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SEKTINAS
PAVYZDYS

Kas skaitė jaunimą Šventės, 
įvykusios spalio 6 d. Adelaidė
je, aprašymus (žiūr. M.P. Siame 
ir pereitame numeriuose), tas 
tikrai galėjo ne vien pasidžiaug
ti, bet gal dar daugiau pavydėti, 
nekalbant apie pačius adelaidiš- 
kius, kurie patys tą šventę ruošė 
ir joje dalyvavo. Iš tolo besigė
rint tokia švente čia pat kyla 
klausimas — kodėl adelaidiškiai 
gali ir pajėgia tokias jaunimo 
šventes kasmet suruošti, o kitos 
didesnės lietuvių kolonijos to 
nepadaro? Nebūtų galima teisin
tis, kad kitur nėra jaunimo arba 
tas jaunimas nėra organizuotas. 
Priešingai, kitur to jaunimo gal 
net ir daugiau, bet greičiausiai 
trūksta iniciatyvos arba papras
čiausiai paslankumo. Kaip patys 
adelaidiškiai rašo, toji jaunimo 
šventė Adelaidės lietuvių koloni
joje yra viena iš populiariausių 
ir patraukliausių kolonijos meti
nių parengimų.

O būtų tikrai mūsų rūpestis 
konkretizuotas darbais, jeigu to
kios jaunimo šventės būtų su- 
ruošiamos kiekvienoje didesnėje 
kolonijoje, į kurią būtų aktyviai 
įtraukta tiek jauniausi, tiek a 
vyriausi. Jos kaip tik suartintų 
skirtingų amžių, kultūrų bei pa
žiūrų kartas, pagaliau ir tą patį 
mūsų jaunimą tvirčiau įstatytų 
lietuviškame kely. Juk neužten
ka vien rūpesčiu gyventi, kad 
jaunimas nuo mūsų tolsta arba 
kad jaunimas vyresniųjų nesu
pranta.

Dar pernai jaunimo šventės 
reikalais visos Australijos mastu 
domėjosi A LB Krašto Valdyba, 
bet besiaiškinant dėl jaunimo 
sekmadienio datos tuo reikalas 
ir baigėsi: nei nustatytas jaunimo 
sekmadienis, nei įsteigta jauni
mo diena. Tiesa, kitas sakytų, 
kad jaunimas ir taip turi savo 
parengimų, netgi specialių, kaip 
metinės sporto šventės, studen
tų suvažiavimai, skautų stovyk
los ir pan. Vis tik šie suminėti 
parengimai ne visai atitinka tos 
šventės prasmę ir reikšmę. Kaip 
iš praktikos matome, Adelaidės 
lietuvių jaunimas dalyvauja ak
tyviai visur, bet taip pat turi ir 
savo metinę šventę, kuri vis tik 
pasidaro reikšmingiausia visos 
kolonijos metinė atrakcija. Reiš
kia, ji turi savo gilią prasmę ir 
gal kaip tik toji šventė ir duoda 
to impulso, kad adelaidiškis jau
nimas bene bus aktyviausias vi
same lietuviškame gyvenime.

Reikia pripažinti, kad mūsų 
lietuviškasis jaunimas Australijo
je dar yra tikrai tautiniai gajus, 
tik reikėtų su juo daugiau susi
gyventi, jį suprasti ir glaudžiau 
su juo bendrauti. Gal būt šian
dien jam neįdomūs mūsų “pa
mokslai" minėjimuose ar vyres
niųjų parengimuose, tačiau jei
gu mes patys aktyviai dalyvausi
me jų pačių pramogose ir pa
rengimuose, jeigu patys jieškosi- 
me to pamesto kontakto, tai ir 
jaunimas nenusigręš nuo mūsų 
ir atėjus laikui stos į bendras 
gretas. Tenebūna tarp jaunimo 
ir vyresniųjų “jie" ir “mes", ne
svarbu iš kurio galo žiūrėsim, 
bet viena šeima, kurią įmanoma 
sukurti vien tik rengiant tokias 
šeimynines šventes, perleidžiant 
primatą jaunimui. Vyresniųjų 
aktyvų dalyvavimą jaunimas tik
rai supras, belieka tik vyresnie
siems jaunimo pastangas tinka
mai įvertinti. O tą ypač galima

PASAULIO POLITIKOJE
• šią savaitę pasaulio politi

koje didesnių posūkių neįvyko. 
Australijoje politikus ir partijas 
sukėlė ant kojų neseniai paskelb
ti federaliniai rinkimai, kurie 
įvyks lapkričio 30 d. Jau dabar 
vyksta gyvi pasiruošimai rinkimi
nei kampanijai, kuri prasidės 
ateinančio (lapkričio mėn.) pra
džioje. Kadangi abi rivalinės par
tijos (liberalai ir darbiečiai) fe- 
deraliniame parlamente buvo apy
lygės, tai sekančiuose rinkimuose 
abiejose pusėse yra pagrįstų vil
čių perimti federalinę Australi
jos vyriausybę, žinoma, spėjimai 
lieka spėjimais, o viską nulems 
patys rinkėjai lapkričio 30 d.

• Anglijoje lordo Home pas
kyrimas ministeriu pirmininku 
daugeliui buvo staigmena. Vis tik 
konservatyvių vakariečių jo pas
kyrimas buvo priimtas su šiltu 
pasitenkinimu, šaltasis karas bu
vo ir tebėra atvira grėsmė ir ne
atsargių politikų ar temperamen
tingų vadų jis gali būti pasuktas 
kiek dinamiškenne vaga. Šiame 
reikale Anglija, kaip viena iš di
džiųjų pasaulio galybių, turi la
bai reikšmingą balsą. Kaip žino
me iš lordo Home ankstyvesnės 
politikos veiklos, jis yra daugiauJAUNIMAS UZ LIET. NAMUS

Šiuo metu Melbourne Liet. Na
mų reikalas yra labai gyvas ir 
tikrai aktualus, šalia M.L. Klubo 
Tarybos, kuriai visuotinis narių 
susirinkimas pavedė jieškoti ge
resnių namų, į darbą ir talką sto
ja savanoriškai jaunieji lietuviai. 
Dalis jų jau prisidėjo stamebsne 
paskola, kiti pasižadėjo bet ku
riuo metu vėliau savo dalį įmo
kėti o nedirbantieji studentai iš 
savo Kalėdų atostogų uždarbio 
duos gerą dalį. Dar kiti, negalė
dami materialiai namų paremti, 
įsipareigojo prisidėti darbu: da
lis jau pasiūlė savo mašinas aukų 
rinkimo reikalams. Taip pat pri
ėmė žemiau paduodamą nutari
mą:

“Melbourne jaunimas pritaria 
geresnių Lietuvių Namų pirki
mui ir pasižada prisidėti kiek kas 
gali”.

Šį nutarimą pasirašė ir įsipa
reigojo visokeriopai remti šie Mel
bourne lietuvių jaunimo atsto
vai:

V. Adomavičius, K. Antanaitis, 
R. Bakaitis, D. Vingrytė, S. Žie
das, J. Kovalskis, A. Jomantas, 
A. Kovalskienė, S. Čižauskas, D. 
Čižauskienė, E. Jomantienė, N. 
Adomavičiūtė, B. Bartašiūtė, A. 
Šimkus, A. Bulakas, A. Kazlaus
kas, A. Jankus, V. Jankus, A. 
Ramanauskas, D. Baltrušaitis, A. 
Vaišutis, R. Vaišutis, J. Meiliū
nas, K. Ramanauskas, J. Vaiku- 
levičius, R. Vilutis, P. Kviecins- 
kas, X.Y., H. Kaladė, B. Pūkis, 
J. Kuncaitis, J. Ablonskis, A. 
Klimas, R. Kemešytė, D.B., A.

laimėti kaip tik tokiose jaunimo 
šventėse, kokios jau kelinti me
tai vyksta A delaidėje.

Sveikindami adelaidiškius, ro
dančius visiems Australijos lie
tuviams tokį sektiną pavyzdį, 
drauge tikime, kad kitos lietuvių 
kolonijos irgi imsis iniciatyvos 
surengti ką nors panašaus, o gal 
net ir originalaus, iš ko galėtų 
pasimokyti ir patys iniciatoriai 
adelaidiškiai. (v. k.) 

taikingo sambūvio ir nuolaidų ša
lininkas. Tikimasi, kad jis šios Iii 
nijos laikysis ir būdamas Angli
jos ministeris pirmininkas. Pača- 
me Anglijos ministeriu kabinete 
didelių pakeitimų neįvyko: užsie
nių reikalų ministeriu lordas Ho
me pakvietė savo stiprų konku
rentą į ministerius pirmininkus 
buv. min. p-ko pavaduotoją Mr. 
Butler. Kiti pakeitimai daugiau 
įdomūs krašto viduje be ypatin
gesnės reikšmės Užsienio politi
koje.

• Taip pat į naujus politinius 
bėgius įstojo ir Vakarų Vokieti
ja gavusi naują kanclerį prof. 
Dr. L. Erhard vietoje 14 metų 
išbuvusio toje pozicijoje Dr. K. 
Adenauer. Jeigu buvęs kancleris 
Adenauer daugiau koncentravosi 
pastatyti ant kojų karo sunaikin
tą Vokietiją ir ją iškelti kaip po
litinę ir ekonominę jėgą, kas jam 
tikrai pavyko, tai naujas kancle
ris atrodo daugiau domėsis Vokie
tijos suvienijimo reikalais. Kaip 
žinoma, pokarinės Vokietijos pro
blema nėra galutinai išspręsta. 
Vokietijos padalinimas į Rytų ir 
Vakarų, vis dar tebevilkinamas, 
nes tai labai jautrus dalykas, ku
ris vargu ar gali btūi išspręstas

Katinas, V. Kuncaitė, A. Kaz
lauskas, R. Slavickas, V. Barkus, 
A. šilvaitė, I. Križaitė, A. Skim- 
birauskas, A. Bagdonaitė, I. Mar- 
tinkutė, A. Fišeris, B. Adoma
vičienė, A. Paragytė.

Tenka tik pasigėrėti Melbourne 
lietuvių jaunimu, kurie Melbour
ne Liet. Namų reikalui visuoti
nai pritaria ir ryžtasi visomis jė
gomis šiame reikale pagelbėti.

A.L.B. APYLINKIŲ 
IR SENIŪNIJŲ 
VADOVYBĖMS

LIEČIA: TAUTINIŲ ŠVENČIŲ 
MINĖJIMUS

Pagal jsivyravusią tradiciją tau
tinių švenčių minėjimai (Vasario 
16 ir Rugsėjo 8) rengiami A.L.B. 
apylinkių ar seniūnijų vadovy
bių. Šioji tradicija susidarė ne 
be pagrindo. Bendruomenė, apim
dama visus lietuvius be pažiūrų 
skirtumo ir turi moralinio pagrin
do bendrus tautinių švenčių mi
nėjimus rengti.

Mūsų praktikoje įvykę nuo šios 
tradicijos nukrypimai ' iššaukė vi
suomenėje nepasitenkinimo ir 
protestų.

ALB Krašto Valdyba įpareigo
ja apylinkių ir seniūnijų vadovy
bes nenukrypti nuo tradicijos ir 
ruošti bendrus t mitinių švebičių 
minėjimus.

Tikimės, kad organizacijos, su
prasdamos mūsų tautinių uždavi
nių svarbą, uoliai talkininkaus 
bendruose minėjimuose praturti
nant programas.

A.L.B. Krašto Valdyba

M. P. SKAITYTOJAMS
"Mūsų Pastogė” savo 1964 m. 

skaitytojams duos gražų ir turi
ningą kalendorių. Kalendorius bus 
kišeninio formato, 64 psl. knygelė 
su svarbia kiekvienam lietuviui in
formacija. Ta proga patys pratęs- 
kite savo prenumeratą ir kitus pa
raginkite M.P. užsprenumeruoti! 

derybų bei balsavimų keliu. Prof. 
Erhard, perimdamas vak. Vokie
tijos kanceliariją, pareiškė, kad 
šitas klausimas (Vokietijos ap
jungimo) negali būti ilgai toleruo
jamas. Be abejo, kaip jis pasakė, 
“tai yra liga, bet tegu niekas ne
bando peikti tų, kurie stengsis tą 
ligą pagydyti”.

• Siekdamas daugiau įtakos ir 
respekto Prancūzijai artimuosiuo
se Rytuose, Prancūzijos preziden

ERDVIŲ TELESKOPAS, PASTATYTAS KALIFORNI
JOJE (U.S.A.). JUO BUS GALIMA SEKTI DIRBTI
NIUS SATELITUS IR ERDVĖLAIVIUS.

NOBELIO LITERATŪROS’ 
PREMIJA

1963 m. Nobelio literatūros 
premija atiteko graikų poetui 
Giorgos Sefariades. Tai pirmasis 
graikas, laimėjęs Nobelio premija. 
Jis yra 63 m. amžiaus. Sefariades, 
kurio literatūrinis vardas yra Se
teris, virš 30 metų išbuvęs Grai
kijos diplomatinėje tarnyboje, sa
vo pirmą eilėraščių rinkinį išleido 
1931 m. Be savos kūrybos jis yra 
žinomas kaip produktingas vertė
jas. Pereitų metų Nobelio litera
tūros premiją laimėjo amerikie
tis John Steinbeck.

★
Nežiūrint Kubos ekonominių 

sunkumų ir netiesioginio Castro 
kreipimosi atšaukti Amerikos blo
kadą, . Amerika ir toliau numato 
tą blokadą tęsti.

★
Visuotinis katalikų Bažnyčios 

susirinkimas nutarė nustatyti pa
stovią metuose dieną Velykų šven
tei. Kaip žinoma, ligi šiolei Ve
lykos buvo kilnojama šventė.

NEPAVYKUS BANDYMAS
Pranešimais iš Londono, penki 

Kubos kariuomenės karininkai pa
sodinti į kalėjimą ir laukia teismo, 
nes jie ruošė sąmokslą prieš Kubos 
primą Dr. Castro, norėdami jį nu
žudyti. Jie bandė pašauti lėktuvą, 
kuriuo skrido Castro ir Rusijos 
ambasadorius Aleksandras Alek- 
sejev. Sąmokslas nepavyko vien 
dėl greitos sovietinio piloto orien
tacijos, kuris valdė sovietinį lėktu
vą su augštaisiais pareigūnais. 

tas C. de Gaulle neseniai oficia
liai vizitavo Persiją, kur buvo su 
didelėmis iškilmėmis sutiktas. 
Savo kalboje Persijos parlamen
te prez. de Gaulle labai įvertino 
Persijos šacho paskutiniu metu 
krašte įvykdytas reformas (že
mės reforma, balsavimo teisė mo
terims ir kt.) ir siekdamas glau
desnių abiejų kraštų santykių pa
žadėjo Persijai ekonominę pagal
bą.

įvykiai pasaulyje
Kubos saugumo organai išaiškino 
penkis dalyvius sąmoksle, kurie 
greičiausia bus sušaudyti.

JEIGU KRIKŠČIONYS 
SUSIJUNGTŲ

Anglikonų bažnyčios galvos 
svarsto, kas stotų sujungtos baž
nyčios prieky, jeigu įvyktų bažny
čios susijungimas. Ir jie pripažįs
ta, kad tokios sujungtos bažny
čios galva turėtų būti tik Romos 
vyskupas arba populiariai sakant 
Romos popiežius. Anglikonų ir 
katalikų bažnyčių \susivienjjimas 
yra atvira galimybė, girdisi balsų 
iš anglikonų pusės. Kaip žinome, 
anglikonai atsiskyrę nuo kataliky
bės jau virš 400 metų.

PERSPĖJIMAS PERKANT 
ŽEMĘ

N. S. W. vyriausybė perspėja 
žemės pirkėjus, kad prieš pasira
šydami pirkimo aktus turi pirmiau 
išgauti iš vietos savivaldybių or
ganų atitinkamus dokumentus, nes 
yra vietų, kurias agentai parduo
da kaip tinkamas statybai, tuo 
tarpu jos yra savivaldybių planuo
se laikomos kaip rezervuotos ir 
neleidžiama jokia namų statyba.

NAUJI RINKIMAI 
JAPONIJOJE

Japonijos min. p-kas Ikeda pe
reitą savaitę paleido krašto par
lamentą ir paskelbė naujus rinki
mus lapkričio 21 d. Dabartinis 
min. p-kas pasidarė premjeru 1960 
m. po kruvinų riaušių pasirašius 
Japonijos — Amerikos taikos su
tartį.

MIRĖ PROF. STANGUS
Pereitą savaitę New Yorke mi

rė profesorius Povilas Stančius, 
burnos chirurgas, sulaukęs 75 
metų. Gimė prf. Stančius 1888 
Devynduonių km., Gudžiūnų vals. 
Kėdainių apskr. 1914 m. Petrapi
ly baigė medicinos karo akade
miją. 1922 m. pakviečiamas j Lie
tuvos Universiteto medicinos fa
kultetą chirurgijos katedros asi
stentu. Vėliau buvo pasiųstas j 
užsienį specializuotis burnos chi
rurgijoje. Prof. P. Stančius buvo 
pirmasis iš organizatorių kuriant 
odontologijos skyrių prie medici
nos fakulteto Kaune ir pirmasis 
burnos chirurgas Lietuvoje. Yra 
parašęs visą eilę studijų savo spe
cialybės klausimais. Pasitraukęs į 
Vokietiją 1944 m. jis po karo dės
tė Pabaltijo universitete Hambur
ge, o Amerikoje nuvykęs dirbo 
kaip gydytojas rezidentas.

LIETUVIŲ PAVEIKSLAI 
VALSTYB. GALERIJOSE

Iš neseniai vykusios grafikų pa
rodos Sydnėjuje Queensland© 
valst. Meno galerija Brisbanėje 
pirko 5 kūrinius, jų tarpe yra mū
sų dailininkų Vaclovo Rato, Hen
riko Šalkausko ir Algirdo Šimkū
no darbai.

Malonu pažymėti, kad šiuo me
tu lietuvių dailininkų kūrinių turi 
visos didžiosios meno galerijos 
Australijoje. Kiek anksčiau toji 
pati Brisbanės meno galerija nu
pirko Ievos Kubbos kūrinių, jau 
nuo seniau Vaclovo Rato ir H. 
Šalkausko kūrinių įsigijo Pietų 
Australijos Adelaidėje meno ga
lerija, Vakarų Australijos meno 
galerija Perthe, N.S.W. meno ga
lerija Sydnėjuje ir galerija "A” 
Melbourne.

Inf.

KUBA APŠAUDĖ 
AMERIKIEČIŲ LAIVĄ 

Aną savaitę Kubos Castro kovos 
lėktuvai apšaudė amerikiečių pre
kinį laivą įtardami, kad jis gabe
nęs į Kubą partizanus — Kubos 
laisvės kovotojus. Laivas plaukęs 
Kubos pakraščiu neutraliuose van
denyse. Amerikos vyriausybė ti
ria šį reikalą prieš pareikšdama 
Havanai protestą.

ARŠIOS KOVOS ALŽERIJOS 
— MAROKO PASIENYJE

Dėl sienų pažeidimų paskutiniu 
metu įvyko aštrių susirėmimų tarp 
marokiečių ir alžiriečių pasienio 
dalinių. Alžerijos prezidentas Ben 
Bella numato pasimatyti su Ma
roko karalium aiškintis pasienio 
nesusipratimus.

KORĖJOJE NUSKENDO VIRŠ 
50 ŽMONIŲ

Keliantis perkrautu laivu per 
Han upę, netoli Seulo, Pietų Ko
rėjos sostinės, laivas apvirto ir 
spėjama virš 50 žmonių prigėrė. 
Iš jų daugiausiai mokyklinio am
žiaus vaikai.

ATSILYGINTA
VLIKO vicepirmininkas J. Au

dėnas Vliko vardu prisiuntė ALB 
Krašto Valdybai raštą, kuriame 
sakoma:

“šiuo pranešu, kad prie Jūsų 
s.m. rugsėjo 24 d. laiško siųstąjį 
čekį sumoje 434.20 dol. Vlikas ga
vo. Tuo pačiu laikoma, kad Tams
tos savo skolą Tautos Fondui pa
dengėte pilnai. Dėkoju už gražų 
atsiskaitymą”.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. spalio 80 d.

LIET. DAINA PIETŲ AUSTRALIJOJE Lapkritis 1963 M.
Adelaidės lietuvių choras Litua- 

nia jau keturiolika metų garsina 
mūsų dainą Pietų Australijoje, 
kur seniau nė nesvajota išgirsti 
tokio darnaus ir gerai pasiruošusio 
lietuviško daininkų sambūrio. Viso 
to galima buvo pasiekti tiktai dėl 
to, kad kiekvienas dalyvis tiesiog 
gyvena mūsų dainos grožiu ir yra 
atsidavęs choro narys, kuris iš
vien su savo dirigentu muz. V. 
Šimkum pasišventusiai puoselėja 
dainavimo meną.

Dėl vieno būkime tikri: kaip ir 
visur pasauly, taip ir Adelaidėje, 
muzikai, konservatorija ir kiekvie
na rimta muzikos mokykla, visas 
menininkų ratas, turi ir turės ži
novų, kurie bent jau buvo susipa
žinę su lietuviška daina. Juk nuo 
aštuoniolikto amžiaus antros pusės 
mūsų liaudies daina imta versti 
i kitas kalbas. Ji tiek savo žo
džiais, tiek savo melodija yra jau- 
taip išbaigtas ir savitas kūrinys, 
kad mokslas lietuvių ir latvių ši
tokiai kūrybai net ir tikrą lietu
višką dainos vardą paliko. Ji nėra 
sudėtinga, bet gražiai skamba, 
ypatingai mūsų sutartinėse; ji ati
tinka lietuvio ramaus žemdirbio 
būdą, jo linksmumą, liūdesį savo 
raudose, jumorą — žaismingose 
vestuvių ir vaišių dainose. Tai 
subtilaus jausmo, prakilnaus, šir
dį glostančio paprastumo ir mu
zikos kūrinys. Kaip ir šitos lietu
vių liaudies dainos, taip ir harmo
nizuotoji kūryba drauge su lietu
viška moderniąja muzika, kuri yra 
pasigavusi tautinių motyvų, at
liepia mūsų savitą charakterį ir 
lydi jau modernų vakarietį lietu
vį ten, kur jis įsikuria. Juk ne
trūksta nei linksmos pramoginės 
muzikos, nei šaunių karinių nep
riklausomos Lietuvos kareivių dai
nuotų žygio dainų, nei labai su
dėtingų taip vadinamos rimtosios 
muzikos kūrinių. Gi lietuviška 
giesmė yra iš seno žinoma, o re
liginės muzikos kūryba nuolat di
dėja ir neturėtų būti nuostabu, 
kad lietuviška giesmė skamba, sa
kysim, tokioje Ispanijoje.

Tad gerai žinoma Adelaidės pia
nistė ir muzikos mokytoja Miss 
Dorothy Oldham, nenuostabu, jau 
keliolika metų yra maloni Litua- 
nijos choro bendardarbė ir akom- 
poniatorė, kuri visados nuošir
džiai sutinka dalyvauti koncertuo
se. Ji nevien rodo palankumo cho
rui ir lietuviams solistams Ade
laidėje, bet mėgsta ir sugeba meis
triškai interpretuoti M. K. Čiur
lionio muzikos kūrinius. Kai buvo 
švenčiama vienuolikos metų Miss 
D. Oldham ir choro bendro darbo 
sukaktis į koncertą atsilankė daug 
klausytojų ir bičiulių, choras dai
navo 18 dainų, o vaišėse dalyvavo 
70 žmonių, suėjusių pagerbti nuo
širdžios lietuviškos dainos mylėto
jos, kaip rašė didžioji P. Austra
lijos spuada.

Šv. Pr. Ksavero katedroje per
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nai surengtas religinės muzikos 
koncertas pralenkė visus tos sri
ties choro Lituania bandymus sa
vo puikiu išpildymu ir programos 
vispusiškumu. Čia talkininkavo ir 
vargonais solo grojo muz. James 
Govenlock, kitas didelis mūsų cho
re mecenatas. Drauge dalyvavo 
ir solistai G. Vasiliauskienė, P. 
Rūtenis, smuikininkas Pr. Matiu- 
kas, solo giedojo ir J. Maželienė, 
kuri taippat atliko drauge su P. 
Rūteniu koncerto pabaigai J. Si- 
niaus “Skausmo kryžkelėje”. Kon
certas sutraukė daug žmonių, ku
rie atydžiai klausėsi ištraukų iš 
Č. Sasnausko didelio kūrinio “Re
quiem”.

Neįmanoma išvardinti visų Ade
laidės įžymybių, kurių pasisaky
mais ir palankiais atsiliepimais 
marguoto marguoja choro Litua
nia garbės svečių knyga. Karai. 
Austrai. Meno Sąjungos pirmi
ninkas ten įrašė, kad džiaugiasi 
mūsų dainomis ir šokiais. “Jaučiu, 
kad mes Australijoj daug laimėsi
me tos kultūros, kurią jūs atsiga
benote iš savo seno krašto...” — 
Duncan Golofinch — 1951.XII.18 
datuotas įrašas sako:: “Šiandien 
mes pamatėm, kad Lituania turi 
daug ko pasiūlyti Australijai”. 
Po koncerto Adelaidės Mokytojų 
Instituto salėje 1953 metais, ku
riame dalyvauta kartu su kitų tau
tybių chorais, gautas Frank T. 
Borland pasirašytas laiškas iš 
Adelaidės universiteto, kuriame 
sakoma, kad susilaukta pagyrimų 
iš visų pusių. “Jau ir tikiuosi, kad 
dar bus progos vėl pasiklausyti 
tokio jūsų puikaus chorinio daina
vimo”. rašoma ten pat. Ir taip 
malonūs atsiliepimai ir geri įver

tinimai nuolat daugėja, kai mūsų 
lietuviško choro veikla plečiasi ir 
apima ne tiktai pačią P. Austra
lijos sostinę, bet ir provinciją.

Kad muz. V. Šimkus ir jo ve
damas dainos sambūris Lituania 
ir visi choro pareigūnai bei kiek
vienas dainininkas taip aukštai iš
kėlė lietuvišką dainą, yra ir mūsų 
mielų solistų, ir didelio dainų bei 
giesmių repertuaro dėka. Juk net 
JAV lietuviškuose leidiniuose aiš
kiai pažymima, kad labai įvairus 
choro repertuaras siekia per 100 
liaudies ir originalių lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Paraidžiui iš
vardinami prisiminsime ir Adelai
dėje gyvenančius solistus, kurių 
talka yra brangus įnašas Lituani- 
jos parengimuose ir lietuviškos 
dainos kultūros puoselėjime: p.p. 
A. Gučiuvienė, P. Rūtenis, G. Va
siliauskienė, Pr. Matiukas (smui- 
kinikas)’. Atskirų dainų yra dai
navę, be kitų, ir p.p. Budrienė, 
Dainienė, Gerulaitis, Maželienė, 
Vosylius.

Nors lietuvio senoji daina, kaip 
minėta, ir visur žinoma šiaures
niame rate kaip ypatingai pat
raukli poezijos ir muzikos apraiš
ka, ji platesnei P. Australijos vi
suomenei pasidarė prieinama tik
tai chorui Lituania pradėjus bent 
kiek plačiau koncertuoti. Kasmet 
tenka bent po kelis kartus pasi
rodyti. Ypatingo susidomėjimo vie
tinėje didžiojoje Spaudoje sukėlė 
choro krikštas 1951 m. spalio 12 
dieną. Buvo rašoma: “Penktadie
nio vakarą Adelaidėje buvo pa
krikštytas europiečių choras su 
ceremonijomis, kurios pirmą kartą 
iš viso surengtos Australijoje. 
Aprašius visas iškilmes, pažymė

Adelaidės lit

choras Lituania

dirigentu muz-

Šimkum 1962

GYVENIMAS KOLCHOZE
PASIKALBĖJIMAS SU IŠ LIETUVOS ATVYKUSIU Į 

KANADĄ VINCU VYČINU

Į Kanadą iš Lietuvos, pas sūnų, 
Prince George kolegijos (Prince 
George, B. C!) profesorių Dr. Vin
cą Vyčiną atvyko tėvas, Vincas 
Vyčinas, 77 metų amžiaus.

— Kaip sekėsi kelionė?
>— Nugi, Kupiškyje sėdau į trau

kinį gegužės m. 7 dieną. Maskvo
je teko lėktuvo laukti daugiau 
kaip tris savaites. Viešbučiuose 
man neatsirado vietos. Tą laiką 
nakvojau kaip papuolė: geležinke
lių stotyje ir pas geros širdies 
žmones, kurie leisdavo jų virtuvė
se naktimis pasnausti. Maitinausi 
irgi visaip... Aš šitame žemyne 
jau nebe “grinorius”. Esu Pen- 
nsylvanijoj gyvenęs ir ten 18 metų 
kasęs anglis. Ten sukūriau lietu
višką šeimą ir 1926 m. su įa grįžau 
į Lietuvą. Turėjau kelis šimtus 
dolerių susitaupęs. Kupiškio apy
linkėje, Juodkonių kaime, įsigijau 
18 hektarų ūkelį. Turėjau du sū
nus, abu Amerikoje gimusius. Vin
cą, kurio pastangomis pasisekė 
man iš sovietinės peklos ištrūkti. 
Kitą mano sūnų, Joną, mobilizavo 
1944 m. vasarą. Jis žuvo prie Lie
pojos. Sovietai okupantai 1949 
m. pavasarį iš manęs tą mano pra
kaitu įsigytą ūkelį atėmė. Mus

ta, jog toks krikštas yra senas 
europietiškas paprotys, teikiąs 
teisę dalyvauti chorų varžybose. 
Malonu, kad mes galime iš savo 
turtingo lobyno tiek gražių pap
ročių pridėti prie šito jauno kon
tinento gyvenimo.

Taip 1952 metais Lituania da
lyvavo chorų varžybose, kurios 
buvo surengtos Adelaidės parodos 
proga. Tokios parodos vyksta kas 
ketveri metai ir pasižymi tuo, kad 
ypatingas dėmesys skiriamas viso
kiems konkursams, gi patys eks
ponatai rodo pramonės ir viso 
krašto pažangą. 1952 m. chorų 
varžybose Lituania gerai pasirodė 
ir savo klasėje surinko pagal šim
to sistemą tiek taškų, kad gavo 
gerą įvertinimą. Vienu žygiu, dar. 
galima sakyti, kojų gerai neapši
lus po Pietų kryžium, Lituania, 
muz. V. Šimkaus mokamai ir su 
pasišventimu diriguojama, atsis
tojo greta su australiškais ir ki
tų tautybių chorais. Jei ir anks
čiau buvo dainuota 5DN radijo 
stotyje “Radio Canteen” — “New 
Australian Show”, susilaukiant 
gerų rezultatų, tai dabar atsirado 
ir ryšium su kitais Adelaidės cho
rais. Vienas tokių buvo The Glen- 
lea Singers. Adelaidės lietuvių 
choras Lituania skleidė mums taip 
mielą dainą ir kėlė jos garsą, bet 
kartu ir nuolat didino repertuarą. 
Kitais žodžiais sakant, besimoky
dami naujų dainų ir senas karto
dami, mūsų dainos sambūris augo 
ir brendo meniniu požiūriu, nors 
žmonių sąstatas ir keitėsi taip, 
kad 1962 m. chore nenutrūksta
mai nuo pačios veiklos pradžios 
reiškiasi gal vyrų penketas: L. 
Gerulaitis, J. Miliauskas, V. Opul- 

prievarta suvarė į kolūkį. Man 
kaip ir visiems paliko 60 arų (apie 
vieną akrą!), bet reikėjo už jį 
mokėti valdžiai mokesčiai, naujais 
pinigais 30 rublių į metus, vieną 
karvę, paršelį ir 3 vištas. Nuo 
karvės reikėjo duoti valdžiai po 15 
litrų kasdien pieno. Už atimtą 
žemę, gyvulius bei inventorių nie
ko nemokėjo. Mano žmona Pauli
na, dėl tų pergyvenimų, tais pat 
metais mirė.

— Kaip buvo įsteigtas Mituvos 
kolchozas?

— Valdžia, komunistų partija, 
jau 1948 m. norėjo mus suvaryti 
į kolchozą, bet jų atsiunčiami agi
tatoriai žmonių nepaveikė. Tada 
trs ūkininkų šeimas išvežė Sibi
ran. Po to į kaimą iš Kupiškio at
vyko komunistų partijos atstovai, 
kelių sunkvežimių ginkluotų po
licininkų lydimi, šaukė ūkininkus 
po vieną ir pareikalavo pasirašy
ti pareiškimą, kad savanoriškai 
nori kolūkin įsijungti. Kai jau pa
reiškimai iš kaimo ūkininkų sava
noriškam įsijungimui į kolūkį bu
vo iš visų išprievartauti, sušaukė 
mus į susirinkimą. Atvažiavo iš 
rajono keli komunistų partijos va
deivos, kaip paprastai su gausiu

1 P VISŲ ŠVENTŲJŲ. Vaiva, Kaributas
2 Š VĖLINĖS. Valentinas. Šalna.
3 S Teofilis, Hubertas, Vidmantas

4 P Karolis, Arūnas, Gilė
5 A Elžbieta, Judrė, Junius
6 T Leonardas, Raudys, Vyga
7 K Florencas, Kvietė, Salys
8 P Severas, Svirbutas, Dalius
9 Š Teodoras, Miglė, Aštautas

10 S Andriejus, Šiaurė, Vakarė

11 P Martynas, Snaigūnė, Kilnius
12 A Austomas, Galindas, Gelvainis
13 T Stanislovas, Gražvylė, Nardis
14 K ' Serafinas, Ramantas, Pūga
15 P Albertas, Gerda, Vladas
16 Š Edmundas, Vilius, Genys
17 S Grigalius, Tilius, Gulbė

18 P Salomėja, Tomas, Romas
19 A Elžbieta, Audronė, Dainius
20 T Feliksas, Krivis, Gabija
21 K Albertas, Vygantas, Linė
22 P Cecilija, Daina, Rainis
23 Š KARIUOMENES ŠVENTE. Klemensas
24 S Jonas, Rytis, Eglė

25 P Katarina, Vismantas, Germė
26 A Silvestras, Dobilas, Sinius
27 T Vergilijus, Girdutė, Almis
28 K Jokūbas, Vakarė, Rimgaudas
29 P Filomena, Daujotas, Rūta
30 Š Andriejus, Dvainis, Sigutė

skis, V. Vosylius, Pr. Žutautas. 
Bet, 1949 m. rugpjūčio mėn. Su
sidaręs gana neskaitlingas choras 
buvo tiktai vyrų, ir moterys sto
jo dainuoti jau antroje 1951 m. 
pusėje.

(Pabaiga psl. 4)

būriu milicininkų automatais ir 
bizūnais ginkluotų. Čia mums su
sirinkusiems paaiškino, kad nuo 
dabar prasidės naujas, sotus ir 
saulėtas gyvenimas. Vieną su sa
vim iš miesto atsivežtą sunkokai 
lietuviškai kalbančią žmogystą pa
siūlė mums tuojau išsirinkti pir
mininku — kolūkio direktoriumi. 
Paklausė tik, kas prieš, tegu pa
kelia rankas. Visiems iš baimės 
tylint, pasiūlytasis buvo “vienbal
siai išrinktas”. Taip ir pradėjome 
Mituvos vardo kolūkyje naują 
ubagišką gyvenimą. Tame kolūky
je aš iki pereitų metų rudens ga
niau avis.

Per 15 metų kolūkyje gyvenimo 
buvo pastatyta tik karvėms ir ark
liams tvartai. Medžiagą — rąstus 
statybai ėmė iš ūkininkų pirmoje 
eilėje Sibiran išvežtųjų nugriautų 
tvartų.

— Koki kolūkyje uždarbiai?

— Atlyginimai kolūkiečiams ir 
jų administracijai yra tokie: kol
ūkio pirmininkui — 200 rublių 
mėnesiui, buhalteriui 80, agrono
mui 60, veterinoriui 60, felčeriui 
50. Pirmuosius trejus metus kol
ūkiečiai už savo darbą negavo jo
kio atlyginimo, nes metų pabaigo
je, valdžiai atidavus nustatytas 
normas, darbininkams nieko nebe
liko. Už darbadienį pernai išėjo po 
4 kapeikas ir svarą (stiklinę) ant
ros rūšies javų.

Kolūkyje buvo per 120 arklių ir 
jie yra pagrindinė darbo jėga.

RUDENS DARBAI
IR VARGAI 1

Ryšium su rudeniniais darbais 
žemės ūkyje LKP CK pirmasis se
kretorius A. Sniečkus pavergtoje 
Lietuvoje pareiškė džiaugsmą, kad 
Lietuvos kolchozai ir sovehozai 
pirma laiko įvykdę grūdų parda
vimo valstybei planą. Esą šiuo 
metu sėkmingai superkami grūdai 
viršum plano. Jei Lietuvoje dar 
pirma laiko įvykdytas kiaušinių 
supirkimo planas, tai Sniečkus ne
galėjo pasidžiaugti kalbėdamas 
apie mėsos ir kitų produktų supir
kimo planus.

Metai žemdirbiams nebuvę leng
vi, praėjusiais metais pasėliai dėl 
lietaus ir šalto oro žuvę ar nesu
brendę, o šiemet nemažų sunkumų 
sukėlusios didelės kaitros ir net 
sausros augalų augimo laikotar
piu. Pagal Sniečkų šiemet kom
bainais buvę nuimta apie ketvirta
dalis visų javų. Be pasitenkinimo, 
Sniečkus pareiškė ir susirūpinimo. 
Esą kai reikia visokeriopai spar
tinti bulvių, cukrinių runkelių ir 
kitų šakniavaisių derliaus nuėmi
mą, tai daugelyje gamybinių val
dybų tie darbai vos pradedami. Už 
lėtus bulvių kasimo tempus, anot 
Sniečkaus, Lietuva buvusi “pagrįs
tai kritikuota” maskvinėje spau
doje.

Be bulvių partijai teikia rūpės-
čio ir linų laiku nukūlimas, paklo- 
jimas bei reikalavimas dar šiais 
metais jų gamybą pristatyti vals
tybei. Linai dar kai kur palieka
mi “likimo valiai”, jie neįvertina
mi ir tai esą darą neįkainuojamus 
nuostolius ūkiui, valstybei. Lietu
va buvusi kritikuota ir kitais at
žvilgiais: “sąjunginiai laikraščiai”, 
teigė Sniečkus, lietuvius griežtai 
kritikavę už atsilikimą ariant dir
vas. Pasirodo, 13-je gamybinių 
valdybų iki spalio m. pradžios te
buvę suarta mažiau kaip 20 proc. 
dirvų. Kai kur darbas dar ir ne
pradėtas ir, žinoma, vyr. varovas 
čia laisvai švaistėsi “neleistino ap
sileidimo” žodžiais. Iškėlęs dar 
eilę kitokių varoviškų paraginimų, 
Sniečkus pabrėžė, kad visur reika
lingas darbas su žmonėmis ir tuos 
žmones esą reikia gerai atlyginti, 
juos pagerbti, jiems rodyti dėme
sį... Tai tik žodžiai, o bolševikinio 
režimo praktika atrodo visai ki
taip. (E)

Melžiamų karvių 60, bet pereitą 
žiemą dėl stokos pašarų ir dėl 
šaltų tvartų 14 iš jų pastipo. Bu
vo įsakyta ir nudvėsusias karves 
nuvežti į Kupiškio skerdyklą, kas 
ir buvo padaryta. Tas pats buvo 
daroma ir su pastimpančiais ark
liais. Kolūkiečiai, neturėdami mil
tų duonai išsikepti, yra priversti 
ją pirkti kepalėliais iš Kupiškio

(Nukelta į psl. 5)
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mssmi assagai* • •
POETUI KAN. MYKOLUI VAITKUI 80 METŲ

Šiandien lietuvių tauta su 
d Haug emu ir gilia pagarba mini 
vieno žymiausių rašytojų kanau
ninko Mykolo Vaitkaus S0 metų 
amžiaus sukaktį. Jis pakėlęs sun
kią tremtinio naštą ant savo pe
čių, laimingai pasiekęs JAV-bes 
ir šiandien gyvena nepalūžęs 
Rhodes Islands valstijoje, ramiai 
kapelionauja Peace Dale mažame 
vienuolyne.

Mykolas Vaitkus šio pasaulio 
šviesą išvydo 1888 m. spalio 27 d. 
Gargždų miestely, Žemaičiuose. 
Mokėsi Gargždų pradžios mokyk
loje, Palangos progimnazijoje ir 
Liepojos gimnazijoje. 1908 m. įs
tojo į Žemaičių Dvasininkų Semi
nariją Kaune, kurią baigęs 1906 
— 1909 metais studijavo Peterbur
go katalikų dvasinėje akademijoj. 
Gimnaziją baigęs aukso medaliu ir 
kitose mokslo įstaigose pirmavo 
pažangiųjų, gabiųjų tarpe apvai
nikuodamas savo aukštųjų mokslų 
studijas Insbrucko universitete.

Baigus mokslus Mykolas Vait
kus paskiriamas kapelionu Telšių 
gimnazijom Jis .šias pareigas yra 
ėjęs ir kitose mokyklose. 1913 — 
1914 m. redagavo "Bažnytinę Ap
žvalgą”. Karo audros buvo nu
blokštas Rusijon, į Smolenską. 
1918 metų vasarą grįžo Nepriklau- 
somon Lietuvon ir apsigyveno 
Kaune. Čia daugiausia savo jėgų 
ir energijos pašvenčia Šv. Kazi
miero Dr-gijai. Redaguoja įvai
rius leidinius ir uoliai darbuojasi 
minimos draugijos knygų leidyk
loje. Redagavo "Ganytoją” ir 
"Žvaigždę”, ėjo draugijos sekre
toriaus, reikalų vedėjo ir pirmi
ninko pareigas. Šalia minėtų pa
reigų, jis buvo dar Meno Mokyklos 
kapelionu, Žemaičių Dvasinės Se
minarijos profesorium. Už savo 
kaip dvasininko nuopelnus pakel
tas į kanauninko laipsnį.

Antrojo Pasaulinio karo audrai 
siaučiant, 1944 m. rudenį pasitrau
kia nuo bolševikų grėsmės į Vokie
tiją, o vėliau — j Ameriką, kur iki 
šiol yra kapelionu Peace Dale, R. 
I. vienuolyno rekolekcijų namuose. 
(Adresas: Rev. M. Vaitkus, II 
North Rd., Peace Dale, R. I., U. 
S. A.)

Rašytojas M. Vaitkus didžiausią 
kūrybos duoklę atidavęs poezijai. 
1906 m. rudenį buvo atspausdintas 
jo pirmasis eilėraštis "Ten, kur 
Minija” laikrašty "Vienybė”. At
skirų poezijos rinkinių yra sukū
ręs net 10:1. Margumynai (1911),

2. Šviesūs Krislai (1913), 3.

Liepsnelės, 1912 — 1917 metų ei
lėraščiai (1921), 1. Nušvitusi 
Dulkė, 5. Nuošaliu Taku, 1934 
— 1944, 6. Vienatvėje, 7. Nus
tebusio Žvilgis, 8. Alfa ir Omega, 
9. Sidabro Gruodis ir 10. Aukso 
Ruduo.

Mykolo Vaitkaus poezijos pa
saulis labai šviesus ir spalvingas. 
Tematika įvairi ir marga. Vyrau
ja daugiausia gamtos motyvai, 
bet netrūksta ir asmeniškų išgyve
nimų, jautrių religinių giesmių, 
patriotinių ir net erotinių posmų. 
Pomaironinėje poetų kartoje My
kolas Vaitkus yra laikomas este- 
tizmo pradininku lietuvių litera
tūroje. Estetizmas yra persunkęs 
kūrėjo prigimtį savo vidine šilima 
ir kultūra. Poeto kalba labai vaiz
dinga, jo poezijos kūryboje užtin
kame nemaža perlų: k. a. Debesė
lis, Nušvitusi Dulkė ir kt.

Visa žemė, visas pasaulis sken
dėja šviesoje ir grožy. "Vai graži 
tu žemuže, su dangum susituokus, 
žvaigždžių mariom patvinus”. Mus 
supa "saulės tvanas", girdime jo 
poezijoje "saulės giesmę”, o "ii 
gesinga svajonė" pagauna mus ir 
"mėnuo lieja sidabruotą ilgesį" su
keldamas "vilties kibirkštėlę tam
sybėje".

Net griežtasis poezijos vertin
tojas E. Radzikauskas 1913 m.

Mykolas Vaitkus

SAULĖLYDY

Vakaras svajingai tvįsta. 
Saulė gęsta.
Toliai rūko šydą vysto, 
Girios masto.

Nuo lankų švelnus vėjelis 
Veidą glosto.
Tyliai jieško tuščias kelias 
Savo uosto.

Gera, gera... Ir krūtinė
Atsidūsta,
Lyg suradusi tėvynėj
Savo gūžtą.

Gera, gera... Bet pro šviesią 
Gėrio tylą
Liūdesio garsai išblėsę 
Vėl prabilo.

Rodos, šiandie su kuo brangiu 
Skirtis tenka;
Rodos, juodą kas padangėj 
Tiesia ranką...

"Vaivorykštėje” teigiamai įverti
no .. Mykolo Vaitkaus .. poeziją: 
"Šviesūs Krislai pilnai atitinka sa
vo vardu tais šviesiais, šiltais, gy
vais tonais, grožybės numylėjime 
savo pradžią ir tikslą imančiais; 
tai giliosios kultūros dailininko iš 
garbingiausios medžiagos iškaltas 
grožio paminklas”.

Poetas M. Vaitkus stengiasi ver
tingą idėją, gyvo jausmo persunk
tą, įvilkti į klasikinę, kiek galima 
naują bei įvairią formą. Jo poe
zija kiaurai persunkta estetizmu, 
estetizuotu gamtos vaizdavimu, in
dividualinių jausmų bei nuotaikų 
išsakymu, pasižyminti aukštu me
niniu išraiškos lygiu, eiliavimo 
sklandumu.

Rusų poetas Balmontas vertino 
jo lyriką ir yra kiek išvertęs ru
sų kalbon.

Maironis, Vaižgantas ir Vaitkus 
uoliai lankė Valstybės Teatro vai
dinimus ir palaikė glaudžius ry
žius su teatro darbuotojų šeima. 
Mykolas Vaitkus reiškėsi ir dramų 
kūryboje. Jis 1923 m. parašė ir 
laimėjo pirmąją valstybinę premi
ją už savo dramatinį veikalą 
"Žvaigždės Duktė" (1924). Be to, 
dar yra parašęs romantinę dramą 
"Žaibas ir Mergaitė" (1936) ir 
"Vilnius Mūsų”.

Mykolas Vaitkus yra sukūręs ir 
poemų: I. Laimė (1911), 2. Geni
jus ir Meilė (1912), 8. Brėkšta, 
4. Upytė (1914). šios poemos pa
sižymi aukštu meninės išraiškos 
lygiu, eiliavimo sklandumu.

Iš beletristinių veikalų "Tva
nas”, pasižymįs gyva ir labai vaiz
dinga kalba. Jį gerai vertino K. 
Balmontas, o savo laiku ir mūsų 
rašytojai . ...Jakštas, Vaižgantas, 
Vaičiūnas, V. Krėve, Čiurlionienė 
ir kiti. Be "Tvano” Mykolas Vait
kus yra dar parašęs šiuos bele

k n y
Juozas Kruminas, “šeštasis Me

dis”, Romanas, Nidos Knygų Klu
bo Leidinys Nr. 45, 1963, London, 
360 psl. šios stambios knygos 
pabaigoje įdėtas B. Bbr. žodis apie 
rašytojų J. Kruminų (1914 — 
1951) ir jo kūrybą. Literatūros 
kritikas savo žodyje pastebėjo, kad 
“šeštasis Medis” tai brandžiau
sias Krumino beletristikos veika
las. Romano veiksmas vyksta 
Kaune ir (numanoma) Ukmergėje 
1939 — 41. Vaizduojama komu- 

tristinius kūrinius: Auštant, Ryt
mečio Žygiai, Iš įvairių pasaulių, 
Čirikšas Siaube.

Gyvendamas emigracijoj, sulau
kęs taip gražaus amžiaus, rašy
tojas vis kuria ir neleidžia plunks
nai rūdyti. Ypač paskutiniuoju 
metu daug dėmesio Jubiliatas ski
ria atsiminimams. 1957 m. burna- 
culatos leidykla išleido jo atsimi
nimus “Mistiniame Sode" (Kauno 
Kunigų Seminarija). 1960 m. Lie
tuviškos Knygos Klubas išleido jo 
atsiminimus "Keturi Ganytoja?' 
(Arkivysk. Jurgis Matulevičius, 
Arkivysk. Pranciškus Karevičius, 
Arkivysk. Juozapas Skvireckas, 
Vysk. P. Pr. Bučys), 1962 m. Ni
da išleido — "Su Minija į Balti
ją" (Atsiminimai apie Palangą) 
ir 1963 m. Nida išleido — "Balti
jos Gražuolė” (Liepoja). Atsimi
nimų kalba labai gyva ir vaizdin
ga, lengvai skaitomi kaip romanai.

Mykolas Vaitkus paminėtinas ir 
kaip vertėjas. Svarbiausias jo dar
bas vertimo eilėje yra Šv. Augus
tino Išpažinimai. Be to, yra iš
vertęs Chaigono Meditacijas, tris 
operas: Romeo ir Džiuljeta, Mig
non, Trijų Karalių Meilė, o taip 
pat daug smulkių poetinių kūrinių 
iš įvairių kalbų.

Mykolas Vaitkus ir pačiame gy
venine, kaip žmogus, yra didis es
tetas, elegantus ir jautrus santy
kiuose su žmonėmis, visame elge
sy, kalboje bei bendravime. Jau
kiame bičiulių būry atsiveria poe
to širdis ir lūpos. Iš jo asmenybės 
Šviečia subtili, jautri ir humaniška 
dvasia. Šiandien švęsdami taip 
garbingą Jubiliato sukaktį linki
me Jam su žemaitišku atsparumu 
dar ilgai savo poezija gaivinti ir 
nušviesti mūsų dienas be Tėvynės 
bei sukurti nemaža naujų veikalų! 
Ilgiausių metų!

gos
nistų ir eserų (socialistų revoliu
cionierių) veikla Lietuvoje. Roma
ne įdomiai ir pagrįstai pavaizduo
jama komunizmo praktika, moralė, 
jo skverbimasis į artimesnes orga
nizacijas. Nidos Knygų Klubo ad
resas: 1 Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11, Great Britain. (E)
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psl. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas 1963 m.

Kan. Mykolas Vaitkus —poetas, rašytojas, pedagogas

ši knyga laimėjo dienraščio 
"Draugo” romano konkurso pre
mijų. “Kalnų giesmė” tai moky
tojo — menininko gyvenimo kelias 
jo kūrybingiausime perijode. 
Veiksmas vyksta tėvynėje Lietu
voje ir Prancūzijoje Vaizdžiai ir 
labai įtikinančiai atvaizduojama 
veikėjų asmenybės, specifinio luo
mo ypatybės, gamta. Tačiau žmo
gui, brendusiam karo ir išeivijos 
audrose, romano veikėjai ir ypač 
jų luominės aplinkos sfera yra 
žmonės iš kito pasaulio, žmonės 
savotiški, sunkiai suprantami, nes 
jaunajai kartai gyvenimiškų pa
vyzdžių sunku rasti palyginimui. 
Tuo pačiu vyresnieji turėtų rasti 
artumų ir nostalginį prisiminimų 
saitų su romano veikėju.

V. V. Š.

ALGIMANTAS MACKUS. Ne
ornamentuotos kalbos generacija 
ir augintiniai. Pirmasis autoriaus 
poezijos rinkinys, išleistas 300 ti
ražu Čikagoje 1962 m. 73 psl. Kie-

Rašytojui kan. Mykolui Vaitkui 
šiais metais sukanka 80 metų am
žiaus, 55-ri metai kunigystės ir 
25-ri metai kanauninkavimo. Per 
šį laikų jis yra parašęs ir išleidęs 
virš 30 knygų, daugiausia savo 
kūrybos.

tais drobės viršeliais, kaina nepa
žymėta.

LITHUANIA. Lietuvos istori
nio, kultūrinio ir ekonominio gyve
nimo etapai anglų kalba. Ilius
truota Lietuvos vaizdais. Išleido 
Amerikos Liet. B-nės Valdyba. 
16 psl.

• Leono švedo poezijos rinki
nys “Sugrįžimai į Sodomą ir Go- 
morų” išėjo iš spaudos. Išleido 
Vaiva Chicagoje. Tiražas 100 egz.

Autorius iš Lenkijos buvo at
vykęs į JAV, bet po kai kurio lai
ko vėl nuolatiniam gyvenimui 
grįžo Lenkijon.

ROBERT RAID

ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

Rusas šypteli. “Sveikintina kiekvienu atveju, 
kai jaunas vyras veržiasi į karjerų. Be to, kiek 
žinau, buvote ir garbėtroška!”

“Taip!”
“Puiku! Visa tai galėsime sutvarkyti”.
“Dar ne viskas, Ivanai Maksimovičiau. Per

sikraustymas juk kainuoja!”
"Pinigų? Kiek?”
“Jums tas geriau žinoma, nei man. Be to, man 

reikalingos atostogos”.
Pašaipiai jis kilsteli antakius. "Savaime su

prantama! Mes jus pasiųsime į Krymu? Sutinkate?”
“Taip, bet —”
“Ko dar?”
"Mano sužadėtinė turi vykti drauge!”
įgaliotinis garsiai nusijuokia paplodamas ran

komis j šlaunis. "Puiku, Raidai! Tamsta man pa
tinkate! Tatai paprasčiausias prievartavimas! Vis- 
tiek — jūsų sužadėtinė vyks su jumis drauge! Ko 
dar?”

“Mano motina taip pat turėtų vykti drauge į 
Rusi jų”.

“Jūsų motina? O taip? Žinomą, ji vyks drauge! 
Turite dar kokių pageidavimų?” —

“Jokių! Ne, dar vienas — sudraskykite mano 
mirties sprendimų!”

“Pirmiau davinius, Raidai!”
“Ne! Pirma mirties sprendimų!”
Rusas šypteli, sudrasko popierį ir skiautes nu

meta ant grindų. “Dabar pradėkime! Pirmiausia 
bendradarbių pavardes”.

“Bendradarbių sąrašus jums pristatysiu, drau
ge?”

“Pristatysite? Paprasčiausiai — sakykite pa
vardes!”

“Jums žadėjau pristatyti sąrašus ir aš juos at
nešiu! Ten tiek daug pavardžių, kad ne visus žinau 

atmintinai. Drauge jūs gausite ir davinius apie 
radijo siųstuvų ir štabo būstinę”.

“Kur tie sąrašai?”
“Mieste”.
“Kokioje vietoje?”
“Jokios nebus naudos, jeigu ir pasakysiu adre

sų. Mes juk turime visą eilę sargybų postų, ir jei
gu ateis jūsų vyrai, jie teatras tik krūvelę pelenų, 
sudaužytų siųstuvų ir gal vienų kitą lavonų. Jeigu 
pasirodys NKVD, viskas bus pilniausiai sunaikin
ta, o tada aiškintumėt, kad aš melavęs ir vistiek 
būčiau sušaudytas!”

Valandėlę pagalvojęs jis nusprendžia: “Gerai 
— veskit mano vyrus! Kiek jums reikia?”

“Nė vieno!”
“Kaip tai?”
“Tai reiškia, kad aš turiu būti vienas! Negi 

manote, kad mano vyrai bus tokie kvaili? Kai tik 
mano žmonės pastebės, kad atvykstu su NKVD 
vyrais, jie viską sunaikins ir pasibaigs taip, kaip 
baigėsi Noemme operacijoje (Noemme yra Tallin- 
no priemiestis, kuriame buvo įrengtas laisvės ko
votojų radijo siųstuvas. Dar metų pabaigoje — 
apie Kalėdas NKVD šnipai susekė ir norėjo jį ir 
jį aptarnavusius žmones paimti, bet Pugovas, at
vykęs su 40 vyrų prarado šešis saviškius ir įsiveržę 
vidun rado tik degėsių krūvų ir operatoriaus lavo- 
vą, kuris desperatiškoje kovoje pats nusižudė. 
Vert.).

Ypatingasis įgaliotinis ilgai svarsto rūkyda
mas. Pagaliau jis klausia: “Ir tamsta eitumėt tie
siog j savo štabų?”

“Žinoma!**
“Ir tenai yra jūsų bendradarbių sąrašai ir vi

si daviniai apie radijo siųstuvą?”
“Niekur kitur!”
Tada jis kalba beveik pašnibždomis: "Ir kas

man garantuos, kad Tamsta nepabėgsite?’*
“O kas man garantuos, kad nebūsiu pastaty

tas prie sienos?”
"Aš jus užtikrinu savo žodžiu, Raidai!”
“Mano žodis lygiai tiek pat vertas, kaip ir jū

sų, Ivanai Maksimovičiau!”
Ruselis atsistoja, pereina per kambarį ir priei

na prie manęs. “Raidai, aš baisiai rizikuoju, bet 
turiu pabandyti. Man reikia šiuos —. Gerai, aš 
jus išleidžiu, kad jvykdytumėt savo pažadus! Jus 
išleisime iš šito pastato vienų vienų, tačiau du ma
no geriausi vyrai seks tamstą. Vos tik bandysite 
bėgti, jie tamstų tiesiog ant gatvės nudės. Be jo
kio pasigailėjimo! Kaip pats su savo vyrais susi
tvarkysite ir perkalbėsite — tai tamstos reikalas. 
Po dešimties minučių tamstai įžengus į jūsų šta
bo patalpas, mano vyrai įsiverš vidun. Tamstos 
uždavinys sustabdyti, kad nieko nebūtų sunaikin
ta. Už tai esate atsakingas tiesiog man! Aišku, 
Raidai?”

"Pilniausiai!**
“Puiku! Dabar eikite ir apsiprauskite! Tokiu 

kruvinu veidu negalite pasirodyti gatvėje”. Jis 
paspaudžia mygtuką, ir duryse pasirodo enkavedis
tas.

“Nurodyk draugui, kur yra prausykla!”
Apsiprausęs vėl sugrįžtu pas ypatingąjį įga

liotinį.
“Štai tamstos dokumentai, Raidai. Raudonąjį 

pažymėjimą, pagal kurį draugo Roogo potvarkiu 
buvote atleistas nuo mobilizacijos ir nuo sutvirti
nimo (apkasų) darbų, aš pasilaikau”.

“Tvarkoj, drauge Ivanai Maksimovičiau! Taip 
pat aš turėjau žiedą ir grandinėlę ant kaklo. Šie 
daiktai dingę! Trūksta taip pat ir laikrodžio?

Ypatingasis įgaliotinis atsisuka į kareivį: “Tuoj 
pat pristatyk laikrodį, žiedų ir grandinėlę.”

Kareivis dingsta ir po kelių minučių grįžta at
nešdamas mano daiktus. Įgaliotinis paduodamas 
mano daiktus pastebi: “Po tamstos egzekucijos jū
sų daiktai būtų buvę grąžinti Tamstos motinai”.

"Ačiū, Ivanai Maksimovičiau!”
Jis man paduoda leidimų išeiti. "Dabar eiki

te, drauge Raidai ir — neužmirškite, ką esu sakęs. 
Už kvailystes apmokėsite savo gyvybe!”

“Stengsiuosi saugotis, drauge!”

Palengva leidžiuosi laiptais žemyn, sargybi
niams atiduodu savo pažymėjimų, kad galiu išeiti. 
Durys atveriamos, ir aš jau gatvėje. Giliai atsi
kvepiu, nors skausmas kaip peilis duria krūtinėje, 
kas mane varo iš proto, bet — esu laisvas! Loši
mas beveik laimėtas! Elfi ir motina jau šiuo metu 
saugioje vietoje, ir aš — dar gyvas? Pasižiūriu į 
laikrodį — 17.45.

Atsargiai apsidairęs pasuku į Pikk gatvę. Slen
ku labai labai iš lėto. Kiekvienas žingsnis man bai
si kančia. Greičiausiai mano šonkauliai sulaužyti. 
Bėgti? — kažin ar galėsiu? Ir jeigu mano organi
zacija tinkamai nefunkcijonuos — aš žuvęs!

Velkuosi gatvėmis ir jaučiu, kad prarandu jė
gas. Bet — aš negaliu suklupti! Aš negaliu, ne
privalau! Kišu ranką į vienų kišenę, į kitų — jieš- 
kau cigarečių. Nei švarko, nei kelnių kišenėse ci
garečių nesurandu. Kiekvienas, mane stebėjęs, 
negalėjo abejoti, kad aš jieškau cigarečių. Niekas 
negali abejoti, kad noriu rūkyti. Jeinu į krautuvę, 
čia trys pardavėjos: dvi iš jų aptarnauja pirkė
jus, trečia laisva. Laiko turiu ir dairausi po krau
tuvę. Geltonplaukė pardavėja pasižiūri ir toliau 
aptarnauja pirkėjus. Kažinkas įeina paskui mane į 
krautuvę. Pasižiūriu j laikrodį ir išsitraukiu pini
ginę. Geltonplaukė palieka savo pirkėjus ir priei
na prie manęs: "Kuo galėčiau patarnauti?”

“Malonėkite duoti man cigarečių”.
“Kokių norėtumėt?"
“Derby, bet — geltonoj dėžutėj!”
"Geltonosios ‘Derby’ cigaretės jau metai kaip 

negaminamos. Turime tik mėlyname įpakavime”.
"Tad malonėkite ‘New York*. Turite šitų?” 

"Tos irgi nebegaminamos. Norėtumėt gal ‘Maret” 
arba *šiaurės lokys’?”

"Ne. ‘Maret’ man persilpnos, o ‘šiaurės lokio’ 
dar nepripratęs rūkyti. Geriau jau ‘Karavan*. Bet 
duokite dvi dėžutes!’* Ir nusijuokiu: “Dvigubų 
porcijų!”

Mergaitė sutinka, paduoda cigaretes, jas su
kišu į kišenę, apmoku ir išeinu. Tai buvo 6 vai. 
vakaro.

Ženklas jau duotas? Dabar viskas priklauso 
nuo to, ar man pavyks pasiekti sutartų vietų. O 
bėgti visai negaliu!

(Bus daugiau)
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Geležinę uždangą praskleidus
KAIP TAISOMA KOLCHOZO 

MAŠINA...
Kauno autoremonto gamyklai 

buvo atiduota suremontuoti vieno 
kolchozo mašina. “Tiesa” aprašo 
(Nr. 232, spalio 3 d.) kas įvyko, 
kai buvo pranešta, jog mašiną ga
lima atsiimti. Ilgai vaikščiojus po 
gamyklą, pagaliau pavyko rasti 
“suremontuotą” mašiną, o ji at
rodžiusi panaši į kolchozo gaidį po 
dvikovos su vanagu: nenudažyta, 
geležiniais virbais paramstyta, o 
viduje jai stigo pagrindinių mazgų.

Mašina buvo remontuojama pa
pildomai, bet ir dabar ji turėjusi 
įvairių defektų. Buvo šaipytasi 
ne tik iš šios mašinos savininko — 
Anykščių ra j. “Tiesos” kolchozo 
pirmininko, bet ir iš kitų kolchozų 
atstovų, pagaliau vėl mašina re
montuota ir jai pradėjus kelionę 
atgal į kolchozą štai kas įvyko: 
tuoj už miesto subyrėjo ventiliato
riaus guoliai, nutrūko rankenėlės, 
pradėjo neįsijungti trečiasis bė
gis ir gedimų serija sekė viena po 
kitos. Išvada: Kauno gamykla esą 
tyčiojasi iš žmonių. (E)

! ! ■ ’*' --'M
KORSAKAS APIE TARPT.

SLAVISTŲ SUVAŽIAVIMĄ 
SOFIJOJE

Akademikas ir vienas Lietuvos 
rašytojų bei mokslininkų varovų 
— K. Korsakas pasikalbėjime 
“Tiesoje” (plg. Nr. 234, spalio 5) 
papasakojo, kad penktame tarp
tautiniame slavistų suvažiavime 
Bulgarijoje, Sofijoje, rugsėjo 17 — 
23 dienomis dalyvavo apie 1500 
mokslininkų iš 29 kraštų. Buvusi 
darni nuotaika, nors pagal Korsa
ką įvykę gana aštrių principinių 
diskusijų bei nuomonių pasikeiti
mo tarp socialistinių ir kapitalis
tinių kraštų mokslininkų. Esą su
važiavime buvo sulaukusi dėmesio 
baltų — slavų problema — ji bu
vusi paliesta įvairiuose praneši
muose. To suvažiavimo metu bu
vusi galutinai suformuota K. Kor
sako vadovaujamos tarptautinės 
baltų — slavų santykiams tirti 
Komisijos sudėtis. Į 16 asmenų 
komisiją įėjo 11 kraštų atstovai, 
iš jų: rusų kalbininkai prof. Bern- 
šteinas, akad. Larinas, lenkai — 
prof. Safarevicz ir prof. Kudzi- 
nowski, vokietis W. Falkenhahn,

LIET. DAINA...
(.Atkelta iš pel. 2)

Tokiu būdu stiprus choras, turė
damas gerą dainų atranką, ir su
gebėjo 1959 metais gražiame Ka- 
dinos mieste duoti tokį koncertą, 
kuris vietos gyventojus ir plačiau
siu apylinkių farmerius sužavėjo 
ir ilgai paliko atminty. Koncerto 
rengėjai buvo vietinė meno drau
gija — The Kadina Arts Group, 
kurios žymūs nariai, sakysim, mu
zikė C.A. Measday gyrė dainuotų 
dalykų vertingumą ir gėrėjosi pa
traukliu, pavyzdingu dainavimu; 
kiti džiaugėsi tautinių šokių grakš
čiu paprastumu ir nešykštėjo pa
brėžti, jog savitas jų charakteris 
yra didelis tikrai daug duodąs įna
šas meniniame gyvenime, šian
dien turime pasigėrėdami šitą iš
vyką prisiminti ir dėkoti Lituani- 
jai bei solistei G. Vasiliauskienei, 
o drauge ir Jaunimo Tautinių Šo
kių grupei, Br. Lapšienės veda
mai, kad taip vykusiai mokėjo per
teikti lietuvio dainą, ir šokį tiems, 
kurie gal pirmą kartą juos išgir
do ir pamatė. Barossa Valley vyn
uogynai skambėjo gražios ir senos 
lietuvio dainos garsais.

1961 m. balandžio gale mūsų 
meno sambūris koncertavo turtin
game Murray paupio mieste — 
Renmarke. Visą išvyką aprašė ra
šytojas Pulgis Andriušis. Pasise
kimas buvo nepaprastas. Renmar- 
ko burmistras John J. Thompson 
raštu patvirtino, jog tai buvo ge
riausias visų Renmarke įvykusių 
IW.V.VAVW///AVAVAV.VAVAWAW/AVAWAV.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

Rockdale etotša.
SKYRIUS: Fleminga Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

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

WWWWVbWVWA/WWWVWWVWWWVWW%WWWWVW\

prancūzas prof. R. Schmittlein 
ir kt

Sofijoje buvusi apsvarstyta ir 
šios tarptautinės Komisijos pro
grama. Esą pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas pirmiausia mokslo 
darioams, nagrinėjantiems baltų — 
slavų kalbinius santykius, be to 
būsią nagrinėjami ir baltų — sla
vų literatūriniai bei tautosakiniai 
ryšiai. O svarbiausias uždavinys 
būsiąs koordinuoti mokslinį darbą 
šiose srityse. Paminėjęs, kad prieš 
1100 metų Kirilo ir Metodijaus su
darytas pirmas slaviškas raidynas 
turėjęs “nemažos reikšmės” ir ki
tų Rytų Europos tautų kultūrai, 
K. Korsakas paskubėjo pridurti, 
kad, girdi, “ir senovės Lietuvoje 
tuo raidynu keletą amžių buvo ra
šomi metraščiai, valstybiniai bei 
teisiniai dokumentai”. Tai vėl 
užuomina apie tai, kaip pavergė
jas, lėtai, įkyriai ir lietuvių tau
tai nori įpiršti rusiškąjį raidyną.

(E)

NEIŠBRENDA IŠ SKURDO
Sov. S-gos kom. partijos CK ir 

ministrų taryba spalio 5 d. pas
kelbė platų laišką apie tai, kaip 
“daugiau gaminti mineralinių trą
šų ir cheminių priemonių augalų 
apsaugai, siekiant padidinti grū
dinių ir kitų žemės ūkio kultūrų 
derlingumą”. Laiškas ištisai pas
kelbtas ir Lietuvos spaudoje (plg. 
“Tiesą”, Nr. 235, spalio 6). Laiš
ke nurodyta, kad nors per kelerius 
pastaruosius metus Sov. S-je pa
vykę žymiai padidinti grūdų, bul
vių, daržovių, medvilnės, cukrinių 
runkelių gamybą ir nors mėsos ir 
mėsos produktų per tą patį laiką 
parduota gyventojams žymiai dau
giau, tai visvien “žemės ūkio ga
mybos paklausą dar ne visiškai 
galima patenkinti”. Tai paaiškin

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akinu ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanaton St., 
Molb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

koncertų, o vietos spauda žavėjo
si viskuo ir neatsiliko nuo tų, ku
rie koncerte plojo ir kėlė katučių 
audras. Gražu, kad Renmarke mū
sų menininkais nuoširdžiai rūpi
nosi tiek kvietėjai, tiek žinomas 
tenykštis advokatas lietuvis St. 
Čibiras.

Mūsų dainos ir tautiniai šokiai 
netik žavi ir praskleidžia turtin
gą lietuvių tautos dvasią, jie atne
ša paguodos ir nuskaidrina pri
slėgtą širdį. Ki lietuvis dosniai ir 
vaišingai dalinasi tuo, ką turi ir 
suramina gal ne vieną. Taip š.m. 
Tautos šventės išvakarėse choras 
Lituania ir tautinių šokių šokėjai 
koncertavo Largse. Dainų klausėsi 
ir šokių žiūrėjo gal puse tūkstan
čio Legacy Club narių. Tai kare 
žuvusių karių našlių ir našlaičių 
paramos organizacija, ir jiems su
rengtas mūsų koncertas yra tikrai 
kilnus darbas. Kaip teko patirti, 
susidomėjimas buvo labai gyvas ir 
po pasirodymo įvykusios arbatė
lės metu klausimams nebuvo ga
lo. Žavėtasi tiek dainų grožiu, 
tiek mūsų tautiniais drabužiais ir 
šokiais, tiek puikiu programos su
rišimu ir pranešinėjimu. Koncer
tas Legacy Club nariams dar il
gam teiks malonių prisiminimų, 
kai visi bus grįžę namo į tolimą
ją P. Australijos provinciją ir 
garsins mūsų dainas bei šokius. 
Vienas koncertas, bet kiek daug 
gero jis atneša: paguodžia ir su- 

ta tuo, kad Sovietijoje nuolat didė
jančios darbo žmonių pajamos, o 
pačių gyventojų skaičius per pas
taruosius 10 metų padidėjęs 37 mi- 
lionais žmonių. Sovietų S-gos va
dovai savo laiške pabrėžė, kad mi
ner. trąšų gamyba 1964 m. turinti 
būti padidinta ligi 24 mil. tonų, o 
1965 m. gamyba jau privalanti pa
siekti 35 mil. tonų. Reikėsią nau
jų chemijos fabrikų, o veikiantieji 
turės būti sumoderninti. (E)

SOVIETŲ AUKSAS
Pagal Reuterio pranešimą, spa

lio 4 d. sovietams Europoje atlikus 
sandėrius su auksu, tai atsiliepę į 
Londono kilniųjų metalų rinką ir 
aukso kaina buvo kritusi pusantro 
peno vienai uncijai. Spėjama, kad 
pastarosiomis savaitėmis Sovietų 
S-ga bus pardavusi aukso už 70 
100 milionų svarų sterlingų — jai 
rūpėję sudaryti sąlygas finansuoti 
Kanadoje ir Australijoje perka
mus kviečius. (E)

11 MIRTIES SPRENDIMŲ 
UZBEKISTANE

S'ovietų S-je, Uzbekistane spa
lio mėn. 11 piliečių nuteista mir
ties bausme juos sušaudant. Pa
gal sovietinius pranešimus “nu
sikaltėlių” grupei vadovavęs vie
no muilo fabriko direktorius 
Rachmatovas. Grupės dalyviai pa
sigaminę 310.000 mtr. šilko, jį 
pardavę ir turėję 809.000 rbl. pel
no. Kiti dalyviai pasinaudodami 
valstybės lėšomis gaminosi įvai
rias prekes. Pas juos buvę rasta 
7 kg. aukso ir daug deimantų. 
Vakarų stebėtojų nuomone bu
dinga, kad didžioji sušaudytųjų 
dalis turėjo žydiškas pavardes.

(E)

žavi tiek daug, taip toli nuo viens 
kito gyvenančių žmonių.

Choras Lituania š.m. lapkričio 
9 d. vėl rengia Adelaidėje dainų 
vakarą. Tai žada būti tikrai dide
lis sutelktinis koncertas, kurio nė 
vienas neturėtų praleisti. Juk cho
ras Lituania, maloniai talkiną so
listai ir kiti meno sambūriai su
žavėjo Pietų Australiją lietuviško 
meno patrauklumu ir grožiu bei 
vertingumu. Ir bus gražu, kad 
paklausysime jų kvietimo atsilan
kyti į lapkričio 9 dienos koncertą 
Peršasi Aleknavičiaus 1861 m. iš
spausdintos dainos posmas, dai
nuojamas ir šiandien — toks žais
mingas. pagaunąs, žavingas:

Prašom, prašom paklausyti, 
Ką mes turim pasakyti, 
Arba giesmę pagiedoti, 
Kaip atsėjo kur ūlioti.
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi groja savo dūdas:
Dobile, dobile, dobilėli žaliasis!

Adelaidės lietuvių choras Litua
nia, vedamas muz. V. Šimkaus, 
yra tikrai daug nusipelnęs lietu
vių kultūrai kelti pietų padangė
je. Drauge tai yra darnaus, vie
ningo ir veiksmingo lietuviško 
sambūrio pavyzdys, kurs tuo pri
traukia į save vis naujų jėgų. Jis 
tinkamai sugeba supažindinti P. 
Australijos visuomenę su ta liet, 
daina, apie kurią dažnai tiktai sa
vo srities žinovai nusimano, nes 
yra savo studijų metu apie tai gir
dėję. Mums, tiems patiems lietu
viams, choro Lituania dainos yra 
sakytume, mūsų pačių dalis, gi 
visas lietuviškos dainos meno sam
būris — didelis bei rimtas įnašas 
į pasaulio lietuvių kultūrinį gy
venimą.

— aGa —

Du mokiniai susitikę kalbasi:
— Nupirkim mūsų mokytojui 

enciklopediją.
— Kodėl?
— Jis viską iš jos sužinos ir 

daugiau mūsų nebeklausinės.

Į LAFITTEh ’j>♦< j
£ REIKALAUKITE |
| VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ |
I BRANDY £
>; $>• Kama visur 24/- *

Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams *
| M. PETRONIS :

i 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. |
g z Tel. UJ 5727 *

NUOLAT REIKALINGOS 
REFORMOS

Katalikų Bažnyčios visuotinio 
susirinkimo Vatikane antroji sesi
ja vyksta visoje pilnumoje. Dėl 
galimų Bažnyčios reformų pran
cūzų arkivyskupas Rene Stourm 
spaudos konferencijoje pareiškė: 
laiko eigoje Katalikų Bažnyčia, 
kaip dieviškoji institucija, yra pa
tikėta žmonėms, ir dėl to visados 
reikalinga reformų. Pagal minėtą 
arkivyskupą ligi šiolei Kat. Baž
nyčios vadovybė buvusi perdaug 
centralizuota ir vyskupai turį dau
giau reikštis savarankiškai, negu 
ligi šiolei. Naujasis popiežius 
Paulius VI-sis suinteresuotas da
barties technikos pažanga ir laimi
na žmonių pastangas erdvių tyri
nėjime.

APIE LIETUVIUS

LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS INA ČESNAITĖ

PAGALIAU MOKYTOJA!
Jau buvo labai vėlyvas ruduo, 

kai ši lietuvaitė iš Australijos pir
mą kartą Šv. Mykolo Centralinės 
Gimnazijos šiaurinio galo slenks
tį, kad pamokinus jaunas čikagie- 
tes jų oficialiosios kalbos, higie
nos (Health Guidance) ir greito 
skaitymo.

Jungtinių Valstybių gimnazijon 
priimami vaikai baigę astuonių 
metų pradžios mokyklą, kas yra 
dvejais metais ilgiau, negu Aus
tralijoje. Todėl gimnazijos moks
las yra išeinamas normaliai per 
keturis metus.

Pirmoji gimnazijos klasė gali 
būti maždaug derinama prie Vik
torijos “Sub-Intermediate” arba 
N.S.W. “2nd Year” klasės ir tos 
klasės mokinės vadinamos “Fresh
men”. Antroji klasė arba “Sopho
mores” lyg ir turėtų atitikti N.S. 
W. ar Viktorijos “Intermediate” 
klasėms. Trečioji klasė arba “Ju
niors” galėtų sutapti su Viktorijos 
“Leaving" arba N.S.W. “4th 
Year”. Pagliau “Seniors” klasė 
turėtų būti lygi Australijos “Mat
riculation”, nes šios abi suteikia 
Brandos Atestatus.

Turiu dvi, klases “Freshmen’ių, 
kurių amžius yra tarp 13 ir 16 
metų ir tos abi klasės yra labai

VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ
SUVAŽIAVIMAS JAV

Spalio 12 New Yorke įvyko 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
nariai ir bičiuliai iš JAV ir Kana
dos. Suvažiavimas vyko 75 metų 
varpininkų — liaudininkų nueito 
kelio ženkle. Jo darbotvarkėje 
buvo pranešimai: J. Audėno “Lie
tuvos laisvinimas šiandien”, Pr. 
Zundės “Tautos išlaikymo proble
ma”, H. Blazo “Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų nusistatymas pag
rindiniais ateities klausimais”. 
Meninėje suvažiavimo programoje 
dalyvavo dainininkė J. Krikštolai- 
tytė ir aktorius V. Žukauskas.

(E)
it

Vyrai priimami į darbo ir sar
gybų kuopas prie amerikiečių da
linių Vokietijoje. Rašyti: Plkn. 
V. Sutkus, 6115 Muenster, Kreis 
Dieburg, Postfach 48 arba kpt. J. 
Matulaitis 6501 Heidesheim ueber 
Mainz, L. S. Co. Uhlerhorn, West 
Germany.

*
Londono (Anglijoje) lenkai 1949 

m. išleido katyne bolševikų išžudy
tųjų lenkų karių sąrašą, kuriame 
leitenantų ir kapitonų laipsniuose 
yra ir tokių pavardžių: Bajarū- 
nas, Dagilis, Juras, Mitkus, Ne- 
munis, Pakulnis, Palukaitis, Rai
žys, Rėklaitis, Viršyla, Gabrys 
ir t. t.

APIE LIETUVĄ 
PRANCŪZŲ SPAUDOJE

Paryžiuje leidžiamas “Entrepri- 
se” (rugs. 7) rašydamas apie 
Fed. Vokietijos vyriausybės lai
kyseną ryšium su pasiūlymu suda
ryti nepuolimo sutartį tarp NATO 
ir Varšuvos pakto kraštų, nurodė, 
kad Bonnos kabinetas pranešimuo
se Baltiesiems Rūmams ir NATO 
Tarybai buvo priminęs įsidėmėtiną 
faktą apie Sovietų S-gos įvykdytą 
nepuolimo sutarčių su Suomija, 

skirtingų gabumų. Rytą mokinu 
grupę, susidedančią iš įvairių ra
sių ir tautybių bei jų mišinio — 
anglių, airių, škočių, italių, ispa
nių, meksikiečių, graikių, vokie
čių, porto — rikiečių, negrių, ki
niečių. Jų psicho — techninio 
(I. Q.) tyrimo rezultatai yra ga
na žemi ir klasė atrodo gana ap
snūdus, palyginus su to pat vardo 
ir to paties amžiaus popietine gru
pe su gan aukštu “I. Q.” vidurkiu, 
kur mergaitės yra labai žvalios ir 
tikrai pažangesnės moksle; cha
rakteringa, kad čia tai jau žymiai 
mažiau “margumo”.

Iš pat pirmos dienos jaučiau iš 
kiekvienos mergaitės tikrą pagar
bą; nesimatė jokių susiraukusių 
veidų, jokių ciniškų išraiškų.

Labai stebiuosi tų mergaičių 
mandagumu, paklusnumu ir links
mumu. čia katalikų mokykloje ir 
ta disciplina yra labai gerai pa
laikoma.

Dalinai čia gali būti įtaka tų 
pasišventusių mokytojų, kurių di
desnis nuošimtis yra Seselės — 
Vienuolės ir kurios yra ultra — 
moderniškos savo pažiūromis į 
pasaulinį gyvenimą ir tikrai ne
paprastai “fainos” visais atžvil
giais. Jos visuomet geroj nuotai
koj ir pilnos gražių švelnių juokų. 

Lenkija ir su Pabaltijo valstybė
mis sulaužymą. Clermont Ferand 
mieste leidžiamas laikraštis “La 
Montagne” (rugpj. 23) priminė 
sovietų vykdomas kainų manipu
liacijas, kai Sovietų S-ga pigiai 
perka pas savo satelitus ir bran
giai parduoda. Laikraštis nurodė 
į būdingą Pabaltijo kraštų pavyzdį 
esą Estija, Latvija ir Lietuva su
darančios vos 2,8 proc. Sov. S-gos 
gyventojų, tačiau 1961 m. tuose 
kraštuose buvę pagaminta 16 radi
jo aparatų iš šimto, 13 dviračių iš 
šimto, 8 proc. sviesto ir 9 proc. žu
vies. Vienas elektrinis motoras iš 
dešimties pagaminamas Estijoje, 
vienas geležinkelių vagonas iš pen
kių pristatomas iš Latvijos ir vie
nas grąžtas iš penkiolikos pagami
namas Lietuvos respublikoje. Laik
raštis “Patriote de Nice” (rugs. 
2) paskelbė, kad Lietuvos archy
vuose rasta 13 nepaskelbtų, neži
nomų prancūzų poeto Alfred de 
Vigny (1797 — 1863) laiškų. Pa
ryžiaus dienraštyje” Le Monde” 
(rugs. 6) Sorbonos univ. prof, ir 
meno kritikas A. Chaste! rašyda
mas apie gotiką pastebėjo, kad 
savo metu Jurgis Baltrušaitis buvo 
įrodęs, kaip 18 amž. gamta turė
jusi įtakos į architektūros stilius.

(E)

DVIEJŲ DRAUGIŲ 
PAŠNEKESYS

— Žinai, — pasakoja viena, — 
pajūryje susipažinau su vienu ti
pu, kuris norėjo mane pabučiuo
ti. Aš daviau jam per žandą. Ta
čiau jis nekreipė į tai dėnuesio 
ir aplankė mane namuose.

— Ir kas tada?
— Tada aš pasakiau, kad ne

benoriu jo daugiau matyti.
— Ir kas po to?
— Jis užgesino šviesą...

Tuo jos “užkrečia” jaunas būtybes
ir sugeba patraukti, nes jos yra 
laimėjusios mokinių pasitikėjimą.

O kokį gi įspūdį padarė ta lietu
vaitė mokytoja nuo Baltijos Pajū
rio ir iš Saulėtosios Australijos?

Pirmas dalykas, kuo aš išgarsė
jau mokykloje, tai savo anglų kal
bos akcentu. Merginoms tas krito 
labiausiai į ausį ir pirmomis die
nomis jos negalėjo nuo manęs akių 
atitraukti. Kelios drąsesnės net 
tiesiai į akis pareiškė, kad jos to
kiu ištarimu stačiai grožėjasi.

(Deja, pastebėjau, kad mano 
akcentas, nors ir labai nežymiai, 
keičiasi, žodžiuose, kaip antai 
“class”, “can’t” balsė “a” pra
deda krypti į “e”. Tas vyksta vi
sai lėtu evoliuciniu keliu, be jokio 
asmeninio sutikimo, nes būtų ne
sąmonė stengtis taip ištarti, vos 
tik Amerikon koją įkėlus. Be to 
amerikiečiai rodo tendenciją kal
bėti “per nosį” ir tie žodžiai 
skamba labai priplotai (flat) lyg 
kokia sirena. Mano ausyse kai 
kurie amerikoniški žodžiai rezo
nuoja labai žiauriai.)

Kolegės mokytojos man pranešė, 
kad mergaitės mane mėgsta. Aš 
pati matau, kad jos stengiasi man 
labai įtikti ir įvertina mano indi
vidualų dėmesio atkreipimą (at
tention) .

Kartais klasėje jaučiuosi kaip 
koks vaikščiojantis “genijus”, nes 
žinau, kad mokinės galvoja, jog aš 
esu baisiai gudri.

Ha-ha-ha! Tegul sau klysta! 
O kas man, jei nors laikinai pa
vyksta vaidinti, kad ir be teatrali
nių gabumų!!!.

(Bus daugiau)
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SPORTAS ADELAIDĖJE
JAUNIMO ŠVENTĖS 

VARŽYBOS
Romanas Arlauskas žaidė šach

matų simultanų prieš 10 oponentų. 
Tvirčiau pasipriešino sekcijos va
dovas P. Lukošiūnas, su kuriuo 
partija baigėsi lygiomis. R. Ar
lauskas laimėjo kitus susitikimus 
be didesnio pasipriešinimo.

STALO TENISAS
Pirmenybių nugalėtojais tapo 

favoritai: Ona Mikalainytė ir Al
gis Gudaitis.

Mergaičių finale I. Gudaitytė 
vedė prieš Onutę pirmame sete, bet 
pralaimėjusi 22:24, Irena antra
me sete atsileido ir surinko tik 
10 taškų. I. Gudaitytės kelias į 
finalų buvo nelengvas, nes A. Mi- 
kužytė sužaidė iškiliai — 21:13, 
12:21, 21:19. Iš jaunųjų mergai
čių geriausiai pasirodė A. Urne- 
vičiūtė. Aldona gerai sužaidė du 
setus prieš N. Lėlytę, bet trečiame 
sete Nijolė dominavo ir susitikimų 
laimėjo 21:15, 15:21 ir 21:7.

Vyrų grupėje J. čižauskas pa
tiekė vienintėlę staigmenų pusfi- 
nale įveikęs J. Clayton — Smith 
(S. Zablovskį) 21:13, 21:14. Fi
nale A. Gudaitis permainingoje 
kovoje įveikė J. Čižauskų 21:18, 
17:21 ir 21:13.

Naujas Adelaidės čempionas su 
stalo teniso rakete susipažino tik 
atvykęs į Australijų Northam (W. 
A.) stovykloje, bet pastoviai šį 
sportų kultyvuoti pradėjo tik Vy
ties klubui įsteigus stalo teniso 
sekcijų. Algis tvirtai puola iš 
abiejų pusių, tik turėtų patobulin
ti gynybų.

KREPŠINIS
Saulėtas pavasario oras sutraukė 
daug tautiečių pasižiūrėti krepši
nio žaidynių.

Jaunieji krepšininkai gražiai 
sukovojo prieš vyresnius, bet lai
mėjo pastarieji 52:30. Vyresniems 
taškus pelnė: J. Gumbys 19, G. 

I Rakauskas 8, D. Atkinson 8, S. 
Visockis 6, A. Ignatavičius 4, R. 
Pocius 4, R. Petkūnas 3. Jaunie
siems: A. Vasiliauskas 8, V. Le
vickis 6, R. Daugalis 6, E. Po
cius 4, V. Stankevičius 2, G. 
Šimkus 2.

Jaunosios krepšininkės neįsten
gė pasipriešinti prieš vyresnes, 
kurios laimėjo 22:3. Vyresnėms 
taškus pelnė: M. šiukšterytė 8, 
E. Pociūtė 6, E. Matiukaitė 4, 
L. Kuncaitė 4. Jaunosioms: N. 
Vyšniauskaitė 2, V. Keršytė 1.

Jaunieji berniukai įtikinančiai 
įveikė jaunųsias krepšininkes 

GYVENIMAS KOLCHOZE
(Atkelta iš psl. 2)

miesto. Tekdavo dažnai pėsčiomis 
vykti 7 kilometrus į Kupiškį ir 
ten prie kepyklos lauke, nežiūrint 
ar vasarų ar žiemų, eilėje dažnai 
po 3 ar 4 valandas pralaukus, ne
retais atsitikimais tuščiomis grįžti 
j namus.

— Ar nepasitenkinimas kolū
kiais yra visuotinis? O gal yra 
bent dalis žmonių, kuriems kolū
kiai, patinka?

— Nepasitenkinimas kolūkiais 
visuotinis. Žmonės .nesusigyvena 
su kolūkiniu gyvenimu ir nieko 
jame neranda, kas jiems patiktų. 
Jeigu tik “brigadieriai” jų neste
bi, jie daugiau rymo ant darbo 
įrankių, negu juos vartoja. Dau
giau pasitenkinę yra tie, kurie 
naudojasi nakties tamsa parsiga- 
bent kolektyvini javų, bulves ar 
daržoves iš lauko į savo pastogę.

Kaip įmonės varymą į kolūkius 
pergyveno?

Varymas į kolchozus buvo labai 
skaudus pergyvenimas tautiečiams 
prisirišusiems prie savo žemelės. 
Tačiau ėjimas į kolchozus buvo 
neišvengiama būtinybė. Laisvais 
pasilikusieji ūkininkai buvo kas
kart aukštesniais mokesčiais ap
kraunami iki jie nebegalėjo išsi
mokėti ir palūžo.

36:10. Taškai: J. Jaunutis 10, P. 
Kanas 10, A. Jonavičius 6, A. Jau
nutis 6, P. Arlauskas 4. Mergai
tėms: N. Vyšniauskaitė 2, G. Kri- 
vickaitė 2, V. Keršytė 1.

Tinklinio rungtynėse pirmoji 
vyrų komanda lengvai įveikė miš
rios sudėties varžovus 15:11, 15:5, 
15:8.

ATSIŽYMĖJĘ SPORTININKAI
Klubo valdybos pirmininkas A. 

Šliužas prieš įteikdamas taures 
pavyzdingiems sportininkams pas
tebėjo, kad tai nebuvo lengvas 
sprendimas, nes visose komandose 
kandidatų netrūko. Skliausteliuose 
atžymėti artimiausi prizininkams:

Apdovanotais tapo: I-mos krep
šinio k-dos kapitonė M. šiukštery- 
tfr (E. Pociūtė), II-ros — N. 
Vyšniauskaitė (M. Lapienytė ir B. 
Latvėnaitė). Vyrų I-mos k-dos 
kapitonas R. Daugalis (R. Petkū-

Sporto Įvairenybė s
KODIĖL NESTARTUOJA 

VILMA RUDOLF?
Dabar Jungtinėse Amerikos 

Valstijose — pats lengvosios at
letikos varžybų uždarose patalpo
se įkarštis. Tačiau nė vieneriose 
jų nestartuoja olimpinė čempionė 
ir pasaulio rekordininkė “Juodo
ji gazelė’ — Vilma Rudolf. Pasi
rodo, kad vasario pradžioje spor
tininkei padarė apendicito opera
cijų. Rekordininkės treneris E. 
Tempi pareiškė, kad jo auklėtinė 
nedalyvaus varžybose bent iki ko
vo pabaigos.

VĖL — ŠOU-NILSEN
Norvegų sportininkė Šou-Nilsen 

dar 1933 metais iškovojo olimpi
nių žaidynių kalnų slidinėjimo 
čempionės vardų. Be to, ji ne kartų 
buvo savo šalies teniso, dailiojo 
čiuožimo, rankinio čempionė, sėk-

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS1

E. PACES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: TX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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Ar jūsų kaime yra rusų, iš Ru
sijos atvežtų?

Rusų iš .Rusijos mūsiškiame 
kaime nėra. Tačiau yra trys šei
mos iš apylinkinių rusiškų kaimų 
(čekaučiškio ir Narbutų).

— Ar yra iš jūsų kaimo išvež
tų Sibiran?

Iš ankščiau išvežtųjų mūsų kai
me (iš 30 šeimų) buvo išvežtos 
trys šeimos. Nė viena iš jų nebe
grįžo į namus. Išvežimas palietė 
tuos, kurie turėjo 25 ha žemės.

— Ar įmonių tarpusavio san
tykiai geri. Ar jie vieni kitais pa
sitiki ir tarpusavyje nebijo kalbė
tis atvirai?

— Kaimo žmonės, nuo vaikystės 
susigyvenę, pilnai kits kitu pasiti
ki ir dėlto laisvai tarp savęs kal
basi. Net ir tokie, kurie nemėgo 
Smetonos vyriausybės, ir, rodėsi, 
buvo palankūs komunizmui, ir, 
kurie, vis dėlto turėjo nuoširdžius 
kaimyniškus santykius su kitais, 
ir tokie yra atvirų pasikalbėjimų 
bendrininkai. Tačiau susidarė ma
ža grupelė pataikūnų. Šiųjų žmo
nės vengia ir neturi su jais atvi
ro pasikalbėjimo. Vienas iš šitų 
parsidavėlių kiek persistengė, ir 
tuo būdu prarado savo gyvybę nuo 
“nežinomos” (partizanų) rankos. 

nas), II-ros E. Gudelis (G. Stat> 
niekas). Jaunių — A. Vasiliaus
kas (P. Arlauskas).

Nugalėtojų taurės įteiktos ir in
dividualinių lauko bei stalo teniso 
pirmenybių laimėtojams.

ĮSPŪDŽIAI
Jaunimo šventė nuotaikingiau- 

siai paveikė krepšininkų tėvelį A. 
Krivickų ir, laimėjęs šventės lote
rijos pyragų, jį padovanojo spor
tininkams.

šventės nuotaikų jautė ir spor
tininkų mamyčių darbščiosios bu
feto tvarkytojos. Jų pastangomis 
ne tik praturtėjo klubo iždas, bet 
šventės dalyviai buvo pavaišinti 
be užmokesčio.

Vyresnieji tautiečiai nesigailėjo 
pagyrimų jaunimo šventės rengė
jams. Kaikurie pasiūlė patobulin
ti sekančios šventės programų; 
Rengėjai tokius patarimus priėmė 
dėmesin ir numatė sekančiais me
tais programų paįvairinti.

Iškiliausiai Jaunimo šventė nu
teikė jaunuosius Adelaidės lietu
vius. Jų įspūdžius gana tipiškai 
apibūdino vieno sportininko ma
mytė: paklausia, kaip sūnui pati
ko šventė, pareišė — “nepapras
tai. Šventės įspūdžių prisiminimų 
paveiktas vaikinas tų vakarų il
gai kovojo su nemiga.”

Jaunimo Šventę filmavo Anta
nas Staugaitis ir Petras Snarskis.

R. Sidabras

mingai dalyvaudavo lengvaatlečių 
ir plaukikių varžybose. Dabar 
Šou-Nilsen po ilgametės pertrau
kos nutarė tęsti sportinę karjerų. 
Visapusiškoji sportininkė daly
vaus automobilių lenktynėse.

GABŪS MOKINIAI
Šernų Algijerį, JAV laikomų ne

blogu boksininku, pakvietė į Aust
ralijų. Buvo numatytas tik vie
nas jo susitikimas su Rokiu Gate- 
lariu. Menedžeriai Amerikos pro
fesionalui pasiūlė apvalių sumelę, 
ir jis nuskubėjo į Sidnėjų. Tačiau 
čia kalba jau buvo kita. “Jei tu 
laimėsi prieš Rokį, — pasakė jam, 
— mes tau neduosime nė cento. 
Namo teks plaukte plaukti, o juk 
vandenyne nemaža alkanų ryklių”. 
Panaši perspektyva nelabai viliojo 
boksininkų ir, kad netyčia netaptų 
nugalėtoju, jis jau po 25 sekun-
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Jis, žinoma, buvo palaidotas su 
orkestru raudoname karste, kaip 
“tautos didvyris”. Tas prieš tai 
buvo įspėtas nesileisti į kenkmin- 
gų lietuviams veiklų. Nepaklausęs, 
jis žuvo. Kitas iš komunistuojan
čių nuo to laiko pasidarė atsarges
nis ir nuosaikesnis. Vis dėl to, jis 
vakarais daugiau laikėsi namuose. 
Vėliau jis mirė. Kaime, kuriame 
aš gyvenau tik tiedu ir tebuvo 
komunistiški. Gi nauji atvykėliai 
pareigūnai bando palaikyti kiek 
galima geresnius ir draugiškes- 
nius santykius su vietos žmonė
mis, ir reikia pasakyti, kad jie ga
na gerai su jais sugyvena.

— Ko įmonės laukia ir kokias 
turi viltis?

— Nežiūrint jau daugelio me
tų ir nežiūrint JAV pasyvios po
litikos, žmonės tebesitiki ir tebe- 
lauka karo, nes jie visi mano, kad 
taikiu būdu Lietuva negalės būti 
išlaisvinta. Grupė senų “žemiškos” 
(praktiškos išminties kupinų žmo
nių, man išvykstant, prašė pasi
imti “grublėtų” obelinę lazda ir 
'išvanoti” Amerikos vyriausybės 
šonus, nes jie “pardavę Lietuvų”. 
Kaimo apylinkės žmonės aiškiai 
supranta, kad Lietuva prarado 
laisvę ne vien dėl to, kad masko
liai jų užgrobė, bet lygiai ir dėl 
to, kad laisvosios Vakarų valsty
bių jėgos nedėjo pastangų Lietu
vų išlaisvinti: jie buvo Lietuvos

PRIEŠ AKIS XIV-ji SPORTO ŠVENTĖ
Jau antras dešimtmetis, kaip 

bandom save ir savo vaikus išlai
kyti lietuviškoj dvasioj. Tam kū
rėm įvairių organizacijų, draugi
jų, kad tik kaip išsilaikius, neį- 
siliejus į bendrų vietine masę. 
Ryškiai per visų Australijos lie
tuvių gyvenimų pasireiškia jau
nimo organizacijos, kurios ne 
silpnėjo su beaugančiais tremties 
metais, bet stiprėjo. Jų tarpe, 
kaip viena iš gyviausių, yra Aus
tralijos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo S-ga. Lietuvių sporto klubai, 
norėdami tampriau sugyventi, 
ruošia kasmet Lietuvių Sporto 
Šventę, iš eilės keturiuose dides
niuose Australijos miestuose: 
Adelaidėje, Geelong, Melbourne 
ir Sydnejuj. štai keturioliktų kar
tų suvažiuoja lietuviai sportinin
kai į metinį suvažiavimų parung
tyniauti, susipažinti, o kas dar 
daugiau — atšvęsti lietuviškos 
sportuojančios jaunuomenės 
šventę. Ir kas gali pasakyti, kad 
sporto klubai, subūrę savo tarpe 
daug jaunimo, neatlieka lietuviš
kumo išlaikymo darbo? Susigyve
nę su savo grupe, laimėjimus ar 
pralaimėjimus priima daug giliau, 
nes tas jau nebeliečia tik pavie
nio sportininko, bet visų grupę'— 
Lietuvių Sporto Klubų. O praleis- 

džių pasiskubino griūti ant grin
dų.

"Nokautuotasis” Algijeris gavo 
laivo bilietų ir išvyko į Amerikų. 
Bet ir čia jo laukė nemalonumai. 
Bokso asociacija nutarė keliautojų 
diskvalifikuoti.

“Australai mane įtikinėjo, — pa
reiškė įskaudintas Algijeris, — 
kad tokių aferų išmoko iš ameri
kiečių. Jie yra gabūs mokiniai, o 
nukentėti teko man...”

PIRMOJI
Ponia Juozaitienė pasakoja 

kaimynei apie savo vaikus, kurie 
mokykloje yra pirmieji: Petru
kas — skaičiavime, Onutė — 
skaityme, Jonukas — sporte, tik 
apie Marytę nutylėjo.

— Na, Maryte, o tu niekur 
nesi pirmoji? — klausia kaimy
nė.

— O, taip, — sako Marytė — 
aš pirmoji išbėgu iš mokyklos po 
pamokų.

KOVIEČIŲ LAIMĖJIMAS
Šių metų varžybose dėl Pabaltie- 

čių taurės koviečiai nepaprastu 
geru rezultatu 5 — 1 nugalėjo sa
vo amžinus priešininkus latvius, 
ir tuo pačiu tapo “Baltic Cup” lai
mėtojai. “Kovo” komandų sudarė 
ir taškus laimėjo: V. Patašius 1, 
Dr. I. Venclovas 1, V. Liūgą 1, V. 
Koženiauskas O, J. Dambrauskas 
1, ir V. Augustinavičius 1.

Pagal “Baltic Cup” taisykles 
taurės laimėtojas turi suruošti pa- 
baltiečių “Vilnius — Riga — Ta
llin Cup” žaibo turnyrų.

Minimas turnyras bus pravestas 
lapkričio 3 d. (sekmadienį) 2 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose, Redfern. 
Lietuviai šachmatininkai norin
tieji dalyvauti žaibo turnyre, re
gistruojasi pas šachmatų sekcijos 
vadovų. Turnyro laimėtojo pavar
dė kiekvienais metais įgraviruo- 
jama ant taurės.

pavergimo pasyvūs bendrininkai. 
Žmonės tiki, kad tiktai stiprėjanti 
laisvoji Europa gali duoti vilčių 
Lietuvos iš laisvinimui, o ne Ame
rika. Šitoji jų viltis didele dalimi 
yra remiama tuomi, kad ūkiškai 
komunizmas eina į vis didėjančias 
painiavas. Kasmet maisto trūku
mas didėja. Atvažiavusiems iš Ru
sijos gilumos žmonėms, Lietuva 
susižavi. Yra rusų, kurie sakosi 
laike paskutiniųjų trejų metų Ru
sijoje nėra valgę mėsos.

Iš “Nepr. Liet," J.K. 

tas laikas sporto aišktėse nepa
kenkė nė vienam nei moksle, nei 
karjeroje. Sportininkų tarpe tu
rim įvairiausių profesijų žmonių, 
kurias jie pasiekė per savo stu
dijas ir darbų, nors tuo pačiu mė
tau buvo aktyvūs (ir net labai 
aktyvūs) sportininkai.

XIV Sporto šventė šiais metais 
įvyks Melbourne gruodžio 27-31 
dienomis, šioj Šventėje pirmų 
kartų jaunių laimėti taškai bus 
priskaitomi prie bendro paskiro 
klubo laimėto taškų skaičiaus, ir 
jauniai net galės nulemti šios 
šventės laimėtojų. Kiekvienas 
klubas atsiveš savo jaunųjų, besi
ruošiančių užimti “senių” vietų, 
kartų. Be nuolatinių Adelaidės, 
Geelong, Melbourne ir Sydnejaus 
klubų, tikimės vėl pamatyti pil
name sustatė Hobarto “Perkūnų”, 
kuriam kelionės išlaidos yra pa
čios didžiausios. Tikrai gaila, kad 
šis, palyginamai, jaunas, bet 
stiprus klubas dėl piniginių sun
kumų negali dalyvauti visose 
šventėse.

Labai mažas ir išsisklaidęs lie
tuvių skaičius Tasmanijoj nepajė
gia paremti finansiniai “Perkū
no” ir kiek kartų su kartėliu 
jiems teko apleisti Sporto šven
tę. Taip pat tikimės, kad ir sos
tinės — Canberros Klubas apsis
pręs ir pastoviai įsijungs į Spor
to Šventę. įspūdis tikrai didelis 
kai suvažiavę virš 200 sportinin
kų išsirikiavę savo klubo spalvų 
uniformose Šventės atidarymo 
ar uždarymo metu pagerbia savo 
Tautos ir klubų vėliavas, kaip bū
riai tautinių šokių šokėjų savo 
spalvingais lietuviškais rūbais 
įneša tikrų atsigaivinimų į jauni
mo ir žiūrovų širdis. Arba kaip 
per penkias suvažiavimo dienas

OVERSEAS RELIEF PARCELS
362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN, N.S.W.

Tel. UY 6882, po darbo LM 6603
Pašto adresas: Box 2450, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Lietuvoje trūksta maisto: geriausia dovana Kalėdoms — 
maisto siuntinėlis!

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO!
Jokių ekstra primokėjimų: adresatas gauna siuntinį Lietuvoje 

nieko nemokėdamas. Siunčiami tik geriausi danų produktai. Pilna 
garantija. Siuntinys pasiekia gavėją per keturias savaites nuo užsa
kymo dienos.

Visi siuntiniai, turį mėsos produktų, su veterinoriaus pažy
mėjimu.

SPECIALŪS PARUOŠTI SIUNTINIAI
SIUNTINYS NR. 16
Pilna kaina £19.8.0
20 sv. cukraus
10 sv. ryžių

3 sv. sviesto (dėžutėse)
3 s v. taukų (dėžutėse)
2 sv. halvos
1 sv. brazil kavos
1 sv. kakao

SIUNTINYS NR. 17
Pilna kaina £17.11.0
2 sv. kumpio
2 sv. lašinių
2 sv. rflk. lašinių (spec.!)
5 sv. taukų (dėž.) ,
5 s v. sviesto (dėžut)
2 s v. halvos

SIUNTINYS NR. 18
Pilna kaina £18.19.0
4 s v. sviesto (dėž.)

MŪSŲ ŽINOMI IR POPULIARŪS SIUNTINIAI
LIEUT 1 £20.15.0
10 sv. sviesto (9 dėž.)
10 sv. taukų (9 dėž.)
10 sv. cukraus
10 sv. ryžių
LIEUT 2 £9.19.0

5 sv. taukų
5 sv. cukraus
5 sv. ryžių
4 sv. kviet. miltų

LIEUT 3 SPECIALUS £37.16.0
4 sv. deg. kavos
4 sv. kakao 

SPECIALŪS SIUNTINIAI ATSKIRŲ PRODUKTŲ
20 sv. grynų taukų — £11.14.9 20 sv. cukraus £8.8.0
20 sv. geriausių daniškų lašinių 40 gv. cukrau s £13.0.0
, A , £16.14.0 40 ryžių £13.0.0
10 .v. rūkyto kumpio be M j „„ ,

Gavėjui siuntinių skaičius neapribojamas ir visi be jokių primo- 
kėjimų! . . j '

Mes taip pat į Lietuvą siunčiame vilnų gaminius, siūlus mez
gimui, odas, skareles, megstinius, batus, rajono, kotonines medžia
gas — viską, kas ten reikalinga. Reikalaukite mūsų katalogų. 
Prekės geriausios kokybės. Gavėją pasiekia per 5-6 savaites. Jokių 
primokėjimų Lietuvoje. Viskas apmokama čia!

žaidėjai draugiškoj bet kietoj 
kovoj gina savo klubo vardų! Ir 
tikimės, kaip kad lietuvių Tautos 
meilė bus perduodama iš kartos 
į kartų, taip ir Sporto Šventės 
tęsis su jaunosios kartos gyveni
mu. Jau skaičius XIV rodo, kad 
Sporto šventės įsigyveno kaip 
Australijos lietuvių tautinė tradi
cija, kuriai negalim leist mirt, 
bet turim puoselėt, kad jos būtų 
kuo skaitlingesnės, kuo įspūdin
gesnės.

Kas dirba su sporto klubais, tu
ri artimesnių ryšių su sportuo
jančia jaunuomene, žino, kad 
Sporto Klubų nariams kainuoja 
daug pinigo ir laiko išlaikyti sa
vų j į klubų: mokesčiai už treni
ruotes, žaidimus (aikštes), kelio
nės net po du kartus į savaitę. 
Ir taip per ištisus metus. Tikrai 
džiaugiamės sportuojančia lietu
viška jaunuomene, kuri savo su- 
siorganizavimu parodo, kad ir gi
mus svetimam krašte Tėvynės 
meilė nemiršta. Dėkingi esame tė
vams, kurie supranta jaunimų, 
daro išlaidas, supranta, kad Tau
tos gyvybės tęstingumas sustos 
tada, kada jaunimo širdy mirs 
meilė savo tautai ir kalbai. Dėkin
gi esame ir dideliam kiekiui rė
mėjų, kurie savo finansine pa- 
gelba padaro šias šventes įmano
mas, kurie priima į savo nuušir- 
džių lietuviškų pastogę suvažia
vusius sportininkus ir svečius ir 
kurie kartu su jaunimu švenčia 
SPORTUOJANČIO JAUNIMO 
ŠVENTĘ.

(ab)

Remkime savą 
spaudą

8 sv. taukų (dėž.)
8 sv. cukraus
8 sv. ryžių
8 sv. kviet. miltų
2 sv. halvos

SIUNTINYS NR. 19
Pilna kaina £164.0
2 sv. sviesta (dėžutėse)
2 sv. taukų (dėžutėse)
2 sv. daniško sūrio
1 sv. Ridgeway arbatos
1 sv. brazil, kavos
1 sv. kakao
1 sv. Nestle šokolado
1 sv. halvos
2 sv. cukraus
2 sv. kviet miltų

3/4 sv. razinkų
3/4 sv. džiovintų vaisių
4 gab. tualetinio muilo 

2 sv. Ridgeway arbatos
2 sv. Nescafe
1 sv. Nestle šokolado
4 sv. daniško sūrio

400 amerk. cigarečių

LIEUT 5 £31.8.0
10 sv. sviesto (9 dž.)
10 sv. grynų taukų (9 dėž.)
10 sv. rūkyto kumpio be kaulų
10 Sv. rūkytų lašinių
LIEUT 9 £26.19.0
20 sv. rūkytų lašinių
20 sv. taukų (18 dėž.)
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PERTH
KULTŪRINGAS VAKARAS

Spalio 13 d. St. Joachims salėje 
(Victoria Park, W. A.) Meno mė
gėjai ir tautinių šokių grupė su* 
ruošė kultūros vakarą. Vaidinto* 
jai mėgėjai suvaidino Antano Gus
taičio vieno veiksmo vaizdeli “Sek
minių vainiką”. Vaidino šie as
menys: E. Beitmanienė, E. Petru- 
kėnienė, M. Šidlauskienė, Z. Va- 
liukėnaitė, E. Gaidelevičiūtė, B. 
Garnytė, F. Garnys, E. Šidlaus
kas, Č. Čekanauskas, E. Stanke
vičius, E. Lingė ir I. Miliauskas. 
Režisavo Jonas Miliauskas, šokius 
atliko tautinių šokių grupė, o pa
ruošė ir vadovavo p. V. Miliaus
kienė. Grojo E. Klimaitis, deko
racijos F. Žilinsko. Be to dar tau
tinių šokių grupėje dalyvauja šie 
jauni lietuviai: Audronė ir Arū
nas Statkai, brolis su sesute Rad
vilai, Žilinskaitė ir Garnys 
(jaun.).

Malonu atžymėti ir pabrėžti, 
kad visą programą išpildė daugu
moje jaunimas.

Prieš vaidinimą kalbėjo E. Šid
lauskas ir po vaidinimo F. Garnys. 
Abu kalbėtojai ragino nenuleisti 
rankų bet dirbti ir toliau nepails
tant, nors kartais tenka sutikti 
ir didesnių sunkumų, o bendruo
menės narius kvietė remti jaunųjų 
iniciatyvą ir jų pastangas dirbti 
lietuvišką darbą.

Nėra abejonės, kad bendruome
nė remia ir toliau rems kiekvieną 
jaunųjų pasireiškimą lietuviškoje 
veikloje.

Vakaras baigiamas bendru pasi
linksminimu, kurio metu p. F. 
Garnys dar pravedė loteriją.

A. Vembutas

$ Lapkričio 10 d. (sekmadienį) 6 vai. po pietų Kew Savivaldybės Naujojoje Salėje, :♦<
* Cotham Street, įvyksta >♦;

j BALTU CHORU DAINŲ KONCERTAS Į

g < < t >t<
8 $S Dalyvauja Melbourne estų moterų choras, Melbourno latvių mišrus choras ir Melb. lietuvių

w Dainos Sambūris.
• H' ' v
S Tai pirmas tokii pobūdžio koncertas Melbourne. Neapsivilsite išgirdę 120 estų, latvių ir lie- !♦!
!♦! tuvių, dainuojančių savas liaudies dainas.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Iš patikimų šaltinių sužinota, 

kad snieguotoje Coomoje gyvenan
čio p. A. Rimkaus vyriausioji 
dukrelė Rūta labai domisi jūra.

Nors pats p. Rimkus nusistatęs 
Srieš jūrą ir jos gyvius, tačiau 
ūta vistik susižiedavo su preky

binio laivyno antruoju karininku 
Mr. Croft. Linkime p-lei Rūtai šia 
proga daug laimės ir kartu apgai
lestaujame, kad Prince Alfred Li
goninė Camperdowne gal ir ne
teks būsimosios lietuvaitės mat
ronos.

★
Sydney universitete profesorius 

skaitydamas paskaitą iš lingvisti
kos užkliudė ir lietuvių kalbą iš
keldamas jos grožį ir svarbą šioje 
mokslo šakoje. Paskui kreipėsi į 
auditoriją klausdamas, ar nėra 
klausytojų tarpe lietuvių. Studen
tei Nijolei Žvirzdinaitei prisipaži
nus, jis paprašė kad ji pademons
truotų lietuvių kalbą klausytojams 
ir padeklamuotų — kokį eilėraštį. 
Mūsų Nijolė su džiaugsmu tą pa
darė. Paskui grįžusi namo su aša
romis dėkojo mamai, kad mama ją 
vertųsi mažą mokytis lietuviškai.

★
Lapkričio 9 d. 7.30 vakare New- 

castelyje, (Community Centre, 
Charlstown) įvyksta trečioji N.S. 
W. Dainų šventė, kurioje dalyvau
ja Newcastle ir Sydney lietuvių 
chorai. Gaila, kad šventės rengė
jai ligi šiolei nepasirūpino šio 
svarbaus įvykio platesniu pagar
sinimu.

★
Pertho lietuvių apylinkė neteko 

dar vieno savo nario: neseniai šir
dies priepuoliu mirė vyresnės kar
tos lietuvis p. Jonikis.

*
Lapkričio 10 d. Melbourno Liet. 

Dainos Sambūrio iniciatyva ruo
šiamas grandiozinis baltų dainų 
koncertas, kuriame dalyvaus be 
mūsiškių dar Melbourno estų mo
terų choras ir latvių mišrus cho
ras. Sakytume, tai pirmas tokios 
rūšies parengimas ne tik Austra

MELBOURNE
DAR VIENA AUKA

Spalio mėn. 18 d. eismo nelai
mėje vėl mirtis išplėšė iš gyvųjų 
tarpo Petrą Bačiulj, 58 metų am
žiaus. Velionis buvo sunkios nuo
taikos slegiamas ir sirgo persekio
jimo manija, šie metai melbour- 
niškiams yra labai nelaimingi. 
Beveik kas savaitę nustojame po 
tautietį. K.

MELBOURNO KRONIKA
1. Krašto Valdybos Suvažiavimo 

ir Meno Dienų darbymetei iškil
mingai užbaigti jau yra gauta 
Melbourne Town Hall salė 1964/65 
Naujųjų Metų baliui.

2. Mūsų Pastogės Balius įvyks 
17.1.1964 m. gražioje ir visiems ge
rai žinomoje Kew Town Hall salė
je Melbourne.

3. Ateinančių metų vasario 8 d. 
bus ruošiama Gegužinė — barbe- 
kiu — Hampton Park, Cranbour- 
ne Shire ribose tuoj už Dandenon- 
go. Tikimasi, kad turima dar daug 
laiko ir visi dabar jau pradės tai 
gegužinei ruoštis.

SYDNEY
RAMOVĖNŲ GEGUŽYNĖ

Skautų žemėje, Ingleburne įvyks 
gegužynė lapkričio 10 d. 10 vai.; 
ruošia L.V.S-gos “Ramovė”, Syd
ney skyriaus Valdyba. Gegužynėn 
renkamės savo priemonėmis.

Ramovėnų Valdyba maloniai 
kviečia mielus tautiečius su šeimo
mis dalyvauti šioje gegužynėje, 
kur galėsime gražioje gamtoje pa

lijoje, bet gal ir visame pasaulyje. 
Koncertas įvyks Kew miesto savi
valdybės salėje.

★
Mūsų jauno akademiko Vytau

to Patašiaus spausdintą Mūsų 
Pastogėje paskaitą apie 1863 metų 
sukilimą Lietuvoje persispausdino 
kanadiškis savaitraštis “Nepri
klausoma Lietuva”.

♦
Lietuvių Kultūros Fondo .bib

lioteka reguliariai atidara kiekvie
ną šeštadienį 3 — 5 valandomis 
Lietuvių Namuose Thornbury ir 
išduoda knygas skaityti į namus 
nemokamai. Kviečiami apylinkės 
lietuviai kuo gausiau biblioteką 
lankyti ir ja pasinaudoti.

»
Besiruošdami baltų dainų kon

certui Melbourne lietuvių, latvių 
ir estų chorai lanko vieni kitų re
peticijas ,kad išmoktų taisyklin-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ FINANSINIU REIKALU

Leiskite pasisakyti, pone Re
daktoriau, Mūsų Pastogės skiltyse 
pinigų telkimo reikalu Melbourno 
Lietuvių Namams. Bandykime rei
kalus spręsti praktiškai. Kokius 
namus ir kokiame rajone bepirk- 
tume, mums reikalinga apytikriai 
£24.000 suma. Neteisingai mano 
tie, kurie galvoja, kad tokią sumą 
sunku būtų sudaryti. Jos ir nerei
kia iš karto.

Surinkus bent trečdalį iš karto 
dabar minimos sumos jau drąsiai 
galima pirkti tokios vertės namus. 
Tą trečdalį apytikriai sudarytų 
£8.000, o dabartinius namus par
davus gautųsi antras trečdalis, gi 
likusis trečdalis nebūtų jau taip 
sunku išmokėti per kokius penke
rius metus. Tas trečdalis per pen
kerius metus, sakysim, susidarytų 

bendrauti, ir pasidalinti įspūdžiais 
iš nepriklausomybės laikų gražios 
praeities.

Jaunimas galės pasportuoti, pa
žaisti, pašokti. Akordeonu sutiko 
palinksminti mieli B. Kiveris ir 
A. Plūkas. Svečius prašome pasi
imti sumuštinių, o visokie gaivi
nami — šalti gėrimai bus vietoje.

Lapkričio mėn. 3d, 10 vai, Ra
movėnų Valdybos nariai sutiks at
vykstančius svečius. Tad lauksime 
gausiai dalyvaujant šioje gegužy
nėje, Skautų žmenėje — Ingle- 
burn.

Blogam orui ištikus, gegužynė 
neįvyks.

Ramovėnų Valdyba

PAAIŠKINIMAS
•Kaip M.P. Nr.41 buvo skelbia

ma, L.V.S. “Ramovė” Sydney 
Skyriaus Valdyba buvo numačiusi 
ir paskelbusi spalio 27 d. savo ge- 
gužynę skautų žemėje Ingleburne, 
bet respektuodama Kristaus Ka
raliaus šventės iškilmes tą pačią 
dieną Sydnejuje vėliau tą gegužy- 
nę atšaukė paduodama atšaukimo 
tekstą ir motyvus M.P. Redakci
jai, kad būtų laiku laikraštyje pa
skelbta. Nelaimei, tasai Ramovės 
gegužynės atšaukimas per neap
dairumą nebuvo laiku paskelbtas. 
Mūs ųPastogės Redakcija dėl šito 
neapdairumo labai atsiprašo mie
lus ramovėnus ir visus ta gegužy- 
ne suinteresuotus tautiečius.

M J?. Red.

PIRMOS KOMUNIJOS 
IŠKILMĖS

Šių metų spalio 20-tą dieną St. 
Joachim bažnyčioj, Lidcombe, 10 
vaikučių priėmė Pirmą Komuniją. 
Klebonas Butkus padėjo daug pas
tangų ir paaukojo daug laiko vai- 

go tarimo, nes jungtinėmis jėgo
mis bus atliktos tų tautų dainos 
ir kompozicijos.

*
Aną dieną mūsų prietelius Ja- 

siūnas fabrike pečiais norėjo su
laikyti krintantį traktorių. Nekal
bant apie traktorių, p. Jasiūnui 
didesnių nuostolių nepadaryta: 
truputį sutrenkti pečiai ir galva. 
Po patikrinimo ligoninėje gydosi 
namuose.

*
Dalyvavęs pereitą šeštadienį 

Šviesos forume Sydnejuje canbe- 
riškis p. S. Kovalskis (ilgametis 
sydnejiškis ir buv. Krašto Valdy
bos p-kas) užklaustas pasisakė, 
kad patenkintas savo darbu ir gy
venimu Canberroje, tik ypač pasi
ilgsta Sydnejaus ir Plunsknos 
Klubo posėdžių. Jis pats, kaip 
Plunksnos Klubo narys, dėl įvai
rių priežaščių negali į kiekvieną 
posėdį iš Canberros atvykti.

Ku-ka

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

£10.000 įskaitant procentus, tad 
vieneriems metams išeitų po 
£2.000. Minėtieji £2.000 išdalinus 
200 narių išeitų po £10 kiekvienam 
— tai nėra didelė metinė suma, o 
juo labiau, kad tie pinigai nebus 
žuvę, o tik investuoti į nejudomą 
nuosavybę. Su laiku galima juos 
visuomet atsiimti. Blogiausiu at
veju po metų kitų galėsime ir ban
ke gauti paskolą likučiui padeng
ti ir kurią galima bus kuriam lai
kui pratęsti.

Taip pat galima tikėtis, kad po 
dvejų, trejų metų mūsų namai ga
li būti tiek pajėgūs, kad galės pa
tys už save mokėti, o gal net ir 
pelno duoti, kas padėtų išlyginti 
duotąsias paskolas.

Suglaustai peržvelgus visas pir
kimo galimybes nesvyruodami im-

Pranešimai
INŽINIERIŲ DĖMESIUI

Lapkričio 10 d. (sekmadienį) 
įvyksta Sydney Inžinierių Draugi
jos piknikas Lane Cove National 
Parke. Į pikniką renkamasi 10 
vai. ryto. Esant blogam orui pik
nikas nukeliamas į sekantį sek
madienį. Maloniai kviečiame drau
gijos narius ir svečius kuo gausiau 
šiame piknike dalyvauti.

Inžinierių Draugijos Valdyba

PRANEŠIMAS
Skautų tėvų Komiteto ruoštas 

rugsėjo 21 d. pavasario šokių va
karas atnešė apie L 50 pelno. Nu
matyta paskirstyti pelną Inglebur- 
no stovyklavietės pagerinimui ir 
šių metų skautų rajoninės stovyk
los stovyklautojų paramai.

Dar kartą dėkojame visiems, 
prisidėjusiems prie šio vakaro pa
rengimo bei visiems dalyvavu
siems. Ta pačia proga norime pa
dėkoti už aukas bufetui ponioms 
Deikienei ir Bukevičienei. kurios 
netyčia nebuvo paminėtos “Mūsų 
Pastogės” Nr. 40 atspausdintoje 
padėkoje.

Sydnejaus Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų Komitetas

kučius kaip galint geriau pareng
damas. Pamokos vykdavo vaka
rais kas savaitę Bankstown’o Dai
navos salėje. Po kiekvienos pamo
kos klebonas parodydavo spalvuo
tą filmą sąryšy su pamokos tema. 
Tenka apgailestauti, kad ne visi 
vaikai galėjo dalyvauti šiose svar
biose pamokose. Pačios iškilmės 
praėjo labai nuotaikingai. Vai
kučiai priėmė Pirmą Komuniją 
rimtai ir susikaupę. Tuoj po mi
šių klebonas, vaikai ir tėvai susi
rinko parapijos salėn kukliom vai
šėm. Klebonas dar sykį nuošir
džiai kreipėsi į vaikučius ir jų tė
vus. B. Barkus padėkojo tėvų 
vardu.

Pirmą Komuniją priėmė:
Asevičiūtė — Aras Rūta — Ona, 

Barkutė Laima — Bernadeta, In
tas Eugenijus — Kazimieras, Juo- 
zaitytė Ramona, Janavičiūtė Vik
torija — Gytė, Kaminskas Vytas
— Mark, Kušleikaitė Margarete
— Rose, Meiliūnas Algimantas —
Andrius, Sankauskaitė Aldona Re
gina, Simanas Peter. T.

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Socia

linės Globos Draugijos Valdyba 
džiaugiasi praėjusiu parengimu 
(1963. 10. 19) ir nuoširdžiu talki
ninkavimu prie vakaro pasisekimo 
prisidėjusiems dėkoja:

1. Solistei p. Marijai Bernotie
nei už nuotaikingas dainas ir 
akompanistei Mrs. Brown;

2. Kultūrinių parengimų vado
vui p. Algiui Plūkui ir jo gru
pėms: Bijūnėliams, Rožytėms ir 
Linksmiesiems broliams už įdomią 
programą:

3. D-jos narėms: Bielienei, Čel- 
kienei, Donielienei, Gasiūnienei, 
Jablonskienei, Mauragienei, Mont- 
vydienei, Petniūnienei, Vaičiurgie- 
nei ir Zakarevičienei už visokerio
pą pagalbą darbu ir aukomis;

4. Vyrams už talkininkavimą: 
Dryžai, Gašlūnui, Geniui, Paš- 
kauskui, Petųiflnui, Plūkui, Pū
kui, Sankauskui, Tallat — Kelpšai 
ir VaiČiurgiui;

5. Visiems, aukojusiems loteri
jai fantus ir bufetui maisto pro
duktus ;

6. Svečiams už gausų atsilan
kymą. Valdyba

LOGIŠKA
— Aš stebiuosi kartais, — kal

bėjo pietautojas restorano padavė
jui, — kodėl neturtingi vis palieka 
didelius arbatpinigius, kai tuo tar
pu turtingieji palieka labai mažus?

— Man atrodo, — paaiškino pa
davėjas, — kad neturtingieji nori, 
kad niekas nesužinotų, jog jie ne
pasiturintys, o tuo tarpu turtin
gieji nenori išsiduoti,'kad jie tur
tingi.

kime ir pirkime tinkamesnius na
mus ar tai Northcote teatro salę 
ar tai Albert Park pajūryje skly
pą su 14 kambarių pastatais. Ir 
tikrai nebūsim apsivylę. Be to, čia 
Melbourne jau turime ekonomiš
kai gerai pasiturinčių. Būtų labai 
tikslinga, kad turtingieji nežiūrė
tų, ar visi lygiai duoda, bet dėtų
si pagal savo išgales.

Svarbiausia, mes čia Melbour
ne turime Klubo Tarybą, ktiri yra 
priimtina visai Melbourno liet, vi
suomenei, tad reikia tikėtis, kad 
Tarybai nesunkiai seksis telkti lė
šas.

Taryba neatidėliojant turėtų 
skelbti spaudoje aukotojų sąrašus 
su duotom ar paskolintom sumom 
Lietuvių Namams. Tas būtina, nes 
rinkėjams palengvintų darbą ir 
kartu patys pinigų aukotojai ži
notų, kaip vyksta pinigų rinkimas.

šiuomi ir norisi pasisakyti — 
Sasidarykime savininkais Lietuvių 

Tarnų kiekvienas lietuvis mel- 
boumiškis I K. Praimutas

KVIETIMAS
Lietuvių Klubo Sąjungos (As

sociation of Lithuanian Club Ltd.) 
metinis narių susirinkimas įvyks
ta 1963 m. lapkričio 16 d. (šešta
dienį) 6 vai. p.p. 20 Botany Rd., 
Alexandria, į kurį kviečiame 
Tamstą atvykti.

Darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos praneši

mas.
3. Valdybos pranešimai: a) pir

mininko ir b) iždininko.
4. Revizoriaus (auditor) pra

nešimas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Valdybos rinkimai: a) pirmi

ninko ir sekretoriaus, b) penkių 
valdybos narių.

7. Diplomuoto revizoriaus (au
ditor) pakvietimas.

8. Pasiūlymai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Turint galvoje svarstomų daly

kų svarbą, kiekvieno nario daly
vavimas yra būtinas. Klubo apy
skaita už praėjusius metus, pir
mininko pranešimas ir balsavimo 
kortelės bus išduodamos asmeniškai 
susirinkimo dieną Klubo patalpo
se.

Lietuvių Klubo Valdyba

KOVAI PASIBAIGUS
Pereitą šeštadienį Lietuvių Na

muose Redferne (Sydney) įvyko 
įdomus ir aktualus Sambūrio Švie
sos parengimas mums visiems iš
eiviams įdomiu klausimu — kokią 
poziciją turi užimti lietuviai išei
viai santykyje su gyvenamojo 
krašto gyventojais. Akcentuodami 
lietuvybės išlaikymo svarbą už 
daugiau uždarą laikyseną lietuvių 
bendruomenėje pasisakė oficialūs 
kalbėtojai Vytautas Skrinska ir 
Vincas Kazokas, o pabrėždami 
Lietuvos laisvinimo kovą, kuriai 
rekalingi taip pat ir kovos sąjun
gininkai, už sąmoningą liberaliz
mą oficialiai kalbėjo J.P. Kedys 
ir svečias iš Canberros Stepas Ko
valskis. Tai buvo aiškinimosi ir 
jieškojimo kelias. Visas parengi
mas praėjo labai darnioje ir drau
giškoje nuotaikoje, nes tai nebuvo 
principų kova, o tik skirtingų po
žiūrių atskleidimas visiems rūpi
mu klausimu — lietuvybės išlai
kymo išeivių tarpe, ypač jaunojo
je kartoje, ir krašto laisvinimo 
reikalai^. Tenka paminėti, kad

“Talkos” nariui ir vienam iš jos steigimo iniciatorių
VLADUI SAVAICIUI

tragiškai mirus, jo žmoną, dukras, motiną ir uošvę skaudžiame 
liūdesyje giliai užjaučiame.

Lietuvių Kooperatinė Kredito D-/a
Talka

VLADUI SAVAICIUI

tragiškai mirus vėlionies motiną, žmoną, dukreles bei kitus 

artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Kabailų Seimą

A f A 

VLADUI SAVAICIUI

tragiškai mirus jo motinai, žmonai ir. dukrelėms, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Diiugo tunto skautai ir skautės

Brangiam A. A. VLADUI SAVAICIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną Mariją, dukreles Ramunę ir Auk
sę, motiną Savickienę ir uošvę M. Butlerienę, liūdinčias ne
tekus savo brangiausio ir artimiausio, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. ,

— J.J. Petrašiūnai

Lietuvių Namų Melbourne uoliam rėmėjui ir talkininkui
VLADUI SAVAICIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną, vaikus, motiną ir uošvę šios 
skaudžios nelaimės paliestas nuoširdžiai užjaučiame.

Melbourno Lietuvių Klubas

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

PRANEŠIMAS
A.L.B. Cabramattos Apylinkės 

Valdyba gruodžio 8 d. (sekmadie
nį) organizuoja iškylą — gegužy- 
nę pajūryje prie Nowros. Gražiau
sia vieta maudytis ir puikūs pavė
siai. Vietovė yra virš šimto mylių 
į pietus nuo Sydnejaus ir teks va
žiuoti vandenyno pakraščiais. 
Kviečiame prisidėti ir kitų apylin
kių tautiečius. Vyksime autobu
sais. Kelionė į ten ir atgal kainuos 
17 šilingų asmeniui. Valdyba pa
sirūpins alučiu, muzika vietoje. 
Valgiu pasirūpina patys ekskur
santai. Išvyksime anksti rytą ir 
grįšime vakare.

Tikslus išvykimo laikas ir vie
ta bus pranešta vėliau.

Tuojau pat registruojamės pas 
valdybos narius, kartu įmokant 
pinigus:

Ant. Statkus, 42 Hughes St, 
Cabramatta.

Al. Migevičius, 38 Junction St, 
Cabramatta.

Po darbo valandų ir savaitga
liais galima skambinti telefonu 
Nr. 72-5470.

Cabramattos Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydney Liet. Mot Soc. Globos 

D-jos Valdyba savo spalio 27 d. 
posėdyje priėmė Draugijos spalio 
19 d. suruošto vakaro apyskaitas 
ir skelbia visuomenės žiniai, kad iš 
minėto vakaro Draugija gavo £100 
pelno.

Sydney Liet Plunksnos Klubo 
posėdis šaukamas lapkričio 17 d. 
(sekmadienį) 4 vai. p.p. p. V. 
Šliogerio namuose 17 Belmore Str., 
Belmore. Vakaro programoje Vy
tenio Šliogerio pranešimas “Hipo- 
krizė šių dienų pasaulyje”.

pranešėjai buvo tinkamai pasiruo
šę, argumentuotai grindė savo tei
gimus, kas vėliau sukėlė eilę gyvų 
ir pozityvių diskusijų. Matyt, 
klausimas buvo visiems labai ak
tualus, nes forume dalyvavo tik
rai rekordinis klausytojų skaičius. 
Tkimės, kad šiame vakare iškel
tos ir nagrinėtos mintys vienokiu 
ar kitokiu būdu bus ateity plačiau 
paliestos šio laikraščio puslapiuo. 
se. šio vakaro diskusijas sumaniai 
ir labai kultūringai pravedė Sam
būrio šviesos vicepirmininkas p. 
St. Skorulis. Visus pranešimus ir 
diskusijas į magnetofonines juos
teles įrašė p. Povilas Alekna. Kaip 
iš atskirų pasisakymų po diskusi
jų paaiškėjo, visi dalyviai tikrai 
buvo tuo vakaru sužavėti ir dė
kingi Sambūrio šviesos Valdybai. 
Pabrėžtina, kad šiame forume da
lyvavo ir gausiai mūsų jaunimo, 
tik gaila, kad diskusijų metu mū
sų jaunimas laikėsi visai pasyviai, 
nors ir buvo šalia kitų klausimų 
paliestas ir jaunimo reikalas.

inf.
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