.* prošvaistė. Čikagos
Augštesniosios Lituanistinės Mo

asmenybei reikia daugiau negu 
kalbos ir žiupsnelio istorinių bei 
geografinių žinių. Sausas, pro
gramiškas žodžių bei enciklope
dinių faktų kalimas reikalauja 
daug pastangų iš mokytojų ir vai- 
kų, o rezultatai dažniausiai iš to 
būna menki.

Tautos gyvavimas ar išnykimas 
nepriklauso nuo kalbos. Imkime 
šveicarus. Šveicaras yra šveica
ras nežiūrint ar jis kalba vokiš
kai ar prancūziškai. Mūsų kraš
to okupantas nenaikina gimtosios 
kalbos, bet sąmoningai bruka sa
vą kultūrą, nes tautos sunaikini
mas glūdi jos kultūros sunaikini
me. O geriausia tautos išlikimo 
garantija — tautinės kultūros 
vertybių išlaikymas ir kūrimas.

Tat lietuviškos mokyklos užda
vinys ir yra praplėsti lietuvių 
kalbos žodyną, kurį vaikai iš tė
vų paveldėjo ir išmoko, supažin
dinti su tautine kultūra, išugdy
ti meilę savam kraštui, savigarbą 
ir pasididžiavimą sava kilme, iš
plėtoti lietuvišką galvoseną ir kū
rybingumą. Tas tikslas yra pasie
kiamas tik glaudžiai bendradar

kyklos moksleivių metraštis. Iš
leista 1962 m. Išleido minėtos mo
kyklos Tėvų Komitetas. Metraš
tį redagavo: Mykolas Drunga, 
Kristina Grabauskaitė, Vytautas 
Nakas, Milda Pakalniškytė ir Bi
rutė šlajūtė. Domo Veličkos prie
žiūroje. Knyga didelio formato, 
gausiai iliustruota, 208 psl.

Šioje knygoje telpa minėtos 
mokyklos mokinių rašinėliai įvai
riausiomis temomis. Vietomis jie 
yra įdomūs, vietomis banalūs, kur 
maža kūrybos, o jaučiasi tik jų 
rašomieji darbai. Turint palankias 
sąlygas ir gerus išteklius gal ir 
pasiteisina tokie darbai, nors 
kiekvienu atveju kiekvienas dar
bas turi dvi puses, tačiau abejo
tina, ar iš viso yra kiek prasmės 
tokius liuksusinius leidinius leis
ti, kurie tėra įdomūs tik tiems, 
kurie juos prirašo. Mokinių dar
bai palieka mokinių darbais,/ku
riuos tinka skelbti vietos mokyk
los laikraštėlyje arba kaip Lietu
voje buvo įprasta, mokyklos al
manachuose. Tokia knyga, kaip 
šis aprašomas leidinys, tėra tik 
liudijimas, kad mes ne visada su- 
sigaudome, kas-svarbu ir kas ne
svarbu. Šį metraštį galima gauti: 
5620 So. Claremont Ave., Chica
go 36, Ill., U.S.A.

Juozas Kralikauskas. TITNA
GO UGNIS. Pereitais metais 
dienraščio Draugo premijuotas 
romanas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas 1962 m.'

Su šia knyga autorius nusike
lia į istorinės Lietuvos •— Min
daugo laikus. Čia jis aprašo Lie
tuvos kaip valstybės formavimą
si, atskirų kunigaikščių varžybas 
dėl pirmumo ir kaip susikristali
zuoja suvienytos Lietuvos idėja. 
Pasakojime J. Kralikauskas yra 
gyvas ir originalus. Šioje knygo
je autorius bando atskleisti tau
tos kaip nacijos dvasinį formavi
mąsi, jos idėjas ir siekimus. Sun
ku būtų pasakyti, kad autoriaus 
bandymas atkurti Mindaugo laikų 
kalbą ir ją pertiekti šių dienų 
skaitytojui jau būtų didelis ra
šytojo nuopelnas, šičia tegalima 
įžiūrėti vien tik autoriaus stilis
tinę manierą, kuri daugiau ap
sunkina patį veikalą, bet nepri
duoda specialios vertės.

Ši knyga J. Kralikausko yra iš 
eilės ketvirta. Dar Lietuvoje jis 
buvo išleidęs novelių rinkinį 
“Septyni kalavijai” (1937), vė
liau “Urviniai žmonės” (Kana
doje 1954) ir “šviesa lange” 
(1960).

Knyga gaunama: Draugas, 4545 
West 63rd Street, Chicago 29, TU. 
U.S.A.

biaujant tėvams su mokytojais.
Vaikų sujdominima* mokykla 

yra nelengvas, nes penkias die
nas išsėdėjęs mokykloje vaikas 
veržiasi žaismui ir su nepasiten
kinimu šaukia: “ir vėl į mokyk
lą I”

Kaip kempinė sugeria vandenį, 
taip vaikas bežaisdamas surenka 
vertybes, kurio.* ugdo jo asmeny
bę, tat kūrybingo žaismo atmos

ŽVILGSNIS...
(Atkelta iš psl. 2)

Kol bendruomenę laikysime 
kažkuo atskiru, negu mes patys, 
kol jinai mums bus tiktai Kraš
to valdyba ar taryba ar apylin
kių valdybos, tol jos gilesnė es
mė nebus suprasta, pajausta ir 
išgyventa. Kol bendruomenės rū
pesčiai ir siekimai yra tik jos or
ganų reikalas, kol mes jos veik

Petronėlė Orintaitė: Daubiškė* 
inteligentai. Dviejų dalių roma
nas. Išleido Nidos Knygų Klubas 
Londone 1962 m. Du tomai.

Tai pakartotinai išleista kny
ga, kurios pirmoji laida pasirodė 
1937 m. Lietuvoje. Autorė vaiz
duoja nepriklausomos Lietuvos 
provincijos miestelio inteligentų 
kasdienybę, kuri šiek tiek bent 
iš tolo primena iš formalios pu
sės Stendahl’o Rouge et noir”. 
Pats veikalas nėra ir niekad ne
buvo pirmaeiliu literatūriniu kū
riniu ir todėl jo pakartotinis iš
leidimas kažin ar pasiteisina. Jei
gu leidykla, neturėdama po ranka 
originalių veikalų, vis tik nori ką 
nors išleisti, tai kad ir iš lietu
vių literatūros yra brandesnių ir 
reikšmingesnių veikalų, kurie vi
sokeriopa prasme prašyte prašo
si pakartojami. Tuo tarpu šis vei
kalas daugiau ar mažiau pastoja 
kelią kitiems. Tokį veikalą karto
ti iš viso nėra prasmės.

V. K-li.

ALB. MORKAUS 
(MARKEVIČIAUS) 

APSAKYMAI IŠLEISTI 
VILNIUJE

Vilniuje pasirodė JAV gyve
nančio Albino Morkaus (Marke
vičiaus.) apsakymų knyga “Balta
sis Miestelis”, tiražas — 10.000 
egz. “Tiesa” (16 nr.) pažymėjo, 
kad autorius esąs pažangus JAV 
lietuvių rašytojas, kad jis temas 
paėmęs iš lietuvių gyvenimo Lie
tuvoje ir Amerikoje, apsakymuo
se atsispindįs hitlerinių okupan
tų žvėriškumas, be to, knygoje 
įdėta ir apysaka “Pabėgėlė”, jau 
pernai atspausdinta “Pergalės’’ 
9 n-ry ir sąmoningai, pagal bol
ševikinius receptus, išjuodinusi 
laisvųjų lietuvių veiklą JAV ir 
Europoje. (E)

S A H A R O S
SLĖPINIAI

Dar neseniai Saharoje buvo 
750 mylių (iš šiaurės į pietus) 
ilgio teritorija, kuri buvo vadina
ma “dykuma dykumoje”. Ta teri
torija nebuvo pereita nė vieno 
europiečio. Prieš 35 metus pirmą 
kartą vienas europietis geologas 
įžengė 20 mylių j tą teritoriją, 
bet vos vos grįžo gyvas. Ir pran
cūzų karininkams nepavykdavo 
pereiti tos “dykumos dykumoje”.

Dabar gi prancūzų ekspedicija 
iš 60 vyrų ir keliolikos sunkveži
mių sėkmingai atliko savo archeo
loginį uždavinį. Neaukštuose Ad- 
raro kalnuose smėlinės dykumos 
krante rasta senųjų sodybų lie
kanos, kurios, geologų nuomone, 
egzistavusios daug metų prieš 
Kristaus gimimą. Rasta hipopota
mo dantų, krokodilų žiočių, žu- 

feroje, be įgrisusio kalimo pajun
kime vaikus mokslui, kuris išug
dys lietuviškai galvojančią asme
nybę.

Žaismingą aktyvaus mokymo 
metodą sėkmingai panaudojo 
Bankstomno sav. mokykla Sydnė- 
juje. Dvejus metus ši mokykla vi
są mokymą bazavo ant teatrali
nio darbo, ruošiant vaikams tin
kamą vaidinimą. Pirmaisiais me
tais vaikų žodynas labai pratur
tėjo ir akcentas patobulėjo, ant
raisiais metais vaikų kalba dar 
labiau patobulėjo ir, kas dar 
svarbiau, vaikai pradėjo lietuviš
kai galvoti. Visi vaikai, su mažo
mis išimtimis, je ne pagal duotą 
tekstą, tai savai* žodžiais neju
čiomis išmoko kiekvieno pasakos 
veikėjo rolę, sugebėjo atpasakoti 
ir suvaidinti visą veikalą. Tas į- 
manoma tik lietuviškai galvojant.

los asmeniškai neišgyvensime, ki
taip sakant, kol nebus tiesiogi
nio (ir tai ne retkartinio) ryšio 
tarp lietuvių bendruomenės sie
kimų ir mūsų pačių, jokios refor
mos nelabai padės. Žinote, kaž
kokia patarlė sako, kad galima 
arklį privesti prie lovio, bet ne
galima priversti jį gerti.

Lietuvių bendruomenė yra ne 
kas kitas, bet mes patys. Taigi, 
mes patys su savo geromis ir 
blogomis savybėmis, su savo pa
siryžimais ir darbais, taip, kaip 
su savo egoizmu ir nesidomėjimu 
bendrais rūpesčiais. Kokie m''a 
esame, tokia yra bendruomenė, 
o pinigus, kuriuos lietuviai savo 
laisvu noru sudeda savo veiklai 
plėsti ir vykdyti, nereikėtų va
dinti aukomis, o tuo.labiau uba
gavimu. Nes žmogus pats sau 'te- 
aukoji ir neubagauji,, o tik dirbi 
ir skiri dalį išteklių, kad gyveni
mas būtų platesnis, pilnesnis ir 
prasmingesnis.

Kai žmogus įsitikini, kad lietu
viškumas ir jo apraiška yra tavo 
gyvenimas, tai išnyksta visokios 
aukų bei ubagavimų sąvokos, bū
na tik gyvenimas ir tik tuomet 
niekeno neraginamas siunti pini
gus Vasario 16-tos Gimnazijai, 
perki ir skaitai lietuviškas kny
gas ir spaudų, gini Lietuvos rei
kalus vietinėje spaudoje, univer
sitete, darbe ir kitur kur tik pa
sitaiko proga ar reikalas. Lietu
vio gyvenimas yra tiek platus ir 
pilnas, kiek jis turi jausmo ir 
supratimo ginti, tęsti ir ugdyti 
kiekvieną tautinę gyvenimo ap
raišką (aiškiau pasireiškiančią li
teratūroje, muzikoje, dailėje, 
tautiniuose ir religiniuose papro
čiuose ir politinėje veikloje, įga
linančioje tokį gyvenimą tęsti). 
Tik dėl to mes kovojame su ko
munistais, nes jie nori jėga ir 
prievarta pakeisti mūsų gyveni
mo būdą ir turinį. Gyvenant lais
vuose kraštuose mes turime pilną 
teisę (moralinę ir valstybinę) tęs
ti savi gyvenimo būdą ir jį per
duoti kitoms kartoms. Darosi ne
jauku, kaip iš mūsų tarpo vis 
dažniau ir atviriau pradeda kal
bėti jau tik apie lietuvišką kilmę, 
tarsi mes būtume tikrai airiai ar 
škotai emigrantai, atvykę į Aus
traliją geresnio gyvenimo jieško- 
ti. Ar nereikėtų lietuviškos kil
mės reikalą palikti antrai lietu
vių kartai, gimusiai Australijo
je. Vietoj kalbėjus apie tautinius 
grabus, sukaupkime daugiau jėgų 
ir pastangų lietuvišką kultūrą ir 
jos gyvenimo būdą perduoti jau
niausiems. Gan dažnai tenka skai
tyti ir girdėti nudėvėtą pasaky
mą, kad aplinka veikia žmogų: 
Pavartojus šį “mokslišką argu
mentą” yra, atrodo, tartas pasku- 

vų kaulų, kurie rodo, jog šioje 
dykumoje kadaise būta švelnaus, 
drėgno klimato. Rasta įrodymų, 
jog čia kadaise augo pinijos ir 
kiparisai. O tai reiškia, jog ka
daise čia būta tokio gamtos vaiz
do, kaip Viduržemio jūros rajo
ne.

Prof. Gruezel iš Alžiro rado 
net 10 pėdų diametro kipariso 
kelmą. Tam kelmui duodama 3- 
4.000 metų amžiaus.

O mokyklos lankymas, pagal ta
vų pranešimus, pasidarė entuzi- 
jastiškas. Spektaklis, kurį vaikai 
paruošė, paliko jų sielose neiš
dildomą pasididžiavimą lietuviš
kumu, davė pradžią lietuviškai 
galvosenai, o tėvams ir plačiai vi
suomenei parodė kokį milžinišką 
darbą gali atlikti jaunoji karta 
tinkamai mokyklai vadovaujant 
ir, kokią meilę Lietuvai gali iš
ugdyti lietuviškas kultūros paži
nimas ir išgyvenimas.

Tat pradėdami ir vėl mokslo 
metus, plačiai praverkime savait
galio mokyklą duris, kad nė vie
nas vaikas neliktų už durų. Su
kurkime visus ir sudarykime pa
lankias sąlygas vaikams patiems 
aktyviai išgyventi lietuviškos kul
tūros vertybes, kad mūsų tauta 
ir ateityje galėtų gyventi ir kur
ti.

tinis žodis — įrodyta, kad žmo
gus negali atsispirti nutautėji
mui. O kaip be atodairos ir giles
nio supratimo pradeda kartoti 
aplinkos neišvengiamą pergalę, 
tas tik pagreitina nutautėjimą. 
Deja, visiškai pamirštama, o gal 
dažnai nėra žinoma, kad tas pats 
psichologijos ir sociologijos mo
kslas sako, kad stiprus individas 
ar stipri žmonių grupė veikia ap
linką.

Kitaip sakant, aplinka nėra ne
nugalima, o taip pat reikia žino
ti, kad patys žmonės nemaža da
limi yra savo artimiausios aplin
kos kūrėjai. Rodos, mums visiems 
yra atviros galimybės gausiai 
pernumeruoti spaudą, knygų len
tynas prigrūsti lietuviškom kny
gom, įsigyti lietuvių dailininkų 
kūrybos — paveikslų, keramikos, 
audinių, drožinių ir kt. Taipogi 
galime įrėmuoti Lietuvos miestų, 
pilių, gamtovaizdžių nuotraukas, 
nėra sunku gauti vis gausėjančios 
lietuviškos muzikos, o taip pat ir 
dramos veikalų plokštelių. Paga
liau tie, kurie nepasitenkina lie
tuviškumu tik savo namuose ir 
bendruomenės rėmuose, visuo
met gali atitinkamas mūsų kul
tūros apraiškas skleisti australų 
ar nauja-zelandiečių tarpe. Meno 
galerijos, bibliotekos, radiofonai 
ir universitetai yra gan prieina
mi mūsų kultūrinėm apraiškom 
paskleisti. Pirmą kartą įžengus į 
tas institucijas, antras kartas vi
suomet būna lengvesnis ir, žiū
rėk, po kurio laiko miesto biblio
teka pati pradeda lituanistines 
knygas pirkti, o universitete lek
toriai ir studentai ginčinasi, kam 
priklauso H. Šalkausko ir T. Zi
karo kūryba. Pasigendi Lietuvos 
pavergimo klausimo iškėlimo vie
tinėje spaudoje? Jei taip, tai iš
kelk pats parašydamas atvirą 
laišką. Kartais vienas ’laiškas iš
judina daugiau pasisakymų ir ta- 
proga galima išryškinti mūsų tau
tos ii- krašto tragediją, o-taip pat 
ir mūsų siekimus. Svarbiausia, 
jei mes norime ką nors padaryti, 
tai liaukimės verkšlenę ir kalbė
ję, ir imkimės darbo savo troški
mus įvykdyti. Jei aplinka yra 
svetima, stenkimės ją taip pa
veikti, kad joje atsirastų mums 
artimų ir mielų reiškinių, bet ne
leiskime, kad aplinkos svetimu
mas išnyktų mūsų tautinio cha
rakterio sąskaiton-visiškame pri
sitaikyme.

A. Bučinskas ir A. Kovalskis, 
kad ir prabėgomis, paliečia ta
riamą lietuvių užsidarymą. Be 
abejo, reikalui esant, jie galėtų 
pateikti eilę pavyzdžių, vienok, 
man rodos, jų teigimas nėra tiks
lus ir išplaukia iš gan siauro mū
sų bendruomenės supratimo. Iš 
kitos pusės, jie turi suprasti, kad 
tam tikras lietuvių išsiskyrimas 
iš vietinės australų visuomenės 
yra visiškai sveikas ir normalus 
reiškinys. Kiekvienoje socialinėje 
struktūroje yra didesni ar mažes
ni klasiniai, religiniai, tautiniai, 
profesiniai ir kt. skirtumai. To
dėl visiškai nenuostabu, kad tau
tinėje bendruomenėje pasireiškia 
izoliavimosi reiškinių; kai tas iš
siskyrimas išnyksta, tai išnyksta 
ir ta grupė, nesvarbu, ar "tai bū
tų tautinė, religinė ar dar kita. 
Iš kitos pusės, reikia atminti, kad 
lietuvių-aujstralų santykiavimas 
yra dvikryptis veiksmas. Kažin 
ar nebus teisingiau pasakius, kad 
australai skiria mums mažiau dė
mesio, negu mes jiems?

(Pabaiga sek. M.P. Nr.)
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Lygiai prieš šimtą metų — 
1863 metais — lietuvių tauta su
kilo prieš rusų carų priespaudą. 
Tai buvo jau kelintas iš eilės su
kilimas, ir jis dar kartą parodė 
nemažėjantį lietuvių tautos ryžtą 
iškovoti sau laisvę ir atstatyti sa
vo nepriklausomą valstybę.

Lietuvių tauta visais laikais 
didvyriškai priešinosi svetimųjų 
priespaudai. Už savo teises ir lai
svę ji tebesiaukoja ir šiandien, 
nors tiek 1863 m. sukilimas, tiek 
vėlesnės kovos iš jos pareikalavo 
ir tebereikalauja skaudž’ų aukų.

Lenkiame ga'vąs prieš tuos mū
sų tautos didvyrius ir didžiuoja
mės jų idealizmu bei ryžtu. Jų 
karžygiškas pasiaukojimas nelei
džia nė abejoti, jog tauta, suge
bėjusi savo praeitį praturtinti 
tokiais žygiais, anksčiau ar vė
liau nusimes ir rusų komunistų 
jungą. Juo labiau, kad ir šiuo 
metu lietuviai to jungo neapken
čia ir visomis išgalėmis priešina
si sovietinėms užmačioms juos iš
naudoti savo imperialistiniams 
tikslams.

Griežtai Smerkiame sustiprintą 
krašto išnaudojimą bei rusinimą, 
prievarta primetant mūsų žmo
nėms rusų kalbą, spaudą ir pap
ročius. Pastaruoju metu rusini
mas — toji tipinga Maskvos ko
lonializmo priemonė — yra spar
tinamas ir jis visuotinis.

Vertiname ir remiame mūsų 
brolių pasipriešinimą visam, kas 
svetimųjų jiems primetama. Kar
tu tikimės, kad šis jų pasiprieši
nimas ir sava tautinė kūryba — 
kiek ji jų dabartinėse sąlygose 
yra įmanoma — padės jiems išlik
ti sąmoningais, savo kraštą, jo 
praeitį, kalbą bei kultūrą mylin
čiais tautos nariais.

Smerkiame Sovietų veidmainin
gą politiką, kai jie dedasi kitų 
tautų išsilaisvinimo rėmėjais, o 
tuo pačiu metu stengiasi Lietu
vą padaryti vis daugiau priklau
sančią nuo Maskvos, šio sukto 
elgesio tikslų, nukreiptų prieš 
mūs tautą, negali nuslėpti nė pa
gausėję Kremliaus tarnų spaudo
je įrodinėjimai, kad lietuvių tau
ta galinti jaustis laisva tik So
vietų globoje. Lietuvai jokios sve
timos globos nereikia — Lietu
vai reikia laisvės ir nepriklauso-

BUVUSIOS IR BŪSIMOS
MENO DIENOS

(.PASIKALBĖJIMAS SU P. V. ŠIMKUM, KURIS KRAŠTO 
KULTŪROS TARYBOS PAKVIESTAS IR {GALIOTAS 

SUORGANIZAVO LIETUVIŲ MENO'DIENAS ADELAIDĖJE
1:>62 M.)

Antrosios Lietuvių Meno -^ie
nos ir didysis visos Australijos 
lietuvių sąskrydis Adelaidėje jau 
slenka praeitin, bet ne dėl to, kad 
viskas būtų pamiršta, o tik kad 
pasinaudojant praeities patirtimi 
būtų einama prie ateities paren
gimų gerinimd, svarbesnių ap
raiškų išryškinimo, vengiant ne
sklandumų ir smulkmenų.

Antrųjų Liet. Meno Dienų va
dovas Adelaidės Lituania choro 
dirigentas p. V. Šimkus be abejo
nės šiuo metu yra pats kompeten
tingiausias kalbėti apie visa tai, 
kas buvo. Jam artima kiekviena 
buvusių meno dienų organizavimo 
detalė, jis skaudžiausiai pergyve
no kaikuriuos nelauktus technikį- 
nius negalavimus ar organizaci
nius pakrikimus. Nors jie ne
pakenkė parengimų meniniam ly
giui, tačiau kai kuriais atvejais 
arba suerzino visuomenę arba nei
giamai atsiliepė finansiniai.

Pradėdamas pasikalbėjimą su 
“Mūsų Pastogės" bendradarbiu, p. 
V. Šimkus pareiškė:

— Adelaidės lietuviai ypatin
gai gražiai talkininkavo organi
zuojant Meno Dienas. Jie visi pa
rodė retą ir gilų bendrą reikalą 
supratimą ir padarė daugiau, ne
gu buvo galima laukti. Norėčiau, 
kad ir kitose kolonijose atsirastą 
gausus būrys lietuvių, priglau

ŽODIS
mybės.

Reiškiame padėką visiems tiems 
laisvųjų kraštų atstovams Jung
tinėse Tautose, kurie atskleidė 
Sovietų kolonializmą Lietuvoje ir 
jį pasmerkė.

Reikalaujame, kad Vakarai stip
riau spaustų Kremlių grąžinti 
Lietuvai ir kitoms jo pavergtoms 
tautoms laisvę ir nepriklausomy
bę. Sąlygos Vakarams veikti šian
dien yra palankios. Nepasitenki
nimas komunistiniu valdymu pa
čioje Sovietų Sąjungoje bei jos 
pavergtuose kraštuose auga ir 
plečiasi. Sovietų santykiai su ko
munistine Kinija yra pasiekę 
sprogimo įtampos. Tad jėgų per
svara jau nebe Maskvos, bet Va
karų pusėje. Kaip Kubos įvykiai 
parodė, Sovietai jau turi trauk
tis, jei rimtai spaudžiami. Kari
bų įvykiai aiškiai tad kallba už 
reikalą išnaudoti raudonųjų im
perijos didėjančius nesutarimus 
bei trūkumus laisvės riboms pra
plėsti. Jei vietoje ryžtingai vei
kę Vakarai tesidžiaugtų tik laiki
nu šaltojo karo atlydžiu, puoselė
dami viltį, jog ilgainiui komuniz
mas savaime pranyksiąs, padary-

LIETUVOS DIPL. ŠEFO MIN.
S. LOZORAIČIO ŽODIS

Sovietų primesta Lietuvai oku
pacija nesumažina Nepriklau
somybės šventės reikšmės. Mūsų 
valstybinės tradicijos matuoja
mos ne dešimtimis metų, bet šimt
mečiais. Lietuvių tauta yra jas 
paveldėjusi iš Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės, kuri egzistavo 
kaip nepriklausoma valstybė jau 
tada, kada nebuvo nei rusų val
stybės, nei iš viso Rusijos sąvo
kos. Lietuvos suverenumas, kurio 
vykdymą okupacija padaro nega
lima, nėra sunaikintas, nes yra 
gyva tauta, vienintelis suverenu
mo šaltinis. Lietuvos teisę atsta
tyti savo nepriklausomybę pripa
žįsta visi geros valios žmonės ir 
laisvų valstybių vyriausybės. Per 
daugelį metų, kurie yra praėję 
nuo sovietų įsiveržimo į Lietuvą 

džiančią po Dl-U svečią. Gal dėl 
to Adelaidėje apgyvendinimo pro
blemos ir nebuvo.

Iš visų Australijos vietų su
plaukė lietuviai pasigėrėti lietu
višku menu, bet buvo atsitikimų, 
kad atvykusieji savo norų paten
kinti negalėjo, nes buvo išvežti... 
žvejoti ir į Adelaidę grąžinti tik 
po iškilmių.

— Stebiuosi, kad tai padarė 
žmonės inteligentai, — atsiduso 
p. Šimkus: — savus vasarnamius 
galima parodyti ir po Meno Die
ną.

— Patyrimas aiškiai rodo, — 
toliau buvo pareikšta Jūsų kores
pondentui, - kad organizaciniame 
darbe daugiau galima pasitikėti 
atskirais asmenimis, negu orga
nizacijomis. Buvo organizaciją, 
kurios pasiimtą uždarini atliko 
gerai, bet buvo ir tokių, kurios ap
vylė. Asmeniniais kontaktais bu
vo pasiekta geriausią rezultatą. 
Visi sudėtingo organizacinio me
chanizmo bendradarbiai dirbo pui
kiai.

Meno Dienų organizavimo eigo
je teko p. V. Šimkui kreiptis į 
daugelį lietuvių asmeniškai tele
fonu arba laiškais ir pasigėrėda
mas nurodo:

— Nebuvo nė vieno, kuris būtų 
atsisakęs, nežiūrint, ko buvo pra
šoma. Kiekvienas paprašytas ati

tų klaidą, už kurią ateityje turė
tų skaudžiai užmokėti. Komuniz
mą galutinai sunaikins tik ryž
tinga Vakarų parama kovojan
čioms už savo laisvę Sovietų pa
vergtosioms tautoms.

Kol tai įvyks, pavergtiesiems 
mūsų broliams dar teks nemaža 
sunkumų pakelti. Tačiau išsilais
vinimo valanda neabejotinai ar
tėja ir ateis. Todėl kviečiame 
juos net ir didžiausiuose sunku
muose neprarasti vilties ir nenu
leisti rankų, bet sukaupti jėgas 
ir ištverti ligi mūsų garbinga ko
va už laisvę bus laimėta.

Laisve gi besidžiaugiančius sa
vo tautiečius kviečiame visomis 
išgalėmis, darbu ir ištekliais rem
ti Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto ir jį palaikančių 
organizacijų pastangas iškovoti 
Lietuvai laisvę bei visais kitais 
įmanomais būdais jungtis į tą ko
vą.

Atsiriboję nuo krašto okupantų 
ir nuėjusių jiems tarnauti, bet 
suderinę savo žygius su paverg
tųjų brolių atkaklia kova, vie
ningai veikdami, mes iškovosime 
Lietuvai laisvę.

Vyriausiasis Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

1963 m. vasario mėn.

ir kuriais dėl neišmanymo ar ne
atsargumo Vakarai padarė ne
mažai kompromisų su sovietais, 
nėra buvę atsitikimo, kad kuris 
Vakarų valstybės vyras paneigtų 
Lietuvai tą teisę. Priešingai, 
svarstant tarptautinėse organiza
cijose kolonializmo liekanų pašali
nimą, sovietų okupacija Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje yra cituo
jama kaip ryškiausias Sovietų 
Sąjungos naujai įsteigto kolonia
lizmo ir imperializmo pavyzdys. 
Tai yra pareiškę ir paskutiniame 
Jungtinių Tautų susirinkime 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Didžiosios Britanijos, Prancūzi
jos, Kanados, Kinijos ir daugelio 
kitų valstybių atstovai. Europos 
Taryba, jungianti laisvas Euro
pos valstybes, praėjusio rudens 

davė savo duoklę be priekaištų.
Nors visas darbas remiasi ats

kirų asmenų glaudžiu bendradar
biavimu, tačiau pats meno dienų 
rengimas, p. Šimkaus giliausiu 
įsitikinimu, tegali būti patikėtas 
tik Australijos Lietuvių Bendruo
menei, kaip visus lietuvius api
mančiam organizaciniam vienetui. 
Bendruomenė šiuo atveju gauna 
besąlyginės paramos iš visų Aus
tralijos lietuvių, ir tai yra pats 
reikšmingiausias faktas, kurio ne
galima išleisti iš akių planuojant 
didelio masto parengimus.

Pasiruošimai adelaidinėms Me
no Dienoms buvo pradėti gana 
anksti, tačiau greitai pasijuto kai- 
kurių organizacijų nerangumas. 
Rengėjai išdirbo detalizuotas for
mas su aiškiais klausimais, nu
statė laiką, iki kol pageidaujamos 
prašomos žinios. Nebuvo vargo su 
Sydney, o ypač su Newcastle vie
tovėmis ir" pačia Kultūros Taryba, 
tačiau buvo tokių apylinkių, kurių 
nerangumas, atsakymų nepilnu- 
mas, užtęsimai labai trukdė pa
rengiamuosius darbus.

Apie ryšius su Krašto Kultūros 
Taryba, kaip Meno Dienų rengė
ja, p. Šimkus nurodė:

— Kultūros Taryba davė tikrai 
plačius įgaliojimus ir laisvas ran
kas veikti taip, kaip geriausiai at
rodys vietoje. Skaitovu, kad tai 

sesijoje svarstydama sovietų vyk
domą kolonializmą pritarė pateik
tam jai šiuo klausimu praneši
mui, kuriame įsakmiai pabrėžiama 
Lietuvos, Estijos, ir Latvijos tei
sė būti nepriklausomoms. Kana
dos vyriausybė spalio mėnesy pri
pažino ir įrašė į oficialų sąrašą 
tikruosius, ne sovietinius, trijų 
Baltijos Valstybių konsulus. Visa 
tai liūdija, jog sovietų vyriausy
bės pastangos palaidoti Lietuvos 
klausimą ir įkalbėti Vakarams, 
kad Lietuva nesanti prievarta 
okupuota, bet neva “laisvai pri
sidėjusi” prie Sovietų Sąjungos, 
yra bergždžios. Kad tos pastan
gos ir toliau paliktų tuščios, tam 
dirba Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba ir užsienio lietuvių organi
zacijos, panaudodamos savo san
tykius su Vakarų vyriausybėmis, 
viešąja nuomone ir spauda.

Negalėdama nei pateisinti, nei 
net paaiškinti Lietuvos ir kitų Ry
tų Europos kraštų pavergimo, se
ilėtų propaganda yra priversta 
tvirtinti, kad jis nebeatitaisimas, 
nes istorijos rato nesą galima at
sukti atgal. Tačiau tas ratas tik
rumoje sukasi tik viena kryptimi: 
minties, žmonių bei tautų laisvės 
kryptimi. Kaip tik tokie pasireiš
kimai kaip komunistinė santvar
ka bei priespauda priklauso prie 
tų bandymų sustabdyti žmonijos 
dvasinę bei materialinę pažangą, 
kurie, kaip parodo šimtmečių pa
tyrimas, vistiek, anksčiau ar vė
liau, baigiasi nepasisekimu. Tokia 
istorijos raida yra neišvengiama, 
Ji vyksta, nors ir lėtai, net pa
čioj Sovietų Sąjungoj, kur po 40 
metų fizinio bei dvasinio teroro, 
vis atsiranda rašytojų, poetų, dai
lininkų, kuriuos sovietų vyriausy
bė turi malšinti, kad siekdami 
minties laisvės jie nesuktų isto
rijos rato priešinga komunizmui 
kryptimi.

Moralinis ar politinis pasiprie
šinimas neteisybei teturi vieną 
laiko ribą: jis vykdomas tol, kol 
neteisybė pašalinta. Todėl, kad ir 
kiek tęstųsi Lietuvos okupacija,

Baravykas
Iš Rytų Europos grybų ska

niausias yra baravykas, kuris 
pastaruoju metu virsta tyrinėji
mų objektu, nes pasirodė, kad šis 
grybas turi daug paslapčių, iš ku
rių didžiausia yra baravyko veisi
mos! būdas bei aplinkuma. Jei 
šis būdas būtų pažintas, tad gal 
būtų galima auginti baravykus 
kaip daržoves.

Ligšioliniai tyrimai parodė, kad 
baravykas yra vienas iš didžiau
sių natūralių vitaminų židinių, 
ypač jame daug vitaminų iš gru
pės B ir taip pat jame yra askor- 
bikinės rūkšties ir vitamino D.

Be to, Amerikos mokslininkai 
baravyke rado antibiotinių subs
tancijų, naikinančių džiovos baci
las ir vidurių paleidimo sukėlėjus. 
Amerikos ir Japonijos mokslinin
kai rado, kad skanusis baravykas 
turi antivėžinių substancijų.
€
puts praktiškiausias būdas Meno 
Dienoms ir papildomiems paren
gimams tinkamai pravesti. Nuo
širdžiai linkėčiau išbandytą meto
dą tįsti ir toliau.

Sekančias Meno Dienas, kaip 
žinoma, nutarta pravesti Melbour
ne 1964 m. pabaigoje. Mūsų chor
vedžiai, susirinkę posėdžio Adelai
dėje gruodžio 27 d. nustatė, kad 
būsimose Meno Dienose dainai bus 
skirti du pilni parengimai: viena
me parengime numatomas jungti
nis choras (mišrus, vyrų ir mo
terų), o antrame — atskiri cho
rai.

— Dainų Šventės esmėje yra 
jungtinis choras, o ne atskirų cho
rų koncertai, — pareiškė p. Šim
kus. — Melbourne Dainų Šventė
je mišrus jungtinis choras dai
nuos 10 dainų (J. Naujalio — Va
saros naktys ir Burtai, Gruodžio 
— Op, op, Nemunėli, K.V. Ba
naičio — Po augštus kalnus, J. 
Švedo — Bėkit, bareliai, J. Ku
činsko — Pjovėjai, A. Račiūno — 
Per girią giružėlę ir Verkia mer
gelė, M. Petrausko — Aš -mergy
tė ir St. Šimkaus — Vėjo dukra).

V. Šimkus pabrėžė, kad chor
vedžių nustatytame jungtinio cho
ro dainų repertuare jau yra ke
lios sudėtingesnės dainos, kurias 
ligi šiol dainuodavo tik pavieniai 
stipresnieji chorai.

Jungtiniam vyrų chorui nusta-
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LIETUVOS GYVŪNIJAI
GRESIĄS BADO PAVOJUS

Prie Min. Tarybos Lietuvoje 
veikia Gamtos apsaugos komite
tas ir ryšium su šios žiemos pa
dariniais, jos pirm. V. Bergas 
per “Tiesą” (16 nr.) pasakojo, 
kas daroma, kad gyvūnijai ne
grėstų “baltasis badas”. Jis nu
rodo, kad Lietuvos gyvūnijai gil
siąs nemažas pavojus, o naudin
gų žvėrelių ir paukščių turima 
gana daug. Miškuose, pagal Ber
go duomenis, gyvena daugiau 
kaip 2.000 briedžių, apie 40.000 
stirnų, o tauriųjų, dėmėtųjų el
nių ir danielių skaičius siekiąs 
netoli tūkstančio, kiškių rasime 
dešimtis tūkstančių, 140.000 ku
rapkų. Dabar miškuose tiems 
žvėrims paruošta daugiau kaip 
2.000 ėdžių. Nuo šalčių . daugiau 
nukenčia kurapkos.

pasauly nenutils lietuvių reikala
vimas, kad mūsų tautos valia, iš
reikšta Vasario 16 dienos — Lie
tuvos Nepriklausomybės atstaty
mo — aktu būtų įvykdyta. Mes 
tikime, kad ji bus įvykdyta.

Jau kelinti metai, kai Kroku
vos universiteto mikrobiologai dir
ba baravykų auginimo srityje; 
tiems tyrimams vadovauja dr. 
Boleslaw Smyk. Jau pavyko su
rasti sąlygas, kuriose šis grybas 
auga. Dr. Milkowska rado, kad 
baravykas egzistuoja labai sudė
tingoj mikrofloros aplinkumoje: 
iki šiol surastos net 64 įvairių 
bakterijų rūšys. Taigi, kur nėra 
tų bakterijų, ten baravykas nega
li augti. Be bakterijų dar reikia 
jo augimui tam tikro dirvožemio, 
klimato, drėgmės ir k.

y
Krokuvos mokslininkų studijos 

dar nėra visai baigtos, bet jie 
įsitikinę, kad netoli tas laikas, 
kada galima bus baravykus augin
ti tam tikruose šiltadaržiuose ir 
juos vartoti ne tik patiekalams, 
bet ir farmacinei pramonei. (Dr.) 

tytos keturios dainos: J. Švedo 
l ygiojoj lankelėj ir Šviesią nak
tį, E. Gailevičiaus — Ramovėnų 
maršas ir L. Simučio Stoviu aš 
parimus. Jungtinis moterų choras 
dainuos: A. Budriūno Saulelė 
raudona, B. Budriūno šauksmas, 
Baumilos Anksti rytą ir liaudies 
dainą — Lopšinę.

Pavieniai chorai, kurie pasiro
dys kitą vakarą, padainuos po 4 
— 5 dainas kiekvienas, tuo duo
dami pilną koncertinę programą. 
Pavieniai chorai patys pasirinks 
savus repertuarus.

Viena problema, kur cohorve- 
džiai nepadarė jokio sprendimo, 
buvo jungtinio choro dirigavimo 
klausimas. Kiek prisimename 
Dainų Šventėse, nežiūrint, kiek 
chorų dalyvauja, diriguodavo vie
nas, daugiausia du chorvedžiai. 
Tai daroma dėl to, kad vienam 
chorvedžiui daug lengviau susjgy- 
■venti su choristų mase ribotų re
peticijų metu, kai tuo tarpu eilė 
chorvedžių patys išvargsta ir cho
ristus išerzina, nes kiekvienas tu
ri skirtingus dirigavimo metodus.

V. Šimkus yra ypatingai suža
vėtas jaunųjų koncertu. Apie tą 
koncertą pet parašęs “Mūsų Pas
togei” straipsnį (Spausdinsime 
sek. M.P. nr. Red.) Jo aiškinimu:

— Adelaidės jaunąją koncertas 
parodė, kad yra daug ir stiprią 
meninių pajėgų lietuviškojo jau
nimo tarpe. { tas jaunąsias pajė-

pas turėtų būti atkreiptas dides
nis dėmesys. Jaunieji turi būti 
tinkamai iškeliami tiek vietiniuo- 
sc pasirodymuose, tiek ir būsimo
se Meno Dienose. Jiems turi būti 
sudarytos visos sąlygos įsijungti į 
meninį lietuvių gyvenimą. Tas 
pats liečia ir tautinių šokių gru
pes. Į jas reikia žiūrėti, kaip į 
spesifinius meninius ansamblius 
tiek tautinės savigarbos, tiek tau
tinės propagandos, tiek ir lietu
viškojo auklėjimo prasme. Meno 
Dienose tautiniai šokiai turėtą 
būti išjungti iš Sporto Šventės. 
Šokiuose kaip ir dainoj malonu 
būtų matyti tiek jungtinių visų 
grupių, tiek ir pavienių atskirą 
grupių suorganizuotą pasirodymų. 
&ia prasme pasirengimai turėtų 
būti pradėti jau dabar.

V. Šimkaus nuomone, Meno 
Dienoms turi būti parinktas tin
kamas teatro spektaklis. Banalu
mui nėra nei laiko nei vietos. Jis 
rezervuotai laikosi dėl literatūros 
vakaro.

— Yra vilčių, — baigė p. V. 
Šimkus, — kad Melbournas sėk
mingai išspręs visas problemas, 
ir trečioji Australijos Lietuvių 
Meno Šventė bus dar sėkminges
nė. Tam tikra prasme adelaidiškės 
Meno Dienos buvo bandymai: ar 
toli mes galime plėstis, kiek pa
rengimų galime įsprausti i ribo
tą dienų, skadčių, kiek menininkų 
galime sutelkti ir t.t. Melbournas, 
būdamas Australijos viduryje, pa 
rengimams galės skirti vieną die
ną daugiau.

V.L. RADZEVIČIUS
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Dvi pergalės
ADELAIDE

Sėkmingai pasirodę XII-je spor
to šventėje, Adelaidės krepšinin
kai nors ir nepilnu (A. Ignatavi
čius išvyko i provinciją ir R. Dau- 
galiui susirgus) sąstatu pajėgė 
{veikti estus vasaros sezono pir
menybėse -45:42. Taškai: J. Gum- 
bys 13, A. Atkinson 12.

Sekančiose rungtynėse Vytis 1 
skaudžiai pralaimėjo prieš North 
Adelaidę net 43:59. Taškai: D. 
Atkinson 16, J. Gumbys 14.

Kovingai sužaidė vytiečiai prieš 
United Church ir įveikė juos 46 
:39. Pirmą kėlinį vyko lygi kova, 
bet J. Gumbio rezultatingi prasi
veržimai, užtikrino pergalę lietu
viams. Nuo krepšio lentos gerai 
nuiminėjo kamuolius R. Petkū- 
nas. Puikiai žaidė S. Visockis. 
Taškai: «J. Gumbys 16, .9 Visoc
kis 8, D. Atkinson 7.

Sekančiose rungtynėse, prieš 
Pietų Australijos meisterį Buda
pest, Vytis parodė gražų žaidimą 
ir pirmą kėlinį laimėjo 22:17. 
Trečio ketvirčio pradžioje J. 
Gumbiui dėl baudų, apleidus ai
kštę, vytiečiai minėtą ketvirtį pa
jėgė tik 4 taškus pelnyti ir prie
šas išlygino 26:26. D. Atkinson 
tolimais metimais rezultatą be-

Teisė ir teisingumas
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' DEKLARACIJOS PRIĖMIMO DIENĄ.

Savo pastabomis norėčiau pa
ryškinti prarają tarp sovietinės 
propagandos skelbiamos žmogaus 
teisių teorijos ir sovietinės siste
mos praktikoje. Ta pačia proga 
man teks užpilti ir kiek šalto van
dens ant Seimui pateikto raporto 
optimizmo ir “pasitenkinimo di
dele pažanga”, daroma atitinka
mo Jungtinių Tautų pakomisio 
asmens teisių atžvilgiu. Šalto 
vandens norėčiau užpilti ir ant 
pranešėjo, Lenkijos atstovo p. 
Biegos viltingumo, kad JT pako
misio darbas “praskins kelią toli
mesniems žygiams šiuo metu ko
munistinių režimų pavergtų kraš
tų žmonių teisėms atstatyti”.

Jeigu mums rūpėtų žmogaus 
teisių tik popierinis garantavimas 
iškilmingose deklaracijose, tarp-, 
tautinėse konvencijose ar net val
stybių konstitucijose, tai ir sovie
tinėje vergijoje mūsų tautos turė
tų būti patenkintos, nes juk be
veik visos žmogaus teisės, kurių 
vykdymu mes nuolat sielojamės, 
yra popieryje garantuotos, yra 
surašytos pavergtiesiems kraš
tams užkartose sovietinėse konsti
tucijose. Tačiau, kaip žinome, 
tarp sovietinės konstitucijos ir 
sovietinės sistemos praktikos yra 
labai plati praraja. Kas yra so
vietinėj konstitucijoj — to nėra 
sovietinėj praktikoj, štai, dėl ko 
mes vėl ir vėl stengiamės atkreipti 
laisvojo pasaulio dėmesį į mūsų 
tautoms užkartų kriminalinių re
žimų tironiškumą. Praraja tarp 
sovietinės propagandos it sovieti
nės sistemos praktikos sudaro di
delę spragą mūsų priešo pozici
jose. Mūsų uždavinys pro tą spra
gą parodyti pasauliui sovietinės 
tikrovės beteisiškumą.

Lenkų filosofas Leszek Kola- 
kovskis yra numatęs galimy
bę, kad komunistiniai režimai 
kaip tik dėl savo hipokrizi- 
jos gali sužlugti. Savo stu
dijoje “Atsakomybė ir istorija”
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lansavo, bet, sėkmė vengrų 41:47.
Taškai D. Atkinson 15, J. Gum

bys 12.

MERGAITĖS DAR GERIAU
Laimėjo tris susitikimus iš ei

lės. Prieš West Torrens 37:17. 
Taškai: R. Andriušytė 12, M. Ke- 
lertaitė 11.

Vytis I — Adelaidė 42:41. At
kakliai kovojo vytietės ir įrodė 
jog yra vertos trečios pozicijos, 
pirmenybių lentelėje. Taškai: R. 
Andriušytė 14, D. Radzevičiū
tė 11.

Po to lengvai įveikė Falcons 
mergaites 36:21 ir aiškiai kandi
datuos į finalinius žaidimus. Taš
kai: R. Andriušytė 16, M. Keler
tą itė 10.

Pralaimėta prieš West 14:29, 
nes tik penkios mergaitės teatvy
ko į rungtynes ir žaidimo pabai
goje trys iš jų išsifolavo. Taškai: 
R. Andriušytė 8, M. šiukštery- 
tė 14.

Krepšinio treniruotės prasidėjo 
vasario 10 d. Forestville stadione 
senu laiku.

R. S.

(Praeitą metų pabaigoje Chi- 
cagoje įvyko Amerikos lietuvių 
Kultūros Kongresas, į kurį buvo 
įtraukta ir sporto sekcija. Žvelg
damas sportinėmis akimis, vienas 
iš žymiausių Amerikos lietuvių 
sporto žurnalistų, kuris anksčiau 
dažnai bendradarbiavo ir “Mūsų

jis tarp ko kita pastebi, kad “kai 
neteise, priespauda ir skurdu pa
remta visuomeninė sistema dang
stoma humanistiniu tuščiažodžia
vimu, tai nuo to ji neįgyja pavei
kumo ilgesniam laikotarpiui, kaip 
kad iš paviršiaus gali atrodyti. 
Šioks sistemos fasadas tam tik
roj jos stadijoj atsikreipia prieš 
ją pačią, nes ji jam visada buvo 
svetima, primesta istorinių aplin
kybių... Tada sistemos fasadas 
ima gyventi savitą gyvenimą. O 
kai tatai nesutelpa sistemoje, fa
sadas veisia ir skatina sistemos 
sunaikinimo daigus”.

Jei mes apskritai tikime, kaip 
kad Kolakovskis tiki, moralės ir 
sąžinės galia ir žmogaus vertės 
galutine pergale, tai pavergtosios 
mūsų tautos ir mes, jų atstovai 
Vakaruose, turime pagrindo kai 
kuriais atžvilgiais būt optimistais. 
Tačiau, antra vertus, žmogaus 
garbės ir sąžinės galia ir asmens 
teisių svarstymai Jungtinėse Tau
tose ir jų įvairiuose komitetuose 
anaiptol mūsų optimizmo nepare
mia.

Kad melas ir veidmainystė yra 
visų komunistinių režimų taisyklė 
-— mes tai žinome ir su tuo kovo
jame. Bet to yra maža. Komunis
tinių režimų ir jų atstovų Jung
tinėse tautose žmogaus garbės ir 
vertės nepaisymas, jų melas ir 
veidmainystė turėtų būti dar di
desnis rūpestis tiems, kurie komu
nistinių režimų atstovus priima 
kaip sau lygius partnerius ir 
drauge su jais pasirašinėja iškil
mingas deklaracijas, chartas bei 
konvencijas. Šie laisvojo pasaulio 
reprezentantai turėtų būt ne la
biau susirūpinę sovietine dvipras
mybe nei mes patys, nes jie neša 
tiesioginę ir didelę atsakomybę už 
savo nuolaidžiavimą sovietiniam 
melui ir hipokrizijai. Kokias per
spektyvas turi susidaryti sovietų 
pavergtosios tautos, kai Vakaruo- 

I se melas akceptuojamas kaip tie-

Ar ilgai dar jūsų prisiminimuo
se išliks idėjos bei kalbos, girdė
tos Kultūros kongrese? Ar bus 
daug tokių, kurie nagus kramtys 
dėl savo nedalyvavimo?

Pirmuoju atveju manau, kad 
didelės tragedijos nebus. Asme
niškai) buvusį II-rą Kultūros kon
gresą jau beveik ir užmiršau. 
Antram klausimui atsakymas 
trumpas: nė vienas nagas nebus 
sunaikintas.

Kalbėtojai dausose
Buvo kalbėta ir apie sportą.

Net fizinio lavinimo sekciją su
organizavo. Rodos, viskas buvo 
gražu. Visai ne.

Tenka tik nustebti ir apgailė
ti, kad net pats Kultūros Tary
bos pirmininkas nerado reikalo 
net paminėti fizinio lavinimo 
kaip vienos kultūros apraiškų. 
Apie sportą bendroje sesijoje -- 
nė pašnipšt.

Pagaliau ir vėliau popietinėse 
diskusijose buvo daug ir ugningai 
kalbėta apie viską. Diskutuota 
net ir inžinierių bei daktarų žmo
nų teisė į apsirengimą. Graudin-
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sa ir hipokrizija diktuoja spren
dimus.

Imkime tautų apsisprendimo tei
sę, įrašytą Visuotinėje Žmogaus 
Teisių Deklaracijoje, jos 21 strai
psnyje. Visiems aišku, kad sovie
tų pavergtuose mūsų kraštuose 
apsisprendimo teisė yra ciniškai 
sutrypta. Nepaisant to Jungtinės 
Tautos sovietinius kvislingus pri
ima kaip oficialius ir pilnateisius 
sovietų pavergtų tautų atstovus. 
Jiems suteikia teisę kalbėti ir vei
kti pavergtųjų tautų vardu. Apsi
sprendimo teisės duobkasiai ir 
graboriai, Vakarams sutinkant, 
kalba jos vardu! Kur dar gali bū
ti šlykštesnė hipokrizija?

Mes teisėtai skundžiamės, kad 
“nėra tarptautinės mašinerijos, 
kuri užtikrintų Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos principų 
praktišką vykdymą... Centro ir 
Rytų Europos tautoms”. Betgi 
tautų apsisprendimo principui 
vykdyti pačiose Jungtinėse Tau
tose jokios kitos mašinerijos ne
reikia, išskyrus tiesumą ir sąži
ningumą Vakarų reprezentan
tams. Kalbėdami apie tarptautinę 
mašineriją, paprastai turime gal
voj tarptautinę armiją, atomines

MUMS ĮDOMU
VAIKŲ MIRTINGUMAS

1915 metais kas dešimtas kū
dikis numirdavo prieš savo pir
mąjį gimtadienį, šiandien JAV-ėse 
kas 40-tas kūdikis miršta. Apy
tikriai 30% daugiau miršta ber
niukų negu mergaičių per pirmuo
sius metus.

MOTERYS INDIJOJE
Labai mažai kas žino, kad In

dijos parlamente yra daugiau mo
terų, negu bet kur kitur pasaulyje 
kituose parlamento rūmuose. Yra 
net 34 moterys Lok Sabha (Že
muose Rūmuose) ir 17 Rajya Sab
ha (Aukštuose Rūmuose). Tarp 
tų moterų (51) yra namų šeimi
ninkės, mokytojos, gydytojos, ad
vokatės, dailininkės. Viena pačių 
svarbiausių yra ponia Khrishna 
Menon, iš profesijos mokytoja, 
ministerio pavaduotoja Užisienių 
Reikalų ministerijoje.

AMŽIUS IR VEDYBOS
Tiktai apie vienas trečdalis mo

MtrSŲ PASTOGĖ

J. ŠOLIŪNAS

KIETASPRANDŽIO ŽODIS
(ARBA KAIP SPORTO VEIKĖJAI AIŠKINO SAVO LIKIMĄ

KULTŪROS KONGRESE IR KAS PO TO NUTIKO)

Pastogės” Sporto Skyriuje, Jonas 
Soliūnas, pateikia Amerikos lie
tuvių kultūrininkų nusistatymą 
sporto atžvilgiu, kuris, manau, 
bus įdomus ir mūsą Sporto Sky
riaus skaitytojams.

Sp. Sk. Red.

bombas JT gen. sekretoriaus dis-. 
pozicijoje ir paveikų tarptautinį 
tribunolą. Bet sudrausti melui ir 
sugrąžinti sąžiningumui Jungti
nėms Tautoms, sprendžiant dele
gacijų mandatus, visa ši baugi
nanti technologija ir organizacija
visiškai nereikalinga. Tam visiš
kai užtektų mašinerijos Vakarų 
delegacijų galvose bei širdyse, ar, 
bendrai tariant, dekalogo maši
nerijos. Deja, šiuo metu mes ne
galime būt patenkinti Jungtinių 
Tautų ir jų įvairių komitetų ar 
komisijų darbu, nes JT veikla per 
daug jau nuspalvinta hipokrizi- 
jos. Su kokia viltimi žmonija ga
li žvelgti į Jungtinių Tautų pri
imtas tarptautines konvencijas 
bei deklaracijas dėl asmens teisių, 
kai net nė mažiausios pradžios 
nėra daroma pačiose Jungtinėse 
Tautose vykdyti vienai pagrindi
nių teisių — tautų apsisprendimo 
teisei, nors jai įvykdyti Jungtinė
se Tautose pakaktų keletos tuzi
nų geros valios Vakarų valstybi
ninkų apsisprendimo ii- nors tas 
posūkis grąžintų JT į “eilinio 
žmogaus aukščiausių aspiracijų” 
kelią.

JT Žmogaus Teisių Pakomisis 
prie savo projektuojamųjų pen
kiolikos laisvės principų turėtų 
pirmuoju pridėti šešioliktąjį prin
cipą, būtent, kad kiekvienas žmo
gus, o pirmiausia JT delegatai 
turi teisę būt laisvi nuo oficialaus 
melo ir hipokrizijos.

terų JAV-ėse peržengusios 65 m. 
turi savo vyrus, bet du trečdaliai 
vyrų JAV-se, virš 65 m. amž., turi 
gyvenančias žmonas — skelbia su
rašymo rezultatai.

MOTERYS VIRŠIJA VYRUS 
kad moterys balsuotojų amžiaus 
viršija balsuoti turinčius teisę 
amžiaus vyrus JAV-ėse net 3.5 
milijonu. Tokie buvo 1960 m. su
rašymo daviniai.

LEIDŽIA STATYTI, O PASKUI 
GRIAUNA

George Weller, "Chicago Daily 
News” (gruodžio 29 d.) kores
pondentas iš Romos, pranešė, kad 
Sovietų Sąjungai teko panaudo
ti tankus nugriauti vienintelę ka
talikų bažnyčią, pastatytą Klai
pėdoje komunistinio režimo metu. 
Klaipėdoje buvo nugriauta, areš
tavus sovietams abu kunigus.
Paskelbus “kovą” stalinizmui 1956 
metais, 40,000 Klaipėdos katali
kų buvo leistos rinkliavos pasista- 

tasi, jog esamas Tautos Fondas 
auga lyg užguitas vaikas. Tačiau 
kada buvo iškelta mintis pašne
kėti apie sportą, tai pirmininkau
jantis šį. sumanymą nužudė, pa
siūlydamas, kad sporto klausi
mais kalbėtumėmės sporto sekci
joje. Na ir kalbėjomės.

Krokodilo aiaroi
Sporto sekcija pirmąjį susibū

rimą “apturėjo” penktadienį o 
vai. v. Žinoma, tokią valandą su
sirinkimui parinkus, klausytojų 
užplūdimo nebuvo galima tikėtis.

Penktadienio sesijos pagrindinis 
kalbėtojas A. Tamulynas vetoje 
paruoštos išsamios paskaitos, te
padarė tik keletą pastabų kelioli
kai susirinkusiųjų.

Buvo stebėtina, kad net ir ši
tame negausiame susirinkime 
gausiai verkėme. O dejavome, 
guodėmės “plačiomis temomis, 
giliausiais klausimais”. Ir taip 
skundėmės pasitraukusiais iš 
sportinės veiklos senaisiais veikė
jais, barėme jaunimą dėl jo apsi
leidimo. Konkretaus nieko nei 
pasakyta, nei padaryta.

Kietasprandžio pasirodymas
Va, šeštadienio rytinis posė

dis — jau skirtingas. Ne dėl dar
bų. Dėl žmonių. Jų buvo daugiau 
visur, ir klausytojų kėdėse, ir 
kalbėtojų tribūnoje. Geroką pus
valandį pavėlavus, sekcijos tvar
kytojas Br. Keturakis sukvietė 
puspenkto žmogaus simpoziumą. 
Kodėl puspenkto? Nagi, vienas iš 
jų net nežinojo, kad jis turįs da
lyvauti. Bet užtat simpoziume da
lyvavo “tough Lithuanian”. Tie-

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

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

WWVWVVWWWWVVWVVWW^

PRIEŠ 40 METŲ
1922 sausio mėnesio laikraščiai 

pirmuosiuose puslapiuose smul
kiai aprašinėjo didžiųjų jūros ga
lybių — Amerikos, Anglijos ir 
Japonijos — nusiginklavimo kon
ferencijos darbus ir džiaugėsi, 
kad pagaliau pasaulis tikrai eina 
taikos keliu ir karų bent šitame 
šimtmety nebūsią.

Apšildomi taksiai, cementiniai 
keliai už miestų buvo labai malo
ni naujiena amerikiečiams. Tais 
metais Fordas pardavė virš 5 mi
lijonų automobilių, ir jų kaina 
buvo pati žemiausia istorijoj — 
po 260 dolerių. Tų metų automo
biliai įsivedė ir langų valytuvus, 
bet juos operuoti reikėjo ranko-

j. maokiewiczI
:♦< NERVŲ LIGŲ J
£ SPECIALISTAS *

grįžo iš atostogų ir ‘j
pradeda darbą. ĮaĮ

25 Baliton Str., St. Kilda, Vic. 
H trie f: LB 4083 *

tyti bažnyčią.
Vyriausybė leido dviem kuni

gams statyti bažnyčią nuošalioje 
pelkių apylinkėje. Kunigai rinko 
pinigus visoje pavergtoje Lietu
voje. Bet ketveriems metams pra
slinkus, Sovietų Sąjungos polici
ja neleido bažnyčios konsekruoti.

Kunigas klebonas Povilonis ir 
jo vikaras Burneikis buvo nuteisti 
kalėti.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ $
| I USSR PER ŠVEDIJĄ $

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY | 
I 184. BROOK STREET. COOGEE. N.S.W.
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siog juokinga ir graudu, kada 
žmogus, niekur lietuviško sporto 
judėjimo eilėse nematytas per vi
są dešimtmetį, ateina posėdin ir 
pasakoja, kaip jo bijo visi šiauri
nės Chicagos juodukai ir kaip jis 
yra dėkingas šiam kraštui dėl 
prieglaudos. Kietas žmogus, bet
labai smulkūs pasigyrimai.

Be Z. Puzinausko simpoziume 
dalyvavo dalinai A. Tamulynas, 
Vyt. Grybauskas ir kt. Modera
torium bandė būti Br. Keturakis.

Apie ką kalbėtai Apie viską. 
Sakysim, kietasprandis lietuvis 
bandė filosofuoti, kviesdamas pa- 
gelbon tokį žymų, bet jau berods 
mirusį, sportininką kaip Hegeli. 
Grybauskas apšnekėjo problemą, 
iškilusią dėl individo .— sporti
ninko pasikeitimo laiko bėgyje. 
Kiti tvirtino apie būtinumą keisti 
veiklos būdą, jį daugiau priartin
ti realybei. Pavyzdžiui, buvo siū
lyta atsisakyti bereikalingo "am- 
basadoriavimo”, o visas jėgas 
telkti paskirų klubų parėmimui. 
Buvo siūlyta klubams ieškoti ga
limybių įsigyti nuosavybes. Buvo 
priminta, kad daugiau reikėtų 
kreipti dėmesį toms sporto ša
koms, kurios nėra populiarios ši
tame krašte, tuo būdu apsisan- 
gojant nuo klubo narių praradi
mo čionykštei sportinei veiklai.

Bendrai, buvo daug kalbėta; 
kaip ir kiekvienoje kitoje sekci
joje.

Tikėkimės, kad kongrese iškel
tosios mintys bei planai bus kon
krečiau apsvarstyti įvykstančiam 
sportininkų suvažiavime. O iškel
tosios problemos turėtų būti rim
tai išnagrinėtos bent sporto at
stovų ir darbuotojų suvažiavime. 
Jau vien tas pats faktas, kad 
Kultūros kongrese sportinio ju
dėjimo klausimas buvo net pačių 
vadovų ignoruojamas, parodo, 
jog sportininkai dar nėra įsipi- 
lietinę mūsų visuomenėje kaip ly
giateisis lietuvių kultūrinio gyve
nimo narys. (Dr.) 

mis. Cadilacas tais metais kaina
vo 3,150 dol., o metais prieš tai 
— 3,940 dol.

Plieno darbininkų darbo savai
tė buvo 63 valandų, bet H. For
das 891,000 darbininkų įvedė 40 
valandų savaitę, į valandą mokė
damas po 80 centų. Raštinių tar
nautojų atlyginimai: prityrusi 
stenografė į savaitę gaudavo apie 
15 dol.

Kainos: vyr. skrybėlės viduti
niškai 3.75 dol., vyr. kostiumas 
nuo 35 iki 5Ž> dol. Pajamų mo
kesčius reikėjo mokėti tik prade
dant 4,000 dol. uždarbiu į metus. 
Keturių asmenų šeima pvz. nuo 
10,000 dol. mokėjo tik 456 dol.

Vidutinis vyro amžius 1922 m. 
buvo 58.4, moterų — 61 metai 
(1959 — 66.9 ir 73). Nuo širdies 
ligų tais metais Amerikoje mirė 
125.000 žmonių, plaučių uždegi
mu — 120,000 , vėžiu — 73,000, 
džiova — 88,000. Buvo pradėta 
rekomenduoti apelsinų sunka, ku
rioj yra kažko labai naujo, ką 
pradėjo vadinti vitaminais.

Nebyliojo ekrano karalių buvo 
Rudolph Valentino, karalienės — 
Mary Pickford ir Pola Negri. 
Greta Garbo vardo niekas dar ne
žinojo.

John Kennedy Palm Beach, 
Floridoj, dar netiko nė vaikų dar
želiui, o jo žmona buvo negimus. 
Kapitonas D.D. Eisenhoweris su 
savo daliniu buvo Panamos ka
nalo zonoje.

-č. G.

5
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MOsų pastogė
AUSROS TUNTE

SUEIGA 
sueiga 

namuose, 
vai. p.p.,

IR

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE BANKSTOWN
PAS MUS TAUTINIŲ

ŠOKIŲ GRUPĖ
Adelaidėje Melbourno tau- 
šokių grupė nepasirodė,

Nors 
tinių - _ . 
bet tai nereiškia, kad jos nėra 
arba ji nedirba. Kadangi Mel
bourne tautinių šokių grupę su
daro daugiausiai studijuojantis 
jaunimas ir metų pabaigoje buvo 
užsiėmę egzaminais, tad ir nespė
jo tinkamai pasiruošti. Be to, tas 
pats jaunimas aktyviai reiškiasi 
ir kitose organizacijose.

Atkuriant tautinių šokių gru- 
{>ę, kurios ilgesnį laiką nebuvo 
manoma sudaryti vien tik dėl 

skirtingo jaunimo amžiaus, labai 
daug pasidarbavo apylinkės val
dybos narė kultūros reikalams 
p-lė Jūratė Normantaitė. Tauti
ni!! šokių vadove sutiko būti po
nia A. Karazijienė, kurią mes ge
rai pažįstame kaip nepamainomą 
pranešėją choro koncertuose. Tu
rėdama didelį pedagoginį patyri
mą ji spėjo jau sucementuoti 
gražią grupę, ir nėra abejonės, 
kad Melbournas neužilgo turės 
dar vieną mūsų tautinės kultū
ros reprezentatą — tautinių šo
kių grupę. (bz)

PAGERBTAS CHORO 
DIRIGENTAS 

K. KAVALIAUSKAS
Vasario 16 d. Bankstown 

navos salėje Dainos choro inicia
tyva buvo surengtas jaukus po
būvis pagerbiant choro dirigentą 
K. Kavaliauską jo 60-jo gimta
dienio proga. Buvo sukviesta virš 
80 svečių, jų tarpe visi choristai, 
visuomenininkai ir sukaktuvinin
ko bei choro bičiuliai.

Pobūvį pravedė choro adminis
tratorius p. B. Stašionis. Susėdus 
prie gausiai padengtų stalų iš
kilmingą vakarienę pradėjo p. 
Stašionio paprašytas kun. P. 
Butkus trumpa malda. Pats p. 
Stašionis savo išsamame žodyje 
apibūdino susirinkusiems sukak
tuvininką p. Kavaliauską, ypač 
pabrėždamas jo nuveiktus darbus 
liet, dainos srityje. Sugiedojus ju
biliato adresu “Ilgiausių metų” 
prasidėjo vaišės ir sveikinimai.

BLYNAI!

Dai-

Sukaktuvininką sveikino eilės 
tvarka: choro seniūnas Laurinai
tis, Krašto Valdybos p-kas p. I. Jo
naitis, kun. P. Butkus, visų tri
jų Sydney apylinkių vardu p. M. 
Zakaras, Krašto Kult Tarybos 
p-kas H. Keraitis, savanorių — 
kūrėjų vardu p. V. Šliogeris, 
Bankstowno Kult. Tarybos vardu 
p. A. Grinienė, Australijos Lietu
vių Metraščio redaktorius p. J. 
A. Jūragis, Karių Ramovės p.-kas 
p. J. Kapočius, Sydney Lietuvių 
Klubo “Lietuvių Namai” p-kas 
p. V. Simniškis, Rožyčių ir Bijū
nėlių vardu p. A. Plūkas, Banks- 
town savaitgalio mokyklos vedė
jas p. B. Genys, Kat. Kult. Drau
gijos p-kas p. A. Dirginčius, Mo
terų Soc. Globos Draugijos pir-kė 
p. O. Osinienė, p. Dr. A. Maura- 
gis, ir V. Kazokas. Sveikino raš
tu: Melbourno Lietuvių Dainos 
Sambūris, Newcastle lietuvių cho
ras, A. Danta su šeima, Grosai, 
Žukai iš Newcastle, Inžinierių 
Draugija ir Cabramatta apylin
kės Valdyba.

SKAUČIŲ
“Živilės" d-vės 

Bankstowno liet, 
rio mėn. 16 d. 2 
je Raj. vadeivė s. M. Osinaitė — 
Cox pristatė skautėms naujas va
doves. Tunto skaučių skyr. vedė
ja s. E. Laurinaitienė aiškino 
drausmės ir susiklausimo reikalin
gumą organizacijoj, po to sekė 
pora dainų.

Sagos įsiuvimą, pirmosios pa
galbos žaidimą ir pasirodymus 
įdomiai pravedė v. si. D. Skoru- 
lienė. Pasirodymų buvo ne mažiau 
kaip tunto sueigoje.

Skautė

įvyko 
vasa- 

kurio-

NAUJAS SKAUČIŲ VYČIŲ 
SKYRIAUS VEDĖJAS

LSB vadeivos pavestas, Rajono 
sk. vyčių skyriaus vedėjo parei-

Pabaigoje į visus dalyvius pra
bilo ir pats sukaktuvininkas p. 
Kavaliauskas padėkodamas svei
kinusiems ir pasižadėdamas kiek 
tik jėgos leis ir toliau darbuotis 
lietuviškame gyvenime.

Vakaras praėjo tikrai pakilio
je nuotaikoje. Reikia tik džiaug
tis, kad mes ne tik gebame nau
dotis mūsų nenuilstamų darbuoto
jų ir kultūrininkų darbais, bet 
surasdami vieną kitą progą drau
ge mokame ir juos pačius įver
tinti ir pagerbti.

BLYNAI! BLYNAI!

gas eina s.v.v.sl. R. Cibas. Skau
tų vyčių vienetų vadai įpareigo
jami teikti jam prašomas žinias.

VILKO AIDAS” 
1-sios sk. vyčių 

d-vės sueigos iš-

"GELEŽINIO
Po sekančios, 

Geležinio Vilko 
eis “Geležinio Vilko Aidas” Nr. 4. 
Jis bus siunčiamas vienišiems vy
čiams, gyvenantiems tolimesnėse 
vietose (negalintiems aktyviai da
lyvauti d-vės veikloje) ir tik at
sakiusiems į ankstyvesnį leidinį.

Inf

PAGERBTAS BUVĘS
RAJONO VADĄS . | 

Lietuvos Nepriklausomybės pa- 1 
skelbimo šventės proga Sydneju- .] 
je lankėsi buvęs ilgametis Skau- | 
tų Brolijos Australijos Rajono | 
vadas v.s. Antanas Krausas. Mi- ] 
nėjimo dieną (17.2.63) tuoj po s 
pamaldų Aušros Tunto tuntininko į 
s.v.v.sl. A. Alčiausko pakviestas - 
prie išsirikiavusių skautų atvyko į 
v.s. A. Krausas. Svečias pasvei- | 
kino skautus šventės proga ir pa
linkėjo visiems išaugti gerais lie
tuviais. Už gražius linkėjimus 1 
aušriečiai atsakė skautišku ačiū.

Tą dieną v.s. A. Krausas skaitė 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga paskaitą bendrame mi
nėjime.

KAZIUKO MUGĖ

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Socialinės Globos Moterų D-ja 

Melbourne laukia mielų tautiečių 
atsilankant į jos ruošiamą links
mą Užgavėnių blynų pobūvį, va
sario mėn. 23 dieną (šetadienj), 
Lietuvių Namuose, 12 Francis Gr. 
Thornbury. Veiks turtingas bu
fetas. Pradžia 7 vai. vakaro.

SYDNEY
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

SYDNEJUJE
Sydney Apylinkės Valdyba ne

priklausomybės šventės minėjimą 
surengė sekmadienį, vasario 17 d. 
St. Benedict’s bažnyčioje ta pro
ga kun. P. Butkus laikė iškilmin
gas pamaldas, kurių metu giedojo 
Dainos choras, šventės proga kun. 
Butkus pasakė gilų ir turiningą 
pamokslą.

Pats minėjimas vyko ten pat 
esančioje parapijos salėje, kurį 
pradėjo apyl. p-kas p. H. Stošius 
trumpu žodžiu ir tylos minute pa
gerbiant visus žuvusius už Lietu
vos laisvę. Paskaitą skaitė atvy
kęs svečias iš Melbourno p. An
tanas Krausas, kuris savo žody
je kvietė visus dėtis prie Lietu
vos atstatymo statydamas pavyz
džiu mūsų laisvės kovotojus, kul
tūrininkus. Gausiai susirinkusių 
sydnėjiškių svečio žodis buvo la
bai šiltai priimtas.

Toliau sekė pavergtos Lietuvos 
gyvasis paveikslas, kurį insceni
zavo skautai. Jo metu p-lė D. Gro
saitė jautriai padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraštį “Kur tu, 
Lietuva?”. Tautinių šokių grupė 
pašoko du šokius ir Antanas Ga- 
siūnas padeklamavo ištrauką iš 
Balio Sruogos dramos “Kazimie
ras Sapiega”. Minėjimas užbaig
tas Dainos choro dainomis ir Tau- 
■tos himnu, kurį drauge su choru 
giedojo visi dalyviai. Pranešėja 
— Dalia Grosaitė. Reikia pasi
džiaugti, kad šiais metais minėji
mas ouvo suruoštas daug įspū
dingiau ir sklandžiau, negu kitais

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
VASARIO 23 D. 7.30 VAL.

BANKSTOWN DAINAVOS SALĖJE RENGIA TRADICINI UŽGAVĖNIŲ

BLYNU
Bus geras bufetas, Užgavėnių blynai, loterija su daugybe vertingą fantų, priziniai šokiai — 

valsas ir tvistas.
GROS GERA KONTINENT ALINĖ KAPELA SU SOLO DAINOMIS.

įėjimas suaugusiems 12 šil.
moksleiviams 5 šil.

kartais. Stebėtina tik, kodėl turė
dami savo erdvius namus, kaip 
Dainavos salė, kurioje visi mi
nėjimo dalyviai galėjo lengvai 
tilpti, būtinai šia iškilminga pro
ga einame į svetimas patalpas?

KILNUS DARBAS
Vasario 1 7d. Nepriklausomybės 

šventės minėjimo aieną tuoj po 
iškilmingų pamaldų St. Benedict 
bažnyčios šventoriuje Sydney Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos Valdyba pravedė rink
liavą sušelpti Matulių šeimai, ku
rios vyriausias sūnus ir šeimos 
duonpelnys Antanas pereitą tre
čiadienį staiga mirė.

Talkininkaujant visai eilei po
nių buvo šiam tikslui surinkta 67 
svarai ir vienas šilingas. Kitoje 
vietoje tą pačią dieną šiam tikslui 
buvo surinkta dar 4 svarai, viso 
£71.1.0.

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijos Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems šiai ne
laimingai šeimai aukojusiems ir 
taip pat šioje rnklavoje talkinin
kavusioms ponioms.

Drauge kreipiamės ir į kitus 
lietuvius, kurie sutikę šią nelai
mės ištiktą šeimą pareimti, pri
siųsti savo auką Draugijos Val
dybos iždininkei p. T. Zakarevi
čienei drauge nurodant, kam pi
nigai skiriami. Adresas: T. Zaka
revičienė, 204 Hector Str., Sef
ton, N.S.W.

Liūdesio valandoje, 
mirus jūrų skautui

ANTANUI MATULIUI,
tėvelius, brolį, gimines, užjaučiame ir drauge liūdime.

Sydnėjaus Skautų-čių
“Aušros” Tuntas

Netikėtai mirus ANTANUI MATULIUI,

nuoširdžiai užjaučiame jo tėvelius, brolį ir

artimuosius.

Zarembų šeima

Gilaus liūdesio valandoje 
VACLOVĄ, JADVYGĄ MICKUS 

ir ANTANĄ MICKŲ 
mielai mamytei, uošvei ir senelei mirus 
nuoširdžiai užjausdami drauge liūdime

Penkaitią irimą

VAKAR A

PRANEŠIMAS KAZIUKO 
MŪGĖS REIKALU

Kaziuko tradicinė mugė įvyks 
kovo 3 d., sekmadienį, tuoj po pa
maldų Bansktown Dainavos salė
je. Pamaldos taip pat bus laiko
mos Bankstowne 11 vai. ryto St. 
Brendan bažnyčioje, kuri yra 
prie Northam Avė. ir Cambridge 
Ave. sankryžos (Gregory Map 
54).

Prašome gerb. visuomenę kaip 
ii kasmet prisidėti prie mugės 
organizavimo. Kas turi raštuotų 
tautinių audinių, juostų, siuvinė
tų staltiesių, mezginių, gintaro, 
metalo, medžio ar keramikos iš
dirbinių, malonėkite išstatyti mu
gėje.

Eksponatus pristatyti iš ryto 
kovo 3 d. į Dainavos salę. Kas ne
turi transporto priemonių, prane
ša telefonu 79-2183, stengsimės 
parūpinti (taip pat ir kitais rei
kalais kreiptis čia paduotu tele
fonu). Drauge prašome paaukoti 
loterijai fantų, kuriuos įteikti p. 
B. GeWiui ar prstatyti kovo 3 d. 
iš ryto į Dainavos salę.

Šiais metais mugės metu p. 
Otto Butkuss pažadėjęs duoti ma- 
gikos seansą. Nepraleiskite progos 
l>amatyti šį įdomų programos 
punktą.

Atsilankiusieji turės progos iš
bandyti laimę prie laimės rato ar 
turtingoj loterijoj. Veiks bufetas, 
kur bus gaunamas alus ir Vais
vandeniai. Kviečiame kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Pelno dalis būs 
skiriama kaip įnašas Bankstowno 
namams paremti.
A.L. Kataliką Kultūros Draugijos

Valdyba ............

GERI ATSAKYMAI
— Prašau pasakyti susisiekimo 

priemonę, kuria dažniausiai nau
dojamės? — sako mokytojas.

— Kojos, pone mokytojau, — 
skuba atsakyti mokinys.

— O dabar pasakykit, kokių 
yra kūnų, kurie netirpsta vande
nyje.

— Žuvys, pone mokytojau!

STOVINTI MOTERIS

Du vyrai sėdėjo žmonių per
pildytame autobuse.

— Kas tau yra? Kodėl tu už
simerkęs — klausia vienas kitą.
— Ar tu nesergi?

— Ne, aš sveikas, — sako šis,
— tik negaliu žiūrėti, kad moterys 
stovi.

VALDYBA

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pereitą trečiadienį (vasario 13 

d.) Sydney ligoninėje mirė jau
nas lietuvis Antanas Matulis, 25 
m. amžiaus. Vaikinas buvo visai 
sveikas ir keletą dienų prieš tai 
krito apalpęs nuo karščio atlikda
mas kariuomenės pratimus per 
karinį apmokymą. Velioniui buvo 
bandyta suteikti greitąją pagalbą 
vietoje, ir vėliau buvo nugaben
tas j ligoninę, kur po poros dienų 
mirė netagavęs sąmonės. Palaido
tas vasario 16 d. Rookwood kapi
nėse.

Vieni į pajūrį, kiti iš jo. S. Bal- 
tramijūnui, kuris dabar, sulaukęs 
60 m., laikytinas pilnai subrendu
siu jaunuoliu, atsibodo sūrus van
duo Thiroul pakraštyje, praleido 
savo atostogas kalnuose p. Vale
vičiaus viešbutyje Mėlynųjų Kal
nų papėdėje, kai tuo tarpu kiti 
sydnejiškiai gyveno jo namuose 
ir mirko vandenyje.

Vasario 23 — 25 d. d. Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Melbourno Skyrius ruošia akade
minį svaitgalį gamtoje prie Twin 
Lakes netoli Ballan miestelio apie 
58 mylios nuo Melbourne. Savait
galio diskusijų tema: “Grįžimas į 
gamtą”. Visi vietos lietuviai stu
dentai kviečiami gausiai dalyvau
ti. Mielai laukiami svečiai ir iš 
kitų Sąjungos skyrių. Vykstan
tieji prašomi registruotis iš anks
to pas Melbourno skyriaus sekre
torę Jūratę Normantaitę 168 Ni
cholson Str., E. Coburg, arba 
skambinti telefonu 35 — 5748. 
Dalyviai sumoka po vieną svarą 
mokesčio už nakvynes.

v Kovo 10 d. 10 vai. ryto Banks
towno savaitgalio mokykla pra
deda savo mokslo metus. Visi apy
linkėje ir toliau gyveną tėvai pra
šomi tą dieną pristatyti savo vai
kus į mokyklą. Kiek teko patirti 
Bankstowno savaitgalio mokyklo
je šiais metais sutiko dirbti ir 
kun. P. Butkus.

Tą pačią dieną 
tus pradeda ir Ci 
vių savaitgalio 
mas 10 vai.

j savo mokslo me- 
Camperdown lietu- 
mokykla. Atidary-

MANĖ, KAD ŽMONA
— Ką tu padarei! — bara žmo

na vyrą, kuris grįžo šiek tiek 
įkaušęs. — Dėl tavęs mūsų tar
naitė išėjo.

— Dėl manęs? Negali būti!
— Na, tu gi telefonu išplūdai 

ją paskutiniais žodžiais.
— Tikras nesusipratimas! O aš 

maniau, kad kalbuosi su tavim.

MOTERŲ

Dantų gydytoja Laima Zarem
baitė dalyvaudama Jūros dienoje 
taip susižavėjo Wollongong pap
lūdimais, kad nutarė ten pasilikti 
dar dviem savaitėm, patogiai įsi
taisydama pas Bulli burmistrą M. 
Gailiūną. Retkarčiais, kai nusi
bosdavo vanduo, važiuodavo į 
mokyklas patikrinti vaikų dantų.

*
“Būti lietuviu yra didelė gar

bė”, skelbia Wollongong australų 
vaikai, nes lietuvių vaikai su J. 
Bačiūnų buvo nufotografuoti ir 
paskelbti vietos laikraščio pirma
me puslapyje, tuo tarpu austra- 
liukai tokios progos neturi.

Piknikų ir svečių (įskaitant ir 
p.p. Bačiūnus) išjudinta Wollon
gong apylinkės valdyba susigundė 
veikti ir pradėjo paruošiamuosius 
darbus apylinkės dešimtmečio pa
minėjimui, kuris numatomas bir
želio mėnesio pabaigoje.

Jaunieji Blokai apleidę 
guotuosius Kalnus nutupė 
Wollongong.— Depto. Per 
pą laiką spėjo susipažinti -su vie
tos ir apylinkės lietuviais ir daly
vauti keliuose parengimuose. Wo- 
llongongiškiai Jurgį Bloką ypa
tingai, respektuoja, nes, esą, nuo 
jo priklauso, ar Wollongong bus 
apšviestas, ar skendės tamsybėse.

Sekmadienį, vasario 24 d. Syd
ney Sporto Klubas Kovas Red
fern Lietuvių namuose rengia 
jaukų ir linksmą šokių vakarą. 
Visi maloniai kviečiami ateiti ir 
smagiai padalyvauti paskutinia
me parengime prieš Velykas. Pra
džia 6 vai. vak.

Snie- 
netoli 
trum-

Š.m. vasario 10 d. 3 vai. p.p. 
Dainavos salėje Bankstowne įvyko 
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugijos visuotinis susi
rinkimas.

Drauguos pirmininkė p. O. Osi
nienė, atidarius susirinkimą su
dėtingos dienotvarkės paskaity
mu, sudarė prezidiumą ir davė 
išsamų pranešimą apie nuveiktus 
darbus metų bėgyje; pasidžiaugė 
narių veiklumu, padėkojo visoms 
už uolų darbą, kurio nė viena ne
vengia. Nors ponios Mironienės 
nebuvo, p. Osinienė išskaičiavo jos 
darbus, nuveiktus Draugijos labui 
ir palinkėjo laimingos kelionės 
Amerikon. Tap pat ypatingą pa
dėką išreiškė Valdybos narei p. 
O. Baužienei, kuri, būdama “se
na” šio krašto gyventoja ir pui
kiai pažindama įvairias Australi
jos įstaigų taisykles ir įstatus, 
sudaro sąlygas tinkamai (teisiš
kai) įsijungti į australų labdarin
gų draugijų tarpą; nuolat įneša 
sveikų idėjų Draugijos veiklai 
pagyvinti.

Draugijos sekretorei p. L. Ga- 
siūnienei perskaičius pereito vi
suotinio susirinkimo protokolą, 
kurį visos, be pataisų, priėmė iž
dininkė p. Zakarevičienė sklan
džiai išdėstė finansinę Draugijos 
padėtį, kuri, banko sąskaitoje, 
sumuojasi trimis patraukliais 
skaičiais. Visos narės karštai nu- 
plojo ne vien sumos svarumą bet 
ir aišku iždininkės minčių dėsty
mą, o taip pat ir Valdybų suma
numą tai sumai sudaryti.

Po to sekė pasitarimai dėl tra
dicinio blynų vakaro, įvykstančio 
vasario 23 d. 7-30 vai. vak. Na
rėms teko pasiskirstyti įvairio
mis pareigomis, tačiau visa vyko 
sklandžiai ir greitai sumaniai pir
mininkaujant p. T. Reisgienei.

Oficialiai susirinkimo daliai pa
sibaigus, prasidėjo neoficialioji 
prie skanių suneštinių sviestainių, 
pyragaičių, ledų, limonado ir 
alaus. Prisijungus ir vyrams, ku-

Savo 60-jo gimtadienio proga 
p. K. Kavaliauskas neoficialiai 
pasižadėjo toliau jau nebesenti. 
Jo pagerbimo pobūvio metu dau
gelis viešai ir slaptai stebėjosi, 
kodėl p. Kavaliauskas taip jaunai 
atrodo. Paslaptį atskleidė p. Mau- 
ragis sakydamas, kad kas dainuo
ja, tas nesensta, o kiti seni bū
dami įstoję dainuoti į chorą atjau
nėjo.

VEIKLA
rie šiai neoficialiai daliai buvo 
kviesti, laikas prasitęsė iki vėly
vo vakaro, besišnekučiuojant apie 
būsimą blynų vakarą, pasiskirtas 
jame pareigas ir loteriją, kuriai 
suaukoti fantai užėmė kelis sta
lus.

Visoms narėms susirinkimas 
patiko, nes jame vyravo jauki, 
lietuviško nuoširdumo nuotaika. 
Tikimasi netrukus 
tokio pat pobūdžio

sušaukti vėl 
susirinkimą. 

a.l.

BLYNŲTRADICINIS
VAKARAS

Sydney Lietuvių Moterų 
GI. Draugjia ruošia tradicinį 
nų vakarą š.m. vasario mėn. 23 
d. 7-30 vai. vak. Dainavos salėje, 
Bankstowne.

Gros gera, europietiška kapela. 
Loterija bus turtinga įvairiais, 
vertingais fantais. Gi blynų sve
čiai galės sočiai atsivalgyti, nes

Soc. 
bly-

Amerikietis lietuvis Walter 
Rask-Rasčiauskas, kuris su Po- 
džiūnu ir žalga turi Čikagoje mi
lijoninės vertės motelį “Ranch” 
namuose buvo užpultas trijų ne
grų plėšikų, kurie iš kasos pasi
grobė pinigus ir pabėgo. Ras- 
čiauskas bėgančius plėšikus ap
šaudė ir vieną sužeidė. Kol poli
cija jieško plėšikų, Walter keliau
ja po pasaulį.

Prieš metus jis buvo Australi
joje ir matėsi su Sydney lietu
viais Bankstown namuose.

Ku-ka

jų bus su: sviestu, grietine, ka
rališka silke ir kaviaru. Veiks 
bufetas su įvairiais valgiais ir gė
rimais.

Vakaro metu bus skelbiami du 
šokių konkursai: valso ir twisto.

Visuotinas Draugijos narių su
sirinkimas vasario mėn. 10 d. vi
sus vakaro pasiruošimus išsamiai 
aptarė; narės pasiskirstė parei
gomis, kurias, vakaro metu, stro
piai atliks.

Kiekvienas svečias bus labai 
laukiamas ir sutinkamas su lietu
višku nuoširdumu. Vakaras bus 
pravestas įdomiai — jaukios nuo
taikos ženkle. Svečiai ilgai prisi
mins pakilią nuotaiką, sukeltą ge
ros muzikos, skanių blynų ir lai
mėtų fantų.

Taigi kviečiam visus, kurie no
rėtų vakarą praleisti maloniai ir 
džiugiai.

VALDYBA

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 
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