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PRENUMERATA ADRESUOJAMA
MŪSŲ PASTOGĖ

Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
Administracijos tel.i 649 9062

PRENUMERATA

2/-
ir 
ta

Ištisiems metams — 
£ 4.0.0.

Pusei metų — £2.0.0 
Trims minėsiantis 

£ 1.10.0
Atskiras nr. —
N. Zelandijoje 
Anglijoje kaina 
pati. Kituose kraš
tuose — £ 5.0.0 me
tams.

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI

1 colis par 1 skilti 
12/-

Bendruomeniniai 
10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai — 1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 
nuolaida.
Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

Nf. 12 (726) Penkiolikti metai.

KĄ DUODA 
TAUTA

Kiekviena tauta gyvenime įsi- 
pilietina tik tada, kai ji būna 
jau susikrovusi neabejotiną sa
vo kultūrinį lobį. Tada ji laiko
ma išaugusi ii genčių bei kilčių 
amžiaus ir kaip tokia lygiateisiai 
rikiuojasi kultūringų tautų ben
druomenėm

Lietuvių tauta per Šimtmečius 
įsigijo savitą veidą, susikrovė sa
vo kultūrinius turtus, kuriais 
mes galime pagrįstai didžiuotis 
prieš kitus. Mūsų tautos nueita
sis kelias — istorija, mūsų kal
ba, mūsų kūryba — visa tai au
ga ir kraunasi per kartų kartas 
ligi mūsų dienų. Juo tauta savo 
kultūrinėm vertybėm turtinges
nė, juo turtingesni ir atskiri jos 
nariai. Tik tautoje ir jos kultū
roje žmogus išauga ir subręsta 
kaip asmuo, įgyja savaimingą 
charakterį, suformuoja savo są
monę ir dvasią. Nėra šiandie pa
saulyje kultūringo žmogaus, ku
ris nepriklausytų kuriai nors tau
tai. Kiniečiai savo amžių skaito 
ne tik nuo savo gimimo dienos, 
bet įskaito ir tuos laikus, kada 
siekia jų tautinės kultūros istori
ja, ir visai pagrįstai, nes jie yra 
teisėti paveldėtojai ir tesėjai tos 
kultūros, kurią per šimtmečius 
kūrė jų tėvai. Tai yra asmens sa
vybės.

Laukinis žmogus nėra asmuo, 
jis yra bevardis, jis yra nuogas. 
Tauta žmogui per savo kultūrų 
uždeda drabužį, jį aprengia, jį 
puošia, jį paženklina, jį padaro 
asmeniu, jį išaugina kultūringa 
būtybe. Tai yra neįkainuojamos 
vertės turtas, kuris padaro mūsų 
gyvenimą sąmoningą ir prasmin
gą-

Tokiais tautos dvasiniais tur
tais apdovanoti noromis ar ne
noromis išsileidome į pasaulį. Ir 
keista, nepraslinkus nė dvide
šimčiai metų daugelis mūsų spė
jo tuos atsivežtus tautinius lo
bius išbarstyti, kiti net patys 
skubinosi kuo greičiau iš to tau
tinio lietuviško rūbo išsivilkti, iš 
šimtmečiais austo ir siuvinėto 
apdaro, kuris skyrė mus iš visų 
kitų ir ženklino mus lietuviais. 
O tai ženklas, kad mes neįverti
nome arba neįvertiname šių tau
tinių vertybių, jų netaupome ar
ba net išsižadame. Atsisakymas 
savo tautinei priklausomybei yra 
ne kas kita, kaip išsivilkimas iš 
minėto tautinio apdaro, apsinuo
ginimas, grįžimas į aną bevardę 
žmogiškąją lytį, kurią mes šian
die pavadintume primityviąja 
būtimi. Išsivilkti, arba tikriau 
išsižadėti to, ką tauta tau davė 
ir kaip išaugino, nėra taip sun
ku, tačiau įsigyti naują vardą, 
laimėti priklausomumą naujai 
tautybei yra tiesiog neįmanoma, 
ypač kartą vienai priklausius. 
Toks bandymas savęs atsižadė
jus prie kitų pritapti prilygsta 
vaiko pastangoms apsivilkti su
augusio rūbais ir vaidinti suau
gusį. Tai yra bergždžios pastan
gos, kurias kiti išjuoks, o savieji 
paniekins.

Kartą susikurtoji tautinė as
menybė visados yra kitų jei ne 
gerbiama, tai mažiausiai respek
tuojama, bet niekas nesiskaito 
su tuo, kuris tautinių kultūrų 
keitimą ima lygiai taip, kaip per- 
sivilkimą nauja eilute. Bet juk 
tai yra ne kas kita, kaip tik ban
dymas vaidinti kažką kitą išsi
žadėjus savęs. Bet ar tai įmano
ma? Geras aktorius sukuria sce
noje įtikimus charakterius, ta-

GYVOSIOS DVASIOS VEIDRODIS
(AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTIS KULTŪRININKO RANKOSE) 

Rašo Povilas Sirgedas, U.S.A.

Praėjusiais metais Bronys Rai
la kažkuria proga “Dirvoje” ra
šė: “Pagal senų tradicijų, lietu
viai laukia, kad mūsų tautos dar
bų istorijų aprašytų svetimieji, o 
paskui pyksta, kad ne taip švie
siai aprašė. Lietuviai ilgų laikų 
tingėjo mokytis lietuviškai rašy
ti. Vėliau, išmokę, tingėjo ir te- 
betingi rašyti ir šimtai mūsų to
limesnės, netolimos praeities ir 
net dabarties sūkurių liko ir lie
ka laiko tėkmėje be rėmų. Tie
sa, laikraščiuose mes visi geriau 
ar blogiau rašome savo laikų ir 
aplinkos istorijų. Bet laikraščiai 
greičiau sutrūnija ir paskui daug 
sunkiau sugaudomi, kaip e kny
gos.”

Prisimenant pilnus spragų sve
timųjų rašytus mūsų tautos isto
rijos šaltinius ir matant kaip 
daugelis, kartais ir svarbios rei
kšmės, lietuviškojo gyvenimo į- 
vykių palieka neužfiksuoti atei
čiai, reikia pripažinti šių žodžių 
teisingumų. Laikas, kaip dykumų 
smėlis, užpusto mūsų nueitus 
pėdsakus, ir pasilieka didelė, ne
byli tyluma. Jei, kaip sako filo
sofai, tautos istorija yra instru
mentas ir kiekvienas įvykis — to

įvykiai
Prieš porų savaičių Indonezi

joje išsiveržęs Agung vulkanas 
nusinešė daugiau kaip 1.100 gy
vybių. Šiuo metu vulkanas apri
męs, bet tikimasi daugiau išsi
veržimų. Bal salos, kurioje tas 
vulkanas yra, gyventoja iš pavo
jingų vietų evakuojami.

★
Norvegų prekinis laivas pa

skendo su 32 jūriniinkais Atlan
to vandenyne maždaug 80 mylių 
nuo Šiaurinės Afrikos pakraščių.

★
Prezidentas Kennedy gegužio 

ar birželi: mėn. vizituos Vak. Vo
kietijų ir Italiją. Greičiausiai 
aplankys r Berlynu.

★
Pereitais metais į Australijų 

imigravo vien tik italų 15.594. Iš 
viso į Australijų pernai atvyko 
90.464 ateiviai, iš jų 40.341 iš 
British Commonwealth kraštų.

čiau visi žino, kad tai yra tik 
vaidyba, bet ne gyvenimas.

Išsižadėjimas savo tautinio 
priklausomumo ir tų tautinės 
kultūros šimtmečiais sukurtų 
vertybių, kurias mes paveldėji
mo keliu perėmėme iš savo tė
vų yra lygu išsižadėjimui pačių 
savęs. Tą gali padaryti tik tas, 
kuris nėra pilnai įsisąmoninęs 
kultūrinio tęstinumo tautoje ir 
kuris pateisina savo gyvenimą 
tik vitalinių reikalavimų patenki
nimu. Tiesa, sunki mūsų būklė, 
kada mes svetur neturime atra
mos, o turime tik pastikėti sa
vomis jėgomis, bet juk ši tragiš
ka būsena juo prasmingesnė ir 
žmogiškai sąmoningesnė, nes tai 
yra mūsų bandymo ir ištvermin
gumo kelias. Nebūkime tais sū
numis palaidūnais, kuriuos tau
ta išleido turtingai aprengtus ir 
aprūpintus, o grįžtume viską 
praradę, nuogi, tuščiomis ranko
mis.

V.K. 

instrumento styga, tai, žvelgda
mi j išblaškytų pasaulyje lietu
vių tautos dalelių — tremtinių 
bendruomenių — išnykstančius 
buvimo pėdsakus, turime pasaky
ti, kad nemažai mūsų istorijos 
instrumento stygų yra nutruku
sios arba skamba tik prislopinta 
garsu. Dėl to yra didžiai bran
gintinos ir įvertintos pastan
gos parašyti dabarties lietuvių 
tremtinių istorijų, kol dar tebėra 
gyvi įvykių liudininkai' ir dar nė
ra pamiršti istoriniai faktai, ku
rie sudaro išblaškytų tautinių 
grupių buvimo tikslų, siekimus 
ir prasmę.

Yra tikrai džiuginantis reiški
nys, kad Australijos lietuviai, iš
leisdami savo visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos metraštį, ne 
tiktai įtempė istorinę stygų, bet 
ir suskambino jų garsiai, tvirtai 
ir galingai.

Jau ir mes čia, Amerikoje, su
žinojome, kad tolimieji Australi
jos lietuviai pagaliau prašneko 
laisvajam pasauliui apie savo 
tremties dalių, savo darbų ir sa
vo kultūrinius laimėjimus. Pra
šneko gana didingai ir išsamiai, 
paskleisdami gyvastingus savo is

Be minėtų pažymėtini skaičiai: 
graikų 11.960, jugoslavų 4.267, 
vokiečių 2924, olandų 2189 ir ma
žiau iš kitur.

★
Prancūzija savi atominių ban

dymų laukus įrengė Saharoje. 
Alžerijos šaltiniai skelbia, kad 
jau kovo 19 d. buvo užregistruoti 
pirmieji sprogdinimai.

★
Kovo 20 d. Šveicarijos Alpėse 

sudužo Saudi Arabijos karaliaus 
lėktuvas ir žuvo 16 žmonių. Lėk
tuve nieko iš karališkos šeimos 
nebuvo.

★
Minint Stalino mirties dešimt

mečio sukaktį tik vienas atsirado 
ant jo kapo uždėjęs gėlių. Užsie
nyje iškilmingiausiai' paminėta 
šioji sukaktis Albanijoje.

Profesinės
Vasario 19 d. Vilniaus filhar

monijos patalpose Vilniaus mode
lių namai buvo surengę specialių 
darbo drabužių naujausių modelių 
parodų. Dail. Lisauskienė Vil
niaus radijo bendradarbiui paaiš
kino, kad, gircįi, auganti darbo 
žmonių gerovė, tad mūsų žmonės 
turį gražiai atrodyti ne tik gat
vėje, teatre, bet ir darbe. Esu 
jau paruošti drabužiai žvejams. 
Ji norėtų, kad ir įmonėse darbi
ninkai visi būtų apsirengę vieno
dai, kukliai, su įmonės emblema 
ant kišenėlės. Norima specialių 
aprangų pasiūlyti ir Lietuvos kol- 
chozininkams. Nuo vasario 25 d. 
Maskvoje buvo sprendžiami dar
bo drabužių klausimai, tačiau su
sidurta su sunkumais — sunku 
rasti medžiagų, kuri būtų stipri, 
neblunkančios, patvarios spalvos, 
nesiglamžytų. Į Maskvų buvo nu
vežti ir Lietuvoje sukurti mode
liai darbo drabužiams. (E) 

torinio ir kūrybinio žodžio vai
nikus, neseniai išleistame Aust
ralijos Lietuvių Metraštyje, šis 
liuksusinis, 292 puslapių, gausiai 
ir meniškai iliustruotas leidinys 
yra ne tik religinės, visuomeninės 
ir kultūrinės veiklos išsamus pa
vaizdavimas, bet ir didele savo 
dalimi Australijos lietuvių rašy
tojų ir literatų kūrybos antolo
gija ir lietuvių dailininkų darbų 
meniškas albumas. Tai brangi ir 
vertinga knyga. Vertinga ne vien 
tik Australijos lietuviui, bet ir 
užjūrių broliams, istorinio ir kū
rybinio lietuviškojo žodžio mėgė
jams.

Dažnai menu Australijų...
Menu pagal ten išgyventas die

nas. Dienas kasdienines ir šven
tines. Prisimenu, kad ir Austra
lijos lietuvių gyvenime ne visuo
met saulė švietė... Bet taip pat 
ne visuomet ir perkūnijos tran
kėsi. Ir Australijoje lietuviškos 
organizacijos, spauda bei paskiri 
kultūrininkai skirtingomis nuo
taikomis išgyvendavome ir rea
guodavome į kasdieninius ir kul
tūrinius lietuviškojo veikimo pa
sireiškimus. Manding, tikras lie
tuvis, nesvarbu koks jis bebūtų 
— ar tai žemaitis, ar tai augštai- 
tis, suvalkietis ar net ir dzūkas, 
vienokio ar kitokio politinio bei 
idėjinio nusistatymo — visuomet 
ir visur lieka lietuvis. Ir kai svar
besnis bei gyvybinis lietuviškas 
reikalas iškyla, vėl sandara ir 
nuoširdžia lietuviška talka atsie
kiami žymūs, ne vienų dienų tve
riantys kultūi-iniai laimėjimai.

Ir kai jau keliasdešimtų kartų 
vartau metraštį, vis giliau įsitiki
nu kad jis pateikia pilnų, neme
luotų ir neiškreiptų Australijos 
lietuvių visokeriopo veikimo vei
dų bei charakterį. Tai savos rū
šies didingas paminklas lietuviui 
pionieriui, tremties dalios nu
blokštam į tolimųjų Australijų.

Į metraštį telpa visos lietuviš
kojo veikimo šakos bei pasireiš
kimai — ir menas, ir literatūra, 
ir fizinis auklėjimas bei sportas, 
ir teatras ir daina, ir tautiniai 
šokiai, ir lituanistinės savaitgalio 
mokyklos, ir religinė bei parapi
nė veikla, ir Australijos Lietuvių

uniformos
ST. MOTUZO DROŽINIAI 

SUKĖLĖ VOKIEČIŲ DĖMESĮ
Vasario 16 d. proga Vechtoje, 

senelių prieglaudoje surengtoji 
Stasio Motuzo medžio drožinių 
paroda atkreipė nemažų vokiečių 
visuomenės ir spaudos dėmesį. 
Oldenburge leidžiami laikraščiai, 
pvz. “Oldenburgische Volkszei- 
tung”, “Unser Oldenburger 
Muensterland im Tagesspiegel”, 
Muensterio vyskupijos savaitraš
tis “Kirchen Leben” paskelbė il
gus parodos aprašymus su St. 
Motuzo drožinių foto nuotrauko
mis. Ta proga plačiau parašyta 
ir apie Lietuvų, paminėta St. Mo
tuzo veikla Lietuvoje ir išeivijo
je, priminta, kad Vechtos senelių 
prieglaudoje gyvena 27 lietuviai. 
Drožinių parodos metu Vechtoje, 
lietuviai ir vokiečiai parodos lan
kytojai Tautos Fondui paaukojo 
178 DM. (E)

ŠIS M.P. NUMERIS
dalinai yra įkirta* ALB Newcastle apylinkės dešimtmečio sukaktie* 
paminėjimui. Visų patiektų medžiagų parūpino Newcastle apylinkės 
valdybos nary* Dr. M. Šeškus. Drauge šiam numeriui išleisti 
prisidėjo ir savo kuklia auka šie Newcastle apylinkės lietuviai: Dr. 
V. Doniela — £5, Newcastle Apyl. V-ba £2, S. Paulauskas £1.10.0, 
Dr. V. Kišonas — 1.1.0, P. Brūzga — £1, J. Česnaiti* £1, M. Šeškus 
£1, S. Žukas — £1, J. Paulauskas £1, P. Bernatavičius £1, V. Barš- 
tienė £0.15.0, V. Christensen — £0.10.0, S. Zienius — £0.10.0, R. Dum- 
šaitė — £0.10.0, O. Zitikienė — £0.10.0, Alf. Bajeli* — £0.10.0, M. 
Rimgaudienė — £0.10.0, Alg. Bajelis — £0.10.0, B. Zakarauskas — 
£0.2.0, H. Zakarauskas — £0.2.0. Viso gauta £20.0.0.
<5ia pat reiškiame nuiširdži, padėkų ALB Newcastle Apylinkės Val
dybai už šio specialaus numerio ir aukų suorganizavimų, Dr. M. Šeš
kui už rūpestingai sukauptų medžiagų ir mieliems aukotojams už 
sudėtas aukas.

Mūsų Pastogės Redakcija ir Administracija

REDAKCIJOS PASTABA: Dr. M. Šeškus savo laiške M.P. Re
dakcijai sųryšyje su jo paskelbtu straipsniu “Newcastelio lietuvių 
dešimtmečio veiklos kelias” Tėviškė* Aidų numeryje 12 (š.m. kovo 
19 d.) taip rašo: “Pranešu, kad “Tėviškės Aidų 12 nr. įdėtas straips
ni* “Newcastle lietuvių veiklas dešimtmečio kelias” su mano parašu 
yra BE MANO SUTIKIMO.

Newcastle lietuvių kapeliono S. Gaidelio prašoma* sutikau duo
ti jam “Mūsų Pastogei” siunčiamos 10-čio veiklos apžvalgos kopijų, 
kad jis, kun. Gaidelis, galėtų pasinaudoti mano surinktais faktais ir 
žiniomis. Kųn. Gaidelis prižadėjo pasinaudoti tik faktais ir žiniomis. 
Aš nekuomet negalvojau, kad kun. S. Gaidelis leis tų kopijų atspaus
dinti “Tėviškės Aiduose” ištisai ir su mano parašu.”

Tuo pačiu reikalu Newcastle apylinkės Valdybos p-ka* p. P, 
Brūzga taip pasisako; "... Tas straipsnis buvo skirtas grynai "Mūsų 
Pastogei”, buvo Apylinkės Valdybos aprobuotas ir posėdyje priim
tas, todėl ir negalėjo -būti spausdinamas kur kitur. Ponio* Rirngau- 
dienės straipsnis, tilpę.* Tėvišku* Aiduose taip pat buvo Valdybos po
sėdyje skaitomas ir priimtas. Kaip jo nuorašas pateko į “T.A.”, Val
dyboje nėra žinoma".

Šioje vietoje M.P. Redakcija susilaiko nuo komentarų.

Bendruomenė, ir Kultūros Fon
das, ir visuomeninės, šalpos bei 
profesinės organizacijos, ir spau
da, ir lietuvių ekonominio kili
mo bei jų įnašo į Australijos kul
tūrų pavyzdžiai, ir daugio atskirų 
kultūrininkų atžymėjimas. Toji 
Australijos Lietuvių Metraščio is
torinė, plati ir šakota apimtis 
leidžia metraštį laikyti priimtinu 
ir įdomiu visiems, nes jis yra vie
ningas, visus apimųs Australijos 
lietuvių religinės, visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos platus doku
mentas. O toks leidinys, atrodo, 
tegalėjo būti paruoštas ne pagal 
iš anksto kieno nors padiktuotų 
linijų ar užsakymų, bet vien tik 
jo redaktorių griežtai tolerantiš
ko, nešališko nusistatymo ir jų 
sumaniai organizuojančios ir de
rinančios rankos dėka bei nuošir
džios lietuviškos talkos prisidėji
mu.

★
Metraštyje virš pusės milijono 

žodžių nusako Australijos liet, 
istorijų, jų buitį bei jų paraiškas. 
Grupinių bei pavienių fotografijų 
gausybė ir meno kūrinių nuo
traukos visų leidinį pagyvina ir 
padaro įdomų jau vien tik pasi
žiūrėti.

Metraštyje aprašomojo laiko

KARALIUS AR

KUNIGAIKŠTIS

Amerikos lietuvių spaudoje 
gyvai diskutuojamas klausimas 
— ar vadinti istorinės Lietuvos 
valdovus kunigaikščiais, kaip li
gi šiolei priimta vadinti, ar ka
raliais. Rašytojas Vyt. Alantas 
pirmasis iškėlęs mintį, kad Lietu
vos kunigaikščiai pagal savo ga
lybę ir orumų vadintini karaliais. 
Tos pačios nuomonės laikosi ir 
prof. Raulinaitis. V. Rastenis ir 
V. Trumpa teigia, kad kunigai
kščio titulas, ligi šiol vartotas 
Lietuvos valdovams, jų prestižo 
nežemina. 

tarpio pradžia siekia 1832 metus, 
kada pirmieji lietuviai, 1831 me
tų sukilėliai, vargo keliais nu
danginti į Angliju, iš ten buvę, 
kartu su kaliniais, atgabenti į 
Australijų. Tai buvo tik pirmo
sios užuomazgos. Lietuvių istori
ja Australijoje tikrai teprasidėjo 
beveik 100 metų vėliau.

Metraštis pradedamas Jurgio 
Reisgio kruopščiai paruošta stu
dija apie senuosius Australijos 
lietuvius ir jų 1929 metais įkur
tų Australijos Lietuvių Draugijų. 
Pradedant 1947 metų paskutiniais 
mėnesiais Australijon pradėjo 
keltis pokarinių tremtinių būriai. 
Pirmuosius jų įspūdžius, nuotai
kas ir darbų, gyvenimo sąlygas, 
nusivylimus ir viltis vykusiai ir 
vaizdingai apibudina ilgesni at
siminimų pluoštai — Elzės Ra- 
taiskienės “Kelionė į Australijų”, 
Juozo Bušodilgės “Yallourno Mo
zaika” ir P. Sirgedo “Laužtuvo 
ir šiupelės legionieriai”. Įsidė
mėtina pra Kazio Mieldažio kro
nika “Pirmieji žingsniai Austra
lijoje”, nušviečianti pirmojo 
transporto lietuvių atvykimų į 
Australiją ir organizuoto tauti
nio veikimo pradžių Melbourne.

(Pabaiga psl.2)

TRAGIŠKAI MIRĖ 
JONAS KALVAITIS

Gauta liūdna žinia, kad prie* 
keletu metų išvykę* iš Adelaidė* 
į J.A.Valstybe* teisin. Jonas Kal
vaiti* tragiškai - žuvo Bostono 
gaisro metu. Gaisra* taip staigiai 
išsiplėtė, kad p. Kalvaitis, kuri* 
tuo metu buvo trečiame namo 
aukšte, neturėjo jokio* galimy
bės pasitraukti ir smarkiai apde
gę* mirė ligoninėje.

Jonų Kalvaitį gerai atsimena 
visi Adelaidės lietuviai. Tai buvo 
aktyvus visuomenininkas, viena* 
iš pirmųjų Adelaidė* Lietuvių 
Sąjungos steigėjų, visada besi
sielojęs lietuviškai* reikalai*.

(ALZ)
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GYVOSIOS DVASIOS VEIDRODIS
Iš paduodamų metraštyje 52 

vietovių lietuvių gyvenimo apra
šymų matosi, kad jau pačiose 
pirmose pereinamųjų stovyklų 
dienose, o vėliau, mažais būre
liais išblaškyti po visų kraštų, bū
dami nuošaliose darbovietėse, lie
tuviai šventė tautines šventes, 
kūrė chorelius, ruošė parodėles 
bei pasirodymus ir savo draugus 
australus supažindino su iš Eu
ropos atsivežtais lietuvių tauto
dailės, tautinių šokių ir lietuviš
kos dainos turtais. Ta diasporinė 
tautinė veikla truko tol, lietu
viai baigė atlikti privalomojo dar
bo sutartis ir pradėjo pastoviai 
apsigyventi didesniuose miestuo
se. Stiprios ir skaitlingos lietu
viškos kolonijos įsikūrė Sydnėju- 
je — 2.500, Melbourne — 1.500, 
Adelaidėje — 1.200, Geelonge — 
400, Brisbane j e — 300, Perthe — 
300, Canberra  je — 300, Newcas- 
telyje — 260. Mažesnės tautinės 
grupelės apsigyveno Alburyje, 
Launcestone, Hobarte, Wollon- 
gonge, Salėje, Yallourne.

Susirinkus į didesnius būrius, 
prasidėjo ir platesnė lietuviškoji 
veikla: kūrėsi Australijos Lietu
vių Bendruomenė, kuri sudaro vi
sos tautiniai — visuomeninės 
veiklos nugarkaulį ir kurios or
ganizuotos apylinkės veikia kiek
vienoje lietuvių kolonijoje; pir
muosius žingsnius žengė Kultūros 
Fondas; pradėjo reikštis Austra
lijos Lietuvių Katalikų šv. Kazi
miero Draugija. Mažesnės lietu
viškos kolonijos išliko vienalytės, 
susibūrusios į ALB apylinkes. 
Didžiųjų kolonijų dinamizmas pa
sireiškė visa eile judrių organi
zacijų, veikiančių bendruomenės 
sudėtyje. Jaunimas visur būrėsi į 
sporto klubus ir skynė laimėji
mus sporto aikštėse. Gamtų ir 
idėjas pamėgę jaunuoliai rikiavo
si į skautų ir ateitininkų eiles, 
įsikūrė “Šviesos” sambūris. So
cialinės Globos Moterų Draugija, 
Lietuvių Caritas, Mažosios Lietu
vos Bičiuliai, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, Lietuvių Katalikų Mote
rų Draugija, Lietuvių Veteranų 
Sąjunga “Ramovė”, Savanorų — 
Kūrėjų Sąjunga ir profesinės in
žinierių — architektų, teisininkų 
ir miškininkų draugijos. Studi
juojantis jaunimas įsteigė Aus
tralijos Lietuvių Studentų Są
jungą, kurios skyriai veikia prie 
visų universitetų. Vienur kitur 
įsikūrė lokalinio pobūdžio orga
nizacijos, kaip pavyzdžiui Plunks
nos Klubas, Katalikų Kultūros

IŠSKRIDO DARBŠTI BITELĖ
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos Valdyba ir ke
letas kvietsinių svečių atsisveiki
no sU’ savo ilgamete nare Prane 
Mironiene, (išvykstančia į Ame
riką) kovo mėn. 9 d. p.p. Ošinu 
namuose.

Išleistuvės buvo pradėtos Ilgiau
siais Metais ir pirmininkės O. 
Osinienės kalba, kurioje poniai 
Mironienei buvo išreikšta padėka 
už nuveiktu sdarbus labdarybės, o 
tuo pačiu ir lietuvybės tikslams. 
Pirmininkė plačiai nušvietė Pra
nės Mironienės asmenį; trumpai 
suglaudus — ponia Mironienė yra 
viena iš tų kuklių, giliai susipra
tusių lietuvių moterų, kuri ne
laukdama nei paraginimo, nei pa
dėkos, visur, kur tik reikėjo, ėjo, 
dirbo su giedriu nusiteikimu, ma
loniu žodžiu.

Pirmininkė, visos Draugijos 
vardu poniai Mironienei palinkėjo 
laimingai Amerikon nuvykti ir 
daug šviesių dienų sulaukti pas 
savo mylimus, mamos nekantriai 
laukiančius vaikus.

Pabaigus kalbą pirmininkė įtei
kė poniai Mironienei gražų, odinį 
albumą.

Ponia Mironienė buvo taip gi
liai sujaudinta, kad ilgą laiką ty
lėjo, bet vėliau šiek tiek atsigavo 
ir susijaudinusiu balsu padėkojo 
už dovaną ir išleistuves. Atsaky
dama į pirmininkės žodžius, pa
reiškė, ji dirbusi nelaukdama nei 
paraginimo, nei padėkos, su en
tuziazmu, nes jai buvę nepapras
tai miela matyti aplink -save ver

(Žiūr. pradžią pal. 1)
Draugija, Politinių Kalinių Ko
mitetas ir Evangelikų .parapija 
Sydnėjuje, Lietuvių Diskusijų 
Klubas Newcastelyje, Aero Klu
bas ir Lietuvių Kooperatinė Kre
dito Draugija “Talka” Melbour
ne, Pietų Australijos Lietuvių 
Katalikų Draugija Adelaidėje.

Gyvenimo reikalavimai kiek vė
liau pažadino steigtis įvairiais 
vardais vadinamus lietuvių klu
bus lietuviškiems namams įsigy
ti ir jiems valdyti, Katalikų Fe- 
deraciją katalikiškoms organiza
cijoms apjungti ir Krašto Kultū
ros Tarybą kultūrinei lietuvių 
veiklai organizuoti ir derinti.

Šalia visuomeninės veiklos gy
vai virė ir kultūrinis gyvenimas: 
buvo steigiamos lituanistinės sa
vaitgalio mokyklos, lituanistiniai 
kursai, žurnalistikos būreliai, 
chorai, kvartetai ir oktetai, tau
tinių šokių grupės, scenos mėgė
jų būreliai ir teatrai, pradėta 
leisti laikraščiai — “Australijos 
Lietuvis”, “Mūsų Pastogė”, “Už
uovėja”, “Švyturys”, “Tėviškės 
Aidai”, “Pėdsekis” ir keliolika 
informacinių biuletenių.

Metraštyje surinkta galimai 
tiksli ir plati informacija apie vi
sų augščiau paminėtų visuomeni
nių ir kultūrinių organizacijų, 
klubų, mokyklų, teatrų ir laik
raščių įsisteigimą, plėtimąsi, veik
lą ir darbus visose Australijos 
lietuvių kolonijose, čia randame 
šimtus pavardžių ir veiklos faktų, 
be kurių neapsieis ir pačios orga
nizacijos, norėdamos tiksliau at
sekti savo istoriją. Iš tų veiklos 

dantį letuvišką gyvenimą toj, jai 
taip svetimoj ir niekaip neįpran
tamoj šaly. Be to, gera buvę dirb
ti, nes tiek iš pirmininkės, tiek 
iš kitų narių ji irgi sulaukusi tik 
mielų žodžių, draugiškų pašnekė
siu. Ji stipriai jutusi Draugijos 
ryšį visur ir visada; jai buvusi 
garbė priklausyti tokiai Draugi
jai, kurioje visos narės, tarsi se
serys viena kitą gerbia, užjaučia, 
supranta.

Kalbėdama prisiminė Sydnėjaus 

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
Urugvajuje, Montevideo mieste 

vasario 22-26 dd. įvyko Antras 
Pietų Amerikos Lietuvių kongre
sas, sutraukęs daug lietuvių iš 
Argentinos, Brazililjos ir Urug
vajaus.

Kongresui buvo ruoštasi su vi
su rūpestingumu Urugvajaus lie
tuvių veikėjų. Kongresui Rengti 
Komitetui vadovavo Vytautas 
Dorelis. Labai daug pasidarbavo 
Liet. Kultūros Draugijos vyrai, 
Urugvajaus liet, katalikės mote
rys ir Tėvai Jėzuitai, ypač klebo
nas kun. Jonas Giedrys.

Kongrese iš lietuvių delegacijų 
daugiausiai dalyvavo iš Argenti
nos organizacijų, iš viso 10 orga
nizacijų atstovai su spaudos atsto
vais. Be to kongrese dalyvavo vien 
tik iš Argentinos 30 šokėjų ir 30 
choristų, šokėjams vadovavo L. 
Petravičienė, o “šv. Cecilijos” 
chorui Alf. Petraitis. Iš Urug
vajaus dalyvavo šokėjų grupė 
“Gintaras”, vad. Stanevičienės ir

aprašymų ryškiau išsiskiria J. Vė- 
teikio studija — “Australijos Lie
tuvių Bendruomenė (ALB)” ir 
A. Krauso išsamus aprašymas 
apie Lietuvių Kultūros Fondo 
veiklą.

Metraštyje taip pat išsamiai ir 
prideramai išryškintos ir Austra
lijos lietuvių religinės paraiškos, 
katalikiška mintis ir jos vadovai 
bei puoselėtojai. Metraščio leidė
jai, ALB Krašto Vadyba, religi
jai suteikė metraštyje lygią vie
tą kaip ir kitiems gyvybiniams 
mūsų kovojančios ir kenčiančios 
tautos reikalams. Religiniame 
skyriuje surandame vertingų ži
nių apie lietuvius katalikus Aus
tralijoje ir jų religinį aptarnavi
mą, apie Lietuvių Kunigų Sekre
toriato veiklą, apie Adelaidės lie
tuvių šv. Kazimiero koplyčią — 
pirmąją lietuvių šventovę Austra
lijoje, apie lietuvių katalikų re
liginį gyvenimą Adelaidėje, Bris- 
banėje, Melbourne, Newcastelyje, 
Perthe ir Sydnėjuje, o taip pat 
Australijoje pastoracinį darbą 
drban'čių ir dirbusių lietuvių ku
nigų fotografijas ir biografijas. 
Religiniame skyriuje labai įdo
mūs yra skrajojančio kapeliono 
kun. dr. P. Bačinsko pirmųjų 
pastoracinio darbo metų Austra
lijoje prisiminimai — “Su evan
gelija ir foto kamera po kengū
rų žemę”.

Šalia organizacinės veiklos ap
rašymų, metraštyje atskirai iš
ryškinti 87 žymieji kultūrininkai, 
duodant jų fotografijas ir trum
pus veiklos apibudinimus.

Lietuvių Namų Tarybą, kuri jos 
darbą, o ypač jos paruoštas ben
dras Kūčias viengungiams taip 
gražiai įvertino ir atsidėkojo.

Padainavus keletą liaudies dai
nelių visos išleistuvių dalyvės, 
netgi ponia Mironienė, atsigavo, 
pralinksmėjo. Ponios Karpavičie- 
nės vyras padarė daugybę nuo
traukų.

Ponia Mironienė, atvykus į iš
leistuves iš įvairių bičiulių gau
tas dovanas išrišo ir visoms pa
rodė. Ypatingai gėrėjosi ponios 
Glionertienės dovanoms.

Sekmadienį, po pietų, Circular 
Quay uoste stovėjęs didžiulis ke-

Katalikų choras, vad. Vyt. Dore
lio.

Pirmąją kongreso dieną lanky
ti Urugvajaus vyriausybės ir 
Miesto aukšti pareigūnai. Antrą
ją dieną buvo studijos. Pažymė
tina, kad šiame kongrese lietuvių 
jaunimas turėjo savo atskirą stu
dijų ratelį. Trečioji diena praėjo 
su pamaldomis ir sporto rungty
nėmis, bei meniniu vakaru — čia 
dalyvavo Argentinos ir Urugva
jaus ansambliai ir chorai. Ketvir
tąją dieną aplankytas laisvės pa
minklas ir įvyko baigiamasis ak
tas Montevideo miesto centre. 
Penktąją dieną jaunimas dalyva
vo televizijoje, buvo jaunimo va
karas.

Iš Šiaurės Amerikos kongrese 
dalyvavo Gražina šlapelytė -Si
rutienė (čikago), o iš Kanados, 
Toronto — Dr. J. Sungaila, Pa
saulio Lietuvių Bend-nės pirmi
ninkas su ponia. Iš viso kongrese 
dalyvavo apie 20 delegatų. (E)

★ -

įdomiausi metraštyje yra lite
ratūros ir meno skyriai. Talpina
ma Australijoje gyvenančių ar jo
je gyvenusių lietuvių rašytojų, 
literatų ir dailininkų kūryba dar 
labiau paryškina šio krašto lietu
vių tautini ir kultūrinį gyvastin
gumą. Nors ir neskaitlinga .lie
tuvių tautos atplaiša Australijo
je, bet savo tarpe turi gražų būrį 
gyvosios lietuviškos dvasios par
tizanų — dailiojo žodžio ir meno 
kūrėjų, kurie nepalūžę kovoje už 
kasdieninę duoną, atkakliai tę
sia lietuviškos kūrybos tradicijas. 
Su poezija metraštyje dalyvauja: 
Beatričė, Antanas Gasiūnas, Al
fonsas Gricius, Jurgis Janavičius, 
Juozas Alinis Jūragis, Vincas Ka
zokas, Kazys Kunca, Juozas 
Mikštas, Jonas Rackus, M. M. 
Slavėnienė — Mykolaitytė, Liu
cija šeštakauskaitė, Julija šva- 
baitė — Gylienė ir Bronius Ža
lys.

Vertinant tik iš įdėtų metraš- 
tin kūrinių, į pirmą eilę prasimu
ša Gasiūnas, nustebinantis savo 
poezijos jėga, gyvenimo laimės 
jieškojimo filosofija, savita, ele
gantiška ir vaizdinga forma. Gri. 
cius sužavi iškilmingais posmais, 
apdainuojančiais egzotišką ato
grąžų gamtą ir fantastinių pasau
lių paslaptis. Brandžios, išmąs
tytos ir su talentu parašytos po
ezijos duoda švabaitė, Kazokas, 
Jūragis, Mikštas ir Slavėnienė, 
kurios eilėraščius iš metraščio 
Amerikoje persispausdino poeto 
B. Brazdžionio redaguojamas žur
nalas “Lietuvių Dienos”. Ir kiti 
metraštyje dalyvaują poetai turi 
įdomų ir individualų savo poezi
jos charakterį, tik dar nėra pla
čiau už Australijos sienų žino-

P. MIRONIENĖS iš
leistuvėse.

Sėdi iš kairės i dešinę: 
O. Baužienė, P. Miro
nienė, kun. P. Butkus. 
Stovit S. Osinas, Čcl- 
kienė Maurdyienė, Glio- 
nertienė, O. Osinienė,
M. Cibulskienė, O. Kar- 
pavibienė, A. Grinienė,
N. Žygienė. viršuj: S. 
Makūnienė, L. Gasiū- 
nienė ir R. Pūkienė. .... 
Nuotrauka
E. Karpavičiaus 

leivinis laivas Oriana palengva 
atsitolino, veždamas daugybę ke
leivių jų tarpe ir Pranę Mironie- 
nę. Krantinėj liko mojuoti Drau
gijos pirmininkė ir kiti ponios 
Mironienės bičiuliai, iki laivas 
dingo iš akių.

Pirmininkės žodžiais, viena 
darbšti bitelė pakėlė sparnelius 
ir išskrido. Nors ir gaila netekti, 
tačiau tenka palinkėti sveikatos 
ir ilgo, laimingo gyvenimo.

a.l.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTĮ
A.L. Metraštį platina:

B. Daukus, 273 Cooper Rd., Yagoona,
V. Kazokas, 13 Percy Str., Bankstown,
B. Stašionis, 11 Berala St., Berala, K
R. Venclovas, 9 Lemnos Str., Homebush,
A. Jasaitis, 9 The Avenue, Randwick,
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood,
J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedys, Baltia Pty. Ltd., Parramatta,
P. Grosas, Lietuvių Namai, Redfern,
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, Camperdown,
P. Nagys, Minties sp-vė, 417 Burwood Rd., Belmore,
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield, .y

M. Zakaras, 10 Onslow Str., Canterburry,
M. Gailiūnas, 5 Fowler Str., Bulli,
B. Liuga, 21 Henson Ave., Mayfield,
P. Alekna, 88 John Str., Cabramatta,
A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong,
F. Sodaitis, 3 Jennifer Str., Morwell,
B. Straukas, 16 Church St., Highgate,
J. Mockūnas, 4 Avon Str., Grassmere, tel. 53-7839,
L. Simanauskas, 627 Beverley Grove, Hobart,
K. Gudaitis, Belan-Michell Str., Bulimba, Brisbane,
J. Gailiu*, 281 Pakington St., Newtown, Geelong,

*
Metraščio kaina: kietais viršeliais £3.0.0, minkštais £2.10.0.
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Balandis, 1963 m. i
1 P Teodoras, Dainora, Rimgaudas
2 A Pranciškus Paul., Angis, Varda
3 T Ričardas, Vytenis, Rima
4 K Izidorius, Eglė, Alpis
5 P Vincentas, Rimvydas, Gintė
6 § Celestinas, Dangirutė, Žilvinas
7 S Hermanas, Minvydas, Agas
8 P Dionizą,s Julija, Girdenis
9 A Kleopas, Dalia, Rasa

10 T Apolonijus, Matilda, Mirttautas
11 K. DID. KETV. Leonas, Vykintas
12 P DID. PENKT., Julijus, Jūratė
13 S DID. SĖST., Zenonas, Banga
14 S VELYKOS, Justinas, Vėtra
15 P Anastazija, Vilnius, Liuda
16 A Bernadeta, Giedrius Labutis
17 T Anicetas, Sigita, Kajus
18 K Polė, Aleksas, Džiugas
19 P Leonas, Alonis, Almis
20 S Marcelis, Alina, Liūne
21 S ATVELYKIS, Anzelmas, Dargis
22 P Soteras, Narūne, Gerda
23 A Jurgis, Jūragis, Jurga
24 T Vaitiekus, Gražina, Silvija
25 K ANZAC DAY, Morkus, Milė
26 P Marcelinas, Aida, Vilūnė
27 S Zita, Aušra, Jazminas
28 S Valerija, Vygandas, Vaiga
29 P Robertas, Antonija, Ava
30 A Katrina, Genius, Venta

MINĖTINOS DATOS
11.4.1833 m. mirė poetas Antanas Strazdelis (prieš 130 m.)
17.4.1917 m. mirė poetas Julius Janonis.
20.4.1869 gimė ir 29.4.1933 mirė Juozas Tumas Vaižgantas.
23.4.1910 gimė poetas Henrikas Radauskas.

mi.
Prozai atstovauja: Zenonas Ku

činskas, Petras Pilka, Pranas Pus- 
dešrisp Elzė Rataiskienė — Ra- 
tienė, Antanas Jonas Skirka, 
Juozas Tininis, Albertas Zubras 
ir Bronius Zumeris. Prozos tar
pe ryškiausiai išsiskiria J. Tini
mo novelė “Gimę po viena 
žvaigžde”) Br. Zumerio trumpas 
filpšofinės minties kūrinėlis 
“Praamžis ir Dabartis” ir Pr.. 
Pusdešrio novelė “Raudona Ply
ta”, vaizduojanti senosios kartos 
tragiką, susidūrus su vaikų miš
riomis vedybomis.

Kaip literatai savo kūriniais 
veikia tik uždarą lietuviškąją vi
suomenę, taip lietuviai dailinin
kai, universalios meno kalbos pa
galba, pagarsėjo ne tiktai visoje 
Australijoje, bet ir žymesniuose 
pasaulinio meno centruose ir 
tarptautinės reikšmės meno paro
dose. Metraštyje pristatomi šie 
Australijoje žymiau pasireiškę 
dailininkai: Gražina Butauskaitė, 
Paulius Cleveland, Vincas Joman- 
tas, Vida Kabailienė, Eva Kub- 
bos, Vladas Meškėnas, Jurgis M. 
Mikševičius, Vaclovas Ratas Ra
taiskis, Viktoras Simankevičius, 
Henrikas Šalkauskas, Algirdas 
Šimkūnas, Adolfas Vaičaitis, Tei
sutis Zikaras ir Leonas žygas. 
Vieni jų atstovauja grafiką, kiti 
tapybą ar skulptūrą. Metraštyje 
duodama 17 dailės darbų nuo
traukų viso puslapio dydžio, o 
straipsnyje apie lietuvių įnašą į 
Australijos kultūrą apie dailinin
kus rašoma “veržlioji ir kūrybin-

goji dalis išėjo į rimtus Austra
lijos meninio avangardo dailinin
kus. Jų darbai randami visose 
Australijos meno galerijose ir in
telektualų namuose. Jų darbų 
iliustracijos tarpinamos meno 
žurnaluose ir knygose apie menų 
ir, kaip šiame metraštyje įdėtos 
dailininkų biografijos rodo, jų 
darbai parenkami reprezentuoti 
Australijos menų į užsienį val
džios siunčiamose Australijos me
no parodose”.

★

Iš Metraščio gale įdėto priera
šo sužinome kad Metraščio re
daktoriais buvo: žurnalistas Ju
lius Vėteikis, poetas Juozas Al
inis Jūragis, Kun. Petras Butkus 
ir dailininkas Vaclovas Ratas — 
Rataiskis. Didžiausia našta atite
ko J.A. Jūragiui. Jis redagavo 
literatūrinį skyrių ir 10 paskuti
nių Metraščio lankų ir bendrai 
talkininkavo visiems kitiems 
augščiau išvardintiems redakto
riams. Pavarčius Metraštį susida
ro vaizdas kiek redaktoriai, ypa
tingai J.A. Jūragis turėjo padėti 
pastangų, kantrybės ir kiek jie 
yra paaukoję brangaus poilsio va
landų kad šis kolosalinis leidinys 
buvo išleistas.

★

Australijos Lietuvių Metraštis 
yra tikras lietuviškos dvasios gy
vybės veidrodis, teisingas, visus 
lietuvių pasireiškimus apimantis. 
Metraštis, kaipo toks, yra pir
maujantis ir toli pralenkiantis vi
sus panašius leidinius. Formatas, 
kaip ir pritinka stambiam veika
lui, dail. V. Rato parinktas dide
lis — albuminis. Iliustracijų ir 
teksto išdėstymas puslapiuose 
skoningas, Viršelių įrišimo dviejų 
spalvų ir antraštės suderinimas 
patrauklus.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, išleisda
ma metraštį, atliko didžiai svar
bų ir reikšmingų kultūrinį darbų.

Australijos Lietuvių Metrašti, 
kaip istoriniai labai vertingų ir 
įdomų leidinį, vaizduojantį jų pa
čių gyvenimų, turėtų įsigyti visi 
Australijos lietuviai. įdomus jis 
bus ir užjūrio lietuviams, gyve
nusiems Australijoje, ar besido
mintiems lietuvių tremtinių tau
tinės bendruomenės klestėjimu 
Australijoje.

★
Dažnai aš iš naujo pavartau 

metraštį. Jis .man primena Aus
tralijoje pragyventas dienas, se
nus draugus ir australiškų buitį. 
Ir mane džiaugsmas ima, kad lie
tuviškos dvasios gyvastingumas 
tolimame Australijos kontinente 
nemažėja, bet priešingai — ple
čiasi ir auga, pražydėdamas to
kiais stambiais ir prasmingais 
darbais, kaip Australijos Lietuvių 
Metraštis.
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10 METU ALB NEWCASTLE APYLINKEI MIELI NEWCASTLIO LIETUVIAI,

ŽENGIANT Į
VIENUOLIKTUOSIUS

Peržvelgę mūsų apylinkėje pe
reito dešimtmečio veiklą, netu
rėtume perdaug didžiuotis, kad 
mes savo apylinkėje daug ką pa
darėm. Tiesa, buvo dėta daug 
pastangų, turėta gerų norų iš 
vadovybių bei paskirų asmenų 
pusės, bet ir daug dar liko už
miršta svarbių darbų, kuriuos da
bai beveik yra pervėlu bepradė
ti.

Čia turiu galvoj mūsų jauni- 
•mą. Atvažiuodami į Australiją 
daugumas iš mūsų atsivežėme 
gražaus jaunimo, ir per pereitą 
dešimtmetį dar pagausėjo. Tani 
visam prieaugliui buvo reikalin
gas tautinis vadovas, mokytojas, 
globėjas, kuris jį laikytų lietu
viškoj šeimoj ir neleistų jam pa
miršti kas jis yra, bei nurodytų 
kuriuo keliu jis turi eiti. Šiandie
ną dalis atsivežto jaunimo jau 
suaugo, kiti sukūrė savo šeimas, 
kiti jau net nebenori savęs lietu
viais laikyti. Tos dalies jaunimo 
netekimas mūsų apylinkei ir vi
sai lietuvių tautai yra didelis 
nuostolis. Čia reikėtų kaltinti 
abi putes ir vadovybes, ir lietu
vius, sugebančius ir galinčius 
tautinį darbą dirbti. Jeigu lietu
viai būtų daugiau tautiniai susi
pratę ir rimtai ėmęsi darbo, šian
dieną gal mes turėtume visą lie
tuvių jaunimą lietuvišką.

Negalim paneigti fakto, kad 
ankstyvesniais metais mūsų apy
linkėje jautėsi kaip ir skilimaz, 
vienų kitais nepasitikėjimas bei 
asmeniški kivirčai, skaudžiai pa
lietę netik savaitgalio mokyklas 
bet ir tautinių šokių grupę, ku
rių veikimas visai sustojo. Buvo 
vedamos akcijos ir prieš chorą, 
bet dėka energingo chorvedžio, 
choras ne tik kad, išsilaikė bet ir 
pasiekė puikių rezultatų.

Jeigu mes savo sąrašuose šiuo 
metu turime apie 250 asmenų, 
ir skaitant prieauglį, apylinkė, 
atrodo, nėra labai maža, bet ka
da susirenkam į ruošiamus minė
jimus bei kitus pobūvius, paste
bime, kad iš tų visų esame tik 
saujelė, šie lietuviai ir yra nuo
latiniai apylinkės darbuotojai, 
choristai, tautinių šokių šokėjai, 
linksmieji broliai, valdybos na
riai, socialės šalpos komiteto na
riai, paskaitininkai, muzikantai 
ir keletas kitų susipratusių lie-

tuvių, kurie ir nario mokeitj mo
ka, lietuvišką spaudą palaiko ir 
nešykštūs aukotojai.

Kyla klausimas, kur yra kiti 
visi lietuviai, kurių pavardės fi
gūruoja valdybos knygosp?] Šį 
klausimą svarstant, priežasties 
ieškoti reikėtų tik apylinkės vei
kimo pradžioje dėl tautiniai su
sipratusių lietuvių ir tuometinių 
vadovybių neapsižiūrėjimo; dalis 
apylinkėje gyvenančių lietuvių 
“nutautėjo” arba liko neįjungti į 
bendruomenę ir vėliau prisijun
gė kitur, kita dalis dėl mišrių 
vedybų bei kitų susidariusių są
lygų neįsijungė.

Sekant apylinkės 
per pastaruosius 10 
stebėjęs buvusiųjų
veiktus darbus ir .sąlygas, kurio
se tie darbai buvo vykdomi, jų 
įdėtą energiją ir pašvęstas va
landas, matau, kad padaryta yra 
vis tik labai daug, ir džiaugiuo
si, kad dėka pasišventusių asme
nų pasiekta to, jog mūsų apy
linkė Australijoj laikoma viena 
iš geresniųjų.

veiklos eigą 
metų esu pa- 
valdybų nu

Žengiant į 11-siui darbo me
tus, mano pageidavimas yra dar 
stipriau burtis po lietuviška vė
liava, dar darniau ir solidariau 
dirbti visuose tautinio pobūdžio 
darbuose, stiprinti apylinkės vei
klą kiedcvienam lietuviui asme
niškai įnešant savo iniciatyvos ir 
energijos, ne tik atitaisyti perei
to dešimtmečio klaidas, bet ir 
jų nepakartoti.

Mūsų lietuviška veikla priklau
so nuo mūsų pačių, nuo mūsų 
noro būti lietuviais. Daugumas 
iš mųsų palikome Lietuvoje gi
mines, tėvus, brolius, 
pažįstamus, argi mes
jiems skolingi? Argi mes nesi
jaučiame skolingi savo gimtajam 
kraštui, savo žemei?!

Pamirškime tarpusavio nesusi
pratimus 
Kiekvienas
apylinkėje ras. 
nenorėkime, kad kas 
atsiklaupęs' 
me savo pareigą, nežiūrint, ar 
vadovaują apylinkei asmenys pa
tiks ar ne. Dirbkime ne dėl kurio 
nors asmens, bet dėl bendro lie
tuviško reikalo.

Čia noriu padėkoti visiems 
tiems apylinkės nariams, kurie 
per pereitą dešimtmetį sąžinin
gai atliko lietuvio pareigą ir 
vo darbais rėmė apylinkę ir

draugus, 
neesame

bei aimeiniškumui. 
darbo pakankamai 

Galį vadovauti, 
'ant kelių

prašytų, bet jauiki- 
nežiūrint,

sa- 
jos

visųvaldybą. Taip pat dėkoju 
sekcijų vadovams bei darbuoto
jams ir mano bendradarbiams — 
valdybos nariams, kurie per ke
letą kadencijų vis dar nenusto
jo energijos ir noriai, kruopščiai 
jiems bendruomenės uždėtas pa
reigas atlieka. Visiems nuošir
džiai ačiū!

P./ Brūzga 
ALB Newcastle Apyl. Valdybos 

Pirmininkas

A.L.B. NEWCASTLIO APYLINKĖS DEŠIMTMEČIO GYVAVI
MO PROGA SVEIKINAME VISUS JŪSŲ APYLINKĖS RIBOSE 
ESANČIUS LIETUVIUS. GĖRIMĖS JŪSŲ SĄMONINGUMU IR 
DARBŠČIAIS IR ENERGINGAIS VADOVAIS DIRBUSIAIS IR 
DIRBANČIAIS APYLINKĖS VALDYBOSE BEI KULTŪRINĖSE 
ORGANIZACIJOSE. JŪSŲ CHORAS, MENO GRUPĖ NE TIK VIE- 
NUO IR SĄMONINO LIETUVIUS, BET KARTU IR GARSINO 
MŪSŲ TAUTOS NEDALIĄ IR JOS KULTŪRĄ SVETIMŲ TARPE.

LINKIME SU NEMAŽESNIU RYŽTINGUMU IR TOLIAU 
DIRBTI SAVO TAUTOS GARBEI IR JOS GEROVEI.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

NEWCASTLE LIETUVIU CHORAS

Newcastle apylinkės valdyba 1962-63 m. (iš kairės): J. Ce*. 
naitsi (sekr.), Dr. M. Šeškus (narys kult, reik.), P. Brūzga 
(pirm.), J. Levickas (ižd.) ir K. Jazbutis (vicepirm.).

NEWCASTLE APYLINKĖS DEŠIMTMEČIO VEIKLOS APŽVALGA

Prieš 10 metų — 1953 m. va
sario 8 d. buvo suorganizuota 
ALB Newcastle apylinkė. Vienas 
iš pirmųjų organizatorių buvo J. 
Viskauskas, vėliau keletą kartų 
buvęs šios apylinkės pirmininku.

Kaip minima Australijos Lie
tuvių Metraštyje, Newcastle gy
vena apie 260 lietuvių, tačiau čia 
įeina ir tie lietuviai, kurie gy
vena maždaug 40 mylių spindu
liu nuo Newcastle. Pačiame N. 
ir jo priemiesčiuose gyvena apie 
200 lietuvių, įskaitant ir vaikus. 
Jų skaičiuoje yra ir visai nutau- 
tėjusių, kurie per paskutinį de
šimtmetį arba niekur nesirodė 
lietuviškame gyvenime, arba pra
džioje reiškęsi- vėliau priėmę pi
lietybę ir pakeitę pavardes visai 
dingo nepalikdami pėdsako. Ta
čiau yra ir tokių, kurie anksčiau 
stropiaii australėję ir vaikus au
ginę australiškoj dvasioj šiandie 
jau gailisi, nesuteikę vaikams 
lietuviškos kultūros pradų.

Visa Newcastle lietuvių kultū
rinė veikla bazuojasi maždaug 
100 lietuvių. Apie pusė jų yra 
geri lietuviai, bet pasyvūs, viso
kių minėjimų, lietuviškų paren
gimų ir pamaldų lankytojai. Ant 
likusių maždaug 50 lietuvių pe
čių gula visa atsakomybė dėl lie
tuvybės išlaikymo ir lietuviškos 
kultūros puoselėjimo bei propa
gavimo šiame plieno mieste, 
Newcastle.

Per 10 metų mes turėjome 10 
rinktų valdybų. Vienoms lietu
viškas darbas sekėsi gerai, ki
toms gi prastai (žiūrint, kokie 
buvo žmonių gabumai ir pasi
šventimas išrinktoms pareigoms) 
Ypatingai gabūs ir energingi 
valdybų pirmininkai pajėgdavo

išjudinti mūsų apylinkės lietu
vius didesniems kultūriniams žy
giams. Iš tokių pirmininkų reikė
tų pažymėti' inž. J. Dirginčių 
(dabar gyvena Sydnejuje) ir P. 
Brūzgą, kuris dešimties mėtų lai
kotarpyje net keturis kartus su
maniai ir energingai pirmininka
vo šiai apylinkei (jis yra ir da
bartinės valdybos pirmininkas).

Pęr ištisą dešimtmetį su ma
žomis pertraukomis Newcastle 
lietuvių Meno Grupė buvo ir yra 
reikšmingas veiksnys, ugdęs, kė
lęs ir skiepijęs lietuvių tautos 
kultūrą ir meną (dainas, šokius, 
vaidinimus, deklamacijas ir pa
pročius) jaunojoje Newcastle lie
tuvių kartoje. (Plačiau apie Me
no Grupę rašo šiame M.P. Nr. 
pati jos ilgametė vadovė p. M. 
Rimgaudienė).

Neskaitlingos mūsų apylinkės 
stipriausias meninis vienetas ir 
mūsų visų pasididžiavimas yra 
Newcastle lietuvių choras (pla
čiau apie chorą šiame numeryje 
rašo pats choro organizatorius ir 
dirigentas p. St. Žukas).

★

Lietuviškos pamaldos, laikomos 
kun. S. Gaidelio, S.J., Broadmea
dow katalikų bažnyčioje maž
daug kas antrą sekmadienį ne 
tik kad įgalina lietuvius katali
kus atlikti savo religinę prakti
ką gimtojoj kalboj, bet dar yra 
pats reikšmingiausias lietuvybės 
palaikymo ramstis. Čia lietuviai 
susirenka du kartus į mėnesį pa
maldoms, po pamaldų šalia baž
nyčios esančioj katalikų salėje 
vyksta visi mūsų susirinkimai, 
pasitarimai, minėjimai, diskusi
nės paskaitos, o vakarais choro 
ir Meno grupės repeticijos. Čia

mūsų kapelionas platina lietu
višką spaudą. Parapijos salėje 
stovi mūsų knygyno spinta ir čia 
išduodamos knygos skaitytojams.

Apylinkių valdybų, kapeliono 
ir bažnytinių komitetų gražus 
tarpusavio sugyvenimas per tą 
dešimtmetį atnešė daug praktiš
kos naudos visai Newcastle apy
linkei.

*
Newcastle Apylinkės Lietuvių 

Biuletenis buvo pradėtas leisti 
1956 m. P. Brūzgos ir Vac. Liū
go* iniciatyva. Pradžioje biule
tenis skelbė tik apylinkės žinias, 
gi pastaraisiais metais jis savo 
turiniu ir apimtimi išaugo į visai 
rimtą kultūrinį neperiodinį leidi
nį, kuriame savo meniškai kūry
bines jėgas bando Newcastle 
lietuvių jaunimas ir vyresnieji.

*
Newcastle lietuvių knygynas 

įsteigtas 1961 m. P. Brūzgos, kun. 
S. Gaidelio, S.J. ir M. Šeškaus 
pastangomis (pastarasis buvo 
pirmuoju knygyno vedėju). Nuo 
1962 m. knygyno vedėju yra H. 
Zakarauskas). Šiuo metu knygy
ne yra apie 500 daugiausia be
letristinių lietuviškų knygų ir 
daug įvairių lietuviškų žurnalų.

*
Socialinės Globos Komitetas 

veikė per ištisą dešimtmetį. An
ksčiau jie buvo sudaromi vyrų, 
o vėliau ir dabar —’moterų ir 
jis dabar vadinasi S'oc. Globos 
Moterų Komitetas. Jis yra tikra 
palaima ligoniams ir didelė pa
galba apylinkės valdyboms, šiais 
metais Soe. Globos Moterų Ko
mitetą sudaro: J. Levickienė, M. 
Klemenienė ir J. Skuodienė.

Kas paskatino suorganizuoti 
Newcastle lietuvių chorą, tikrai 
neprisimenu. Man rodos, kad 
"spaudimas” buvo padarytas or
ganizacijų ir pavienių veikėjų.

Kodėl aš apsiėmiau vadovauti 
tam chorui? Visi kiti muzikoje nu
simaną žmonės turėjo pakankamai 
išminties to darbo atsisakyti.

Po karo gyvendamas Danijoje, 
Kopenhagoje, vadovavau lietuvių 
studentų vyrų chorui. Emigruoda
mas į Australiją sunaikinau vi
sas gaidas manydamas, kad bu
žuose kertant medžijjs, chorai bus 
nereikalingi. Todėl pirmos dainos 
buvo sutartinės... Pirmos repeti
cijos įvyko p. Skuodu namuose. 
Prisimenu, kad dalis pirmosios 
choro repeticijos praėjo besiginči
jant: kokia kalba dainuoti — lie
tuviškai ar angliškai.

Pirmasis pasirodymas įvyko 
1955 m. rugsėjo 6 d. Lietuvių Dis
kusijų Klubo suruoštame literatū
ros ir muzikos vakare. Rašinėjau 
laiškus visiems žinomiems Austra
lijos lietuviams muzikams prašy
damas prisiųsti gaidų, 
chorvedys p. V. Šimkus 
masis, kuris pagelbėjo 
siųsdamas 5 lietuviškas
kompozicijas. Daliai choristų mo
kytis dainuoti iš gaidų pasidarė 
perdaug sunku ir pradėjo vengti 
repeticijų. Darbas pasidarė nebe
įmanomas ir turėjau choro veiki
mą nutraukti. Maniau, kad 
tuo bus patenkinti.

Neilgo, vos pusantrų metų 
sų veikimo laikotarpyje teko
tirti iš bendruomenės ir veikėjų 
pusės visiško abejingumo. Dažnai 
buvome visokių pašaipų taikiniais. 
Bet kada daina nutilo, tai pasida
rėme visiems labai svarbūs. Veik 
kasdien pradėjo lankytis pavieniai 
veikėjai, kapelionas, komiteto na
riai, net ištisos delegacijos. Iš Sy
dney veikiančių liet, organizacijų 
gavau eilę laiškų, kuriais dilgino 
mano tautinius jausmus...

Po pusantrų metų “atostogų” 
padedamas komiteto narių apva- 
žinėjau veik visus newcasteliecius, 
kviesdamas įsijungti į chorą. No-

RAŠO ST. ŽUKAS

Dirigentas
Stasys Žukas

Adelaidės 
buvo pir- 
man pri- 
dainas ir

visi

ll! ū- 
pa-

rinčių susidarė apie 30. Pradėjo
me repetuoti. Repeticijos vyko 
mano namuose. Mat, tuo metu ne
turėjau baldų. Vietos užteko. Su
segdavome ant pasieniais sukrau
tų plytų. _

Netrukus pradėjome vėl rodytis 
tautinėse ir religinėse šventėse. 
Choro repertuaras didėjo ir tobu
lėjo. Pirmą ištisą choro koncertą 
(apie pusantros valandos) sudai- 
navoipe Y. M. C. A. salėje austra
lams. Kilo mintis pasikviesti Syd
ney Dainos chorą ir suruošti jung
tinį koncertą. Per spaudos balių 
Sydnejuje teko susipažinti su di
delės dvasios žmogum Dainos cho
ro chorvedžiu p. K. Kavaliausku. 
Ten pat sudarėme jungtinio choro 
koncerto programą. Nuo to laiko 
prasidėjo tikrai gražus tiek asme
niškas, tiek ir chorinis bendra
darbiavimas. Tas bendradarbia
vimas nepaprastai daug padėjo 
Newcastle lietuvių choro išsilai
kymui.

Laikui bėgant dalis choristų 
“nubyrėjo”. Pasiliko choristai, 
kuriems joks darbas nebuvo per
sunkus ar idėja perdidelė. Su Dai-

nos choru suruošėme pirmą N. S. 
W. Dainų šventę Newcastle. Da
lyvavome Australijos lietuvių pir
mojoje Dainų šventėje Sydnejuje. 
Numatyta antroji Adelaidėje. Ka
dangi kelionė iš Newcastle į Ade
laidę yra tolima ir brangi, buvo 
aišku, kad choristai savo lėšomis 
Adelaidės pasiekti negalės. Reikė
jo surasti lėšų .kuriomis galėtume 
padengti viso choro kelionės išlai
das. Apskaičiuota, kad reikės 
apie 400 svarų. Nutarėme ruošti 
Newcastle lietuvių choro koncer
tus.

Apie tuos koncertus jau buvo 
rašyta. Tik pasakysiu, kad jie tiek 
finansiniu, tiek moraliniu atžvil
giais pasisekė labai gerai. Susilau
kėme daug nuoširdžių padėjėjų iš 
Newcastle lietuvių bendruomenės. 
Dvejų metų laikotarpyje suruošė
me penkis choro koncertus, daly
vavome lietuviškų ir australiškų 
švenčių minėjimuose ir Il-je N. 
S. W. Dainų šventėje Sydnejuje. 
Programų paįvairinime dalyvavo 
p. Rimgaudienės tautinių šokių 
grupė, p. A. Pluko vadovaujamas 
vyrų oktetas “Rožytės”, Mrs. Ste
venson baleto mokykla ir kitos 
meninės grupės. Jaunos Newcas
tle lietuvaitės dalyvavo choro su 
ruoštame “Beauty Contest”. Pa
galiau nors ir labai sumažintu sąs
tatu važiuojame į Adelaidę ir da
lyvaujame Il-je Australijos lietu
vių Dainų šventėje.

Choras, kaip ir kiekviena orga
nizuota žmonių grupė, negali gy
vuoti be rėmėjų. Ačiū Dievui, iki 
šiol tų rėmėjų mums netrūko. Ar 
ir toliau Newcastle lietuviai norės 
klausytis darnios liet, dainos, pa
rodys ateitis.

Turime didelių veikimo planų 
ir idėjų. Jų įvykdymas pareika
laus iš mūsų didelio pasiaukoji
mo. Tikiu, kad newcastliečiai ne
pamirš didžios ir kilnios idėjos — 
su skambia daina bendrauti savų
jų tarpe ir kelti Lietuvos ir lietu
vių vardą šiame krašte.

Newcastle lietuvių choras šio
mis dienomis naujai persiorga
nizavo ir išrinko tokios sudėties

Retkarčiais meno vakaruose 
pasirodydavo linksmieji broliai 
su originalia ir įdomia programa. 
Šiai grupei priklauso: V. Nekro
šius, J. Česnaitis, H. Zakaraus
kas ir V. Jazbuti*. Kai 1958 m. 
dėl daugelio priežasčių Meno 
Grupė kiek laiko nebeveikė, jos 
vieton stojo Meno Mėgėjų gru
pė, suorganizuota tų metų apy
linkės valdybos ir vadovaujama 
J, česnaičio.. Didžiausias Meno 
Mėgėjų Grupės nuopelnas — tai 
pastatyti du scenos veikalai: 
“Laisvėjimas” ir “Sekminių vai
nikas”. Abu vaidinimai praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Tais pačiais 1958 m. p. B. Gas- 
paravičienė buvo suorganizavusi 
mažųjų mergaičių tautinių šokių 
grupę, kuri porą metų šoko tau
tinius šokius įvairiuose Newcas
tle lietuvių kultūriniuose subuvi
muose.

Per visą dešimtmetį tautiniams 
šokiams grojo V. N*krošiu>, ma
žiau V. Loreenca* ir V. Jazbuti*.

★
Newcastle V. Mačernio vardo 

ateitininkų kuopa įsteigta 1960 
m. ir jai priklauso apie 15 lietu
vių jaunuolių. Jie iki šiol dar ne
pajėgė išvystyti ryškesnės kultū
rinės veiklos, bet pastangos išlai
kyti lietuvybę ir tėvų tikybą pri
augančioje kartoje yra visais at
žvilgiais sveikintinos ir linkėtina, 
kad ateitininkai savo veiklą sus
tiprintų.

★
Pastarųjų poros metų laikotar

pyje apylinkės valdyba, papras
tai tuoj po pamaldų, Broadmea
dow parapijos salėje suruošė ke
letą diskusinių paskaitų. Paskai
tas skaitė: Dr. V. Doniela, kun. 
S. Gaidelis ir Dr. V. Kišonas. Ir 
ateityje pramatoma suruošti dau
giau tokių diskusinių paskaitų iš 
įvairių gyvenimo sričių.

★
Per tą dešimtmetį visokių mi

nėjimų ir tautinių švenčių metu 
daugiausiai paskaitų yra skaitęs 
Dr. M Šešku*, po keletą R. La- 
pinikas, Dr. V. Doniela, B. Liūgą, 
kun. S. Gaideli*, Dr. V. Kišona*, 
P. Brūzga ir po vieną A. Šernas, 
S. Koval»ki» (dabar Canberroje), 
B. Zakarau.ka*, J. Vi*kau*ka* ir 
V. Petrėna*.

★
Vy»k. V. Brizgio 1960 m. ir p. 

p. Bačiūnų 1963 m. atsilankymai 
pas Newcastle lietuvius buvo 
mums labai reikšmingi. Jie tary
tum šviesos pragiedruliai pajėgė 
ilgesniam laikui prablaivinti mū
sų nuotaikas, paskatinti mus dar 
su didesniu pasišventimu dirbti 
lietuvybei. Mes už tai tiems sve
čiams esame iš širdies dėkingi.

★
Iš buvusių kultūrinių organi

zacijų — institucijų pažymėti
nos dvi: a) Newca»tle Lietuvių 
Diskusijų Klubą*, įsikūręs 1954 
m. ir veikęs penketą metų. Šio 
klubo pastangomis buvo suruoš
tas (1955 m.) pirmasis meno, li
teratūros ir muzikos vakaras. Be 
to, klubo nariai skaitė visą eilę 
diskusinių paskaitų, liečiančių 
įvairias lietuvių kultūros sritis. 
Trys paskaitos buvo ištisai at
spausdintos anų metų “Mūsų 
Pastogėje”. Klubas nustojo vei
kęs trūkstant intelektualinių ir 
inteligentinių pajėgų.

b) Savaitgalio mokykla, įsikū
rusi 1954 m. ir veikusi pusantrų 
metų užsidarė trūkstant moki
nių (tikriau: tėvams nesidomint 
šia mokykla). Tos mokyklos ve
dėju ir mokytoju buvo V. Liūgą, 
B.A. (dabar dėsto vienoje iš Syd
ney gimnazijų). Be jo trumpesnį 
mokytojavo D. Bajelytė, J. Za. 
karauikaitė — Burokienė ir kun. 
S. Gaideli*, S.J.

valdybą: J. Levickienė — iždi
ninkė, B. Vilkienė — Seniūnė 
moterų balsams. Laikinai choro 
administratoriaus pareigas eina 
J. česnaitis, kol bus išrinktas 
nuolatinis administratorius iš 
chore nedainuojančių tarpo. 
Choro dirigentas, kaip žinome, 
yra St. Žukas. Choras jau pra
dėjo repetuoti naujas dainas; jį 
sudaro 31 choristas.

Po 7-rių metų pertraukos 1963 
m. kovo pradžioje savaitgalio 
mokykla vėl iš naujo buvo suor
ganizuota. Jos vedėja sutiko bū
ti p. Regina Dumšaitė ir jai kaip 
mokytojas talkininkauti atėjo 
Dr. V. Doniela (R. Dumšaitė yra 
vienos australiškos pr. mokyklos 
mokytoja). Pamokos vyks šešta
dieniais Broadmeadow katalikų 
parapijos salėje.

*
Dešimtmečio apžvalgoje nega

lime nepaminėti ir bažnytinių 
komitetų. Jie ne tik talkininkavo 
kap. kun. S. Gaideliui rūpinan
tis liet, pamaldų reikalais, bet 
dažnai buvo ir uoliausi apylinkės 
valdybų bendradarbiai ruošiant 
įvairius minėjimus ir šventes, 
šiais metais bažn. k-tui vadovau
ja K. Jazbuti*, nariai — A. Ba- 
jeli», D. Skuodaitė ir V. Nekro
šių*.

★

Per šį dešimtmetį 6 apylinkės 
jaunuoliai baigė gimnazijas, du 
universitetą (V. Liūgą, B.A. ir 
inž. N. Kuras) ir penkios abitu
rientės tapo mokytojomis; vie
na baigė gail. seserų mokyklą, 
kita lietuvaitė joje dar mokosi. 
Vienas (A. Brūzga) tarnauja 
Australijos kariuomenėje vyr. 
leitenanto laipsnyje.

(Pabaiga psl. 4)
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AKAIS
simoje žemės ūkio ir pramonės pa
rodoje tokių papuošalų išstatyti, 
kad lankančioji publika matytų, 
kų galima iš šiaudų padaryti. Nors 
ir ne visos surengtoje parodoje

menimis. Dr. M. šeškus skaitė 
paskaitų apie Maironį, o meninė 
grupė deklamavo ir dainavo Mai
ronio eiles ir dainas.

Čia sunku suminėti visas datas,M E N O T
buvo išstatytos, o p. V. Liūgą dar

Išblaškytiems lietuviams šiame 
dideliame krašte buvo gyvas rei
kalas burtis į bendruomenę. Taip 
1963 m. Newcastle mieste ir prie
miesčiuose gyvenantieji lietuviai 
susirinkę išrinko pirmųjų A. L. B. 
apylinkės valdybų. Nuo to laiko 
ir prasidėjo Newcastle lietuvių 
kultūrinė veikla.

Aš ėmiausi organizuoti meno 
grupę. Tai nebuvo lengva, nes 
daugumoje vienas kito nepažinda
mi, nežinant, kiek turima gerų 
talkininkų ir jų noro dėtis kultū- 
rinėn veiklon, reikėjo pradžioje 
pasitenkinti su keletu mergaičių, 
kurias man padėjo surasti Dana 
Bajelytė, tuo laiku buvusi gimna
zistė.

Mano tikslas per kultūrinį vei
kimų jaunimui įskiepyti meilę sa
vo tautai, jos kultūrai, išmokyti 
šokti tautinių šokių, dainuoti liet 
dainų, deklamuoti, vaidinti ir t 
t. Susibūręs savųjų tarpe jauni
mas nepamirš taip greit gimtosios 
kalbos ir turės progos vieni kitus 
arčiau pažinti.

Newcastle valdybai rengiant 
pirmųjį Tautos šventės minėjimų 
Meno grupė jau galėjo su savo 
programa pasirodyti scenoje.

Pirmas pastatymas buvo mon
tažas "Mes visiems”. I jį įėjo 
taut, šokiai, deklamacijos, liaudies 
dainos ir liaudies pasaka. Montažų 
atliko šios mergaitės: D. Bajelytė, 
St. Savičiūtė, D. Skuodaitė, Z. Ba
jelytė, Deckytė ir N. Levickaitė. 
Tų jaunimo pasirodymų publika 
šiltai priėmė ir tas paskatino vie
nų kitų dar abejojusi įsijungti j 
tų grupę.

Dešimtmečio laikotarpyje turė
jau 10 — 16 nuolat dalyvaujančio 
jaunimo, bet per tų laikų įstojusių 
ir išstojusių skaičius keitėsi dėl 
įvairių šeimyninių ar kitokių prie
žasčių.

M. Rimgaudienė

Čia paminėsiu pavardes tų as
menų, kurie ilgesnį ar trumpesnį 
laikų toje meno grupėje dalyvavo:

Pradžioje: Z. Barštytė, D. Ba
jelytė, N. Barštytė, D. Barštytė, 
L. Baurytė, J. Jazbutytė, Vyt Jaz
butis, N. Klemenytė, E. Kuras, N.
Levickaitė, Vyg. Liūgą, Vyt. Ne

krošius, D. Skuodaitė, St. Savičiū
tė, T. šeškutė, B. Zakarauskaitė, 
J. Zakarauskaitė, A. Zakarauskai
tė, ir Henrikas, Česlovas ir Ju
lius Zakarauskai.

Vėliau įstojo dar: M. Bučytė, 
J. Česnaitis, A. Daugėlaitė, Z. 
Gasparionytė, R. Jazbutytė, Vyt. 
Lorencas, Vytautas, Petras ir Jo
nas Leonavičiai, D. Račytė, R. 
Šimkus, A. Ulonas ir R. Vilkas.

jimuose bet ir australams puoš
niai pasirodyti. Rodos, 1954 m. 
net du kartus teko meno grupei 
per Newcastle radio stotį 2KO pa
dainuoti liet, dainų ir net padekla
muoti.

Meno grupė nepasitenkino vien 
tautiniais šokiais, dainomis ir de
klamacijomis — ji ėmėsi ir sun
kesnio darbo: scenos veikalo pas
tatymo. Neturėdami pasirinkimo 
nutarėme 1954 m. šventės proga 
suvaidinti 3-jų veiksmų pasakų 
“Lapelis”. Šis pasisekęs scenos 
veikalėlis patiko publikai ir buvo 
pageidavimų jį pakartoti ir pa
ruošti daugiau scenos vaizdelių. 
Šiam vaidinimui patys dalyviai tu
rėjo paruošti programas, siūdintis 
kostiumus ir t. t. Čia turėjau pro
gos susipažinti su jaunimo gabu
mais ir jį grupuoti ateities veik
lai. “Lapelį” vaidino: D. Skuo
daitė, St. Savičiūtė, G. Rimgau
das, Vyt. Jazbutis, Vyt. Nekro
šius, O. Bajelytė, Z. Bajelytė, N. 
Levickaitė, Z. Barštytė, J. ir B. 
Zakarauskaitės, T. šeškutė, N. 
Klemenytė, D. Baršytė, L. Bau- 
rytė, N. Barštytė. Dekoracijomis 
pasirūpino p. Petrėnas.

1955 m .mano sveikatai pablogė
jus turėjau iš to darbo pasitrauk

ti. Šokių grupei toliau vadovauti 
sutiko gabi tos grupės narė Zina 
Barštytė — Zakarauskienė. Nors 
ir būdama jauna ji savo darbų at
liko gerai.

1956 m. dar prieš Kalėdas New
castle laikraštyje pasirodė Y. W. 
C.A. straipsnelis apie ruošiamų 
įvairių tautybių Kalėdų eglučių 
festivalį ir ten buvo kreiptasi į 
lietuvius prašant išstatyti ir lietu
viškų kalėdinę eglutę. Pasirodo, 
kalėdinių eglučių festivalio ren
gėjos mačiusios lietuviškų eglutę 
Adelaidėje. Apylinkės pirminin
ko prašoma sutikau ir papuošiau 
padedama kelių meno grupės na
rių, ir toji eglutė buvo pastatyta 
pačiame miesto salės viduryje. 
Prie jos buvo fotografuojamasi ir 
nuotraukos su aprašais paskelbtos 
net dviejuose laikraščiuose. Čia 
pasisekė. Be to, programoje lie
tuviai dalyvavo su taut, šokiais ir 
p. S. Žuko vedamo choro dainomis.

Nuo 1956 iki 1961 m. lietuvių 
kalėdinė eglutė kasmet būdavo 
paruošiama, o 1957 m. jos nuot
raukos net per T. V. buvo rodo
mos.

Australas Mr. Lye iš Tamworth, 
kuris man prisiuntė šiaudų papuo
šalams, parašė, kad jis norįs bū-

pridėjo angliškų paaiškinimų apie 
Lietuvę ir jos menų. Turiu pažy
mėti, kad iš Amerikoje lietuvių 
leidžiamo žurnalo sužinojau, jog 
ten iš šiaudų padarytais papuo
šalais papuošta eglutė per panašų 
festivalį laimėjo pirmų vietų, o 
čia, Australijoje, Adelaidės lietu
viai buvo pirmieji panašiai pa
puošę ir jų eglutė buvusi pripa
žinta viena iš gražiausių.

1957 m. apylinkės valdyboje pir
mininkaujant inž. J. Dirginčiui, 
aš vėl pradėjau dirbti su menine 
grupe. Tais metais meno grupė 
suspėjo daug kur pasirodyti su 
tautiniais šokiais ir su įscenizuo- 
tais vaizdeliais “Rambynas” ir 
“Grybai”, o australų vyskupų pri
imant meno grupė irgi davė tur
tingų programų. Tai buvo našūs 
metai ir nebuvo sunku dirbti, nes 
valdybai vadovavo žmogus, su- 
prantųs ir remiųs meno veiklų.

1962 m. buvo suruoštas Mairo
nio minėjimas. Tai buvo pirmas 
tokios rūšies minėjimas. Mums 
reikia tankiai tokius minėjimus 
parengti ir apie kitus mūsų tautos 
didvyrius, poetus ir rašytojus. Per 
tokius minėjimus jaunimas supa
žindinamas su Lietuvos istorija ir 
lietuvių tautai nusipelniusiais as-

kada ir kokia proga meno grupė
viešai pasireiškė per pirmųjį de
šimtmetį (su mažomis pertrauko
mis), tačiau kiekvienas, nors ir 
mažiausias grupės pasirodymas 
reprezentavo lietuvių kultūrų tiek 
australų, tiek ir kitų tautų tarpe.

Pripažįstu, kad Newcastle lietu
vių jaunimas daug dirbo, daug nu
veikė ir daug nusipelnė mūsų kul
tūrinėje veikloje. Tad ir per atei
nantį dešimtmetį norėčiau, kad 
mūsų jaunimas dar su didesne 
energija ir pasišventimu dirbtų.

Jaunime, mes visi esame lietu
viai. Jums primenu, kad lietuviai 
nuo amžių myli ir yra prisirišę 
prie savo liaudies pasakų, dainų ir 
tautinių šokių. Kur tik lietuviai 
susibūrė į didesnę grupę, jie turi 
skleisti mūsų tautinį menų, papro
čius, šokti taut, šokius, dainuoti 
lietuviškas dainas ir t. t.

Baigdama aš nuoširdžiai tariu 
lietuviškų ačiū mano mielajam 
jaunimui ir jų tėveliams už visų 
bendradarbiavimų ir už tokį gražų 
grupės sugyvenimų. Aš prašau 
jus, nežiūrint, kas vadovautų, 
dirbti taip, kaip kad dirbote su 
manimi. Aš niekados nepamiršiu 
jūsų, ir be jūsų pagalbos, mielas 
jaunime, aš nieko nebūčiau nuvei
kusi.

Ponios Gasparionienė, Levickie
nė ir Vilkienė esant reikalui irgi 
dalyvavo tautinių šokių grupėje. 
Labai rūpėjo ir tautiniai rūbai. 
Man pačiai teko išpiešti ir paruoš
ti siuvinėjimui tautinius raštus ir 
mergaites mokyti austi tautinių 
juostų.

Turėdama tautinius rūbus meno 
grupė jau galėjo ne tik savo minė-

Kairėje: Newcastle 
tautinių šokių grupė 
su p. Rimgaudienė.

Dešinėje: Newcast
le lietuvių choras su 
dirig. St. Žuku.

CORNELIUS

TARP JUROS IR DŪMŲ

NUEITASIS
(Atkelta ii psl. 3)

Ateitieis perspektyvos ir 
Newcastle lietuviams nėra 
gios. Mes vyresnės kartos

viltys 
džiu- 

a__  ___ „ lietu
viai esame pasiryžę mūsų sukur
tas liet, organizacijas ir institu
cijas išlaikyti, kol pajėgsime, bet 
gi mes neturime prieauglio, ku
ris galėtų ir sugebėtų rūpintis 
lietuvybės reikalais šioje koloni
joje. Lietuviškoj dvasioj išauklė
ti lietuviai jaunuoliai, baigę 
mokslus tarnybinių reikalų ver
čiami vienas po kito išvyksta iš 
mūsų kolonijos į kitas Australi
jos vietas, ir taip mūsų jėgos 
silpnėja. O iš kitos pusės juk ne 
paslaptis, kad žymi dalis priau
gančios kartos jau dvasioje ne
bėra lietuviai... Mūsų neskaitlin
ga kolonija, materialiai neper- 
stipriausiai įsikūrusi, sunkiai ir 
su pasišventimu dirba, kad lietu
vybės žiburys neužgęstų šiame 
Australijos sunkiosios industri
jos centre. Tačiau angliškai aus
trališkosios kultūros bei civiliza
cijos bangos negailestingai 
griauna ir skandina mūsų pas
tangas. ši dviejų kultūrų kova 
labai ryški visame Newcastle 
lietuvių gyvenime. Ji sukelia 
daug konfliktų ir dvasinių įtam
pų paskirų lietuvių šeimų gyve
nime.

Keleivį iš Sydnėjaus jau iš to
li ĮMsitinka savotiškas Newcastlio 
vaizdas. Per neapgyventus kalnus 
ir beveik tuščius slėnius riedąs 
traukinys išneria prie aukštą ir 
nuolat rūkstančią fabriką kami
ną; didžiuliais kalnais stovi su
verstos anglys, o upelių spalva 
nusidažiusi rudai, juodai, kartais 
net visomis splavomis kartu. Ir 
kai dar po poros mylią pasirodo 
pilnas miesto akiratis, nebetenka 
abejoti, kad N ewcastlis yra svar
bus pramonės miestas. Iš tiesą, 
Australijos sunkioji pramonė, 
ypač plieno ir kitą metalų apdir
bimas bei laivų statyba yra didele 
dalimi susikoncentravusi šiame 
rajone, nes čia pat kasama ir ang
lis.

Pažindamas vieną kitą newcast- 
lietį, nutariau atnaujinti senas 
pažintis. Juk kur tą lietuvių nė
ra! Kai dar imigracijos metais 
netoli Newcastlio veikė Gretos sto
vykla, daugelis vyrų tapo paskir
ti j didžiuosius Neivcastlio fab
rikus. Atlyginimas buvo geras, 
apsigyvenimo sąlygos neblogos, 
tad metai po metą lietuvių kolo
nija vis didėjo.

Nuo ko pradėti^ Atsimenu, jog.

Henrikas vedė Ziną, Česlovas 
Martą, visi susilaukė naujo prie
auglio, ištekėjo mokytoja Jadvy
ga ir meno studentė Aldona. Dar 
kiti, Benigna, Regina, Julius yra 
aktyvūs visur. Kai darbo pritrū
ksta, Benigna ir Zina sugeba gi
mines net į penny-pokerį įtraukti. 
Gi ponia Ona, tęsdama lietuvišką 
tradiciją, prižiūri didžiulius dar
žus, kuriuos, kai nebegali apvaikš
čioti, apvažinėja traktoriumi.

Nepertoliausia iš vienos pusės 
įsitaisę ponai -Ulanai, gi iš kitos 
Petras ir Janina Brūzgos. Ponas 
Brūzga ilgą laiką buvo Apylinkės 
valdyboje ir kelis metus jai pirmi
ninkauja. Trys vaikai dar mokosi, 
o ketvirtas, Algis, pamėgo karišką 
gyvenimą ir neseniai tapo vyr. 
leitenantu. Graži Brūzgų sodyba 
sutraukia tautiečius piknikams ir 
minėjimams; "piknikai man pa
tinka", sako ponia Janina, "bet 
tik tų popierinių puodukų per
daug visose jmsėse lieka...” Reikia 
tikėtis, kad p .Brūzga dar ilgai 
neatsisakys visuomeninio darbo.

Apie Cardiffo ir Wallsendo 
priemiesčius tautiečių randame 
visą eilę. Ponai Jazbučiai ir Skuo
dui verčiasi vištų ūkiu, niekada 
ueapleisdami lietuviškų pramogų 
ir įsipareigojimų. Poną Jazbutį 
prieš kelis metus aplankė skaudi 
nelaimė bedirbant fabrike, tačiau

mo. "Ne, ne, ne, nerinkite manęs 
pareigoms”, kratosi ji. Bet suspė
ja ji būti valdybose, tampa ji iš
rinkta ir grožio karaliene. Netoli 
ponai Klementai statosi naują di
delį namą, o duktė Nijolė, studi
javusi farmaciją Sydnėjuje, da
bar dirba ligoninėje. Kaimynystė
je gyvena Grigolaitis, Bučiai, 
Balčiūnai ir Misevičiui, visi įsi
kūrę gražiai ir maloniai.

Į savarankiškus amatus metėsi 
ir kiti. Vaišingasis Alfonsas Ba- 
jalis verčiasi statyba, gi ponia 
Bajalienė, prižiūrėdama namus, 
ramia daug laiko lietuviškai kny
gai ir dar apdalina kaimynus sū
riais. Tik su karvutėmis yra blo
gai, sako ponia: viena pabėgo, ki
ta pasidūrė ant lenciūgo, trečia 
nesugebėjo peršokti kanalo... Da
na Bajalytė, gerai pažįstama stu
dentijoje, neseniai tapo mokytoja 
ir dirba prie Sydnėjaus. Zina lan
ko slaugią kursus, o Algis rengia
si tapti agronomu. Juozas Levic
kas, kuris kartu su ponia Jadvyga 
yra entuziastiški choristai, turi 
savo sunkvežimį ir galbūt todėl 
sunku rasti namuose. Duktė Nijo
le irgi neseniai baigė mokytoją 
seminariją, o jaunesnieji dar te
besimoko. Bendrai atrodo, kad 
transportas yra populiarus užsiė
mimas. Juomi užsiima Jonas ir 
Vytautas Statkai, o sunkvežimį

cijauskai, Songailos, ponia Dum
čienė. Jos duktė Regina, taip pat 
mokytoja, prieš keletą savaičių 
energingai ėmėsi atkurti savait
galio mokyklą. Tikėkimės, kad už
teks dinamikos, nes Regina vaka
rais universitete dar studijuoja 
psichologiją ir pedagogiką, Prie 
Devynių Kelių sankryžos gyvena 
ponai Rimgaudai. Ponia Rimgau- 
dienė, ilgametė tautinių šokių ve
dėja, daug prisidėjo prie lietuvių 
meno populiarinimo. Tautiniais 
motyvais puošta jos eglutė kasmet 
išstatoma miesto rotušės kalėdinė
je parodoje, o fotografijos atsi
randa laikraščiuose. Tegu ponia 
Rimgaudienė savo sugebėjimais 
dar ilgai dalinasi su jaunimu, o 
jaunieji bus už tai dėkingi. Čia 
reikia užkliudyti ir darbštųjį dr. 
Motiejų šeškų, kuris yra įspau- 
dęs gilias pėdas kultūriniame dar
be. Dr. šeškus vadovavo diskusijų 
klubui, yra nuolatinis Mūsų Pas
togės bendradarbis ir prieš kurį 
laiką suorganizavo ir sutvarkė

Apylinkės biblioteką. Kaip rasto 
žmogus, daug darbo jis įdeda ir į 
vietinį biuletenį.

Visų mėgstamas yra entuzias
tiškasis dainos mylėtojas Stasys 
Žukas, subūręs ir per eilę metų 
iškėlęs Newcastlio lietuvių chorą. 
Jo darbą sunku pervertinti: ne tik 
visas jo laisvalaikis atiduodamas 
repeticijoms, bet jas jis sutalpina 
net savo namuose. Kaip gerai, kad 
malonioji Colette yra tokia kantri 
ir puiki seimininkė. Būtų sunku 
išvardinti visus choristus, tačiau 
be minėtųjų dar reikia pridurti 
visiems pažįstamus veteranus 
Daugėlas, Gasjmronius, Račus, 
Nekrošius, Roma Šimkų, Joną 
Savicką, Petrą Kairį. Daug cho
rui pasidarbavo veiklusis Juozas 
Česnaitis, ilgametis Apylinkės 
valdybos narys, režisierius ir dar
bininkas visur, kur pareiga šau
kia. Turbūt jis tiek daug gali nu
veikti todėl, kad jam į pagalbą šo
ka sesuo Viktorija ir mamytė po
nia Barstienė. ,

Lietu irių randame visur. Ligo
ninėje dirba Stasys Butkus, brai
žytoju yra Alfonsus Šernas, pe
reitais metais universitete inži
nieriaus titulą įsigijo Norbertas

(Pabaiga psl. 5)

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

BOSE
Nežiūrint visko, čia yra dar 

lietuvių, kuriems lietuvybė ir vi
sa, kas su Jųja surišta, yra augš- 
ta Ir patraukli moralinė verty
bė, dėl kurios verta dirbti, ken
tėti ir aukotis.

M. šešku*

prieš porą metų viename pobūvy
je kažkas išsitarė, kad pusę New
castlio sudaro Zakarauskai. Be
veik liesa. Pradžioje buvo dvi bro
lių šeimos, bet suaugus prieaug
liui, sunku visus besuskaityti.

kompensacija, o po kelių dienų ir 
netikėtai stambi loterijos laimė 
vėl grąžino gyvenimą į normalias 
vėžes. Danutė Skoudaitė, šiaip 
veikli choristė, yra puikus pavyz
dys gyvo neivcastlietiško jauni-

turi ir Jonas Vilkas, kuris su po
nia Brigita yra patsovūs choro 
šulai.

Aplinkui Adamstowną gyvena 
ponai Lapinskai, abu veiklūs vi
suomenininkai; ponai Baurai, Ma

to WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleminga Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamos ir išiimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Adelaidės
A. L. F. A. S. (Australijos Lie

tuvių Fizinio Lavinimo ir Sporto) 
Valdyba, vadovavusi Australijos 
lietuvių sportinei veiklai trejus 
metus, šiemet nekandidatavo. 
Valdybą sudarė adelaidiškiai ir 
atlikdami savo tiesioginį darbą 
darbščiai asistavo klubo veikloje.

Pirmininkas Stasys Urnevičius 
treniravo I-ją vyrų krepšinio ko • 
mandą. Sekretorius Balys Ne- 
meika kiek laiko sekretoriavo 
klubo valdyboje ir jau dveji me
tai kaip vadovauja orinio sekci
jai. Iždininkas Aleksas Merūnas 
treniravo mergaites, o vėliau jau
nius krepšininkus.

Minėtoji valdyba sujungė 
Australijos lietuvius sportinin
kus į tvirtą vienetą, įgijo visų 
klubų pasitikėjimą, patobulino 
sporto švenčių varžybų įstatus, 
atgaivino vyrų ir suorganizavo 
mergaičių krepšinio rinktines ii* 
parūpino joms puikias unifor
mas, suruošė minėtų rinktinių 
pasirodymą pereitų Velykų šven
čių metu Adelaidėje, patobulino 
susirašinėjimo sistemą, užvesda- 
ma tvarkingas bylas, įgijo ant
spaudą ir lagaminus, kur telpa 
V-bos raštinė ir turtas. Savo ilgą 
ir produktyvų darbą Valdyba už
baigė apdovanodama Australijos 
lietuvių sportui nusipelniusius 
darbuotojus XIII-sios sporto 
šventės proga.

*
Alfonsas Remeikis, Adelaidės 

lauko teniso veteranas 1928 m. 
iškovojo Lietuvos jaunių lauko 
teniso čempiono titulą ir jį išlai
kė 1929 ir 1930 metais. 1931 m. 
jaunių čempionu tapo Lietuvos 
prezidento sūnus Julius Smeto
na.

A. Remeikis neatsiskyrė su ra
kete. Jis reprezentavo Lietuvą 
tarptautiniuose susitikimuose, iš
kovojo bronzos medalį pasaulio 
lietuvių olimpiadoje Kaune 1938 
m. Jam teko aukso medalis pa
vergtų tautų olimpiadoje Vokie
tijoje. Įjungus lauko tenisą į 
Australijos lietuvių sporto šven
čių programą, jis sėkmingai at
stovauja Adelaidės L. S. Klubą 
“Vytį”. Po 35-rių metų lauko 
teniso viršūnėse A. Remeikis ir 
XIII-je sporto šventėje neįveik
tas: pratęstoje finalinėje kovoje

TARP JŪROS..
(atkelta iš psl. 4)

Kuras. Gražiai gyvena Stasys 
Paulauksas, lietuviškos veiklos 
neužmiršta -ponai Liūgas kurių, 
vienas iš keturių sūnų, Vaclovas 
visur netrunka pasižymėti kaip 
stiprus šachmatininkas. Dažnai 
parengimuose matosi ponai Zui
kiai, Barščiai, Andriūnai, Žemai
čiai, Juozas Paulauskas, Pranas 
Bernotavičius, Antanas Žemaitis, 
trys broliai Leonavičia/i: Vytas, 
Petras, Juozas. Pasirodo ir toliau 
už Neivcastlio gyvenąs ponas 
Juodvalkis.

Galiausiai negalima prabėgti 
pro šalį kelių profesinių žmonių, 
kurie nors ir ne visą laiką gyve
na Newcastlyje, bet jame nuolat 
matosi. Visų pirma tai Nowcast- 
lio lietuvių kapelionas kun. Stasys 
Gaidelis, SJ. atvažiuojąs iš Syd
nėjaus kas dvi tris savaites. Ener
gingo kapeliono dėka atsirado 
bažnytinis komitetas, ateitininkų 
kuopa ir šiaip įvairi parama vi
suomeninėje veikloje. Neivcaste- 
lio universiteto koledže treti me
tai filosofiją ir logiką dėsto dr. 
Vytautas Doniela. “Vieni pakim
ba tarp dangaus ir žemės, bet 
man teko pakibti tarp Sydnėjaus 
ir Neweastlio”, sako jis. Paga
liau, už 50 mylių, Stroud mieste 
'gyvena dr. Kišonas, širdimi betgi 
priklausąs Newcastliui. Užtat jį 
ir newcastliečiai labai mėgsta, ne- 
sibaidydami net tolokos kelionės: 
“Kas mane kitas taip supras, kaip

kronika
jis įveikė S. Zablovskį 6:3, 6:4.

*
Aleksas Merūnas, Adelaidės L. 

S. K. “Vyties” jaunių krepšinio 
treneris įteikė klubo valdybai at
sistatydinimo raštą, kuriame iš
dėstė savo pasitraukimo priežąs- 
tis. Viena iš svarbiausių, paties 
A. Merūno žodžiais, esanti “E. 
Taparausko, krepšinio vadovo sa
vavaliavimas ir trenerio ignora
vimas sekcijos veikloje”.

Atsistatydino ir stalo teniso 
sekcijos vadovas Robertas Si
dabras. Sekcijai vadovauti iki 
sekančio susirinkimo sutiko mer
gaičių komandos kapitonė Aldo
na Mikužytė.

★
Don? Atkinson, iškilus Pietų 

Australijos ir Vyties krepšinio 
žaidėjas ir Marija Kelertaitė, 
ilgametė I-mos komandos žaidė 
ja, kovo 16 d. sukūrė sportinę 
šeimą. Po vestuvių apsigyvens 
N. Zelandijoje, Dunedin. Krepši
nio mėgėjai tenai jų laukia ir 
jaunai sportininkų šeimai parū
pino namą bei geras darbo sąly
gas. Don Atkinson pakviestas 
treniruoti vietos rinktinę, o Ma
rija žais krepšinį “Ajax” koman
doje, kuri jau penkerius metus 
laiko iškovojusi N. Zelandijos 
čempiono vardą. Pagyvenę dve
jetą metų Dunedin jie numato 
vėl grįžti į Adelaidę.

R. Sidabras

KIEK LIETUVIŲ MOKOSI 
MASKVOJE?

Ryšium su Lietuvoje minėta 
moters diena (kovo 8 d.) spau
doje, per radiją kelti moterų nuo
pelnai, aiškinta, kad jų gyveni
mas geresnis kaip vad. kapitalis
tiniuose kraštuose. Kovo 8 d. Vil
niaus radijo pasikalbėjime su lie
tuvaitėmis studentėmis, studijuo
jančiomis Maskvos universitete, 
paaiškėjo, kad šiuo metu Mas
kvoje iš visi mokosi apie 120 lie
tuvių, jų tarpe pusė merginų. 
Tie studentai turi savo klubą, pa
vadintą “Baltika”. Ta proga, ži
noma, skelbta, kad mokslas So- 

daktaras Kišonas...’’
Per eilę metų vienas kitas New

castle apleido. Jau anksti ponai 
D čekiai nusidangino į Melbourną, 
l'etrėnai ir Džiugeliai į Adelai
dę, inž. Dirginėtus apsistojo Syd
nėjuje, Talandis Wollongonge, o 
prieš kurį laikų buvo atsisveikin
ta su linksmuoju akordeonistu V. 
Liorencu, kuris dabar turbūt džiu
gina brisbaniečius. Jonas Viskaus- 
kas, ilgametis Apylinkės valdybos 
narys ir pirmininkas, su žmona už 
kelių šimtų mylių įsigijo kotelį, o 
panašiai atsitiko ir su ponais Ja- 
kavičiais. Bet dingstant vieniems, 
atsiranda Įeiti. Štai, prieš keletą 
mėnesių iš Sydnėjaus persikraus
tė ponai Burokai. Gal ponia Jad
vyga prisidės prie organizuojamos 
savaitgalio mokyklos'!

Tiek apie neivcastliečius. Daug 
daug liko nepaminėtų. Negi išvar
dinsi visits iki vieno pora šimtų 
(o gal ir daugiau) tautiečių, nes 
tada jau reiktų pilnos kartotekos 
ir daug, daug lankymosi. Manyki
me, kad- Newcastlis neliks užmirš
tas laikraščio puslapiuose ir to
liau. O dabar jau leidžiasi saulė 
ir per langus pradeda veržtis 
stambūs ir įkyrūs moskitai (new- 
castliečiai juos vadina “Hexham 
Greys", nes prie Hexhamo tyvu
liuoja plačios pelkės). Reikia ap
rašymą baigti ir siųsti redakto
riui ,nes peralkę uodai dar net 
rankraštį sučiulps.

SPORTO VETERANAS

S T A.
Kas gi Sydnėjuje ir jo plačiose 

apylinkėse nepažįsta geraširdžio 
visuomenės veikėjo St. Pačėsos? 
Jį matėme keletą metų besidar
buojantį Krašto Valdyboje, pir
mininkaujantį Sydnėjaus ir Ban- 
kstowno Apylinkių Valdybose, at
stovaujantį eilę metą Sydnėjaus 
lietuvius Krašto Taryboje ir 
daug kur kitur. Tur būt nepra
ėjo nei vienas didesnis ar iškil
mingesnis minėjimas, kuriame 
jis nebūtų dalyvavęs, nepareiškęs 
savo nuomonės. Tai žmogus sa
vo lietuviškąjį gyvenimą išeivi
joje statąs augščiau kasdieninių 
rūpesčių ir reikalų.

Tur būt, mažai kas žino, kad 
St. Pačėsa visa širdimi sielojasi 
ir rūpinasi mūsų jaunimu, ypa
tingai sportininkais, kuriuos su 
malonumu, reikalui esant ir re
mia. Prisirišimas prie sportiniu 
kų ir sporto, St. Pačėsai nėra 
atsitiktinis dalykas, šio darbo 
vagoje, dar N. Lietuvoje, jis yra 
išrėžęs gilią vagą ir per *savo 
rankas praleidęs ne dešimtis, bet 
šimtus sportininkų.

Prieš 33 metus, gyvendamas 
Raseiniuose ir jau keletą metų 
aktyviai dalyvaudamas šaulių 
Sąjungoje, kuri Lietuvoje buvo 
ypatingai populiari mūsų sveikai 
lietuviškai galvojančios visuome
nės tarpe, jis sumanė šioje są
jungoje esančius jaunuolius 
jungti sportinėn šeimom šis jo 
sumanymas buvo entuziastiškai 
sutiktas ir Raseiniuose tapo įkur
tas šaulių Sporto klubas “Šarū
nas”, kuris į savo šakas aktyviai 
įtraukė futbolą, krepšinį, tinkli
nį, šachmatus ir lengvąją atleti
ką. Pati populiariausia šaka pra
džioje buvo futbolas, kai krepši
nis tik vėliau pradėjo smarkiai 

Geležinę uždangą praskleidus
vietijoje esąs lengvai prieinamas, 
tuo tarpu Vakaruose siekiant 
baigti aukštuosius mokslus, esan
čios reikalingos didelės pinigų 
sumos. Sovietijoje, giriamasi, 
gaunama stipendijos (jos gauna
mos ir Vakarų universitetuose), 
bet nepasakoma, kad jų vargiai 
pakanka studentams pragyventi.

(E)

KIEK BIUROKRATŲ 
KOLCHOZUOSE?

Lietuvos spaudoje kartais pa
sirodo nusiskundimai — per 
daug kolchozuose esą įvairių biu
rokratų, jie neturi darbo. Felje
tone apie “etatinius veltėdžius” 
“Tiesoje” (28 nr.) paskelbta kiek 
būdingų duoiųenų. Štai, Kauno 
raj. kolchozo “Pirmyn” vadovau
jančiam personalui buvę išmokė
ta 5.000 rb., o kolchozininkai... 
tegavę vieną tūkstantį. Rokiškio 
raj. “Pergalės” kolchoze tam 
personalui išmokėta 6.628 rb., o 
kolchozininkams — gamybinin
kams — vos 6.340 rb. Kai kuriuo
se sovehozuose 6 darbininkams 
tenka po vieną administracijos 
tarnautoją. Pasirodo, kolchozuo
se labiausiai pamėgtas pavaduo
tojo etatas. Kolchozų pirm-kai 
sau pavaduotojų, teigia partijos 
organas, prisigalvoja ir laukinin 
kystei, gyvulininkystei, ir staty
boms, ir mechanizavimui. Kai 
kur, pav. ir brigadininkai sėdi be 
darbo, nes jų darbą atlieka... pa
vaduotojai. Ar verta dirbti, klau
siama, kai ir taip mokamas atly
ginimas? (E)

BIRŽAI, 10.000 GYV. MIESTAS 
— BE SKALBYKLOS

Biržuose šiuo metu, anot “Tie
sos” (32 nr.) jau esama daugiau 
kaip 10.000 gyventojų. Giriama
si, kad pernai biržiečiai sulaukę 
dujų viryklų ir dabai; dujų balio
nais naudojasi daugiau kaip 130 
šeimų, džiaugiamasi, kad Biržuo
se bus įmanoma naudotis siuvyk
la... kreditan. O iš kitos pusės, 
pasirodo, Biržuose tėra viena pir
tis ir toji pati apleista. Sunkoka, 
girdi, ir miesto moterims, nes 
mieste nėra skalbyklos. Jei su
tepei drabužį, tai, esą, turi eiti 
pas vad. privatininką. Nėra Bir

populiarėti. Rungtyniaudavom, 
kaip išsireiškė St. Pačėsa, labai 
daug, savo'šaulių rinktinėje, su 
paskirais klubais ir miestais, nes 
užsidegimas pas 'visus buvo la
bai didelis.

Po kelerių metų vadovavimo 
“Šarūno” klubui, St. Pačėsa bu
vo paskirtas visos IV-sios Rasei
nių rinktinės sporto vadovu, čia 
darbas žymiai padidėjo, nes tek
davo ruošti didžiules šaulių spor
to šventes, iš kurių vienoje da
lyvavo virš 900 sportininkų ir ją 
atidarė pats Respublikos Prezi
dentas A. Smetona.

Centrinė Šaulių vadovybė, no
rėdama sportinį gyvenimą dau
giau išplėsti ir jį padaryti dar 
našesniu, kas keleri metai ruoš
davo specialius kelių mėnesių vi
sos Lietuvos rinktinių sporto 
vadovams, kurių būdavo apie 200 
-300, kursus, iš kurių dviejuose 
Kleboniškyje ir Kulautuvoje, da
lyvavo ir St. Pačėsa. čia ne tik 
vadovai įsigydavo daugiau teore
tinių sporto žinių, bet visų šakų 
sporto treniruotes ir varžybas 
atlikdavo ir praktikoje. Tai buvo, 
kaip pasisakė St. Pačėsa, sunki 
sporto mokykla, bet jos aš nie
kuomet neužmiršiu ir ten pra
leistas laikas ir išmokti nauji 
dalykai, vėliau būdavo perduoda
mi kitiems, sportą mėgstantiems 
jaunuoliams.

Be aktyvaus sporto, kuris su 
kiekvienais metais vis daugiau 
ir daugiau populiarėjo, šauliai 
sportininkai dalyvaudavo ir kul
tūriniame gyvenime. Jie statyda
vo nemažai vaidinimų, rengdavo 
iškilmes, gegužines, kas duodavo 
nemažai lėšų, kurios padengda
vo visas kitas sportines išlaidas.

Kalbant apie piniginius reika- 

žuose ir chem. valyklos. Skun
džiamasi ir batsiuvių, laikrodi
ninkų, mechanikų darbu. (E)

CHRUŠČIOVAS LANKYSIS 
VATIKANE?

Pagal Katalikų Žinių Agentū
ros (KNA) iš patikimų, gerai in
formuotų sluogsnių gautas ži
nias, Popiežius esąs pasirengęs 
suteikti audienciją N. Chruščio
vui. Apie tai Kremliaus valdovo 
žentas, “Izvestijų” vyr. redakto
rius ir Kom. Partijos C K narys — 
A. Adžubėjus, kovo 7 d. esąs pa
tyręs iš paties Popiežiaus lūpų. 
Dabar skelbiama, kad sovietų 
valdžios ir partijos vadas, pak
viestas Italijos vyriausybės, ke
liausiąs į Romą greičiausiai bir
želio mėn. pabaigoje. (E)

Naujas ponas,
NUO STALINGRADO IKI

VOLGOGRADO
1953 m. vasario 2 d. Sovietų 

“Pravda” laikraštyje pasirodė iš
samus generolo Ivano Ivanoyi- 
čiaus čuikovo straipsnis. Ypatin
ga garbė buvo suteikta čuikovui, 
leidžiant jam aprašyti įvykį, ku
ris prieš 10 metų sujudino visą 
pasaulį. Tai buvo Stalingrado 
mūšis.

Kai čiukovas parašė šį straips
nį, Stalinas tuoj nusvėrė, kad di
džiausias Stalingrado mūšio lai
mėjimo nuopelnas tenka skirti 
generolui čuikovui, bet ne mar
šalui Žukovui. Tiesa, Žukovas 
buvo visų raudonųjų pajėgų prie 
Stalingrado vyriausiuoju vadu, 
bet kovose prie Stalingrado ir 
pačiame Stalingrade geinerolui 
Čuikovui tekę suvaidinti sunkiau
sią ir lemianti vaidmenį.

Vasilij Čuikov savo straipsny
je “Pravdoje” nepašykštėjo di
džiadvasiškumo tiems nuopel
nams pareikšti, kurie lietė paties 
Stalino genijų Stalingrado mū
šyje. Jis rašė: “1942 m. įvykiai 
visiškai patvirtino tą genialią Di
džiausiojo karo vado Stalino pro
gnozę. Draugas Stalinas išdirbo 
genialų strateginį planą vokiečių 
fašistinių pajėgų prie Stalingra
do sutriuškinimui. Tų dienų di-

Ė S A
lūs, paklausiau senąjį sporto ve
teraną ką jis galėtą patarti mūsą 
sportininkams, ypatingai jam ge
rai pažįstamiems Sydnėjaus ko- 
viečiams, kurią pagrindinis rū
pestis ir yra finansai.

— Aš pilnai atjaučiu mūsų 
sportininkus Australijoje, pareiš
kė St. Pačėsa, kurie, neturėdami 
nei savą salių, nei savų patalpų, 
daug, sunkiai uždirbto pinigo, iš
leidžia tam. Ką gi padarysi, ne
turint savo patalpų, reikalinga 
kaip nors tų svarų daugiau pada
ryti. Aš manau, kad sporto klu
bai daro vieną klaidą, rinkdami į 
valdybas aktyvius sportininkus, 
kurie ir taip turi daug darbo be- 
sitreniruodami ir besportuodami, 
o antra vertus, būdami jauni, ne
turi tinkamos praktikos, kaip ge
riau finansiškai prasigyventi. Ma
no nuomone, aktyviems sportinin
kams priklauso — aktyvus spor
tas, kai į valdybas turėtų būti iš
rinkti tokie žmonės, kurie tik rū

“MŪSŲ PASTOGĖS” SPORTO

Gerbiamas Pone!

š.m. kovo mėn. 13 d. “M.P.” 
numeryje “Iškilesni sportininkai” 
straipsnyje, minint mano pavar
dę, įsibrovė netikslumų, būtent: 
dalyvaudamas paskutinėse Nepri- 
klaus. Lietuvos šaudymo pirme
nybėse Kaune laimėjau Il-trą 
vietą ne už šaudymą iš pistoletų, 
bet už šaudymą iš mažojo kalibro 
šautuvų, išmušdamas iš 400 gali-

NAUJI ROBINZONAI
Tai įvyko 1743 m. Netoli Gru

mento (taip vadinosi tada Špic
bergenas) krantų ledai suspaudė 
laivą. Keturi jūrininkai išvyko 
ieškoti įgulai patogios vietos žie
moti. šautuvas ir 12 šovinių, kir
vis, mažutis katiliukas, 20 svarų 
miltų, 4 pupkės, ugniai įžiebti 
prietaisas — štai ir visa keturių 
jūrininkų manta. Jiems pavyko 
surasti trobelę, bet, grįžus prie 
kranto, laivo jau nebebuvo. Dide
lė vėtra jį nunešė. Taip prasidė
jo, trukęs daugiau kaip 6 metus, 
gyvenimas ant šalčio sukaustytos 
žemės, padengtos storu sniego 
sluoksniu, kur neauga net krū
mokšniai, kur ištisus mėnesius 
nepasirodo saulė, o viešpatauja 
tik šalčiai ir pūgos.

Pasibaigus parakui, netrukus 
baigėsi ir užmuštų elnių mėsa. 
Jūrininkams grėsė bado mirtis. Iš 
geležies nuolaužų jie padarė pri
mityvią kalvę, o iš dviejų elnio

nauja istorija
džiausiąs karo vadas Juozapas 
Stalinas jau nuo pat mūšio pra
džios nubrėžė rusų ofenzyvos 
planą ir tikslą”.

Tos pačios vasario 2 d. vakarą 
Kremliuje vyko iškilmingos vai
šės. Pokylio metu generolas An
driejus Ivanovičius Jeremenko 
nuoširdžiai pasveikino generolą 
Čuikovą už jo gražiai parašytą 
“Pravdoje” straipsnį.

★

Bėgo dienos. Pasimirė Stali
nas, o šie du generolai nešiojo 
jau maršalo titulus. 1963 m. sau
sio 27 d. atėjo maršalo Jeremen- 
kos eilė, kad atšviežintų Sovietų 
piliečių smegenyse Stalingrado 
mūšio bylą. Atsižvelgdamas į 
naują istorijos raidą, Jeremenko 
nebekalba apie Stalingrado mūšį, 
o tik apie mūšį prie Volgos. Ne
nukrypdamas nuo generalinės li- 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

’ Pritaiko Jūsų akims ir pardt
- akinius. Darbo valandos kai
* šeštad. 9-13 vai.
► 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston st., 
. Melb., C.I. (Priešais Melbourno Town Hall) 
: Tel. 62-2231

pintųsi finansiniais ir oficialiais
iais klubo reikalais. Toks pasis
kirstymas neapsunkintą aktyviąją 
sportininką ir, geros valdybos pas
tangomis, klubo, ypatingai finan
sinius reikalus, daug pagerintų. 
O, aš manau, tokią žmonią, kurie 
gerai galėtą dirbti valdyboje, mes 
galėtume rasti, nes gi ir pačią 
sporto veteranų, kad ir tokiame 
Sydnėjuje, yra nemažai.

Tokių gražią žodžių paskatin
tas, paklausiau St. Pačėsą, ar jis 
ateityje negalėtų ir pats padėti 
mūsų sportuojančiam jaunimui?

— Kodėl gi ne. Šiame darbe tu
riu nemažai patyrimo ir, jeigu tik 
matysiu, kad esu reikalingas mū
sų jauniesiems sportininkams, tai 
tikrai su visa širdimi jiems ir pa
dėsiu.

Baigdamas šį malonų pasikalbė
jimą, St. Pačėsa, palinkėjo geriau
sios sėkmės Australijos lietuviams 
sportininkams, prašydamas neuž
miršti savojo krašto, savo gražio
sios kalbos ir savųjų lietuviškų 
sportinių tradicijų, išplečiant sa
vąją sportine veiklą dar plačiau 
mūsų priaugančiame jaunime.

A. L-tis.

SKYRIAUS REDAKTORIUI

mų taškų 397. (I vieta gavo tą pa
ti taškų skaičių, bet geresniu pa
taikymų sukoncentravimu, o Eu
ropos čempionas turėjo 399 taš
kus).

Gi už šaudymą iš pistoletų, esu 
laimėjęs pirmąsias vietas apskri
ties ir apygardos rugtynėse Kre
tingoje.

Su pagarba E. Karpavičius. 
18.3.63.
Belmore.

ragų — reples. Taip pavyko pasi
gaminti paprasčiausius medžiok
lės įrankius, kuriais užmušė bal
tąją mešką. Meška buvo jiems ne 
vien maistas — iš jos sausgyslių 
jie pasidarė lankui templę, o patį 
lanką pasigamino iš išmestos į 
krantą medžio šaknies. Per visą 
žiemojimo laikotarpį 4 drąsuoliai 
užmušė 250 elnių, 10 baltųjų meš
kų. Jūrininkai mito žalia šaldyta 
elniena ir meškiena, gyveno be 
duonos ir druskos, gėrė šiltą el
nių kraują.

peštais metais vienas žiemoto- 
jas mirė. Likę 3 likimo draugai 
jau nustojo vilties pamatyti tėvy
nės padangę. Tačiau juos išgel
bėjo laivas. Taip jūrininkams te
ko išgyventi 6 metus ir 3 mėne
sius amžino šalčio ir sniego prie
globstyje, kiekvieną, akimirką ko
vojant už savo egzistenciją.

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS“ 

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

••♦•’••J* ••••••♦*•

nijos istorijoje, Jeremenko rašo 
Pravdoje:

“Legenda apie svarbiausiąjį 
Stalino vaidmenį prie planavimo 
ir kariškų operacijų vedimo Vol
gogrado srityje, istorinės tikro
vės labui, reikia išrauti iš šaknų. 
Visų komunistų priešakyje, kurie 
prie Volgos žūt būt kariavo, sto
vėjo ištikimas leninistas, dabar
tinis partijos ir valstybės galva 
Nikita Sergejevičius Chruščio
vas”.

Mes visiškai tikime, kad 1973 
metais šio mūšio paminėjimo 
straipsnis bus jau kito maršalo 
rašytas ir tąda ir vėl išgirsime, 
kas suvaidino tą svarbiausiąją 
rolę prie Stalingrado ar kitokio 
“grado”.

(iš Elsevier nr. 7 1963.)
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mOsv pastogė
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

GEELONG

METINĖ APYSKAITA

Kovo 17 d. įvyko metinis ALB 
Geelong apylinkės susirinkimas 
Lietuvių Namuose, kur dalyvavo 
27 žmonės. Susirinkimą pradėjo 
vald. p-kas p. V. Bindokas pa
kviesdamas dienos pir-ku Dr. S. 
Skapinską, sekretorium M. Ky
mantą. Valdybos sekr. p. Mačiu
liu! perskaičius užpraeitų metų 
protokolą, p. Bindokas padarė iš
samų pranešimą, iš kurio paaiš
kėjo, ką tais metais valdyba nu
veikė: ruošė visas tautines ir baž
nytines šventes ir minėjimus; 
drauge su latviais suruošta bir
želio trėmimų minėjimas, kuriame 
dalyvavo eilė kviestųjų australų; 
buvo sutikti ir priimti p.p. Ba
čiūnai. Ta proga buvo išreikšta 
padėka Dr. Skapinskui už suteik
tas patalpas priimant svečius. 
Drauge patirta, kad melburniškis 
p. Valys tapo Garbės nariu paau
kojęs Geelong Liet. Namams £5, 
kad mūsų Liet. Namai šiemet bu
vo nuomojami vokiečiams, lat
viams ir kitiems, už ką gauta 
£67.10.0 pajamų, kad “Biuletenio” 
teišleista tik 8 numeriai, čia bu
vo padėkota p. Giedriui už Biule
tenio viršelį, p.p. Šutienei ir Ber- 
tašiui už spausdinimą. Pranešime 
paminėta, kad prie Liet. Namų 
įrengta sporto aikštelė ir pastaty
tos krepšnio lentos, kurių vieną 
įrengė p. Šileris tam paaukojęs 
£30, o p. Pranauskas padarė du
reles virtuvės kabinetui. Abiem p. 
Bindokas nuoširdžiai padėkojo, 
lygiai dėkojo ir visiems už gražų 
bendradarbiavimą. Ižd. p. Sagatys 
pranešė, kad kasoje palikę tik £ 
3.5.8 ir dar £ 95 skolos už sporto 
aikštelę. Per tą laiką kasoje buvo 
£342.8.5 įplaukų ir £339.2.9 išlai
dų. Rev. K-jos p-kas p. Bratana- 
vičius patikrinęs radęs visas kny
gas ir atskaitomybę pilniausioj 
tvarkoj. Garbės Teismas šioje ka
dencijoje darbo neturėjęs. Patirta, 
kad p. Davalga, jausdamasis pa
vargęs, iš tautinių šokių grupės 
vadovo pareigų pasitraukęs. Jam 
susirinkimas padėkojo už įdėtą 
darybą ir čia pat paprašytas gru
pės vadovo pareigas sutiko eiti p. 
Bunga/rda.

Apie skautų veiklą pranešė p. 
Mačiulis', skautų draugovė pakel
ta į tuntą. Skautai buvo suruo
šę vieną rinkliavą ir balių, turė
jo keletą iškylų vadovaujant p. 
Karpavičiui.

Apie Lit. Kursus pranešė jų va
dovas p. J. Gailius. Kursantų yra 
apie 22. Kursuose dėsto: Dr. S. 
Skapinskas, kun. Dr P. Bučinskas, 
p. Norvydas ir p. Zdanavičius. Už 
parodytą iniciatyvą ir energiją 
organizuojant kursus p. Gailiui 
ypatingą padėką susirinkimo var
du pareiškė Dr. Skapinskas.

Sporto Klubo Vyties p-kas p. 
Kisielius pareiškė, kad klubas vei
kia gerai ir turi pinigų.

Choro padėtį nupasakojo choro 
v-bos p-kas Dr. Skapinskas. Cho
ras tikrai daug dirbo ruošdama
sis Dainų šventei Adelaidėje ir 
įvairiomis švenčių progomis gie
dojo bažnyčioje. Drauge su Mel-

D ĖMĖSI O FILATELISTAMS!

Tautietis iš Lietuvos nori su
sirašinėti su lietuviais filiatelis- 
tais ar mėgėjais tikslu pasikeisti 
pašto ženklais.

Suinteresuotieji prašomi rašy
ti: drg. Juozas TUMĖNAS, Obe
lių priemiestis, Rokiškio Rajo
nas, Lietuvos T.S.R. 

Mielus prieteliu* B. ir V. B ARKUS, 

tėveliui bei uošviui Lietuvoje mirus, 

■ nuoširdžiai užjaučiame.

Protų šeima.

Ponams B. ir V. BARKAMS, 

tėveliui bei uošviui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškiame

L K. Daniškevičiai 
ir O. J. Maksvyčiai

Nuoširdžiai užjaučiame
BRONIŲ KIVERI

jo tėveliui staiga Lietuvoje mirus
I. ir A. Milašai

bourno Dainos sambūriu suruošė 
Dainų šventę Geelonge, dainavo 
australams Rotary Club'e ir kito
kiuose parengimuose.

Choro kelionė į Adelaidę kaina
vusi £102, taip pat choras iš sa
vo kasos parėmė ir taut, šokių 
grupę vykstant į Adelaidę £44. 
Chorvedžiui M. Kymantui pasiū
lius Choro Valdyba steigia Fon
dą paskirdama pinigų iš savo ka
sos, o vėlau iš visų minėjimų, po
būvių, balių ir kt. Surinkti pini
gą numatomi Vasario 16-sios gim
nazijai ir studentų leidžiamam 
žurnalui Lituanus. P-kas kreipėsi 
į susirinkusius paremti maža au
ka fondą arba siųsti pinigus fon
do kasininkui K. Šimkevičiui, 159 
Victoria Str., North Geelong.

Priėmus apyskaitas ir užgyrus 
valdybą už gražią veiklą, buvo iš
rinkta nauja apylinkės valdyba, į 
kurią įeina: p.p. Ivaškevičius, 
Staggs, Čerekevičius, Česikas ir 
P. Šimkus. Kandidatai — Bauma- 
nas, Jančiauskas ir Varanka.

Rev. Komisijon išrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė: pirm. p. Bin
dokas, p. Gailius ir p. č. Volodka. 
Kandidatai p.p. Steponavičius ir 
Šimkus.

Tragedija su mūsų poniomis — 
nenori būti renkamos Soc. Glo
bos Draugijon ir gana. Visuoti
niam apyl. sus-mui pavesta šauk
ti moterų susirinkimą norint iš
spręsti šią problemą.

Šio visuotinio sus-mo mandatų 
komisiją sudarė: J. Gailius, V. 
Bindokas ir Č. Volodka. Sus-mas 
baigtas tautos himnu, vėliau pasi
vaišinta arbatėle.

Buvęs

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kovo 13 d. iš Aucklando (N. 

Z.) išvyko į Ameriką aktyvusis 
visuomenininkas ir uolus Mūsų 
Pastogės bendradarbis Genius 
Procuta su žmona. Pakeliui laivas 
sustojo kovo 20 d. Honolulu, kur 
turėjo progos p.p. Procutos pasi
matyti su p.p. Bačiūnais. Apleis
damas N. Zelandiją G. Procuta 
pasiuntė Adelaidės Lietuvių Na
mams geroką pluoštą liet, perio
dikos komplektų: 12 metų “Dir
vos”, “Draugo” literatūrinio prie
do, “Lietuvių Dienų” ir kt.

*
Kovo 7 d. Kaune mirė Vincas 

Barkauskas, sulaukęs 68 m. pali
kęs žmoną ir dukrą dantų gydyto
ją Ramutę Kaune ir sūnų agrono
mą Balį (Barkų), gyvenantį Syd- 
nėjuje. Nepriklausomos Lietuvos 
metu velionis buvo aktyvus šaulys 
ir dirbo šaulių Sąjungos štabe 
nuo jos įsikūrimo iki likvidacijos. 
Aktyviai reiškėsi sporto gyveni
me, buvo LFLS klubo ūkio vedėju 
ir atstovu Kūno Kultūros Rūmų 
krepšinio bei futbolo komitetuose. 
Taip pat dirbo smulkiųjų žemės 
ūkio šakų Draugijos valdyboje. 
Taip pat jis buvo uolus skautų 
bičiulis ir rėmėjas.

*
Kovo 10 d. geelongiškis V. Po

vilaitis paguldytas į miesto ligo
ninę, kurioje gali užtrukti ilgesnį 
laiką. Būtų gražu, jeigu šis vien
gungis, neturįs giminių ligonis 
daugiau lietuvių būtų lankomas.

★
Pereitą savaitę iš Lietuvos į 

Sydney atvyko inž. Sabulio tėve
liai. Abu džiaugiasi susitikę su 
sūnum ir jo šeima ir laimingi iš
trūkę iš sovietinio rojaus.

SYDNEY
LIETUVAITĖ Iš ŠKOTIJOS
Neseniai iš Škotijos atvyko* ško

tų Lappa šeima ir apsistojo Wil- 
lawood (Sydney) hostelyje. Lappa 
žmona yra Škotijos lietuvaitė Ju
zė Akelytė — Lappa. Juzės tėvai 
yra kilę iš Lietuvos ir gyveno 
Glazgove, o ji pati, būdama iš 
vaikų vyriausia, (apie 46 m.) gi
musi ir augusi Škotijoje. Ji pati 
kalba gražiai lietuviškai, daug 
žino apie Lietuvą. Ypač jos ste
bėtinas žinojimas apie lietuviškus 
papročius, valgius ir namų apy
voką. Abi Juzės jaunesnės sese
rys su augštuoju mokslu: viena 
ištekėjusi gyvena Vak. Afrikoje 
ir turi augštą tarnybą cinko pra
monėje, antroji sesuo dėsto viena
me Škotijos universitete. Vyriau
sioji Juzės duktė, po to kai pada
rys doktoratą, taip pat atvyks į 
Australiją; jaunesnioji duktė at
vykusi drauge su tėvais mokyto
jauja N.SAV., o jauniausias sū
nus čia mokosi technikos mokyk
loje.

Juzės motina, palikusi Škotijo
je, susirašinėja su dukra tik lie
tuviškai. Abu Juzės vyresnieji 
vaikai lietuviškai supranta ir su 
savo senele kalbasi tik lietuviškai. 
Atvykusi į Australiją labai džiau
giasi susitikusi su lietuviais, nori 
palaikyti ryšius ir taip pat rūpi
nasi gauti lietuviškos spaudos, 
kurią galėtų persiųsti motinai į 
Škotiją. Juzės motina vilkaviškie- 
tė Uršulė Straganiūtė, o tėvas 
nuo Marijampolės Juozas Akelis, 
į Škotiją atvyko dar prieš I-jį 
pasaulinį karą.

Kovo 9 dieną, A.L. Sąjungos 
Valdybos posėdžio metu ALB- 
nės Adelaidės Apylinkės pirmi
ninkas inž. M. Pocius įteikė Są
jungos pirmininkui p. V. Ragi
niu! Apylinkės Valdybos auką 
£200. Pirm. V. Raginis ir visa Są
jungos Valdyba nuoširdžiai pa
dėkojo ponui Pociui ir visai Apy
linkės Valdybai už tokią žymią 
auką. Pinigai numatoma panau
doti pirmon eilėn vaikų darželio 
ir savaitgalio mokyklos reika
lams.

★

Solistė ponia G. Vasiliauskienė 
(iš Adelaidės) birželio 26 dieną 
iš Sydnėjaus uosto išvyksta į 
J.A. Valstybes maždaug ketu
riems mėnesiams. Numato aplan
kyti savo gimines bei artimuo
sius ir ta pačia proga duos eilę 
koncertų įvairiuose J.A.V-bių 
centruose.

★

Juozas ir Marija Bačiūnai, sa
vo atsilankymu sujudinę Austra
lijos lietuvius šių metų pradžioje, 
keletą savaičių praleidę ir pailsė
ję Honolulu (Havai), balandžio 
3 d. laivu išplaukia į Los Angeles, 
čia keletą dienų paviešėję balan
džio 11 d. skris lėktuvu namo.

★

žinomas Sydney šachmatų 
meisteris J. Purdy lošė simultaną 
National Mutual Life draudimo 
įstaigoje prieš 13 žaidėjų. Prieš 
jį išlošė žaidęs ir tos įstaigos tar
nautojas lietuvis Jonas Abromas.

★

Melbourne (St Albans) gyve
nančiam lietuviui Antanui Sta
naičiui augšč. Teismas priteisė 
£21.300 kompensacijos. Auto ka
tastrofoje susidūrus su kita ma
šina 1960 m. birželio 4 d. jis po 
ilgesnio gydymosi ligoninėje nete
ko kairės kojos ir sužeisto spran
do pasėkoje nevaldo kairės ran
kos.

★
Adelaidiškiai A. Levickis jr č. 

Zamoiskis buvo pakviesti ir lan
ko civilinės apsaugos kursus, ku
riuos ruošia Civilinės Apsaugos 
departamentas.

*
Kovo 16 d. neseniai įsigytuose 

savo namuose sydnejiškis Jurgis 
Bistrickas su savo kviestais bi
čiuliais atšventė šaunias įkurtu
ves.

★

Melbourniškiai dail. A. Vaičai
tis ir Br. Vanagas išvyko atos
togų į Queenslandą drauge su syd- 
nėjiškiu P. Alekna. Būdami Syd- 
nėjuje lankėsi ir M.P. redakcijo
je.

. Ku-ka

Praneši m a i
DĖMESIO

AUSTRALIJOS UNIVERSI
TETŲ GRADUANTAMS — 

FILISTERIAMS
Balandžio 7 d. (sekmadienį) 4 

vai. p.p. Lietuvių Namuoie 20 
Botany Rd., Redfern, šaukiamas 
steigiamasis lietuvių filisterių su
sirinkimas. Visi Australijos uni
versitetų graduantai (filisteriai) 
prašomi dalyvauti. Numatoma 
nustatyti būsimos draugijos po
būdį, tikslus ir veiklos planą. Pa
grindiniu tikslu numatoma jun
gimas jaunųjų intelektualų į or
ganizacinį vienetą, kad būtų ga
lima sėkmingiau plėsti ir įsisą
moninti tautinį susipratimą filis
terių ir jaunimo tarpe. Be to, nu
matoma rengti viešus pasireiški
mus — straipsniais laikraščiuo
se, paskaitomis bei savitarpio 
diskusijomis. Pagaliau numato
ma, kad ši draugija pasireikš iš-

keldama jaunųjų lietuvių galvo
sena* ir nuomone* įvairiai* klau
simai* sieki ant glaudesnio ben
dradarbiavimo ir geresnio abipu
sio susipratimo su vyresne lietu
vių karta. Smulkesnių informaci
jų šiuo reikalu teikia Vytenis 
Šliogeris, tel. UL 4669.

Steigėjai

KUN. P. BUTKAUS 
JUBILIEJINIAMS PIETUMS 

RENGTI SUDARYTAS 
ŠEIMININKIŲ KOMITETAS 
Pranešame, jog yra susidaręs 

komitetas paruošti iškilmingus 
pietus kun. P. Butkaus 25-rių me
tų kunigystės sukakties iškilmių 
proga: vyr. šeimininkė p. M. Stat
kienė 42a Hugh Str., Cabramatta. 
Kitos komiteto narės: p.p. D. 
Bartkevičienė 19 Myrtle Str., 
Bankstown ir O. Karpavičicnė 4 
Chisholm Ave., Belmore, tel. 78- 
4948. Visais pietų rengimo reika
lais prašome kreiptis į šio komi
teto nares.

BANKSTOWN
BANKSTOWN APYL.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Kovo 24 d. Bankstown Daina

vos salėje įvyko ALB Bankstown 
Apyl. visuotinis metinis susirin
kimas. Čia buvo duoti Valdybos 
ataskaitiniai pranešimai ir nau
jos valdybos rinkimai. Iš išsamių 
pranešimų patyrėme, kad valdy
ba gerokai per tuos metus pasi
darbavo ir metų gale susumavus 
paaiški tikrai pasigėrėtinas ba
lansas. Čia pat susirinkime savo 
pranešimus patiekė M. Šumskas 
apylinkės Kult. Tarybos vardu ir 
B. Genys apie savaitgalio mokyk
lą.

Į naują apylinkės valdybą bal
sų dauguma išrinkti: R. Rama
nauskas, J. Abromas, A. Lelešius, 
J. Mikutavičius ir V. Dambraus
kas. Kandidatais palikę Gedminas 
ir Makūnas.

Naują revizijos komisiją suda
ro p.p. Zaremba, B. Stašionis ir 
Rusa (senj.). Garbės teismas pa
liko tas pats.

Susirinkimui sėkmingai pirmi 
nnkavo inž. B. Daukus ir sekre
toriavo Br. Stašionis.

MOKOSI IŠ
Niekuomet lenkai nepasižymė

jo dosnumu lietuviams — net ir 
pagyrimais, kurie paprastai nie
ko nekainuoja. Bet, kaip sako
ma, nėra taisyklių be išimčių. 
Viena tokia reta išimtis pastebė
ta ir lenkų Londono dienraštyje 
“Dziennik Polski”, kuris savo ko
vo 4 d. laidoj, skyriuje “Laiškai 
Redakcijai”, išsispausdino šitokį 
savo skaitytojo laiškelį antrašte 
“Kad taip lenkai”...

Gerb. Pone Redaktoriau!
Žinojau, kad lietuviai turi daug 

gerų savybių, bet dabar mano 
pasigėrėjimas jais neapsakomai 
(niepomiernie) paūgėjo, kai su
žinojau iš “Dziennik”, kad Lie 
tuvos nepriklausomybės minėji
me nebuvo kalbų. Kad tai taip 
lenkai galėtų to išmokti iš savo 
giminaičių (pobratymcow)!'

MELBOURNE

MARGUČIŲ POBŪVIS
LIETUVIŲ NAMUOSE

Atminimai, surišti su tėvyne, 
jos papročiais ir tradicijomis, yra 
vieni maloniausių. Daugelis mū
sų ir čia, gavę tik progą stengia
mės juos prisiminę ne tik patys 
išgyventi — atkurti, bet ir ki
tiems parodyti. Tais atvejais, pri
sipažinkime, pamirštame mūsų 
menkas peštynes, pasijuntame 
vieni kitiems artimais draugais, 
net broliais besą. Tas tėvynės ir 
jos papročių prisiminimas mus ir 
jungia vienybėn.

Artinasi Velykos. Velykos be 
margučių — tai ne Velykos. Jau 
dabar tenka nugirsti: kas, kur ir 
kada margučius margins; kas, 
kur ir kada jų stiprumą bandys, 
kas kur ir kada ta proga gerą žo
delį ištars?..

Melbourniškiams nėra vargo! 
Jau metų metais Margučių pobū
vis ruošiamas Lietuvių Namuose. 
Margučių pobūvis bus ir šiais me
tais, o turint galvoje kad Lietu
vių Namai jau tikrai savi namai, 
Margučių pobūvis būsiąs dar šau
nesnis, dar linksmesnis.

Todėl kas dar gyvas brauksi
me į Lietuvių Namus, o čia mar
gučių kapomis ir dar ko širdis 
tik trokš — būsią parūpinta.

Nebėra ko dvejoti! Iki pasima
tymo Margučių Pobūvyje Lietu
vių Namuose,

Rimas Vėtra

PAVYKĘS 
INITIUM SEMESTRI

Kovo 23 d. Dainavos namuose 
Bankstowne suruoštas Sydney 
liet, studentų Initium Semestri 
praėjo su dideliu pasisekimu. Ne 
veltui sydnėjiškių tarpe įsivyravo 
nuomonė: Sydnejuje esą metuose 
tik du mėgiami ir laukiami lietu
vių parengimai: tai Spaudos ba
lius ir studentų Initium Semes
tri. Ir šį kartą studentai gausiai 
susirinkusių svečių neapvylė: kaip 
ir visada studentai pravedė savo 
originalią programą, kupiną są
mojaus. šalia tradicinio “fuksų 
krikšto”, kurio ceremonialmeiste- 
riais buvo N. Vaičiurgytė ir Vyte
nis Šliogeris, buvo dar trys prog
ramos punktai: suvaidinta vaiz
delis “Plakatas” dalyvaujant J. 
Kolakauskaitei, A. Garoliui, V. 
Stašioniui ir kt., Hamleto mono
logas “To be or not to be” (R. 
Cibas ir J. Kolakauskaitė), ir Ki- 
šono su Stašioniu paruošti bei 
pravesti kupletai iš Sydney aka
deminio bei visuomeninio gyveni
mo. Vakaras tikrai praėjo paki
lioje nuotaikoje. Visą vakaro pro
gramą dailiai pravedė Vytenis 
Šliogeris.

LIETUVIU i
Su pagarba Bronislaw Dygat 
Richmond, Surrey.
Minėtas minėjimas įvyko Lon 

done, Lietuvių Namuose, drau
giško subuvimo (Cocktails) kita
taučiams formą. Vieton prakal
bų svečiams išdalyta trumpi la
peliai su pažymėjimu, kas atsiti
ko Lietuvoje pereitais metais.

AUŠROS TUNTE
TUNTO SUEIGA

Pranešame, kad dėl Sydnėjuj 
vykstančių rekolekcijų, kovo 31 
d. numatytoji tunto sueiga nu
keliama į banlandžio mėn. 6 d. 
(šeštadienį). Sueiga vyks Banks- 
towno lietuvių namuose 2 vai. 
p.p. Tunto vadija.

DRAUGOVĖS SUEIGA
Žalgirio d-vės sueiga įvyko ko

vo mėn. 17 d. 1.30 vai. Prisista
čius naujajam draugininkui s.v.v. 
si. Vyteniui Šliogeriui, buvo eita 
prie darbo, tęsiant toliau signa
lizacijos pratimus. Sueigoje, taip 
pat, buvo aptarti tunto sueigai ir 
Motinos dienai pasirodymai bei 
Kaukių vakarui pasiruošimai.

D-vę sudaro viena skautų ir 
viena jaun. skautų skiltys. Skautų 
skiltis gavo namų darbą, parašyti 
iki 50 žodžių apie gerąjį darbelį. 
Jaunesnieji skautai savo namų 
darbą parodys vėliau.

A.A.S.E.
PLAUKYMO KARNAVALAS
Kovo 17 d. Bankstowno įvyku

siame A.A.S.E. (Australian Asso
ciation of Scouts in Exile) plau
kymo varžybose lietuvius atstova
vo skautų grupėje: K. Genys, J.

Buvusiam A.L.B. Adelaidės Apylinkės Pirmininkui ir buv. 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdybos nariui, visuomenininkui

A.A. JONUI KALVAIČIUI

tragiškai žuvus, jo likusius gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

A.L.B. Adelaidė* Apylinkė* Valdyba ir
Adelaidė* Lietuvių Sąjunga.
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PRIIMTAS LIETUVIO 
PATOBULINIMAS 

Viktorijos S.E.C. (State Ele
ctricity Commission) Suggest
ions Board savo š.m. kovo 12 die
nos raštu dirbančiam Yalloum’o 
transporto dirbtuvėse Kazimie. 
rui Kuncai — Kuncevičiui pra
nešė, kad jo pasiūlytas ir reali
zuotas gamybinis patobulinimas 
yra priimtas; užtai jam reiškia
ma padėka ir skiriama atitinka
ma piniginė premija.

P. Kunca sakosi turįs daugiau 
panašių idėjų įvairiems gamybos 
ir darbo patobulinimams, kurie 
ekonominiu atžvilgiu būtų nea
bejotinai efektyvūs. Todėl belie
ka jam tik palinkėti toje srity 
geriausios sėkmės. Ypač, kad jis 
šalia nuolatinio darbo S.E.C. 
įmonėj, šį tą ir privačiai kombi
nuoja; įsigijęs odai ir brezentui 
siūti mašiną, Moe’s mieste už 
prieinamą atlyginimą žmonėms 
apsiuva automobilių sėdynes, 
baldus ir kitką. O ateity numato 
čia gaminti specialias stovykla
vimo ir paplūdymio palapines.

K. Kunca — Kuncevičius vie
tos lietuviams gerai žinomas kaip 
liberalių pažiūrų įvairiom temom 
mėgstąs pasiginčyti visokiausių 
sumanymų bei užmojų kupinas 
žmogus. Prieš kelerius metus pa
simaišius jam netoli suodino Yal- 
lourno, neužilgo čia buvo suor
ganizuota Latrobe Valley lietu
vių seniūnija. Ir ne kas kitas, tik 
jis buvo ir dabar dar tebevei
kiančios seniūnijos pirmasis stei
gėjas ir iniciatorius, kelerius 
metus vadovavęs nors ir kukliai 
bet atkakliai lietuvių veiklai. Be 
to, lietuviškąją spaudą sekančiai 
visuomenei jis yra žinomas ir 
kaipo poetas, kartas nuo karto 
pasirodąs vietos spaudoje ir Aus
tralijos Lietuvių Metrašty su sa
vo eilėraščiais.

šiuo metu K. Kunca gyvena 
Yallourn’o viengungių hosž^ly, 
o savaitgaliams visuomet skuba 
į 80 mylių atstume esančius sa
vo namus Melbourne, kur gyve
na ir koledže mokosi jo viena
tinė šešiolikmetė dukra Giraitė.

Yallourno Dulkė
---------------------- -------------- i
NE TOS RŪŠIES GYDYTOJAS

Vokiečių kancleris Bismarkas 
buvo gana atšiaurus ir šiurkštus 
žmogus.

Kartą jis susirgo, ir prisistatė 
gydytojas. Norėdamas geriau iš
siaiškinti ligos priežastį, gydyto
jas pradėjo smulkiai klausinėti 
kanclerį. Bet kancleris greit ne
teko kantrybės ir piktai tarė:

— Verčiau mestum klausinėjęs 
ir pradėtum gydyti.

Gydytojas atsakė:
— Patarčiau ekscelencijai 

kreiptis į veterinorių. Tai gydy
tojas, kuris gydo savo pacientus 
neklausinėjęs.

Tas turėjo gal net geresnių pa
sekmių negu ilgos kalbos, nes 
tame pat “Dziennik Polski” iš
spausdintas ilgas (trijų kolonų) 
straipsnis “Lietuva šiandien ir 
rytoj”, paremtas žiniomis iš tų 
pat lapelių. Dzūką*

Griškaitis, G. Kišonas, A. Lauri
naitis, M. Mauragis, Jonas Pen- 
kaitis, R. ir V. Šatkauskai, G. 
Sauka, V. Stašionis ir J. Zaka
ras.

Skaučių grupėje: D. Genytė, U. 
Kazokaitė, D. Keraitytė ir Ramu
nė Zinkutė.

Su daug didesniu dalyvių skai
čiumi rusų skautai išėjo laimėto
jais surinkę viso 161 tašk. (skau
tai 90 t. ir skautės 71 t.). Toliau 
pagal surinktus taškus stojo es
tai (48 ir 69), ukrainiečiai (101 
ir 14), vengrai (82 ir 11,) latviai 
(57, skautės nedal.) ir lietuviai 
(27 ir 28).

Kovingai pasirodė mūsų skau
tės, būdamos tik keturios iškovo
jo 3-čią vietą. Vargšė Ugnė, bū
dama tik 11 metų, rungtyniavo su 
devyniolikinėmis.

Skautų grupėje tvirčiausiai pa
sirodė J. Griškaitis laimėdamas 
vienintelį “aukso medalį” lietu
viams (laisvo stil. plauk.). 
“Trumpiausias” rungtyniautojas 
— J. Zakaras neblogai “kasėsi” 
per 50 metrų baseiną, sukeldamas 
rimto rūpesčio “ilgesniems” rung- 
tyniautojams.

S.v.v.sl. T. Rotcas yra pastovus 
Aušros tunto atstovas prie A.A.
S.E.
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