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SAVO KARIUS III-ji N.S.W. DAINŲ ŠVENTĖ
Prieš akis lapkričio 23-ji — 

Lietuvos Kariuomenės Šventė. 
Tai nėra atsitiktinė Šventė, orga
nizuojama ir Švenčiama vienos 
kurios grupės ar dalies mūsų tau
tiečių, bt Si Šventė yra neatsie
jamai suriSta su visa tauta, Kaip 
ir pati kariuomenė. Gyvename 
tokioj planetoj, kur kiekviena 
gyva būtybė tegali išsilaikyt? tik 
nuolatinėje kavoje, neišskiriant 
žmonių ar tautų. Kaip žinome 
iŠ istorijos, tos tautos, kurios tik 
nuleido rankas ir ginklus ir pa 
sirinko patogų taikos gyvenimą, 
tos greitai išnyko, buvo nustelb
tos kitų arba paprasčiausiai su
naikintos.

Jeigu lietuvių tauta per tūks
tantį metų išsilaikė godžių ir ga
lingų kaimynų spaudžiama, tai 
vien tik dėl to, kad joje buvo 
gyva kovos dvasia ir kardo neiš
leido iš rankų net beviltiškiau- 
siais momentais. Seniau lietuvis 
kiekvienas buvo karys, net laukų 
darbus dirbo ginkluotas. Gal dėl 
to ir per ilgus vergijos ir prie
spaudos šimtmečius lietuvių tau
ta išliko nepalūžus ir gaji. Ir 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
laikais mūsų kariai parodę ste
buklus, kur mūšiuose trūkstant 
ginklų juos atstojo geležinė ko
vos dvasia.

Šios dvasios — kovos dvasios 
ypač reikalingi šiandie mes, kur 
patogaus gyvenimo ir ramybės
pagunda baigia nustelbti kovos 
dvasią. Nuolatinis tos dvasios 
gaivinimas tautinėse šventėse, 
ypač kariuomenės šventėse, bus 
mūsų pačių išbudinimas iš tau
tinio apsnūdimo. Visais laikais 
lietuvis karys arba kariuomenė 

. . nebuvo kokia skirtinga kasta ar 
luomas, bet pačios tautos bran
duolys, kuris budėjo taikos me
tu ir aukojasi kaudamasis pavo
juose. Tad ir, kasmet švenčiama 
Kariuomenės šventė visame pa
saulyj, kur tik yra sąmoningų 
lietuvių, nėra siauros apimties 
šventė, bet ji yra lygiai tokia pat 
tautai reikšminga ir didi, kaip 
kad Nepriklausomybės šventė, 
arba Tautos šventė. Gal būt, 
Kariuomenės šventė, giliau pa
žvelgus, ir būtų pat reikšmin
giausia, nes tik kruvinoje kovoje 
buvo atbaigti tie visi tautos žy
giai, kuriuos pradėjo tautos dai
niai, kultūrininkai, sąmonintojai.

Tad ir kviestame visus lietu
vius šioje kariuomenės šventė
je, kur ji bebūtų rengiama, ak
tyviai ir vieningai dalyvauti. 
Sydnėjuje kariuomenės šventės 
iškilmės numatomos per dvi die
nas-. lapkričio 23 d. (šeštadie
nį) minėjimo aktas ir pasilinks
minimas ir sekančią dieną (sek
madienį) iškilmingos pamaldos 
(žiūr. atskirą pranešimą šio M 
P. nr. paskutiniame puslapy). 
Reikia manyti, kad ši šventė bus 
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RUSIJOS GALIA
Paskutiniai amerikiečių ir anglų 

apskaičiavimai, kiek divizijų turi 
S. S-ga, labai skiriasi. Amerikie
čiai mano, kad šiuo metu S. S-ga 
karo operacijoms galėtų pasiųsti 
tik 60 divizijų, o anglai nustatė, 
jog vien europinėj Rusijoj egzis
tuoja 150 divizijų, prie jų reiktų 
dar pridėti 30 divizijų satelitinių 
kraštų kariuomenės. Londone vie- 

i šai kalbama, kad Vašingtonas, 
vertindamas sovietų konvenciona- 
Ijnį karinį pajėgumą, linkstąs da

Su džiaugsmu pasitinkame ži
nią, kad ateinantį' šeštadienį 
Newcastle mieste įvyksta iš eilės 
trečioji N.S.W. lietuvių dainų 
šventė, šioje šventėje dalyvauja 
su specialiu repertuaru Newcast
le lietuvių choras ir Sydney “Dai
nos” choras, kurie koncerte išpil
do savo paruoštas dainas atski
rai ir kaikurias jungtinėmis jė
gomis. ši šventė Newcastle mies
te buvo rengiama pirmą kartą, 
pernai buvo Bankstowne ir šiais 
metais vėl čia. Kaimyninių lietu
vių kolonijų chorai, vadovaujami 
pirmasis p. St. Žuko (Newcastle), 
antrasis p. K. Kavaliausko (Syd
ney “Dainos”) ne tik vieni kitus 
skatina ir stiprina, bet taip pat 
ir vietos lietuviams duoda tikro 
atsigaivinimo pasiklausyti tokios 
tegu ir mažu mastu rengiamos 
Dainų šventės. Kai pernai tokia 
šventė buvo rengiama Bankstow
ne, “Dainavos” salė vos sutalpi
no žmonių gausą ir jau anuomet 
abu dirigentai sutarė kitam kar
tui tokiam koncertui! dairytis tal
pesnės salės. Kiek teko girdėti, 
didelė dalis sydnėjiškių rengiasi 
į šią šventę, ir reikia tikėtis, kad 
ateinantį šeštadienį klausytojų 
tikrai bus apstu.

PERVERSMAS VIETNAME
Lapkričio 1 d. Vietname įvyko 

sąmokslas prieš krašto valdžią, 
kurį surengė kariuomenės viršū
nės. Nuverstas prezidentas Diem, 
kuris, kaip pranešama, drauge su 
broliu — saugumo viršininku Ngo 
Dinh Nhu nužudyti. Atrodo, ka- 
ruomenės viršūnės nepakentė 
krašte vedamos kietos diktatūros 
ir ėmėsi aktyvių veiksmų. Kiek 
šio perversmo metu buvo aukų, 
nepranešta, tačiau Saigone, kraš
to sostinėje, žmonės, sužinoję apie 
įvykusį perversmą, iš džiaugsmo 
šoko ir džiūgavo gatvėse. Šiuo me
tu Vietname tvarką palaiko ka
riuomenės sudarytas 40-ties as
menų komitetas, vadovaujamas 
generolo Duong Van Minh. Oficia
liai pranešama, kad šis komitetas 
yra griežtai antikomunistinis. Pa
garsėjusi vietnamietė, plačiai žino
ma kaip Madame Nhu ir kuri, 
kaip buvo teigiama, buvo krašte 

minima ir kitose lietuvių kolo
nijose, tik iki šio laiko dar ne
gauta detalinių pranešimų.

Tebūna Kariuomenės šventė 
viena iš pagrindinių mūsų tauti
nių švenčių ir tenelieka nė vieno 
lietuvio, kuris nesijungtų į vieną 
kovos vienetą už mūsų tautos 
ateitį tiek čia, tiek ir pavergtoje 
tėvų žemėje!

ryti labai klaidingus sprendimus. 
Tai nereiškia, kad vakariečiai tu
rėtų daugiau reikšmės skirti kon- 
vencionaliniam ginklavimuisi, ap
leisdami atominį, — samprotauja 
anglai, kurių nuomonės šiuo at
žvilgių labai artimos prancūzų pa
žiūrai. Atominio ginklavimosi 
silpnumas kaip tik galįs išprovo
kuoti sovietus agresijai prieš Va
karus. (Pig. "Wehrpolitische In
formation” Nr. 39.) (E)

Ši šventė — koncertas įvyksta 
ateinantį šeštadienį, lapkričio 9 d. 
7.30 vai. (punktualiai!) Communi
ty Centre salėje Charlestown.

Atsižvelgiant į ne taip jau gau
sią Newcastle lietuvių koloniją, 
reikia tik nuoširdžiai pasidžiaug
ti šios kolonijos gajumu, kad ji 
įstengia sudaryti ir išlaikyti kas

St. ŽUKAS
Newcastle Liet, choro dirigentas

įvykiai pasaulyje
geležinė ranka, perversmo metu 
pati su savo dukterimi viešėjo 
Amerikoje. Sakoma, ji pasidariu
si veido chirurginę operaciją, kad 
nebūtų lengvai atpažinta.

PAVOJUS AUSTRALIJOS
PAŠONĖJE

Indonezijos ir Malezijos kaimy
niniai santykiai kaskart vis labiau 
šlyja. Diplomatiniuose sluogsniuo- 
se būkstaujama, kad indonezai 
galį įžiebti karą Indijos vandeny
ne. Šio konflikto atveju Australija, 
vykdydama savo įsipareigojimus, 
gali būti įvelta į karą Malezijos 
pusėje. Konflikto atveju taip pat 
ir Anglija nesvyruodama stotų 
Malezijos pusėje.

GARANTUOTAS
BENDRADARBIAVIMAS

Pereitą savaitę Kruščiovas, atsi
liepdamas į prez. Kennedy suges
tiją bendromis amerikiečių ir ru
sų jėgomis užkariauti mėnulį, pa
reiškė, kad būtų gerai, jeigu ru
sas vyras ir amerikietė moteris 
drauge išsikeltų į mėnulį. įdomi 
ir daug pasakanti sugestija.

ALŽERIJA IR MAROKAS 
UGNYJE

Nors dar’ tebevyksta tarp abie
jų kraštų pasitarimai likviduoti 
pasienio incidentus, bet tuo pa
čiu metu kruvinos kautynės tebe
vyksta. Marokas atšaukė savo dip
lomatus iš Egipto ir Sirijos, ku
rios taip pat kišosi į šį disputą ir 
stojo Alžerijos pusėn.

KREMLIUS VOKIETIJOS 
KLAUSIMŲ SPRENDIMĄ 

ATIDĖJĘS METAMS
Pagal vokiečių spaudos Mask

vos korespondentų pranešimus 
Maskva Vokietijos klausimo bei 
V. Berlyno sprendimus atidėjusi 
laikotarpiui po kitais metais JAV 
numatytų rinkimų (taigi, po 1964 
m. lapkričio mėn.). Maskvos po
litika Vašingtono kryptimi atro

met vis progresuojantį savo chorą 
ir net surengti savo mieste tokias 
reikšmingas šventes. Kaip ir kiek
viename darbe, taip ir čia ypač 
tenka atiduoti pagarbą ir pripa
žinti iniciatyvą iškilesniems kul
tūrininkams. šiuo atveju New
castle lietuvių choro siela ir rū
pestingas augintojas yra jo diri
gentas Stasys Žukas. Tai nepaly-
ginamo pasišventimo ir gilios 
meninės dvasios žmogus, kuris jau 
dabar į istoriją įėjusį chorą tie
siog sukūrė iš nieko. Vargu ar 
kas nors kitas būtų šiose sąlygo
se ėmęsis šio tikrai sunkaus ir 
nedėkingo darbo, bet St. Žukas 
iš meilės muzikai ir lietuviškai 
dainai šio darbo ėmėsi ir jau šian
die ne vien tik Nemcastle lietu
viai turi kuo vertai pasididžiuoti, 
bet ir kitų kolonijų lietuviai jau 
ne kartą jų dainomis gėrėjosi.

KOMUNIZMO GRĖSMĖ
LIUCERNE NAGRINĖTA
KOMUNIZMO GRĖSMĖ

Spalio 14 — 16 d. d. Liucerne, 
Šveicarijoje įvyko Tarptautinis 
Kongresas Krikščioniškai Kultūrai 
ginti. Pabaltijo valstybes — Lie-

Į

danti taip: prez. Kennedy būsiąs 
greičiausiai išrinktas naujam 4 
m. laikotarpiui, Maskva sveikin
sianti jo išrinkimą, sovietų vy
riausybė būtų linkusi vengti žy
gių, kurie Kennedį galėtų paže
minti jo rinkikų akyse, dėl to so
vietai ir linkę opiuosius politikos 
klausimus atidėti dar bent me
tams. Dabar Maskva daugiau lin
kusi skirti dėmesį pašaliniams 
klausimams, kaip uždrausti žemės 
palydovus panaudoti kariniams 
tikslams, uždrausti po žeme vyk
domus branduolinius bandymus ir 
kt. (E)

67 UŽMUŠTI ČIUOŽYKLOJE
Amerikoje, Indianopolio mieste, 

čiuožykloje, sprogus dujoms vais
vandenių bare, žuvo 67 ir daugiau 
kaip 300 sužeista, Nelaimė įvyko 
kaip tik dailiojo čiuožimo para
de, kur buvo susirinkę žiūrėti apie 
6.000 žmonių.

9.000 ATVYKO IŠ LIETUVOS
Vokietijos Krašto valdybos p- 

ko kun. Dr. J. Avižos teigimu, 
nuo 1957 m. iki dabar iš okupuo
tos Lietuvos į Vokietiją atvyko 
apie 94J00 žmonių, daugumas jų 
vokiečių tautybės, bet yra ir lie
tuvių, net nemokančių vokiškai.

SUĖMĖ DU ŠNIPUS
Amerikoje suimti dar du šni

pai, perdavę “karines žinias sve
timai valstybei”. Du įtariami as
menys yra “J.W. Butenko, ame
rikietis elektrikos inžinierius ir 
I. Ivanov, sovietų prekybinės misi
jos šoferis.

SOVIETAI PARDUODA 
AUKSĄ TONOMIS

Pereitą savaitę rusai į Anglijos 
rinkas pervežė parduoti daugiau 
kaip 10 tonų aukso, kurį parda
vę sudarys svetimos valiutos su
mokėti už Kanadoje ir Ameriko
je bei Australijoje pirktus kvie
čius.

Buvo momentų, kad šis nedide
lis bet šiandie tikrai stiprus me
no vienetas stovėjo ant bedugnės 
krašto ir buvo atvira grėsmė iš
irti. Čia su moraline pagalba lai
ku pribuvo Sydney Dainos choras 
ir ypač nuoširdūs abiejų dirigen
tų santykiai. Dainos dirigentas, 
kaip šioje srityje senas ir išban
dytas vilkas, — p. K. Kavaliaus-
kas sutartinai su p. Žuku suor
ganizavo pirmąją tokią dainų 
šventę, kuri pakėlė Newcastle 
lietuvių ir drauge choristų nuo
taikas, patį chorą visokeriopai su
stiprino. Šiandie N.S.W. Dainų 
šventės įėjo į kasmetines kaimy
ninių lietuvių kolonijų meno ma
nifestacijas. Tai tikrai pasigėrė
tinas bendradarbiavimas, kuris 
turėtų duoti paskatinimo ir kitų 
sričių kultūrininkams arba meni-, 
ninkams.

tuvą atstovavo VLIK’o V. Tary
bos U. R. Tarnybos Vald. Dr. P. 
Karvelis (jis ir Pabaltijo sekcijos 
pirm.), estus — Reisenberg ir lat
vius — Dr. Namsons. Dalyvau
jant 23 tautų atstovams Kongre
se nagrinėta įvairių pavidalų 
komunizmo grėsmė. Pagrindiniai 
referatai lietė laisvojo pasaulio 
laikysenos ir doktrinos klausimus.
Ilgesnėje kalboje Dr. Karvelis pa
lietė sovietinio komunizmo raidą 
nuo 1917 m., pabrėždamas, kad 
reikia įtempti visas jėgas, siekiant, 
jog laisvasis pasaulis vieningai 
deklaruotų Maskvai: ji turėtų at
lyginti už visas skriaudas bei nusi
kaltimus ir tik tai įgalintų šaltojo 
karo atoslūgį bei pabaigą.

Kitoje kalboje Dr. Karvelis nag
rinėjo laisvo apsisprendimo teisės 
piknaudojimą sovietų politikoje. 
Priimtose rezoliucijose Kongresas 
apeliavo į laisvąjį pasaulį — šis 
neturėtų daryti nuolaidų sovie
tams, privalėtų paskelbti Laisvės 
ir Taikos Chartą, padvigubinti 
pastangas, kad kuo greičiau būtų 
padarytas galas sovietiniam pa
vergimui bei kolonializmui. Kon
greso proga Dr. Karveliui buvo 
įteiktas auksinis garbės ženklas 
įvertinant jo indėlį į krikščioniško
sios kultūros gynimo darbą. Pažy
mėtina, kad Komitetas per eilę me
tų yra daug talkinęs ginant tei
ses į laisvę. (E)

NESKUBA
Sov. Sąjungos galva Nikita 

spaudos konferencijoje paskelbė, 
kad sovietai visai neketina kon
kuruoti su amerikiečiais lenktynė
se į mėnulį. Pagal Kruščiovą, so
vietai geriau palauksią, ką ameri
kiečiai parodys šioje srityje nau
jesnio. Tačiau atrodo, šiandie So
vietuose yra daug aktualesnis duo
nos klausimas, negu lenktynės į 
mėnulį. Pagal sovietinius prane
šimus, komunistinė Kinja yra lin
kusi jieškoti ideologinio kompro
miso su Sovietų Sąjunga, kuri, 
atrodo, šio klausimo visai nesisku
bina spręsti skaitydama, kad lai
kas yra geriausias gydytojas.

Atsižvelgiant į šdajidienos so
vietų ekonominius sunkumus, at
rodo, kad visos kitos problemos yra 
kuriam laikui atidėtos. Reikia ma
nyti, kad ne taip lengvai sovieti
niai valdovai skyrėsi su savo auk
su, tačiau režimo prestižas saky
tume yra kur kas svarbiau už auk
są. šiandie Sovietų Sąjungai kvie
čiai daug iškalbingesni už visą 
propagandą ar auksą. Turėdama 
prieš akis labai žemą pereitų metų 
derlių, sovietų vyriausybė pradė
jo jieškoti rinkų kapitalistiniame 
pasaulyje kuris galėtų jai pagelbė-

i

K. KAVALIAUSKAS 
“Dainos" choro dirigentas

V. SIDZIKAUSKAS SAIGONE
P. Vietnamo sostinėje, Saigone 

spalio 23-30 d.d. vykstančioje 
Azijos Tautų Aįntikomundstinėe 
Lygos konferencijoje kaip Pa
vergtųjų Europos Tautų atstovas 
dalyvauja PET Lietuvos Delega
cijos pirm, ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. min. V. Sidzikaus
kas. Jis tokioje konferencijoje 
jau yra dalyvavęs 1961 m. Mani
loje, Filipinuose. Grįždamas iš 
Saigono V. Sidzikauskas numato 
sustoti Indijos sostinėje New De
lhi ir jei sąlygos leis, dar numato 
lankytis Bonnoje, kituose Vak. 
Vokietijos miestuose ir gal Stras- 
burge. V. Sidzikauskas į New 
Yorką grįš lapkr. mėn.

(E)

SERGA LIETUVIAI 
RAŠYTOJAI

Amerikoje sunkiai serga dali
nai suparaližuotas poetas Faustas 
Kirša. Jo sveikatos padėtis tik
rai kelia rūpesčio. Poetas yra 72 
m. amžiaus. Brazilijoje gyvenąs 
rašytojas ir poetas Petras Babic
kas skundžiasi akimis. Jau kuris 
laikas, kaip neprimato ir jo re
gėjimas kaskart vis silpnėja.

I MĖNULI
ti išbristi iš ekonominių sunkumų 
ir atstumti bado šmėklą. Visai pa
grįstai šiuo metu kursuoja Sov. 
Sąjungoje populiarus anekdotas, 
kad nėra ko veržtis nugalėti kapi
talistinį pasaulį, nes kai neliks 
kapitalistinio pasaulio, iš kur so
vietai gausią sau kviečių?

Nežiūrint to, amerikiečiai vis- 
tiek vykdo savo tarpplanetarinę 
programą ir jie numato savo pir
muosius žmones iškelti mėnulio 
paviršiuje apie 1970-sius metus.

IŠ 30 TOMŲ — BELIKO TRYS!
Jau buvo pranešta, kad Mask

va, kaip Lietuvoje ir Latvijoje 
kliudo greičiau ir pilniau išleisti 
“savą” latvišką enciklopediją. 
Dabar galutinai paaiškėjo, kad 
1957 metais paskelbtas planas iš
leisti 30 tomų latvišką enciklo
pediją yra tiek susiaurintas, jog 
bus išleista tik 3 tomai. Tiems 
trims tomams esą sudarytos as
tuonios įvairių sričių redakcijos. 
Pirmojo tomo vis dėlto nesitikima 
sulaukti greit, pagal planą jis tu
rįs pasirodyti tik 1965 m. Latvių 
kultūrininkai ir dėl šios datos lin
kę abejoti. (E)
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Izoliacionizmas teorijoje ir praktikoje
RAŠO LIUDAS BARKUS

KOMPAKTINĖ EMIGRACIJA
Izoliacionizmo mintis nenauja, 

tik pirmiau ji buvo kitais vardais 
vadinama. Tautinio izoliacionizmo 
minties pradai pasireiškė jau ne
priklausomybės laikais, Užsienio 
Lietuviams Remti Draugijos veik
loje. Vėliau, priverstinai iš tėvy
nės pasitraukus, gyvenant Vokie
tijoje pabėgėlių lageriuose, ta pati 
mintis buvo gvildenama propaguo
jant kompaktinę emigraciją. Tuo 
metu kompaktinės emigracijos ir 
tokio pat emigracijoje kūrimosi 
reikalu buvo itin daug prirašyta 
ir prikalbėta. Nekompaktiniai 
emigravus ir dar labiau pabirai 
imigraciniuose kraštuose įsikūrus, 
vis dar nebuvo atsisakyta tautinės 
izoliacijos minties, propaguojant 
Hondūre steigti "Atsarginę Lietu
vą”. Dabar, jau kelioliktuosius 
metus gyvenant emigracijoje, vėl 
šis klausimas plačiau nagrinėja
mas savoje spaudoje, šio rūpesčio 
kelis etapus suminėjus, nevertėtų 
vengti savikritikos, prisimenant, 
kodėl anuomet propaguotosios, 
įvairiais vardais vadintos tautinio 
izoliacionizmo mintys nebuvo įgy
vendintos. Kiekviena tautiniais 
reikalais keliama mintis sveikin
tina. Kiekvienam veiksmui impul
sas būtinas, tačiau tas impulsas 
turi būti paremtas jo įgyvendiny- 
mo praktišku galimumu.

P. LIET. BENDRUOMENĖ
Svajota ir propaguota kompak

tinė emigracija neįvyko. Ji neįvy
ko ne dėl tos minties propaguoto
jų kaltės, bet dėl imigracinių kraš
tų nusistatymo naujųjų ateivių 
atžvilgiu. Šią aplinkybę dabar 
kiekvienas mūsų lengvai galime 
suvokti. Tad kodėl anuometiniai 
kompaktinės, emigracijos propa
guotojai šios kliūties nenumatė ir 
neištyrė? O jei visa tai žinojo, ko
dėl neteisingai informavo? Pla
nuota ir neįvykdyta kompaktinė 
emigracija išeiyių tarpe sukėlė 
tam tikro nusivylimo, šis nusivy
limas dar labiau sustiprėjo, kada 
patys kompaktinės emigracijos 
propaguotojai gavę afidevitus pir
mieji, patylomis spruko iš “kom
paktiniai” apgyventų išeivių la
gerių Vokietijoje. Atvažiavus į 
naujus, nežinomus kraštus norėta 
kompaktiškai vietoje kurtis, bet,

RAŠO: STP. VYKINTAS

MAŽOSIOS LIETUVOS AVANGARDISTAS

ERDMONAS SIMONAITIS
Erdmono Simonaičio vardas yra 

žinomas ne tik Mažosios Lietuvos, 
bet ir visiems lietuviams. Jis žino
mas ir vokiečiams, ir kitų tautų 
žmonėms, kurie domisi Lietuvos 
politika. Jo 75 m. sukaktis negali 
tylomis praeiti mūsų spaudoje.

E. Simonaitis gimė 1888 m. spa
lio 30 d. Spečiuose, Tilžės apskri
tyje. Lietuvybės apaštalas čia bu
vo Vydūnas, kurio lietuvių giedo
tojų chore ir jaunas Simonaitis 
dalyvavo. Jis čia aktyviai veikė ir 
visose lietuvių organizacijose: Til
žės lietuvių klube, kaip steigėjas 
etc. 1918 m. Simonaitis Vilniuje 
susipažino su Lietuvos Tarybos 
nariais ir kitais lietuvių veikėjais 
bei kultūrininkais. 1919 m. jis 
įstojo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę. Kaip kovotojas dėl Lietu
vos Nepriklausomybės, jis išliko 
visą laiką kietas ir atkaklus kovin
gos dvasios lietuvis. Lietuviai sa
vo nepriklausomybę apgynus, E. 
Simonaitis apsigyveno Klaipėdoje 
ir čia veikė dėl Mažosios Lietuvos 
sujungimo su Lietuva, čia jis bu
vo Prūsų lietuvių susivienijimo 
reikalų vedėjas, derybininkas su 
prancūzų administracija dėl Klai
pėdos krašto, 1920.III — 1922 — 
II direktorijos narys, 1922 m. vėl* 

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip ipUai ir užvalkalai 68” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
88 WASHINGTON STRBET, BEXLEY, NJS.W.

Rockdale ilstie.
SKYRIUS: Fioauag* Cora* Shop, 181 Qwaea St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
PreMs dnadaaMS ir iėsiiasbėjiiaai. Mas kalbaaso vokHkai.
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dėl tik ką minėto nusivylimo ir ki
tų pasireiškusių savanaudiškumo 
apraiškų, šis noras neįvykdytas. 
Po visų šių nesėkmių manyta, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Organizacija apjungs visus plačiai 
pasaulyje pabirusius lietuvius 
bendrajam tikslui — lietuvybės iš
laikymui. Bet ar teoretiškoji min
tis pilnai vyksta praktikoje? Už
uot vieningai Bendruomenės apim
tyje dirbę, savo asmenines ir gru
pines pažiūras Lietuvių Bendruo
menės interesams subordinavę, 
pasielgėme priešingai — vietoje 
izoliavęsi nuo svetimų įtakų, 
izoliuojamės lietuviai nuo lietuvių.

JAUNIMO VAIDMUO

Spaudoje ir pokalbiuose nuolat 
dejuojama, kad jaunimas nuo lie
tuviškųjų reikalų nutolęs ir tebe- 
tolsta. Bet vos tik keliais saki
niais suminėjus vyresniųjų lietu
viškąją bendruomeninę “veiklą”, 
panašūs skundai neturi jokio pag
rindo. Jaunimas savose, Bend
ruomenės apimtyje veikiančiose 
lietuvių organizacijose daug veik
lesnis ir solidaresnis. Pažvelkime 
į skautų, sportininkų, studentų, 
ateitininkų organizacijas, tauti
nių šokių grupes ir kitus jaunimo 
sambūrius — jų darbu tik verta 
gėrėtis. Į jų darbą vyresnieji savo 
pamokslais, kurie nesiderina nei 
su vietos nei su laiko dvasia, ine- 

Ilgamečiui Melb. Liet. Dainos Sambūrio nariui 

VLADUI SAVAIČIUI

tragiškai žuvus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vladai. Mūsų širdys ir mintys 
tebėra su Tavim.

Melb. Liet. Dainos Sambūris

Tragiškai mirus mielam

VLADUI SAVAICIUI,

žmoną dukreles ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime

V. ir R. Aniuliai

derybininkas su Prancūzijos val
džia Paryžiuje dėl Klaipėdos atei
ties ir pagaliau Klaipėdos krašto 
lietuvių sukilimo ruošėjas kartu su 
J. Budriu. Kada E. Simonaičiui 
ir kitiems vadovaujant, Klaipėdos 
sukilimas 1923 m. sausio mėn. pa
vyko ir Klaipėda buvo prijungta 
prie Lietuvos Respublikos, Simo
naitis pirmininkavo direktorijai 
ir buvo gubernatoriaus pavaduoto
jas. 1924 — 26 m. jis buvo Šilu
tės apskrities viršininkas 1926 m. 
E. Simonaitis demokratiniu būdu 
buvo išrinktas pirmuoju Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininku. 
1926 m. dėl lietuvių kalbos gynimo 
mokyklose jam vokietininkų buvo 
išreikštas nepasitikėjimas. Tačiau 
jis niekad prieš vokiečių nacius ne
kapituliavo. Nuo 1930 m. iki 1937 
m. E. Simonaitis buvo Klaipėdos 
apskrities viršininkas, po to Klai
pėdos miesto vyr. burmistras, vė
liau vokietininkų atleistas iš tar
nybos į pensiją.

Ne tik pensininku būdamas, bet 
ir be pensijos gyvendamas, E. Si
monaitis niekad nenustojo dirbęs 
ne tik dėl Mažosios, bet ir dėl visos 
Lietuvos. Ilgą laiką jis buvo Klai
pėdos šaulių rinktinės veikėjas, 
vicepirmininkas. 1939 m. naciams 

ša daug nedarnos. Norint palai
kyti jaunime tautinę dvasią ir 
lietuvišką kalbinį žodingumą ne 
pamokslus jiems reikėtų sakyti, 
bet rasti tokias gyvenimiškas po
kalbių temas, kuriose pats jauni
mas dalyvautų. Tokiuose pokal
biuose dalyvaudamas jaunimas 
pratintųsi savistoviai mintyti, 
gimtąja kalba savąsias mintis 
reikšti. Tokiais metodais su jau
nimu bendraujant praktiškai bū
tų stiprinamas tautinis izoliacio
nizmas.

Tačiau, užuot vyresnieji šia 
kryptimi su jaunimu dirbę, į jų 
organizacinį darbą kaišioja gru
pinių intrigų ir nesutarimo min
tis, kurios iššaukia net bendrų 
lietuviškų interesų pažeidimą. Ar 
ne senimo jaunimui darytų intri
gų pasėkoje įvyko Melbourne vie
šame teisme byla?

AR ĮMANOMA IZOLIACIJA?
Prieš keletą metų poros vyres

niųjų bendruomenės narių buvo 
rašyta spaudoje lietuvių ekono
miniais reikalais. Keliais atve
jais, šiuo reikalu pasisakė spau
doje ir jaunimas. Vienas jaunuo
lis pareiškė radikalesnę bendruo
menės ekonominių reikalų pat
varkymo ir įgyvendinymo mintį. 
Ko užtai jis vargšas susilaukė? 
Užuot jo iškeltą mintį kultūringai 
diskutavus, vieno iš prieš keletą 
metų ekonominiais bendruomenės 

užgrobus Klaipėdą, E. Simonaitis 
paskutiniu traukiniu išvyko iš 
Klaipėdos į Kauną, tikėdamas, kad 
Klaipėda vėl grįš prie Lietuvos. 
Deja, 1941 m. kilęs nacių ir bolše
vikų karas ne tik Jubiliato viltis 
sunaikino, bet ir jį patį geštapinė 
politika nuvedė į Mauthauseno ir 
Dachau kacetus. šiuose ir kituose 
nacių kacetuose tūkstančiai gerų 
lietuvių patriotų atidavė savo gy
vybes prieš savo valią dėl Lietuvos 
laisės ir nepriklausomybės idėjos. 
Ačiū Dievui, E. Simonaitis dėka 
savo nepalaužiamos sveikatos pa
kėlė žiauriausią kacetų režimą ir 
liko mūsų tautai gyvas ir darbin
gas bei kūrybingas. 1945 m. ba
landžio 29 d. amerikiečių daliniai 
jį išlaisvino iš Dachau kaceto. 
Greit E. Simonaitis vėl įsijungia 
į aktyvią lietuviškąją veiklą. 1946 
m. Fuldoje jis išrenkamas Mažo
sios Lietuvos Tarybos prezidiumo 
pirmininku, šioms pareigoms kelin
ti} kartą perrinktas ir dabar jas 
tebeina. Kai Vlikas nutaria įjung
ti ir Mažosios Lietuvos Tarybą į 
savo narių skaičių, E. Simonaitis 
Vlike atstovauja Mažajai Lietuvai. 
Jis ir šiandien yra Vliko Kontrolės

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS ŽINYNAS
Vasario 16 d. Gimnazijos lietu

vių kalbos ir literatūros moky
tojas Stepą* Vykinta*, naudoda
masis naujausia lituanistine me
džiaga, paruošė spaudai “Lietu
vių kalbos rašybos žinyną”. Šį 
labai reikalingą mokykloms, tė
vams ir jaunimui vadovėlį išleis 
“Aušros” leidykla Vokietijoje. 
Pirmoji laida bus rotacinė. Bus 
išleista tiek, kiek bus iš anksto 
užsiprenumeravusiųjų. Vadovėlis 

reikalais rašiusiųjų, šis jaunuolis 
viešai spaudoje buvo įžeistas ir 
nekultūringai išplūstas. Ar taip 
elgdamiesi tautinio izoliacionizmo 
dvasią jaunimo tarpe sužadinsi
me? Ar paskatinsime jį dalyvauti 
bendruomenės veikloje.

Jei jau mes patys, daugeliu at
vejų, lietuvybės ir tautinio izo
liacionizmo praktiškąjį įgyvendi- 
nymą pažeidžiame tarpusaviuose 
santykiuose, tai svetimieji tikrai 
mūsų reikalais nepasirūpins. Tau
tinio izoliacionizmo, tikriau ta
riant tautinio sąmoningumo klau
simas turėtų būti iš teoretinio 
mintyjimo kabinetuose ir salo
nuose perkeltas į praktiškąjį gy
venimą. Mūsų gyvenamoje ap
linkoje, norint tautiniai sąmo
nintis, reikia atsipalaiduoti nuo 
kaikurių iliuzijų, kaip hermetiš
ko uždarumo, vengimo su vietos 
gyventojais bendrauti ir tt. Kaip 
galima hermetiškai užsidaryti, 
jei nėra to hermetiškojo indo 
(kompaktiniai neįsikūrėme), kaip 
su vietos gyventojais nebendrau
si, jei visai natūraliai lietuvis 
vaikas išbėgęs į savo kiemą šne
kasi su gretimo kiemo australiu- 
ku? Juk tai visai neišvengiamas 
bendravimas. Laikykimės užsida
rę savajame bute, o kokios gi įta
kos šiam uždarumui turės televi
zija, dienraštis vietos kalba. To 
visa kultūringas žmogus negali 
atsisakyti. O mes juk kultūrin
gais save vadiname. Gyvendami 
viename ar kitame krašte, esame 
to krašto gyvąja dalimi ir turi
me dalyvauti viešajame gyveni
me. Kiekvienu atvėju džiaugia
mės, kada mūsų tautietis vieno
kioje ar kitokioje vietos insti
tucijoje gauna atsakingesnes ar 
net vadovaujamas pareigas. Ne
bendraudami su vietos eiliniais ar 
intelektualais žmonėmis visa to 
nepasieksime. O to siekti mes tu
rime. Tik išsimušę iš pilkosios 
masės turėsime daugiau įtakos, o 
būdami įtakingais ir gerais lietu-

(Nukelta į psl. 5)

Komisijos veikėjas, nuolat besido- 
mįs Vliko pasisekimais ar nepasi
sekimais. Nuo 1950 m. jis akty
viai dalyvauja PLB. Vokietijos 
Krašto Tarybos veikloje. Per 10 
m. jis buvo išrenkamas Tarybos 
nariu, kelis kartus Valdybos nariu, 
vicepirmininku ir 1957 — 58 m. 
pirmininku. Kurį laiką jis dirbo 
Vokietijos Krašto Valdybos reika
lų vedėjo darbą, šiuo metu jis 
yra Weinheimo apylinkės Valdy
bos pirmininkas ir V. K. Tarybos 
garbės narys.

Nežiūrint gražaus amžiaus, E. 
Simonaitis visuomet yra judrus ir 
veiklus. Jis Mažosios Lietuvos 
reikalais 1954 m. lankėsi į JAV ir 
Kanadą, politiniais reikalais lan
kėsi įvairiose Europos sostinėse, 
jis nuolat važinėja ir lanko lietu
vius Vokietijoje. Už nuopelnus 
lietuvybei E. Simonaitis Nepri
klausomybės laikais buvo valdžios 
apdovanotas Gedimino ordinu, Vy
tauto Didžiojo ordinu ir Šaulių 
žvaigžde. Šiandien Jubiliato nuo
pelnai juo didesni, kad jis, sunkiai 
kovodamas dėl egzistencijos, “dėl 
gardaus valgio šaukšto”, kaip Ku
dirka posmavo, ne tik nemeta lie
tuvybės ir Lietuvos, bet šias bran
genybes, įėjusias į jo kraują, at
kakliai gina.

E. Simonaitis buvo ir bus Mažo
sios Lietuvos kovotojų avangardo 
vadas, Lietuvos vienybės simbolis.

Šia garbinga sukakties proga, 
iš širdies Jubiliatui linkime ilgiau
sių metų ir sėkmingos veiklos dėl 
Mažosios, o kartu ir visos Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės iško
vojimo.

kainuos 2 dol. Prašome siųsti už
sakymus iki š.m. gruodžio 31 d. 
Užsiprenumeravusieji vadovėlį 
gaus 1964 m. kovo mėn. Pinigus, 
čekius ar tarptautinio pašto ku
ponus siųsti:

Stp. Vykintas, 684 Lampertheim 
— Huettenfeld, 'Weinheimstr. 
39. W. Germany, Europe. Austra
lijoje galima siųsti “Aušros” įga
liotiniui A. Krausui, 4 Grandview 
Ave„ Maribymong, W.9. Vic. x
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OVERSEAS RELIEF PARCELS
362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN, N.S.W.

Tęl. 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 I 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 PARUOSTI SIUNTINIAI
SIUNTINYS NR. 16
Pilna kaina £19.8.0
20 sv. cukraus
10 sv. ryžių
3 sv. sviesto (dėžutėse)
3 sv. taukų (dėžutėse)
£ sv. halves
1 sv. brazil kavos
1 sv. kakao

SIUNTINYS NR. 17
Pilna kaina £17.11.0

2 sv. kumpio
2 sv. lašinių
2 sv. rūk. lašinių (spec.!)
5 sv. taukų (dėž.)
5 sv. sviesto (dėžut.)
2 sv. halves

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

MŪSŲ ŽINOMI IR
LIEUT 1 ££0.15.0
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 ££7.16.0 LIEUT 9 ££8.19.0
4 sv. deg. kavos 20 sv. rūkytų lašinių
4 sv. kakao 20 sv. taukų (18 dėž.)

SPECIALŪS SIUNTINIAI ATSKIRŲ PRODUKTŲ
20 sv. grynų taukų — £11.14.920 sv. cukraus
20 sv. geriausių daniškų lašinių 40 BV. cukraus 

£16.14.0 y,
10 sv. rūkyto kumpio be kaulų 8T- ry?ių

£18.4.020 sv- sviesto
Gavėjui siuntinių skaičius neapribojamas ir visi be jokių primo- 

kėjimų!
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!

VASARAI ARTĖJANT
Prasidedant vasarai ir karš

čiams gydytojai odos specialistai 
perspėja saulės garbintojus, kad 
būtų atsargūs ir nesistengtų kuo 
greičiau nudegti.

Northwestern universiteto pro
fesorius Dr. Š. Bluefarb teigia, 
kad ultravioletiniai saulės spin
duliai, peršviesdami per odos pa
viršių, sužaloja gilesnius audinius, 
kurie vėliau negali palaikyti drėg
mės ir dėl to oda pasidaro raukš
lėta, sausa ir subliuškusi. Sau
lės radijacijos pažeisti kraujo in
deliai vėliau pasilieka nenormalūs 
iki 4, o kitais atvejais ir iki 15 
mėnesių.

Tamsiaodžiai žmonės saulėje 
greičiau ir su mažiau žalos paru
duoja, nes jų odoje yra daugiau 
apsaugos pigmentų. Kur kas blo
giau nudega saulėje šviesiaodžiai, 
mėlynakiai, geltonplaukiai, o ypač 
raudonplaukiai.

VOKIEČIAI APIE 
KOLCHOZUS

Persikėlusiųjų į Vak. Vokietiją 
iš Lietuvos ir kitų Sovietų valdo
mų sričių tarpe būta ir būna tokių, 
kurie savo laiku dirbo sovietiniuo
se kolchozuose (Lietuvoje ar Sibi
ro tremtyje). Gi kolchozininkai, 
kaip žinia, iš sovietinės draudimo 
sistemos buvo išjungti ir tokiu bū
du nedalyvavo socialiniame drau
dime (priešingai, sovehozų darbi
ninkams, kurie buvo profsąjungo
se ir buvo apdrausti). Persikėlu- 
sieji į Vokietiją buv. kolchozinin
kai, kurie čia rūpinosi rentomis 
pagal svetimšalių rentų įstatymą 
(Fremdr entengesetz), turėdavo 
sunkumų, kai įstaigos nenorėdavo

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. sviesto (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

POPULIARŪS SIUNTINIAI
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

£8.8.0
£18.0.0
£18.0.0

£ 16.16.0

Ypatingai reikia saugotis saulės 
tiems, kurie daugiau negu norma
liai nugeria arba vartoja vaistus 
kaip phenobarbituratai.

Kiekvienu atveju — nuosaikus 
kaitinimasis saulėje yra sveikas 
ir visais atvejais patartinas, ta
čiau perdėtas kaitinimasis, ypač 
kad pagreitinus odos nudegimą, 
yra visais atžvilgiais žalingas, 
o net kitais atvejais (atsižvelgiant 
į žmogaus organizmo jautrumą) 
netgi kenksmingas. Per staigus 
nudegimas saulėje kitiems palieka 
skaudžių pasėkų net visam gyveni
mui. Atsiminti reikia vieną pa
grindinę taisyklę: saikingumas dar 
niekam nėra pakenkęs: nei gerian
čiam, nei valgančiam, nei saulėje 
besikaitinančiam. Didžiuotis stai
giais saulės nudegimais yra tas 
pats, kaip girtis išgertais alkoho
lio kiekiais ir padariniais.

priskaityti laiko, išbūto kolchozuo
se. Tačiau Badeno — Viurtem
bergo krašto socialinio teismo se
natas išsprendė, kad išdirbtas kol
chozuose laikas turi būti priskai- 
tytas prie apdraudimo laiko, pagal 
“Fremdrentengesetz” 16 paragra
fą, kadangi, kaip socialinis teis
mas savo sprendime pabrėžė, “čia 
būta svarbiausiųjų apdraudimo 
prievolės žymių, būtent: asmeninis 
priklausomumas prie darbovietės 
ir uždarbio mokėjimas” (Byla Nr. 
L 9 J 1104(61). WB. socialinio 
teismo sprendimas ir ypač jo mo
tyvai dėl "svarbiausiųjų apdrau
dimo žymių”, reikia manyti, ati
tinkamai turės būti pritaikyti ir 
kitoms panašioms, kad ir nekolcho- 
zininkų, byloms Vak. Vokietijoje.

(S)
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Kas su muziku V. Šimkum yra 
ilgėliau bendravęs scenos užkabo
riuose, kelionėse, prie posėdžių ir 
vaišių stalo, niekaip nepajėgia 
pramušti jo asmenybės kevalo ir 
betarpiškai pažvelgti i patį bran- 
duolą. Kas jis? Ar dinamo ma
šina, kuri be paliovos dunda, dre
bindama cementinius fabriko įso- 
dus jau 35 metus (nuo chorvedy
bos pradžios) ? Didelė pagunda 
priimti šią prielaidą stebint repe
ticijas, stebint, kaip jis svaidėsi 
žaibais būdamas Meno Dienoms 
rengti darbo štabo viršininku. Ki
tą jo vietoj pasmaugtų negyvai 
vien tiktai Dainų šventės paruo
šimas bei pravedimas, bet Adelai
dės suvažiavimo visi siūlai buvo 
jo vieno rankoje. Net svečiams 
butų parūpinimas. Net pats su 
savo mašina rankiojo gelžkelio sto
tyje pasimetusius tautiečius ir 
juos pristatinėjo adresatams! Su
sirašinėjimai svėrė kilogramais, 
posėdžiams nepakako savaitgalių, 
reikėjo skolintis ir šiokiadienius.

Kartą buvau užangažuotas da
lyvauti Lituanijos programoje. 
Prieš savaitę atsibeldžia V. Šim
kus patikrinti, ar vykdau įsiparei
gojimą. Randa mane nevykusiai 
bandant sudėti naujas grindis vir
tuvėje. Išsikoliojęs pasakė: — Sėsk 
ir rašyk, čia nesiterliojęs (jis 
pats dabar verčiasi staliaus ama
tu), ryt vakare aš atvažiuosiu su 
choristų brigada ir per kelias va
landas juokais suleisim lentas!

Klaipėdos konservatorijos auklė
tinis jau 1928 m. pasileidžia į mar
gą, nuotykingą profesijonalo 
chorvedžio verpetą, skiriamas or
ganizuoti Gudų, Vilkiškių, Katy
čių giedotojų, apsižergęs dviratį 
keliauja ir į kitus bažnytkaimius 
repetuoti, laukininkų jaunimas su 
entuziazmu priima keliaujantį mu
ziką, net lietuviškai nemoką jau
nuoliai prašosi į “žemaitišką” cho
rą. Dar dvidešimt metų neturįs 
V. Šimkus išgyvena įdomiausią 
kūrybos laikotarpį: jaunas, gerai 
atlygintas, visur laukiamas lietu
vybės ambasadorius suvokietinta
me krašte. Žemaitis nuo Tytu
vėnų buvo priimtas Klaipėdos baž
nytkaimiuose kaip savas žmogus. 
Jeigu jis dar ir dabar, po 35 metų 
nepaleidžia iš rankos dirigento laz
delės, tai reikia grįžti į tuos spal
vingus jaunystės laikus. Klaipė
dos organizacijų centrui išforma
vus kaimiškus chorus, V. Šimkus 
skiriamas Pagėgių muitininku ir 
vietinio choro dirigentu ir laisva
laikiu apylinkės giedotojų instruk
torium. Hitleriui įsiveržus Klai- 
pėdon, pasitraukė Tauragėn, padė
jo tenykščiam chorvedžiui Vac- 

bergui, dalyvavo Kauno dainų 
šventėje. Okupacijų metu lavino
si toliau muzikoje, paskui išsikė
lė Vokietijon, gyveno R. Vagne
rio mieste Bayreute, buvo pak
viestas į didelę Wuerzburgo lietu
vių stovyklą diriguoti dainininkus 
ir surengė vienintelę Vokietijoje 
dainų šventę, kurioj dalyvavo 7 
ansambliai.

Girdi, Unros direktorius ame
rikonas nė girdėt nenori apie šven
tę. Tada V. Šimkus susirado aukš
tą pareigūną Maret, prancūzą, 
kuris visom keturiom pritarė tam 
sumanymui, parūpino sunkveži
mius atvežioti ir išvežioti sve
čiams. Reikėjo nukalti ženklelius,
išspausdinti programas, vietos lie
tuvių komitetas nusigando, girdi, 
mes tokiems niekams neturime 
tūkstančių. Eina kaip žemę par
davęs V. Šimkus per stovyklos kie
mą ir susitinka garsų vaizbūną. 
Girdi, ko taip nuliūdęs, maestro. 
Kaip gi nebūsiu liūdnas, kad man 
reikia trijų tūkstančių. Vaizbū
nas jį nusivedė už kampo, iš maš- 
nos atskaitė pinigus ir dar pridė
jo šešius šimtus viršaus netikė
toms išlaidoms, šventė buvo dide
lis trijumfas, dalyvavo apie 6000 
lietuvių, apmokėjo visas išlaidas. 
Be Wuerzburgo V. Šimkus dar ap-

Ribeiro Couto

DIALOGAS APIE LAIME
t

“ — Tebūnie palaiminta tavo šalis!”
“ — Svetimšali, atėjęs į mano kraštą rasti 
gėrio, kurio veltui savajam jieškojai, 
ačiū, ačiū.”

“ — Čia atėjau, kad būčiau laimingas.
Čia gausos ir laimės žemė.
Čia atėjau būti stiprus, turtingas ir dalingas”.
“ — Svetimšali, ačiū”.

“ — Čia pasiliks gyventi mano vaikai.
Čia gims mano vaikaičiai.
Čia, ilgėdamasis savo krašto, 
užmerksiu savo akis.
Lai Dievas laimina tavo šalį”.

“ — Svetimšali, dar kartą ačiū.
Aš žinau, kad visa, ką sakai, tiesa.
Bet, ak! Parodyk man 
kelią į tavo šalį.
Parodyk kelią! Svetimšali, pasakyk...
Aš noriu ten vykti! Aš noriu ten vykti!
Svetimšali, ir aš noriu būti laimingas!”

Vertė P. Gaučys

MŪSŲ PASTOM

P. Andriuliu

MARSALAS... SU DIRIGENTO LAZDELE
tarnavo Seligenstadto ir Schwein- 
furto stovyklas.

Gal būt, vienintelė pertrauka, 
kada jis nedirigavo, tai buvo kelio
nė laivu Oxfordshire į Australiją 
1949 metais. Tik ką atplaukęs 
Adelaidėn, šeimai gyvenant Wood- 
sidėje, atvyko ministeris ir V. Šim
kus paskubomis vėl pasirodo su 
iš nieko sugraibytu choreliu, daly
vaujant ir solistei Rūkštelienei bei 
šokėjams.

Kontraktą vykdė 25 mylias nuo 
Adelaidės Smithfielde. Vieną šeš
tadienio rytą išeina pėsčias Ade
laidėn ieškoti lietuvių, manyda
mas, kad tai yra 25 kilometrų 
nuotolis. Pravažiuojantis austra-
las pakviečia jį į savo mašiną ir 
sako tau ne viskas tvarkoje, jeigu 
pėsčias eini Adelaidėn!

Tenai atsiradęs, nuėjo į skardinę 
šv. Juozapo bažnytėlę, susitiko su 
tautiečiais. Kaip susitiko, taip ir 
iki šiol neatsitraukia, praėjus 14 
metų!

Naujose sąlygose reikia perkai
nuoti visas vertybes. Šimkaus 
žmona gydytoja, gavusi ligoninėje 
tiktai slaugės darbą, o jis pats pa
sirinkęs staliaus amatą. Reikėjo 
pasirašyti naują šeimyninę sutar
tį.

— Ar tu nori, kad aš kaip ir

dauguma kitų lietuvių po darbo 
gerčiau alų ir daugiau nieko neno
rėčiau?

žmona sutiko ir leido jam toliau 
diriguoti. Na, kas be ko, vieną 
kitą stiklelį ir dabar nevengia iš
lenkti !

Išeivių buityje ką nors pasto
vaus organizuoti yra blogiau, ne
gu statyti pilis ant smėlio. Per 14 
metų pro V. Šimkaus rankas pra
ėjo ne mažiau, kaip 150 choristų. 
Nuo pradžios iki dabarties pasto
vūs žmonės tebuvo: Vosylius, Ge
rulaitis, Žutautas, Opulskis ir Mi
liauskas. Kai kurie iš jų vedė 
žmonas, susilaukė vaikų, įsigijo 
bėdų, bet choro nemetė. Lituani-
jos choras turėjo taikintis aplin
kybėms: nėra moterų, organizuo
jam vyrų chorą, atsiranda viena 
kita moteriškaitė, rašome, kad tai 
yra mišrus choras. O kai ateina 
nauji žmonės, ansamblio kokybė 
krenta, nes reikia su jais dirbti, 
juos muzikaliniai auklėti. Kartais 
į paskelbtą koncertą teateina 20 
žmonių, iš jų kai kurie balsai vi
siškai neateina, reikia apsieiti su 
tuo, ką turime. Ką darysi jeigu 
nėra nė vieno boso! Meniškas ly
gis krenta, ir publika besirūky- 
dama per pertrauką, sako, kad 
choras niekam netikęs.

Reikalo neišmanantiems dar įdo
mus drigento priminimas, kad dar 
Lietuvoje, dainų šalyje, buvo susi
daręs paprotys, jog choruose daly
vauja tik žemesnių kategorijų 
žmonės, registratoriai, raštininkai, 
bet, gink Dieve, ne vicedirektoriai, 
juriskonsultai, skyriaus vedėjai. 
Tokiems ponams dainuoti buvo pa
žeminimas ir gėda, šis prietaras 
veikia ir tremtyje. Turime gerų 
balsų, galėtum daug padaryti, bet 
buvusieji titulai atsistoja skersai 
kelio: aš buvęs toks ir toks dabar 
lipsiu į sceną!

— Bet mano nervai yra per stip
rūs, kad atlaikyčiau smūgius!

Adelaidėje dalyvauja ABC, įvai
rių australinių labdarybės organi
zacijų pasirodymuose, provincijos 
išvykose, ligoninėse, choro knygoje 
prirašyta labai daug komplimentų, 
laikraštyje Advertiser buvo para
šyta “Po Dono kazokų tai buvo 
antras geriausias koncertas”.

Jis ne tik suorganizavo Meno 
Dienas, Dainų Šventę Adelaidėje, 
bet ir pasistengė po to įgroti tos 
šventės plokštelę ilgam’ atsimini
mui. Ja net susidomėjo Amerikos 
radijofonas. Kas nori tą plokštelę 

gauti (35 šilingai) tegu rašo: V. 
Šimkus, 33 Rose Tee, Wayville, 
S.A.

Gyvenimas bėga, dirigentas vis 
dar ta pati dinamo mašina, bet jau 
galvoja apie įpėdinį kaip kiekvie
nas karalius. Juo pasirinko jau
nąjį Strauką, kuris sukaktuvi
niame koncerte diriguos dvi dai
nas. V. Šimkus dabar turi ge
riausią dainorių sąstatą, ypač 
džiaugiasi, kad ateina jaunimas, 
dar niekada Adelaidėje nebuvo 60 
žmonių choro, ir, atrodo, skaičius 
dar didės.

Dinamo mašina ne tuščiai 35 me
tus dundėjo!

Lapkričio 9 d. koncertas reikš-
mingas ne tik V. Šimkui!

KULTŪRINES NAUJIENOS
• Stasio Santvaro ir Antano 

Gustaičio kūrinių plokštelę, abie
jų autorių pačių įkalbėtą, išlei
džia J. Karvelio Prekybos Namai, 
šios rūšies leidinys — vienas pir
mųjų tokių lietuvių kalba.

• Nijolės Jankutės knyga vai
kams “žebriuko nuotykiai” jau 
atspausdinta. Leidinys papuoštas 
trijų spalvų iliustracijomis, turi 
72 puslapius.

• Dr. Vanda Daugirdaitė — 
Srougienė naujai perkūrė “Lietu
vos istoriją” — vadovėlį lituanis
tinių mokyklų aukštesniosioms 
klasėms. Knyga papildyta chres
tomatine medžiaga — patrauk
liais, vaizdais istoriniais pasiskai
tymais. Leidinys turės 500 pusla
pių, gausiai iliustruotas, pasiro
dys apie lapkričio mėn. vidurį. 
Leidžia Terra.

• Pasakų knygą jaunimui, pa
vadinta “Sidabrinis lietus” ilius
travo dail. Romas Viesulas. Vei
kale bus įvairių tautų liaudies pa
sakų, jų tarpe — dvi lietuvių. 
Leidinys bus liuksusinis, didesnio 
formato, išeis 1964 m. Leidžia 
Terra.

• Vinco Pietario istorinio ro
mano “Algimanto” naują iliust
ruotą liuksusinę laidą pasiryžo 
parūpinti Terra. Tariamasi ' su 
dailininkais. Iš spaudos išeis 1964 
metais.

*
—Ljubljanoje, Jugoslavijoje, lai

kėsi pavergtos Lietuvos dailinin
kai, jų tarpe grafikai V. Jurkū
nas, J. Kuzminskis, J. Galkus ir 
V. Valius. Buvo susipažinta su 
Jugoslavija, jos menu, gamta. Pa
rodoje buvo eksponuoti lietuvių 
grafikų J. Kuzminskio ir A. Makū
naitės darbai.

★

— Maskvoje pasirodė leidinys 
“100 geriausių TSRS tautų poetų 
eilėraščių rusų kalba”. Tų “ge
riausiųjų” tarpe išspausdinti eilė
raščiai šių lietuvių rašytojų: E. 
Mieželaičio, A. Venclovo, A. Bal
takio ir Just Marcinkevičiaus.

*
— Lietuvoje pasirodė dvi kny

gos iš Vad. literatūrinio palikimo, 
tai Zigmo Gėlės poezijos rinktinė 
“Gėlynas" (289 pusi.). Komunis
tinė spauda nurodo, kad 1912 m. 
miręs poetas liaudies žmonėse kė
lęs pasipriešinimą išnaudojimui ir 
teigęs ateisiant “naują, geresnį 
gyvenimą”. Antroji knyga, tai K. 
Binkio “Poezija” (294 psl.). šio
je, anot "Tiesos” savito talento — 
poeto knygoje išspausdinti geriau
si (žinoma, redaktorių atrinkti — 
E.) eilėraščiai ir trys poemos: 
“Tamošius Bekepuris”, “Kriau- 
čius Motiejus” ir “Jauniausia 
Lietuva”.

★

P. Liutkus Paryžiuje baigė poli
tinių mokslų institutą ir universi
teto pakviestas dėstyti politinę ir 
administracinę teisę.

ROBERT RAID

ESTAI RUSU PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IS KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

Lėtai kopiu į katedros kalną. Mano laimė, kad 
dar mokiniu būdamas domėjausi senamiesčiu, jo 
namais ir požemiais. Kiek kartu vaiku būdamas 
nardžiau tais tuneliais ir koridoriais. Gal būt tas 
man padės išsigelbėti. Prie vieno seno namo su
stoju, pastūmiu duris. Tik pro murziną langelį 
įsiverždama šviesa šiek tiek nušviečia laiptus. 
Didelėmis pastangomis įtraukiu į plaučius kiek ga
lint daugiau oro, jaučiu, kaip nuo tų pastangų vi
sas kūnas suprakaituoja. Tada užtrenkiu paskui 
save duris.

Aš bėgu! Laiptais žemyn, per kiemą. Vėl du
rys, laiptai, koridoriai, laiptai, koridoriai. Užkliū
va Jaučiu, kad pritrūkau oro. Pilkas rūkas mano 
akyse. Ar juda dar mano kojos? Aštriai nusikosėju 
— burnoje darosi saldu. Kraujas! O turiu bėgti! 
Turiu! Turiu! Vėl laiptai ir koridoriai. Dar, dar!' 
Pagaliau prie durų. Jas atplėšiu — priešais namą 
auto. Dar apsidairau. Ne, jie negalėjo manęs iki 
čia susekti. Juk tai visai kita miesto dalis, o kas 
gerai nežino senamiesčio —. Puoluosi prie mašinos, 
durelės atsidaro ir griūvu vidun. Motoras subirba 
ir mašina pajuda. Aš kosčiu neatgaudamas kvapo, 
kosčiu, kosčiu...

Išgelbėtas!
Mašina sustoja. Pasiremdamas išlipu. Vos keli 

žingsniai per gatvę. Tik atsargiai, atsargiai eiti. 
Dar pereiti kiemą. Kažkoks tirštas, raudonas šy
das dengia mano akis. Kažinkas suima mane už 
alkūnės, prilaiko. Kažkaip automatiškai dešinė 
smunka į kišenę. Kam? Mano ginklas juk namuo
se. Juk prižadėjau Elfi, kad dienos metu ginklo 
nesinešiosiu. Elfi, Elfi jau manęs laukia! Duoduosi 
nepažįstamo vedamas. Taip silpna keliuose, štai 
durys. Už jų Elfi... Girgždėdamos durys atsidaro. 
Akyse tik raudona, raudona! Labai neaiškiai ski
riu žmonių pavidalus. Iš tolumos pasiekia mane 
balsai. Galvoju, kad tai Justas. Ir Silvijos toks 
minkštas, švelnus veidas.

Elfi, Kur Elfi? Kur mama?
Praveriu burną ir didelis kraujo krešulys drim

ba ant manęs. Tada krintu ir netenku sąmonės.

Vėl iškylu iš nebūties. Jaučiu vėl skausmus. Dar 
aplinkui tamsu, bet palengva mano sąmonė šviesėja. 
Šalta, drėgna ranka dar vis gniaužia gerklę — peilio 
smūgis krūtinėn. Tirštas, raudonas rūkas, ratilai, 
debesys. /

Staiga pamatau vieškelį... Kelio pakraščiuose 
keli vieniši beržai, žemi krūmai. Vieškelis dulkėtas 
ir baisiai įkaitęs. Kas? Šaukia mane kas nors? 
Elfi! Tai jos balsas. “Robertai! Robertai!” Toks 
kimus jos balsas. “Robertai! Ro — ” Aštrus riks
mas užlūžta. Kur gi Elfi? Kur ji? Po beržais 
stovi raudonas autobusas. Vyrai mėlynuose kom- 
binzonuose guli po medžiais, krūmuose. Grupė jų 
sustoję prie raudono autobuso. Ranka pasirodo 
autobuso lange. Gaižus juokas ir vėl tyla. Juk tai 
buvo Elfi ranka! Mano žiedas ant jos piršto. Elfi! 
Aš bėgu, bėgu... Taip toli esu nuo beržų, autobuso, 
vyrų mėlynuose kombinzonuose. Aš bėgu, dūstu, 
klumpu — bet nė kiek arčiau. Šaukiu, bliaunu, 
kaukiu — nieko. O dangau! Krintu pasinerdamas 
tamsoje. Tik raudonos bangos aplinkui. Kraujas. 
Plaukiu kraujuje. Šūviai — vienas, du. Švelnios 
rankos apkabina mano kaklą, Elfi lūpos prisiglau
džia prie mano veido — "myliu tave, Robertai! 
Būsiu su tavimi visada, visada eisiu su tavimi drau
ge — visais keliais, visur! Aš myliu — ” Dar 
vienas šūvis. Tada tyla. Nejaučiu jokio skausmo. 
Nebesu vienas. Elfi su manim...

Keliai. Nesibaigią keliai. Dulkini, sausi vieš
keliai. Priešais mane, už manęs ir drauge su mani
mi galybės pavidalų. Stebėtinai jie visi vienodi. 
Ir jie eina ir eina be paliovos. Dešinėje ir kairėje 
matau vien dūmus. Dega kaimai ir miestai. Dū
mai, ugnis, žaibai. O aš einu, vis einu. Per klam
pynes, purvą, dumblą. Ir vis einu. Nesibaigią ke
liai — be pradžios ir pabaigos. Lygumos, lygumos 

be horizontų, be debesėlio, be ribų. Begalinės ly
gumos. Sniegas, bedugnis sniegas. Einu, einu per 
šį sniegą, kaip nesibaigiančią mirusio drobulę. Kai
rėj ir dešinėj tyso tamsūs lavonai baltame sniege. 
Einu — ir milijonai eina tuo pačiu keliu. Ne, juk 
neinu drauge su jais, tik šalia jų, vienas — vienas 
vienišu keliu.

Balos. Skurdūs medeliai, mažytės veidrodinės 
akivaros. Šlapia ir šalta. Guliu pelkėje, virš kurios 
raudonas kaip ugnis dangus. Guliu ir šaudau, šau
dau. Akinančios šviesos virš pelkės ir manęs.

Vanduo. Esu įsibridęs į upę. Ledo lytys plau
kia pro šalį, ant jų — tamsūs pavidalai. Stoviu ir 
šaudau. Antai priešais Hermano tvirtovė, o kitame 
krante — Ivangorodas. Juk tai Narva! Išryškėja 
upės krantai. Tenai blyksi žaibai — vaiduokliškai, 
be paliovos, kiek tik akis užmato. Nepažįstami, 
svetimi garsai. Vyrų balsai. Ir nieko nesuprantu. 
Virš manęs akinanti ugnis.

Jūra. Mano mėlyna, begalinė jūra! Saulė 
leidžiasi pamažu į jūrą. Temsta. Lengvas bangų 
pluškenimas. Šviesiai sidabrinis pakyla mėnulis. 
Kažkur sužvilga sidabrinės garbanos. Akiną žai
bai. Dūmai, ugnis, griaustinis. Atrodo, miestai 
išnešti į orą, krinta ir paskęsta. Juodi dūmai ritasi...

Veidai, svetimi, nepažįstami veidai. Vyrai ir 
moterys. Horizonte pilki debesys. Vis einu — de
besys didėja, pastoja man kelią. Ne, ne debesys — 
kalnai — kieta akmeninė siena. Spygliuotos vielos, 
barakai, vėl vielos. Bėgu, klumpu, susidraskau 
rankas, veidą kūną į spygliuotas vielas. Gerkliniai, 
pikti juokai. Augšti, grasūs ir slegią kalnai. Tie
siog neatgaunu kvapo. Dūstu. Pakeliu kumščius, 
šaukiu — kalnai artėja ir griūva ant manęs...

Mažytė, vėsi ranka man ant kaktos. Toks pa
vargęs, neišsakomai nusikamavęs. Dabar taip leng
va, ramu. Balsas šnabžda man kažką — nė vieno 
žodžio neišskiriu — taip be galo pavargęs. Užmie
gu.

*
šalia manęs šnabždesiai. Dar valandėlę guliu 

nejudėdamas, tada atveriu akis. Prie manęs pa
linkęs Justas, šalimais klūpo Silvija. Blanki šviesa 
veržiasi pro dulkėtą langą.

“Pagaliau atsibudai. Jau dvi dienos kaip ban
dome tave prižadinti”. Justas ištiesia ranką.

Silvija glosto mano kaktą. “Kaip jautiesi, Ro
bertai?” Ji staiga nurausta. “Atsiprašau — Pone 
Raidai!”

Bandau atsisėsti. “Kur Elfi? Kur motina?”
Justas tik papurto galvą. "Be tavęs daugiau 

niekas čia neatvyko, Robertai!”
“Bet — Herbertas juk turėjo — ”. Aš atsis

toju — keliuose taip silpna, kad vėl atgulu.
Justas sėdasi šalia. "Nesijaudink tik, Rober

tai! Juk žinai, koks Herbertas yra pedantiškas ir 
apdairus. Koks jis patikimas! Gal jis negalėjo 
tavo motinos ir Elfi čia pristatyti, bet jis tikriau
siai jomis pasirūpino”.

Silvija paduoda man vandens. “Būkite ramus, 
pone Raidai. Herbertas tikrai bus viską sutvar
kęs!”

Geriu. Pamažu sklaidosi rūkas — vėl viską 
matau aiškiai, pastebiu, kad be manęs yra ir dau
giau žmonių.

“Atleiskite — man dar viskas maišosi”.
Iš gretimo kambario ateina Vilma Tarvas su 

savo sužadėtiniu Tomu. Vilma ištiesia man abi 
rankas. “Tavo nubudimą mes pramiegojom, Rober
tai!”

Stojuosi remdamasis ant Silvijos peties. “Kiek 
dabar laiko? Ar ilgai miegojau?’’

“5 valanda ryto. Ir šiandie jau rugpjūčio 
15-ji!”

“Reiškia, miegojau — ”
“Nuo rugpjūčio 13-sios. Bet sakyk, ar nega

lėtumei mums papasakoti, kaip viskas atsitiko'?”
Vilma sėdasi ant grindų. “Eidamas per slenks

tį suklupai ir kritai. Mes manėme, kad esi sunkiai 
sužeistas. Bet — neužtikome jokios žaizdos. Vien 
tik tavo veidas buvo žiauriai sudaužytas. Mes tave 
pakėlėme, paguldėme ant matraco, apklojome. Vi
są laiką miegodamas dejavai, bet niekaip negalėjo
me tavęs prižadinti!”

Perbraukiu ranka per Silvijos plaukus. “Ačiū, 
Silvi!”

Tomas paduoda cigaretę. “Gal galėtumei mums 
bent trumpai papasakoti?!’

"Vėliau, Tomai, paskiau”.
“Nors pasakyk — ar toli dar vokiečiai?”
"Kai tryliktą dieną buvau suimtas, jie jau ko

vėsi prie Joehvi. Vokiečių kolonos stūmėsi Tallinno 
kryptimi. Manau, kad greit jie bus čia”.

Augštas, išdžiūvęs vyras uždega man cigaretę. 
“Ačiū Dievui, kad jie greit bus čia. Toks sėdėjimas 
čia veda tiesiog iš proto, pone Raidai!”
, “Kas tamsta būsite? Iš kur mane pažįstat?”

(Bus daugiau)
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V. RADZEVIČIUS ....
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MIELI TAUTIEČIAI!

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė, turinti krautu
vių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų,

SAVO 25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SIŪLO 
pasiųsti Jūsų giminėms ir artimiesiems į Lietuvą ypatingai 
geromis sąlygomis, be pasiuntimo, muito, licencijos, draudimo 

• • ir jokių kitų mokesčių
Kalėdinį siuntinį Nr. 1. tokios sudėties--

10 jardų grynos vilnos su įrašais ALL WOOL MADE 
IN ENGLAND medžiagos trims kostiumams arba

9 jardus storos, labai šiltos žieminės paltinės grynos 
vilnos medžiagos jūsų pageidaujamų spalvų

tik už £28.0.0 (anglų valiuta)
arba
Nr. 2. Šventinį siuntinį tokio turinio:
31 jardų grynos vilnos angliškos medžiagos kostiumui,
4 jardai puikaus nilono mdžiagos suknelei,

šilkinės patrauklios skarelės,
poros niloninių kojinių,
vyriškas arba moteriškas grynos vilnos nertinis,
išeiginiai vyriški marškiniai,
svaras saldainių,
svaras šokolado

tik (25.0.0 (anglų valiuta)
Pristatymą garantuojame per 4 savaites nuo užsakymo 

dienos. Katalogus ir pavyzdžius siunčiame nemokamai.
Patarnaujame visuomet greitai ir sąžiningai. Rašykite:

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E. 2.
GREAT BRITAIN.
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MŪBŲ PASTOS*

ADELAIDES PAPEDEJE

KONCENTRUOTAS DĖMESYS JAUNIMUI

Pas Pocius atsilankius gonkuo- 
se, koridoriuje, kambariuose ir 
kieme matome daug nenaudingą 
daiktą, kurie nebūtą toleruojami 
šiaip jau tautiečio namuose', me
dinių, akmeninių ir net geležiniu 
figūrą. O ir užsukus į užpakalinę 
kiemo palėpę, nerandi įprasto 
šlamšto, kaip dera padoriems gy
ventojams. Vietoj to ant kažkokią 
varstotą ir po jais kelia rankas 
aukštyn, kraipo veidus, šypsosi, 
liūdi, mąsto pasakiškos būtybės, 
rūpintojėliai, paukščiai, muzikan
tai, madonos. Cementas, molis, vie
los, obelies šaka, skarda — vis
kas praverčia šios neįprastos dirb
tuvės šeimininkei! Kvalifikuotas 
amatininkas, apžiūrėjęs sukabin
tus sienoje fantastinius instru
mentus (lyg gaidžio kojos, lyg ku- 
kaburos kapliai, lyg tigro nagai), 
nusijuokęs pasakytą'.

— Gal tik šnypštuką galima bū
tą padaryti su tokiais padargais!

Tiktai šveisavimo aparatas (me
talinėms skulptūroms) raminamai 
nuteiktą praktišką žmogų, atsi
lankiusį lievos Pocienės studijoje.

Vaikystę praleidus prie Lėvens 
upės Panevėžio giriose, trumpai 
studjavo universitete architektū
rą, gyveno visiems įprastą trem
ties gyvenimą Vokietijoj, ištekėjo 
už inžinieriaus Pociaus iš Šilutės, 
padėjusi savo meninius polinkius į 
šaldytuvą ilgiems metams.

Tiktai jau gerokai apšilusi ko
jas Australijoje, 1955 m. 
tinai susidomėjo keramika 
keramikės Marčiulionienės 
kio), įstojo į “Puodžių 
Adelaidėje, lankė pamokas. Laimė
jo pirmą, antrą ir trečią premiją 
Karališkoje Parodoje, o Pramonės 
Parodoje gavo sidabrinį, bronzinį 
medalį ir garbės pažymėjimą. Pa- 
lankiusi pusmetį P. Klubo pamo
kas, buvo apdovanota pirmąja pre
mija už peleninę.

Puodą byla susikomplikavo, su
sidomėjo skulptūra, lankė Meno 
Mokykloje kursus. 1959 m. skulp
torius Paul Beadle priėmė į savo 
medžio drožinią klasę ir prišnekė
jo stoti Meno Mokyklon tikrąja 
klausytoja diplomui įsigyti. Ketu- 
rią metą kursą baigė per tris me
tus, kurią du pastaruosius išėjo 
su kreditais, 1963 m. gavo diplo
mą.

atsitik
to be 
povei-

Klubą"

KUR DAUGIAUSIA 
GERIAMA ARBATOS

Anglams priklauso arbatos išgė
rimo rekordas: kiekvienam Angli
jos gyventojui vidutiniškai tenka 
36 puodeliai arbatos savaitėje. 
Antroje vietoje yra Pakistanas: 
ten kiekvienam gyventojui tenka 
21 puodelis arbatos savaitėje, šiaip 
Europoj kiekvienam gyventojui 
tenka 1 puodelis arbatos per 
savaite.

Taip išėmusi iš šaldytuvo savo 
įgimtą talentą, I. Pocienė įklimpo 
Adelaidės meno liūne, priklauso 
Royal Society of Arts ir Contem
porary Art Society, vienus metus 
išsėdėjo pastarosios draugijos val
dyboje. Royal Society of Arts pa
rodoje laimėjo premiją už medžio 
skulptūrą “Figure or Portrait" 
kurią kritikas John Bailey pava
dino "brandžiausiu visos parodos 
kūriniu". Iš viso gavo keliolika 
teigiamą įvertinimą spaudoje, me
džio drožinys "Mergaitė" buvo iš
spausdintas Building and Archi
tecture" žurnalo viršelyje (Nr. 3, 
1962). Dar besimokydama Meno 
Mokykloje gavo užsakymą sukurti 
stacijas naujoje Hectorville baž
nyčioje (.architektas sidnejiškis

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio lai
krašty “Laisvoji Lietuva” (leid
žiamas Amerikoje) š.m. rugpjū
čio 20 d. numery paskelbta žinutė 
iš Adelaidės, “Energinga Apylin
kės Valdyba”, kur rašoma: “Da
bartinė Adelaidės L.B. Apylinkės 
Valdyba yra iš viso pirmoji Apy
linkės Valdyba Adelaidėje, kuri 
atsiminė, kad pagrindinis kiekvie
nos valdybos uždavinys yra kova 
už Lietuvos laisvę, kur yra neat
siejamai surišta su kova prieš ko
munizmų. Toj plotmėj Valdyba jau 
net iki šiol padarė daugiau, negu 
iki šiol buvusios visos valdybos su
dėjus kartu. Tik šiemet buvo iš
drįsta išeiti iš ubagiško išvežtųjų 
minėjimo ir pereita į kovą prieš 
žudikus, kas reikia pasidžiaugti, 
rado platų atgarsį australų radijo 
žiniose, televizijoj ir spaudoj.

Apylinkės valdybos pirmininku 
yra maj. inž. V. Petkūnas, kuris 
gasireiškė kaip energingas laisvės 

nygnešys, įteikdamas "Palik aša
ras Maskvoj” ministeriui pirmi- 
nnkui Sir Thomas Playford”.

Malonu, kad ALB veikla paten
ka į užsienio spaudą, iš kur kiti 
susipažįsta su Australijos lietuvių 
darbais, bet kada tas daroma su 
tikslu vienus nenupelnytai paže
minti, o kitus iškelti, kažin, ar pa
sitarnaujama AL Bendruomenės 
labui. Jeigu Adelaidės apylinkė 
savo veikla yra ilgus metus viena 
iš pirmaujančių Australijos lietu
vių kolonijų, tai aiškiai ir buvu
sios valdybos nesėdėjo sudėjusios 
rankas, bet dirbo energingai ir 
kūrybiškai.

Nenorėčiau sutikti, kad tik "da
bartinė Apyl. Valdyba atsi
minė, kad pagrindinis valdy
bos uždavinys yra kova už Lietu
vos laisvę, kuri neatsiejamai su
rišta su kova prieš komunizmų”. 
Išeina, kad šios valdybos žmonės 
jau buvo pamiršę savo šventųjų 
pareigų, tik atsidūrę apylinkės 
vadovybėj pripuolamai atsiminė. 
Tikrai tam netikiu, nes gerai pa
žįstu kaikuriuos dabartinės valdy
bos narius.

Kitas reikalas dėl kovos meto
dų: vieni linkę kovų vesti nuosai
kiai ir kultūrinėj plotmėj, o kiti 
— mušk, tvok. Manau, kiekvienas 
metodas tinkamas savu laiku.

Su tautinių šokių koncertu, ku
rį adelaidiškiai vadino ir tautinių 
šokių festivaliu (šiuo metu Ade
laidėje siaučia festivalinė karšt
ligė), buvo baigtas pirmasis šių 
metų jauniminės akcijos etapas. 
Antrasis etapas prasideda pasi
ruošimais metinei visos Australi
jos sporto šventei ir tautinių šo
kių sąskrydžiui, kuris irgi 
už kalnų.

Pirmasis jauniminės 
etapas apėmė jaunimo ir
stovyklas, jaunųjų menininkų pa
sirodymus, “Vyties" surengtų 
kasmetinę jaunimo šventę ir jau 
minėtų tautinių šokių koncertų.

Ateitininkų ir skautų stovyk
lose rengėjai bandė ir gražiai įgy
vendino malonaus naudingumo 
principų. Jose didelis dėmesys 
buvo kreipiamas į lietuvių kalbų, 
lietuviškas dainas, pasakas, pasi
šnekėjimus, gimtojo krašto paži
nimų ir t.t.

Kaip visur, taip ir Adelaidėje, 
lietuviškas jaunimas savo tarpe 
mieliau kalbasi angliškai. Būtų 
neteisinga sakyti, kad jaunieji 
vengia lietuvių kalbos. Papras
čiausiai, jiems trūksta žodžių sa
vo mintims išreikšti. Visų laikų

Kevin Custin). Parodose yra jau 
pardavus keletą darbų. Šiuo metu 
dėsto meną Scotch College Ade
laidėje, augina sūnų ir dukterį.

Nors studija priversta akmenų, 
molio, cemento, gelžgalių, chemi
kalų, bet menininkės širdžiai yra 
artimiausias medžio elementas, tur 
būt, dėl to, kad kilusi iš Panevėžio 
girią,’ Nuosaiki moderniste, abst
rakcijose dar matome lyrines, po- 
lėkingas linijas.

Š.m. lapkričio 9 d. Adelaidės 
Lietuvių Namuose rengia pirmą 
pilną savo darbą parodą, talki
ninkaudama kitam tos dienos rei
kšmingam įvykiui — sukaktuvi
niam V. Šimkaus koncertui.

Būdamas ketvertų metų Krašto 
Valdyboj gerai susipažinau su 
apylinkių veikla, neišskiriant ir 
Adelaidės. Turiu pripažinti, kad 
Adelaidės apylinkė savo veikla vi
sose srityse pirmavo dėka energin
gų valdybų ir pavienių kultūrinin
kų. Jiems nebuvo reikalo atsimin
ti kovos už Lietuvos laisvę ir prieš 
komunizmų, ir jie visi atsidėję 
dirbo ta kryptimi.

Prisimintina ir birželio išvežtų
jų minėjimai, kuriuos paprastai 
rengia didžiuosiuose miestuose 
(neišskiriant ir Adelaidės) Baltų 
Tarybos. Ir čia Adelaidė pirmau
ja, nes energingų Tarybos narių 
pastangomis sugebėta prieiti prie 
parlamentarų ir kitų pareigūnų 
pasikviečiant juos svečiais. Kiek 
man žinoma, ne tik šiais metais, 
bet ir anksčiau buvo aprašomi vie
tos australų dienraščiuose. To vi
so pavz., Sydnėjus neturi. Patys 
minėjimai savo turiniu ir apimti
mi būna tokie, kokius parengia vi
si Baltų Tarybos atstovai.

Kiek esu informuotas, ir šiais 
metais buvo suruoštas išvežtųjų 
minėjimas tokia pat programa 
kaip ir anksčiau su tuo skirtumu, 
kad buvo perskaityta rezoliucija, 
adresuota Australijos min. p-kui 
Sir Robert Menzies prašant iškel
ti Lietuvos ir Pabaltijo reikalų 
Jungtinėse Tautose. Pagaliau ir 
čia nieko naujo, nes panašias re
zoliucijas ragino siųsti Pavergtų 
Europos Tautų organizacija, tų 
patį darė ir ALB Krašto Valdyba 
pati rašydama memorandumus 
drauge su Informacijos Talka.

Būtų gerai, kad gerb. anos žinu
tės korespondentas duotų šiuo rei
kalu atitinkamų patikslinimų. Ver
tindami save nepeikime ir kitų, 
tikrai užsitarnavusių bendruome
nės darbuotojų.

B. Daukus, Sydney 
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galvodami ir kalbėdami angliškai, 
jie tik namuose su tėvais pasikei
čia vienu kitu lietuvišku žodžiu. 
Tačiau šitas namuose vartojamų 
žodžių žodynėlis pasidaro visai 
nepakankamas jaunimo susibūri
muose. Ir dėl to, vietoj laužę gal
vų lietuviškais sakiniais, 
ji pasilieka prie 
anglų kalbos.

Visos knygos, iš 
semia savo mokslo 
gliškos. Lietuviškų 
veik nepaima į rankas. Retas ku
ris ir į lietuviškų laikraštį dirs
teli. Nedaug kas ten jam įdomaus 
ir ne viskų jis gali suprasti.

Dėl to tikrai labai gražu, 
jaunimo stovyklų rengėjai su 
dėlių rūpestingumu eina prie
tuviškų pasišnekėjimų. Artėjant 
vasarai į stovyklavimus reikėtų 
atkreipti dar didesnį dėmesį.

Sceniniai jaunųjų pasirodymai 
Adelaidėje virsta tradicija. Jie 
vadinami Talentų Vakarais, Jau
nimo Koncertais ir Lt. Jų princi
pas, sudaryti galimybes pasiro
dyti viešai visiems jaunuoliams, 
kurie domisi muzika, plastiniu 
menu, deklamacijom. Dėl to šito
kiuose jaunųjų pasirodymuose do
minuoja kiekybė, bet ne kokybė. 
Greta tikrai gabaus jaunuolio pa
sirodo ir tas, kuriam muzikos in
strumentas į rankas buvo prie
varta įbruktas.

Dalyvių skaičius paskutiniame 
jaunųjų pasirodyme buvo tikrai 
gausus. Kad galėtų visi pasirody
ti, “koncertas” buvo suskaldytas 
į dvi dalis — jaunieji koncertavo 
du šeštadienio vakarus, gausiai 
dalyvaujant ... tėvams ir vienam 
kitam be giminystės ryšio. Vis 
dėlto didesnis kolonijos susidomė
jimas pageidautinas. Jei ne vi
sais, tai bent dalimi galima tikrai 
pasigėrėti.

“Vyties” sporto klubo kasmeti
nėms jaunimo šventėms dar vis 
tebeieškoma speficinio turinio. Ši 
šventė, įgaudama pilietines teises 
ir kasmet didindama susidomėji
mų visuomenėje, reikalauja ril- 
pestingesnio pasirengimo ir aiš
kios programos, kuri iš anksto 
turėtų būti žinoma visiems jos 
vykdytojams ir kuriai jie galėtų 
tinkamai pasirengti.

Šioje jaunimo šventėje sportas 
sudaro tik programos dalį. Tie, 
kurie jų vadina tik sporto švente, 
siaurina jos apimtį ir “Vyties” 
sporto klubo siekimus suburti vi
sas jaunimo jėgas jungtiniam me
tiniam pasirodymui įvairiausiose 
srityse.

Tinkama susidomėjimo ir pla

MIESTO GATVĖS

ar

BE VARDŲ
Įsivaizduokite New Yorkų 

Chicagų be gatvių vardų ir pamė
ginkite surasti ten savo pažįstamo 
gyvenamųjų vietų, būtų neįmano
ma, pasakysite.

O štai Japonijos sostinės, kuri 
turi daugiau gyventojų, negu bet 
kuris kitas mūsų žemės miestas, 
gatvės neturi pavadinimų. Ir na
mų numeriai neina paeiliui, o kaip 
papuola. Todėl ten greta Nr.l ga
li būti ir Nr. 500.

Tokio yra senas miestas, ir ten 
žmonės visuomet susirado vienas 
kitą. Kaip?

Ten ne gatvės turi pavadinimus, 
bet apylinkės, autobusų stotys, 
gatvių sankryžos ir kitos žymesnės 
vietos. Pirma surandi tą pavadi
nimą turintį punktą ir tada ieškai 
reikiamo namo.

Kadangi kitais metais ten bus 
Sporto Olimpiada ir ta proga su
važiuos iš užsienio daug svečių, tai 
japonai 
vardus.
parašai 
dėmis. 

pradeda gatvėms duoti 
Jau 69 gatvės pavadintos, 
kiniečių ir lotynų rai-

čių komentarų susilaukė tautinių 
šokių koncertas, kurio programų 
išpildė 60 jaunuolių, sudarančių 
keturias tautinių šokių grupes 
Adelaidėje. Pradėtas kukliais ir 
nedrųsiais savaitgalio mokyklos 
tautinių šokių grupės pasirody
mais, koncertas buvo užbaigtas 
studijuojančio lietuviško jaunimo 
drąsiais šokėjais ir šokėjomis, 
apjungtomis reprezentacinėje gru
pėje.

Nuolatos papildydama repertu
arų naujais šokiais, energinga 
Adelaidės tautinių šokių vadovė 
p. Br. Lapšienė davė du naujus 
tautinius šokius: Subatėlė ir Blez
dinginis Jonkelis.

šiuo koncertu buvo atžymėta 
ir pirmoji tautinių šokių grupė, 
pasirodžiusi pirmų kartų Adelai
dėje prieš 15 metų. Tos grupės 
dalyviai, deja, šį kartų pasiliko 
tik kukliais žiūrovais. O jie galė
jo programų paįvairinti bent suk
tiniu. žinodami, kad koncerto 
rengėjas (Kultūros Fondas) šiam 
koncertui kviečia ir pirmosios 
tautinių šokių grupės dalyvius, 
adelaidiškiai kažko laukė. Tik 
anų laikų akordeonistas p. Čet- 
kauskas šiaip taip įsiterpė su po
ra akordeono gabalėlių, o tos gru
pės vadovas p. V. Ratkevičius pa
sakė jauniesiems kelis žodžius. 
Koncertui pasibaigus, dovanų ir 
gėlių įteikimo metu pirmosios 
grupės dalyviai kukliai stovėjo 
greta išsirikiavusių šokėjų, bet, 
kažkodėl, niekas net ir bendros 
nuotraukos nepadarė, niekas ne
prisiminė daug šioje srityje nu
sipelniusios ponios M. Grėbliū- 
nienės — Baronaitės.

Tautinius šokius mūsų visuo
menė tikrai mėgsta. Po paskutinio 
koncerto apie juos buvo daug ir 
gana palankiai kalbama. Pačiai 
tautinių šokių vadovei privačiuo
se pašnekesiuose buvo ne tik sa
komi pagyrimai, bet ir reiškiami 
pageidavimai, atsargiai įkišami 
patarimai... O patarti visada daug 
lengviau, negu įvykdyti. Vienas 
mano bičiulis, nujausdamas, kad 
apie šį koncertų užsiminsiu spau
doje, atsiuntė man tuo reikalu 
laiškelį. Laikydamas jį savotiškai 
įdomiu, skelbiu ištisai:

“Begyvendamas vakarykščio 
(20.X.63) šokių koncerto įspū
džiais, noriu pakišti pačiam porų 
minčių, kad, jas apipavidalinęs, 
paskelbtum spaudoje.

TAUT. ŠOKIŲ FESTIVALIS
Spalio 20 d. Adelaidės Lietu

vių Namų salėje Lietuvių Kultū
ros Fondas suruošė malonių po
pietę — Tautinių šokių Koncertų. 
L. K. Fondo pirm. J. Janavičius, 
atidarydamas šį koncertų, pristatė 
visuomenei gausų mūsų jaunimo 
būrį: savaitgalio mokyklos šokė
jus ir 3 grupes nuolatinių tautinių 
šokių šokėjų — beveik 60 šokėjų. 
Koncertas skirtas ir 15 metų su
kakčiai paminėti nuo pirmosios 
šokių grupės įsisteigimo Adelai
dėje. Tos grupės steigėjas ir pir
masis vadovas V. Ratkevičius 
sveikina dabartinius šokėjus, linki 
jiems sėkmės ir ištvermės. Prieš 
pradedant patį koncertų buvo pa
demonstruota juostelėn įkalbėta 
ir kų tik iš Amerikos gauta akto
rės Rūtos Kihnonytės kalba ati
darant liepos mėnesį Čikagoje 
įvykusį Tautinių šokių Festivalį. 
Jos žodžiai: “Nėra pasaulyje jė
gos, kuri Tėvynės meilę iš širdies 
išplėšt galėtų...” ne vienam ir 
čia, tolimoj Australijoj esančiam 
priminė mūsų visų meilę ir parei
gų Tėvynei. Jos graži, giliai pat
riotinė kalba, pasakyta anglų ir 
lietuvių kalbomis paliko gilų įspū
dį.

Koncertas pradėtas visų šokėjų 
masiniai pašoktais Suktiniu ir 
Kalveliu. Sekantieji 4 šokiai iš
pildyti vos pradedančiųjų, savait
galio mokyklos vaikų, kai kurių 
pirmų kartų savo trumpam gyve
nime. Tolimesnius 13 šokių išpil
dė jau daugiau patyrę arba ir 
daug metų šokių grupėje esantieji 
šokėjai. Kai kurie šokiai buvo

1. Reikia bent 6 coliais patrum
pinti mergaičių sijonus! Visgi su- 
modernėjusiai akiai dabartinis 
ilgis atrodo neskoningai. Jei sijo
nėlis, siaurokas — atrodo kaip 
maišas. Kai kas sakys — tradici
jų negalima laužyti, bet suakme- 
nėti konservatyvume taip pat ne
galima. Ana, ketina pradėti lai
kyti mišias lietuviškai, atseit tū
kstančio metų tradicijų laužo. 
Mergaičių supermodemiškoa šu
kuosenos mažiausiai harmonlzuo- 
jasi su tautiniais rūbais ir tauti
niais šokiais, žinome, kad mūsų 
mergaitės prie ilgų kasų negrįš, 
kodėl tad jos negalėtų patrumpin
ti ir apatinę tautinės 
dalį?

'2. Reikia garsesnės 
Turime gi, garsiakalbį, 
ir to paties akordeono 
per garsiakalbį? Tautinis šokis 
daugiau laimės, jei jis bus tran
kus. Šokėjai, apsiavę minkštais 
batukais, trinktelėti negali, užtat 
tai turi atlikti muzika. Pamėgin
kim sumoderninti šokį, naudojant 
Jazz orkestrų su būbnu!”

Tokios tąd mintys kyla žmo
nėms, tautinių šokių koncertų pri
sižiūrėjusiems. Kai kam jos gali 
sukelti siaubų, bet lygiai taip pat 
gali atsirasti ir pritarėjų.

Liečiant tautinius rūbus, pačio
je salėje koncerto metu teko nu
girsti priekaištų 
mytėms, kurios 
gaiš drabužiais, 
duoti tautinius,
rengia savo mergaites. Viena jų 
ypatingai krenta į akis kažkokio 
tai “žaketo” 
tacija. Jau 
jų loterijai...

Iš tos trumpos apžvalgos leng
va įsitikinti, kad adelaidiškiai di
delio dėmesio skiria savo jauni
mui. Gal ir dėl to jiems nėra lai
ko galvoti apie kitur populiari
namus senelių namus ir prieglau
das. Vietoj to Adelaidės jauni
mas (Sporto klubas) projektuoja 
Lietuvių Namų kieme statydintis 
didžiulę sporto halę. Ar jis rea- 
lizuosis ir kokia kryptimi, šian
dien dar sunku pasakyti. Šiuo lai
ku pakanka fakto, kad projektuo
jama. Be projektų juk nieko nega
lima padaryti. Kadaise ir Lietu
vių Namai tebuvo tik projekte, 
šiandien jie jau yra virtę ap
čiuopiama realybe. -■ - 

šokami mažesnių grupių pavie
niui, kai kiti visų 3 grupių kartu 
— 36 šokėjams. Pirmų kartų 
Adelaidėje buvo išpildyti šokiai: 
Blezdinginis Jonkelis ir Subatėlė, 
kurie puikiai pavyko ir visus su
žavėjo savo naujovišku išpildymu. 
Taip pat puikiai pašokta Žiogelis, 
Mikita (4 berniukai su lazdomis), 
Audėja (mišrus), Gyvataras (12 
porų), Kepurinė, Lenciūgėlis, Ma
lūnas. Viso pašokta 19 šokių. 
Trumpose pertraukėlėse, šokė
jams ilsintis, akordeonistės Rima 
ir Julija Germanaitės ir p. ščep- 
auskas solo išpildė eilę populiarių 
dalykų. V. Ratkevičius paskaitė 
lyrini vaizdelį “Gimtinės veidas”. 
Pranešėjas L. Gerulaitis paaiški
no apie kiekvienų šokį anglų kal
ba atsilankiusiems australų sve
čiams. Koncertas trukęs apie 2 
valandas sutraukė gausų būrį 
adelaidiškių, kurie turėjo puikios 
progos pasigėrėti mūsų jaunimo 
pasiekimais tautiniuose šokiuose. 
Koncertas praėjo gražiai ir įspū
dingai.

Už šio ir daugelio kitų koncer
tų, kuriuose dalyvauja mūsų tau
tinių šokių šokėjai, už visų eilę 
pasirodymų australų ir tarptauti
niuose parengimuose padėka pri
klauso nenuilstamai, jau daugelį 
metų vadovaujančiai Adelaidės 
Tautinių šokių grupėms, p. B. 
Lapšienei. Jos darbas paruošiant 
šokėjus ir naujus vadovus — ins
truktorius skatina vis daugiau 
ir daugiau jaunimo jungtis į tau
tinių šokių šokėjų eiles. J.M.
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KOVAS PAKILO!

Įvairenybės

KOVAS SOUTH SYDNEY 
54-67

Kovas šias rungtynes labai blo
gai sužaidė, šiaip South Sydney 
komanda yra mažiau pajėgi negu 
Kovas, bet jie išnaudojo koviečių 
blogų dengimų ir tuo rungtynes 
laimėjo. Rungtynėse jautėsi stoka 
ūpo žaisti koviečų tarpe, ypač 
priešui pradėjus vesti, šios rung
tynės tikrai be reikalo praloštos.

Už Kovų žaidė: D. Kriaucevi- 
čius, J. Kriaucevičius, A. Lapšys, 
A. Daniškevičius ir S. Lukoševi
čiuj

KOVAS — MOORE PARK II 
73-56

Po blogo pasirodymo prieš South 
■Sydney, Kovas sužaidė vienų iš 
geriausių rungtynių. Moore Park, 
būdamas labai stiprus klubas, i šį 
turnyrų įstatė dvi geras koman
das. Pralošus prieš Moore Park I, 
koviečiai šį sykį atsilygino prieš 
antrų komandų.

žaidimas buvo labai greitas ir 
sklandus. Mūsiškiai išnaudojo sa
vo greitų tempų darydami puikius 
praėjimus. Krepšis po krepšio bu
vo padarytas su kominacijom ir 
blokavimais.

Per šias rungtynes matėsi pui
ki žaidėjų kondicija. Kai seniau 
mūsiškiai gaudavo “pompų”, šį sy
kį žaisdami tik 5 nuvarė australus 
nuo kojų.

Džiugu buvo matyti “Jumbo” 
Kriaucevičių savo senoje formoje. 
Išnaudodamas savo greitį jis pa
darė puikių praėjimų po lenta, kur 
susilaukė gausių plojimų iš publi
kos. S. Lukoševičius labai puikiai 
pasirodė su savo gražiais metimais 
ir greitumu, nedaug pramesdamas. 
A. Daniškevičius gerai sužaidė 
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viais tikrai galėsime pasitarnauti 
savosios tautos reikalams.

Pažvelkime į nesenų lietuvių 
tautos praeitį caristinės Rusijos 
priespaudos laikais. Jei anuomet 
lietuviai būtų gyvenę tautinio 
izoliacinizmo dvasia, kas gi, pa
naudojant net diplomatinį drau
giškumų, būtų padėjęs atgauti 
uždraustų lietuviškųjų spaudų? 
Neizoliacijoje gyvendami: Dubin- 
skai, Dobkevičiai, Vileišiai ir eilė 
kitų lietuvių pateko j aukštas 
pareigas valstybinėse įstaigose ir 
šias pareigas lietuvių tautiniams 
tikslams siekti panaudojo. Ar izo
liacijoje gyvendami: Oliai, žiū- 
riai ir kiti būtų pasiekę vadovau
jančias vietas J.A.V. įstaigose? 
Tik neįzoliavęsi nuo gyvenamos 
aplinkos jie buvo naudingi lietu
vių tautos siekių garsintojai aukš
tuose tų valstybių gyventojų ir 
politikų sluoksniuose.

RACIONALINIS PRADAS
Tautinio izoliacionjzmo parei

ga turi būti grindžiama ne vien 
tautiniu emocingumu, bet šaltu 
protu ir žmogiškosios pareigos 
jutimu; nedviprasmiškai įsisųmo- 
ninant, kad savo prigimtimi nie
kad nebūsime kuo kitu, o tik lie
tuviais. Todėl tokiais esant, ne
reikia leistis būti kitos tautybės 
žmonių pažemintais. Pažeminan
čiai yra žiūrima j tuos žmones, 
kurie nemoka savos tautinės kal
bos, savosios tautos istorijos, pa
pročių ir nežino savo tautos ge
ografijos. Šie dalykai, kokiose są
lygose begyveftitumėm, gimstant 
neatsinešami, bet augant ir bręs
tant išmokstami. Todėl, kaip ir 

centre, gerai skirstydamas svie
dinį puolikams. A. Lapšys ir K. 
Protas kietai žaidė gynime ir labai 
gerai ėmė sviedinį nuo lentos.

South Sydney netkėtai pralošė 
dviem taškais prieš Rovers, prieš 
kuriuos Kovas laimėjo beveik 20 
taškų skirtumu, šis South pralo
šimas pakėlė Kovų iš III-čios į II- 
vietų lentelėje.

Likus žaisti tik 2 rungtynėm, 
Kovas užtikrintas pakliūti į pusfi
nalius.

f

Adelaidės kronika
Buvusios krepšininkės: Olga 

Kelertaitė ištekėjo už latvio Al
nis Kalinns. Vestuvių vaišės vy
ko jaunosios tėvelių namuose, po
vestuvinė kelionė — Kengūrų sa
loje; Rima Šulcaitė ištekėjo už 
austro’ Otmar Hoepfl. Vestuvių 
vaišės vyko Lietuvių Namuose, 
povestuvinė kelionė — Queens
land.

Nepasisekė jauniesiems Vyties 
krepšininkams posezoniniame jau
nučių turnyre. Įveikę West 50:13, 
North 48:27, finale pralaimėjo 
tradiciniam priešui C.Y. (purple) 
net 21:50. Svarbiausia šio skau
daus pralaimėjimo priežastis, tai 
šališki rungtynių teisėjų sprendi
mai. To pasėkoje dėl penkių pra
žangų, dar tik antram kėliniui 
įpusėjus, aikštę apleisti turėjo J. 
Jaunutis ir P. Kanas. Toks teisė
jų elgesys sukėlė nepasitenkini
mų žiūrovų bei žaidėjų tarpe ir 

kitos mokslo sakęs, jie yra būtini 
ir privalomi, kaipo civilizuoto 
žmogaus požymiai.

šių žinių pertiekėja yra mo
kykla ir lietuviškoji spauda, to
dėl į šiuos du dalykus turėtų bū
ti žiūrima neatsitiktinomis pro
gomis, bet rimtai apspręstu ii 
ekonomiškai paremtu būdu. Lie
tuviškas tautinis sųmoninimųsis 
prilygsta atskirai mokslo sričiai 
kurių išmokti reikalinga tam tik
ro laiko, mokytojų ir mokslo prie
monių. Dabartinės savaitgalic 
mokyklos šio darbo pilnai neatlie
ka dėl tėvų nerūpestingumo, mo
kytojų pripuolamumo ir lėšų sto
kos. Vaikai, be mažų išimčių, nie
ko nenori mokytis, bet daryti tai, 
kas jiems patrauklu. Todėl tėvų 
ir vyresniųjų pareiga šia prasme 
panaudoti savo įtakų ir rimtų rū
pestį. Mokytojai turi būti apmo
kami normaliai už sugaštųjį lai
kų. Mokykloms išlaikyti lėšas tu
ri sudėti besimokančių vaikų tė
vai ir visi Lietuvių Bendruome
nės lietuviai, nes tautinis reika
las yra bendras reikalas. Jei met 
nuo savo uždarbio privalomai mo
kame valstybei mokesčius, kurie 
naudojami valstybės išlaikymo, 
švietimo ir kultūros reikalams 
tai prie to dar pridėkime mažy
tę dalelę ir šių dalelę skirkime 
tautinio sųmoninimosi reikalams 
Šių visų reikalų koordinuoto ja tu
ri būti Lietuvių Bendruomenė 
apjungdama specifiniams darbams 
jos apimtyje veikiančias pagalbi
nes institucijas. Tėvų ir visų lie
tuvių sudėtosios šiam tikslui lė
šos turi būti laikomos atskirame 
mokykloms išlaikyti fonde ir nie-

SKAUDUS PRISIPAŽINIMAS

Dar neseniai Vakarų Vokietijos 
boksininkai buvo laikomi vienais 
stipriausių žemyne. Tačiau po to, 
kai ringų paliko Europos čempio
nas Manfred Homberg ir kitos įžy
mybės, paaiškėjo, kad jiems nėra 
tinkamos pamainos. Atsiliepė tai, 
kad vyriausybė neskyrė lėšų tik
rai masiniam boksui vystyti. Tam 
tikrų vaidmenį suvaidino ir dauge
lio talentingų mėgėjų perėjimas į 
profesionalus. Ir štai Vakarų Vo
kietijos bokso sųjunga priversta 
atsisakyti dalyvauti varžybose dėl 
Europos taurės. Komentuodamas 
atsisakymų nuo taurės batalijų, 
vienas vyriausiųjų VFR naciona
linės bokso rinktinės trenerių Kon
stantin Konrads, besikalbėdamas 
su Vakarų Vokietijos DPA kores
pondentu, pareiškė: “...Kaip paro
dė varžybos su Tarybų Sųjunga 
Kelne (6:14) ir Bonoje (4:16), 

ryšium su tuo klubo valdyba įtei
kė protestų krepšinio sųjungos 
vadovybei.

•
Krepšinio pirmenybių rungtynės 

nuo spalio mėn. 31 d. bus trans
liuojamos per radio. Radio stotis 
5 DN. transliuos kiekvienų ket
virtadienį nuo 9.15 iki 11 vai. va
karo visas District vyrų krepši
nio pirmenybių rungtynes. Tran
sliacijos metu klausytojams bus 
pateikta klubų bei iškylavusių 
žaidėjų sporto istorijos.

•
Pietų Australija, po dviejų me

tų pertraukos, vėl tapo Australi
jos krepšinio čempionais. Pirme
nybės vyko Tasmanijoje ir Victo- 
rijos krepšininkams nepavyko ti
tulo iškovoti trečių kartų iš eilės. 
Finalo rungtynėse juos įveikė 
Adelaidės krepšininkai net 63:46.

R.S.

Roman** Arlauskas, P. Aus
tralija, pasiekė naujų laimėjimų 
pasaulio koresp. p-bių baigmėje 
(jose rungiasi 13 atrinktųjų), 
įveikęs Australijos koresp. žaidi
mo čempionų M. Salm ir su Dr. 
Bergraseriu, Prancūzija, užbaigęs 
lygiomis. Arlauskas tebepirmauja 
p-bių lentelėje su 4J tš iš 6 už
baigtų partijų, čia reikia pabrėž
ti, kad Romanas Arlauskas jau 
surinko reikalingų normų tarptau
tinio meistro vardui gauti (33% 
pasaulio p-bių baigmėje). Jis bus 
pirmasis iš lietuvių pasiekęs to
kį vardų koresp. žaidime. Titulas 
suteikiamas užbaigus p-bes.

Algi* Makaiti* su N .J. eksper
tu W. Lukowiiak ir dar dviem, ki
tais, pasidalino jaunių čempiono 
vardų, surinkę po 3į tš. iš 5, Šiau
rinės N. Anglijos p-bėse, Roches
ter, N. Hampshire. Laimėjo uk
rainietis, meistras I. Theodorovič 
iš Kanados su 5-0 tš., meistras 
McCormick, H. Daly, C. Sharp, A.

kam kitam, o tik mokyklų išlai
kymo reikalams naudojamos. Mo
kyklų programos tupėtų apimti 
būtiniausius tautinio sųmonini
mosi dalykus, kurie skirtu laiku 
turėtų būti mokomi ir išmokomi.

Tiek jaunimui, tiek suaugu
siems nepamainomu tautinės sų- 
monės palaikytoju ir lietuviško 
kalbinio žodingumo plėtėju yra 
lietuviškoji spauda. Neskaityda
mi lietuvių spaudos netik jauni
mas, bet ir vyresnieji biednėjame 
lietuviškame žodingume leisdami 
įsigalėti svetimybėms.

Ne proginiu patosu apie lietu
vybę užsimindami, bet jos pras
mę aukštesniame lygyje su kito
mis vertybėmis laikydami būsime 
verti jos vaikai. Tačiau tai įvyk
dysime tada, kada žodžius lydės 
ne dirbtiniu izoliacionizmu, bet 
natūraliu tautiniu sųmoningumu 
paremti darbai.

L. Barinis 

mes turime labai mažai tarptauti
nės klasės boksininkų”.

PLENTAS “OLIMPIADA”

Kai 1964-ųjų metų olimpinių 
žaidynių dalyviai ir daugybė sve
čių nusileis Tokio miesto Hanedo 
aerodrome, jiems nereikės ilgai 
gaišti vykstant į Japonijos sosti
nės centrų. Nuo aerodromo iki 
miesto tiesiamas modernus plen
tas, pavadintas “Olimpiada”. Pa
čiame mieste viršum gatvių ir 
skersgatvių nusidrieks gražūs til
tai, ant kurių nebus šviesaforų. 
Viso plento ilgis 21 km, ir spe
cialistai apskaičiavo, kad net dau- 
giaviečiu autobusu šį nuotolį ga
lima įveikti per 14 minučių. Se
niau iš aerodromo iki miesto rei
kėdavo važiuoti daugiau kaip va
landų.

Kaip pranešė japonų spauda, 
žymi naujosios trasos dalis pasta
tyta ir jau atiduota naudoti. 
^'Olimpiados” plentu lekia pirmo
sios mašinos.

NEPASISEKĖ

Skaudu esti sportininkui, kuris 
pasiekia šalies rekordų, tačiau jo 
pasiekimo neužskaito. Tokioj pa
dėtyje ne taip seniai atsidūrė Mek
sikos kūjo metikas Pabio Konča. 
Dalyvaudamas varžybose, jis vie
nu bandymu smarkiai viršijo re
kordų. Tačiau įrankis, sviestas 
Pablo, perlėkė ne tik per naciona
linio rekordo gairelę, bet ir per 
stadiono tvorų, pataikydamas į 
krepšį, pilnų... vištos kiaušinių. 
Rekordo, žinoma, neužskaitė, o iš 
sportininko pareikalavo atlyginti 
nuostolius.

DUKTĖ NESUPRATO 
MOTINOS

Motina savo priaugančiai duk
rai: — Tavo tėvas yra vieninte
lis vyras, kuris mane yra bučia
vęsi

Priauganti duktė motinai: — 
Mama, ar tu giriesi ar skundiesi?

Keyes po 4-1, po jų seka Makai- 
tis su kitais po 3į tš. Viso 46 da
lyviai.

. Jugoslavijos didmeistri* S. Gli- 
gorič tai kų pareiškė, viešėdamas 
Montrealy (paskelbta N. Lietu
voj, rugs. 11): "Jaunas (20 m.) 
JAV čempionas Robert Fischei 
dar nelošia pakankamai gerai, 
kad laimėtų pasaulinį titulų. Jis 
gali pažengti į priekį ir gali pra
nykti iš pirmaujančių pasaulio 
žaidėjų surašo. Reshevskis nebė
ra toks stiprus, kaip buvo, tačiau 
jo žaidime karts nuo karto pasi
rodo šachmatų genijaus kibirkš
tys. Lietuvos populiarus meistras 
Vladas Mikėnas tebedalyvauja, 
varžybose. Neseniai jis sužaidė 
lygiomis su manimi ir nugalėjo 
mano kolegų dr. Trifunovičių.”

Didžiojo Bostono p-bės, kurio
se rungiamas! dėl Lietuvių perei
namosios dovanos, įvyks spalic 
11-13 d. Dovana 1957 m. įsteigė 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija. Jos laimėtoju 1959 m. 
buvo lietuvis Gediminas Šveikaus
kas. Pernai laimėjęs D. Turner I

BAŽNYČIOS SUSIRINKIME

Romoje vykstančiame Vis. Baž
nyčios susirinkime dalyvauja ir du 
iš Lietuvos atvykę pasauliečiai: 
Grigaliūnas ir Jackevičius. Spalio 
5 d. pavergtos Lietuvos spaudoje 
paskelbtas tų “ELTOS” spec, ko
respondentų” pirmasis specialus 
pranešimas. “Tiesoje” jis kiek su
trumpintas, o “Komjaunimo Tie
soje” jis išsamesnis. Iš Vatikano 
prisiųstame pranešime pradžioje 
kalbama apie prabangių automo
bilių sriautų, apie iš visų žemynų 
atvykusius katalikų Bažnyčios pa
siuntinius, “o taip pat stačiatikių, 
liuteronų ir kitų bažnyčių atstovus 
— sesijos stebėtojus”. Pranešime 
nurodyta, kad (tariamai) Lietuvos 
tikintiesiems Romoje atstovauja 
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviš
kio vyskupijos valdytojo kan. dr. 
Juozo Stankevičiaus vadovaujama 
dvasininkų delegacija. Jos sudėty 
esu Vilniaus arkivyskupijos vald. 
kan. česl. Krivaitis, Kaišiadorių ir
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HEALTH FOOD STORES
646 George St, Sydney, Australia ;<

/ (Kampas Liverpool St.) ;<
TEL.: 26 1768 -J

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY). į
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai ji* tikrai į 

gaus Jūsų siuntini nieko neprimokėdami, jei siųsite jj tik per 
visiems gerai žinom* ir rekomenduotinų firm*: MURRAY'S ’< 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi § 
kontaktų su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidintai 2 
kitų skelbimų. ;<

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- 5 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* s 
gaunama jfisų giminių pilnoje tvarkoje. ?

Mūsų firma — MURRAY'S HEALTH FOOD STORES — dar 5 
nei vieno siuntinio nepražudė per visų 15 metų, nes Jūsų siun- S 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes >< 
pilnai garantuojame Jfisų siuntini iki to laiko, kol j{ gauna Jūsų į 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paltu per 2 mėne- S 
sius (maždaug), o Jūsų oro paltu siųstas siuntiny* pasiekia per ž 
12 dienų. ?
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo malinu, foto aparatų, medžioklinių Šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY'S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: 635-9728.
B ANKSTO WN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. TeL: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wiekham, teL: 61-5180. 
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth BL Tel.: 63-8498.
PERTH, WJL.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

229 Newcastle St Tel.: BA 7842.
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Didmeisteri* Gligorič, Jugosla
vija, laimėjo simultanų Bostone, 
nepralaimėjęs nė vienos partijos. 
Jis laimėjo 30 ir su 6 baigė lygio
mis. Gligorič visus žavi savo žai
dimu, elgesiu ir kalbų žinojimu 
(laisvai kalba angliškai, prancū
ziškai, vokiškai ir slavų kalbomis) 
Jis pasižadėjo atvykti ir dalyvau
ti 1964 m. JAV p-bėse, Bostone. 
Gligorič laimėjo N. Anglijos p-bcs 
Springfielde, Mass, su 6|:| tš. Dr. 
Platz (jis sužaidė lygiomis su 
Gligoričiu) ir John Curdo, Mass., 
po 5i tš. Mūsų jaunuolis Algis 
Makaitis baigė su 31 tš., jis sužai
dė lygiomis su ekspertu Grant ii 
buv. Bostono čempionu D. Schef
fer. Paskutinėj partijoj su H. 
Dondis turėjo tokį pranašumų 
kad net "pramiegojęs” valdovę 
baigė lygiomis.

• JAV ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖMS PRAĖJUS

Chicagoje užsibaigė JAV atvi
ros p-bės, kurios buvo sutrauku
sios negirdėtų dalyvių skaičių 
(265). 1-2 v. pasidalino didmeis- 
teriai W. Lombardy ir Robert 
Byrne, surinkę po 11-2 tš., 3-4 
didmeisteriai P. Benko ir S. Gli
gorič (Jugoslavija) po 101. Seka 
5-10 v. McCormick, R. Veber- 
Viktoras Palčiauskas, Angelo

Panevėžio vyskupijų valdyt kan. 
Pov. Bakšys, o taip pat minėtų 
vyskupijų kancleriai Rom. Krikš
čiūnas, Stasys Mažeika ir Juozas 
Pranka.

Matyt, pagal nurodymus iš ati
tinkamų įstaigų, iš Lietuvos atvy
kę spaudos atstovai aprašydami 
susirinkimo atidarymo iškilmes 
siekė kiek nuvertinti naujųjį Po
piežių Paulių Vl-jį ir daugiau iš
kelti mirusįjį Jonų XXIII-jį. Pa
gal korespondentus, dabartinis Po
piežius “nerado reikalo plačiau 
išryškinti Jono XXIII nuopelnų 
raginant visus geros valios žmo
nes, vyriausybių vadovus, kad jie 
spręstų ginčytinus klausimus de
rybomis, kad išsaugotų taikų vi
same pasaulyje”. O esu Paulius 
VI-sis pasitenkinęs tik paraginimu 
tautoms suteikti daugiau gerybių. 
Esu dabar kelias į buv. popiežiaus 
nubrėžtus tikslus esųs be galo sun
kus. (E)

Sandrin L. Szedlacsek ir J. Cohen 
visi po 91 tš.

N.Y. Times skelbė pasekmes 
įdėdamas didmeisterio Bisguerio 
ir V. Palčiausko partijas. P-bėse 
dalyvavo Chicagos 8 lietuviai. Jų 
pasekmės: V. Palčiauskas 91 tš. 
(iš 13), K. Jankauskas 9, K. Ja
kštas 8, P. Tautvaišas 71, P. Šal
kauskas 61, V, Karpuška 6, K. 
Ramas 51 ir J. Bikuličius 41 tš.

Pirmenybėse pasigėrėtinai su
žaidė Palčiauskas ir Jankauskas, 
abu atsistodami greta žymesnių
jų Amerikos meistrų. Itin iškel- 
tinas Viktoro Palčiausko baigmi
nis žaidimas. Iš paskutinių 5 par
tijų Jis pelnijo 4 taškus su lai
mėjimais prieš meistrus: McCor- 
mickų, (Wash) Edw. Vano (Ind.), 
H. Avram (Md.). Taškų pralaimė
jo prieš didmeistri Rob. Byrne, 
kuris savo ruoštu įveikė didmeis
trius Gligoričiu ir P. Benko.

žemiau savo lygio pasirodė Po
vilas Tautvaišas. 9 ratus jis pui
kiai kovojo turėdamas su Pal- 
čiausku po 61 tš., tačiau toliap 
nebeišlaikė nervai. X rate nelauk
tai pralaimėjo, turėdamas aiškų 
laimėjimų prieš meistrų J. Cohen; 
XI rate vėl krito įveldamas ne
dovanotinų klaidų prieš J. Rosen- 
steinų. Po to sekė dvi lygiosios, 
leidusios Palčiauskui, Jankauskui 
ir Jakštui atsistoti priešaky mei
stro Tautvaišo.

Pirmenybių laimėtojas didmei
stris William Lombardy, 25 m., 
yra šv. Juozapo seminarijos, Yon
kers, N.Y. klierikas. 1957 laimė
jo Pasaulio jaunių p-bės, jo va
dovauta JAV komanda 1960 m. 
laimėjo pasaulines studentų p- 
bes Leningrade, žaidė JAV ko
mandoj Muencheno ir Leipzigo 
šachmatų olimpiadose dukart 
sužaidė lygiomis su pasaulio čem
pionu M. Botviniku.

Sekančios JAV atviros p-bės 
1964 m. įvyks Bostone. Jose pasi
žadėjo dalyvauti Jugoslavijos 
didmeisteris S. Gligorič.

K. Merki*

KNYGOS AKLIESIAMS 
JUOSTELĖSE

Amerikoj yra susidariusi bend
rovė Recording for the Blinds, ku
ri į juosteles jau yra įrašiusi 6.00Q 
knygų. Jas gali gauti aklieji, 
ypač studentai ir užsistatę klausy
tis. Yra taip įrašytų ir garsais 
perduodamų knygų iš įvairiausių 
mokslo sričių.
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MtaU PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SYDNEY
KRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖ
1963 m. spalio 27 d. Sydney lie

tuvių visuomenė iškilmingai mi
nėjo Kristaus karaliaus šventę.

Iškilmingos pamaldos, dalyvau- 
. jant gausiai Sydney lietuvių visuo

menei, įvyko Lidcombe katalikų 
bažnyčioje, kur nuolat vyksta lie
tuviškos pamaldos. Sydney lietu
vių kapelionas kun. Petras But
kus pasakė šiai iškilmingai šventei 
pritaikintą pamokslą.

Muziko K. Kavaliausko vado
vaujamas Dainos choras darniai 
pagiedojo bažnyčioje.

Sydney lietuviai džiaugiasi ir 
didžiuojasi, kad taip puikiai mū
sų choras sugeba taip kilnia gies
me garbint Dievą. Tebūna jiems 
garbė už jų pasišventimą.

Tą pat dieną, 5 vai. vakare įvy
ko Kristaus Karaliaus ir Sydney 
ateitininkų metinės šventės minė
jimas Bankstowno “Dainavos” sa
lėje, kur gausiai visuomenei da
lyvaujant minėjimas pradėtas įne- 

* šant ateitininkų vėliavą ir Sydnė- 
jaus Ateitininkų P-kui Lašaičiui 
pakviečiant į garbės prezidiumą 
dienos paskaitininką kun. St. Gai
delį, Australijos Lietuvių Ben
druomenės Pirmininką inž. Jonai
tį, Sydn. Ateitininkų Dvasios Va
dovą — kun. P. Butkų, Dr. Mau- 
ragį, inž. Diręinčių, ponią Sla
vėnienę ir Petmūną.

Dr. Mauragis įžanginėje kalbo
je apibudino Kristaus Karaliaus 
šventės reikšmę. Kun. P. Butkus 
apibudino ateitininkų uždavinius 
ir įžodžio reikšmę.

Po to sveikino Australijos Lie
tuvių Bendruomenės P-kas inž. 
Jonaitis, Katalikų Kultūros D-jos 
vardu inž. Dirginčius, Ateitininkų 
vardu Dr. Mauragis ir Ponia Sla
vėnienė, L.K.V. S-gos Ramovė 
vardu Petniūnas, Newcastle atei
tininkų vardu kun. St. Gaidelis.

Po sveikinimų buvo duotas įžo
dis naujai įstojančių į ateitinin
kų organizaciją. Įžodį davė: Biru
tė Aleknaitė, Aldona Kuraitytė, 
Matas Medelis, Aldona Petniūnai- 
tė, Audronė Plukaitė ir Algis Vi- 
čiulis.

Po sveikinimų kun. St. Gaidelis 
skaitė paskaitą apie pašaukimą, 
kuri buvo su dideliu dėmesiu vi
suomenės išklausyta.

Po paskaitos buvo sugiedotas 
ateitininkų himnas ir išnešta atei
tininkų vėliava. Po to sekė meni
nė dalis kur kun. P. Butkaus va
dovaujamas jaunųjų ateitininkų 
choras sudainavo keletą danelių, 
palydint akordeonu Algiui Plūkui. 
K. Laukaitis gražiai pasakė eilė
raštį — “Vasaros Kristus”. Po to 
jaunieji ateitininkai pašoko “Ku
bilą”, “Žiogelį”, ir “Šustą” grojant 
akordeonu A. Plūkui.

Po šokių buvo įteiktos dovanos 
ir pažymėjimas “Ateities žings
nių” bendradarbiams.

Meninę dalį bebaigiant išvydo
me gyvą paveikslą “Kelias į Tėvy
nę”. Čia dalyvavo R. Slavėnaitė, 
V. Pužaitė, A. Kuraitė, A. Intai- 
tė, A. Plūkaitė, G. Intaitė, R. Kon- 
drackaitė, L. Laukaitytė, A. Mi- 
šeikaitė, B. Aleknaitė, K. Laukai
tis, A. Pužas, A. Intas ir A. Vičiu- 
lis.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu ir po to sekė bendras pobū
vis.

MELBOURNE

RAMOVĖNŲ GEGUŽYNĖ
Ateinantį sekmadienį (lapkri

čio 10 d.) Sydney ramovėnai ren
gia šaunią gegužynę skautų že
mėje Ingleburne. I gegužynę vyks
tama savomis priemonėmis. Sve
čiai laukiami nuo 10 valandos ry
to. Jaunimą ir svečius akordeonu 
palinksminti maloniai sutiko p.p. 
A. Plūkas ir B. Kiveris. Gegužy- 
nės dalyviai užkandžiais patys pa
sirūpina. Įvairūs gėrmai bus gau
nami vietoje.

GIRIA A.L. METRAŠTĮ
Vienas mūsų tautietis iš Londo

no (Anglijoje) gavęs Australijos 
Lietuvių Metraštį savo prieteliui 
Sydnejuje rašo:

“Australijos Lietuvių Metraštį 
gavau, nuoširdus ačiū. Tai tikrai 
įdomi, turininga ir gražiai išleista 
knyga. Paveikslus jau visus ati
džiai peržiūrėjau, dabar skaitau 
turinį. Skaitau ir džiaugiuosi. Tai 
svarbus dokumentas bus paliktas 
ateičiai apie Australijos lietuvių 
gyvenimą ir veiklą. Nors ir daug 
paaukojote darbo, vargo trūso ir 
pinigų, bet išleidote tokią knygą, 
kurią su malonumu skaitome šian
die, ją įdomiai skaitys ir ateinan
čios kartos. Tai dar kartą nuošir
dus ačiū.

Aš vis klibinu mūsų veikėjus, 
kad išleistų Anglijos lietuviu met
raštį, bet kol kas nieko aiškaus 
nėra. Mažu ateityje ką nors pa
našaus ir pavyks išleisti.”

Toks malonus atsiliepimas apie 
mūsų metraštį iš tolimos šalies 
skaitytojo mus labai nudžiugina 
ir padrąsina, nes tai nebuvo vel
tui darbas. Gaila, kad tokio susi
žavėjimo neturi patys Australijos 
lietuviai. *

VERSLININKAI PARĖMĖ
L. NAMŲ BALIŲ

Metinis Melbourne Namų balius 
praėjo gražioje ir jaukioje nuo
taikoje. Buvo pašokta, pasilinks
minta ir pasivaišinta.

Programoje kaip visados gra
žiai pasirodė p. B. Tamošiūnienė, 
padainuodama porą šiai progai 
tinkamų dalykėlių, o p. Henrikas 
Paškevičius, pritariant šokių ka
pelai. padainavo visą eilę šokių. 
Be to, su malonumu pabrėžtina, 
kad baliuje pasirodė visai nauja 
meninė pajėga, tai jaunas bosas- 
britonas Gintaras Kalpokas. Jo 
balsas tikrai puikus.

Be šių meninių pajėgų, kurios 
parėmė savo dalyvavimu Lietuvių 
Namų balių, dar buvo ir kitokių 
rėmėjų: tai pirmą kartą išėję vie
šumon mūsų prekybininkai ir 
verslininkai: p.p. Balčiūnai — vy
ninė, Dranginis — dažytojas, Du
dėnas — vamzdžių taisytojas 
(plumber), Jomantas — batų pre 
kybą, Kalpokienė — Moterų gro
žio salionas, Kazlauskas — milk
baras ir maisto krautuvė. Kra
sauskas — Radio ir TV technikas, 
Marengolcas — milkbaras ir mais
to krautuvė, Mičiulis — garažas ir 
benzino stotis, Ramanauskas — 
vyrų kirpykla, Tomkevičius —

ĮDOMI PASKAITA
Dr. J. Mikolajūnas vyr. lek

torius Melbourne universitete, Lie
tuvių Kultūros Fondo paprašytas 
maloniai sutiko paskaityti paskai
tą — “Nauji žingsniai chirurgi
joje”.

Paskaita įvyks lapkričio 16 d. 
4 vai. p.p. Lietuvių Namuose 12 
Francis Grove, Thornbury.

Retai turi progos lietuvių visuo-

milkbaras ir maisto krautuvė, ir 
Varanius — milkbaras ir maisto 
krautuvė. Jie per balių vykusiai 
loterijai suaukavo fantų prekėmis 
ir patarnavimais už apytikriai 
35-40 svarų. Tai buvo vertingiau
sia loterija tokia proga.

Dar paminėtina ir trečioji rū
šis rėmėjų, kurie parėmė L. Na
mus baliaus proga: P-lė Paragiu- 
tė 1 sv., p. Pelenauskas 2 sv. ir 
p. Kružienė 2 sv.

Čia visiems suminėtiems ir ne
suminėtiems, kurie bet kokiu bū
du prisidėjo pre šio baliaus pasi
sekimo, reiškiama nuoširdi padėka.

Baliaus nuotaikai atslūgus M.L. 
Klubo Taryba vėl susirinko svars
tyti einamųjų reikalų. Be kita ko 
buvo padarytas pranešimas dėl

Ateinantį šeštadienį (lapkričio 9 d.) Visi kviečiami iš arti ir toli dalyvauti ruošiamoje! 
METINĖJE DAINŲ ŠVENTĖJE NEWCASTLE.
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Programoje: Newcastle lietuvių choras, vad. St. Žuko, Sydney "Dainos” choras, vad. K. 
Kavaliausko, jungtinis choras (abu minėti chorai drauge).

KONCERTAS ĮVYKS CHARLESTOWN COMMUNITY CENTRE SALĖJE. 
Pradžia 7.30 vai. (punktualiai!)

PO KONCERTO PASILINKSMINIMAS IR VAISĖS.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Adelaidėje Liet. Namams vajus 

pasibaigė. Nors ir buvo didelių 
sunkumų, vis tk rezultate Adelai
dės Liet. Namams surinkta £1200. 
Tai nėra galutinė suma, nes dar 
kaikurie vajaus talkininkai — rin
kėjai, nėra galutinai atsiskaitę.

Ateinanti šeštadienį, lapkričio 
9 d. Adelaidės Liet. Namuose 
įvyksta jubiliejinis Lituariia cho
ro koncertas. Jo dirigentui p. V. 
Šimkui sukanka 35-rių metų diri
gavimo jubiliejus.

w *
Lapkričio 3 d. žinomi Sydney 

lietuviais dalininkai Eva Kubbos, 
V. Ratas ir H. Šalkauskas “susi
pažino” su dail. Leonu Urbonu, 
kuris Sydney meno sluogsniuose 
yra nauja kylanti žvaigždė. Ap
žiūrėta dail. L. Urbono darbai, ku
rių jis turi tikrai, daug. Savo in
dividualią parodą dail. Urbonas

DU FRONTAI
“Tėviškės Žiburių” (Kanadoje) 

Nr. 36 dabar atostogaująs Mel
bourne liet. kat. kapelionas kun. 
P. Vaseris rašo:

“Taigi, Australijoje veikėjų ne
stokoja. Netrūksta ir konkurenci
jos ar pasibaksnojimo, dažniausiai 
spaudoje. Turime du lietuviškus 
savaitraščius — “Mūsų Pastogę” 
ir “Tėviškės Aidus”. Pirmasis 
leidžiamas Lietuvių Bendruomenes 
Sydnejuje, o antrasis Australijos 
Katalikų Federacijos Melbourne. 
Pasibaksiiojimų per šiuos laikraš
čiui buvo nemažai, bet dabar jau 
aptilo. Liko tik žymės tarsi dviejų 
frontų: vieni spiečiasi Bendruo
menėj, kiti liet, parapijose. Visų 
tie patys lietuviški interesai, tik 
skirtingas kėlias ir vertybių 
įkainojimas. Turėtų ateiti laikas, 
kad ir lietuvių parapijų darbas 
būtų įskaitytas lietuvybės išlaiky
mo kreditan. Tuomet dingtų

- frontų barjerai ir daugiau laiko 
liktų pozityviam darbui”.

M. P. Red.: nenorėdami pikčiau

šio pasisakymo komentuoti, mes ta 
proga pacituosime Dr. Juozo Gir
niaus žodžius iš knygos “Tauta ir 
tautinė ištikimybė”: “Ne visi lie
tuvių išeiviai priklauso Lietuvių 
Bendruomenei, bet kiekvieno tau
tinė pareiga jai aktyviai priklau
syti. Kaip priklausyti Lietuvių 
Bendruomenei yra kiekvieno tau 
tinė pareiga, taip likti šalia Lietu
vių Bendruomenės yra tautinis nu
sikaltimas”.

GALĖJO IR TAIP BŪTI
Vienas mūsų miesto lietuvis 

frisistato savo pažįstamiems, kad 
is esąs Lietuvos kariuomenės ka

rininkas. Vaišių metu vienas jo 
bičiulis albumą bevartydamas už
tiko šio “karininko” fotografiją 
puskarininkio uniformoje ir at
sargiai užklausė, kaip čia yra, kad 
jis tarnavęs puskarininkiu. Šis gi 
atkirtęs:

Nieko nuostabaus. Nuo ma
no karinės tarnybos laiko iki da
bar aš tikrai būčiau išsitarnavęs 
karininko laipsnį/

Rengėjai: Newcastle Liet. Choras

numato surengti ateinančių metų 
sausio 15-22 d.d. Macquarie gale
rijoje Sydney.

Apie šį originalų ir tikrai daug 
žadantį jauną dailininką skaitysi
me Mūsų Pastogėje kiek vėliau.

#
Ateinantį sekmadienį, lapkričio 

10 d. 6 vai. vak. Kew miesto sa
lėje įvyksta Melbourne pabaltiečių 
bendras koncertas. Tai yra nau
jiena ne tik Melbourne, bet grei
čiausia ir visame pasaulyje. Rei
kia manyti, 
lietuviai šios retos progos 
nepraleis.

kad melbourniškiai 
tikrai

N.S.W. trečioji lietuvių 
šventė įvyksta Newcastle 
Kiek teko girdėti, daugelis 
jiškių rengiasi šioje šventėje da
lyvauti.

dainų 
mieste, 
sydne-

Dažnai girdime “malonų” titu
lą “Naujasis australas”, bet kaž
kaip nutylime apie “Naujuosius 
lietuvius”. O tokių, pasirodo, yra 
visa eilė. Tai būtent lietuvių sve
timtautės žmonos arba lietuvių 
moterų svetimtaučiai vyrai, visa 
širdmi įsijungę į lietuvišką gyve
nimą, kurie arba kurios daugeliu 
atvejų pasirodo nuoširdesniais lie
tuviais už pačius lietuvius. Atro
do, tokius žmones reikėtų ypač 
pabrėžti ir pagerbti visai neke
liant klausimo, ar jie priimtini į 
Liet. Bendruomenę.

Ateinantį sekmadienį Sydnejuje 
ruošiamos net dvi gegužynės, ra
movėnai rengia vieną skautų že
mėje Ingleburne, o inžinierių 
draugija Lane Cove National Par
ke.

Canberros lietuvių klubas 
veikia nuo spalio 24 dienos, 
džioje lankytojai nedrąsūs — vos 
keletas užsuka vakarais, bet tiki
masi, kad jis greit įsibėgės.

*
Kažkas paklausė — iš ko 

žinsi lietuvį. Aš nemirktelėjęs 
sakiau: kiekvienas lietuvis,

jau 
Pra-

pa- 
at-

___ .........__ ____________ vos 
tik įsigijęs lopelį žemės tuoj į ją 
kiša medelį po medelio,kuriuos au
gina rūpestingiau už savo vaikus. 
Tas ypač būdinga lietuviui, tie
sa?

KU KA

į 
v S

>J

AUKOS MOTERŲ D-JAI

Senelių ir Poilsio Namams au
kojo: .

p. B. Jarembauskienė — £1.
p. M. Petronis — £20.
Ligonių reikalams:
p.p. E. ir P. Nagiai — £3.10.0 
p. A. Paulėnienė — £1. Q.0 
p.p. D. ir S. Skoruliai — £2. 2.0 
p. Storaitis — £2. 0.0
p. M. šutas — £5. 0.0
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 

D-jos valdyba aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

Remkime savą 
spaudą

TRUMPA PASTABA
“M.P.” nr. 42, 23.10.1963 strai

psnio “Vaidinimas Melbourne” ko
respondentas A.K. parašė gana 
santūrią korespondenciją. Gal būt, 
neturėdamas laiko arba nepastebė
jęs tikrų faktorių neparašė to, ką 
reikėjo parašyti.

Straipsny rašoma, vieni akto
riai geriau pasirodė, antri neblo
gai, o treti vaidino, bet kai kurie 
iš jų nebuvo rolių tvirtai išmokę. 
Paskutiniu korespondento išsireiš
kimu tie “kai kurie” vaidintojai 
nėra patenkinti. Atsižvelgiant į 
tai, kad buvo vaidinama jaunosios 
kartos, rašant reikia imti lygina
mąjį svorį, kad ir ateityje jie ne
sidrovėtų pasirodyti scenoje.

Dėl sveikinimų. Straipsnyje pa
žymėta, kad tėvų komiteto pirmi
ninkas apdovanojo gėlėmis ir do
vanėlėmis vaidinimo iniciatorę, 
autorių režisierių; tuntininkas ta
rė nuoširdų padėkos žodį vaidin
tojams. Kur dingo bendruomenės 
valdyba? Juk bendruomenės val
dyba taip pat sveikino ir įteikė gė
lių vaidintojams. Gaila, kad kores
pondentas A.K. to nematė. Aš da
rau išvadą, kad straipsnelio “Vai
dinimas Melbourne” autorius yra 
senesnės kartos žmogus, daugiau 
pastebi savo amžiaus “šulus”, o, 
kad jaunoji karta kur nors reiš
kiasi (bendruomenės valdybos var
du sveikino vaidintojus ir įteikė 
gėlių jaunosios kartos atstovas), 
arba ne visus pastebi.

J. Periėkis

simai
menė pasiklausyti savųjų jaunų 
mokslo vyrų svarbiais ir įdomiais 
klausimais. Tikimasi, kad šia pas
kaita susidomėjimas bus didelis. 
Įėjimas nemokamas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Sydnėjuje Kariuofmepiė^ »vąn4 

tė» minėjimas įvyks lapkričio 23 
d. (šeštadieni) 7 vai. vak. Father 
O’Reilly Memorial Auditorium 
salėje Auburne (kur buvo spau
dos balius).

Programoje:
1) J. Petniūno paskaita.
2) Choras “Daina”.
3) Tautiniai šokiai.
Po iškilmingo minėjimo ben

dras pasilinksminimas ir šokiai. 
Gros kontinentalinis orkestras. 
Veiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais.

Pajieškojimas
Pajieškomas Bronius Šukys, 

Vinco sūnus, kilęs iš Vareikių km., 
Panevėžio apškr. Jieško brolis 
Aleksandras Šukys, 7 Stuttgart 
— Bad Cannstadt, Steinhaldenstr. 
149, W. Germany.

Žinantieji arba pats jieškomasis 
prašomi rašyti augščiau paduotu 
adresu arba M.P. Redakcijai.

numatomų Naujų Namų pirkimo. 
Pirkimo padėtis iki šiol nepasikei
tusi. Smulkesnis tuo reikalu pra
nešimas buvo paštu išsiuntinėtas 
Melbourne lietuviams. Prie to pra
nešimo buvo pridėta ankieta, ku
rioje buvo prašoma atsakyti į ei
lę klausimų, sąryšy su N. Namų 
pirkimu. Primintina, kad Tarybai 
tie atsakymai yra labai svarbūs 
ir nežiūrint, ar kas dar pažadės 
daugiau paskolos Namams ar ne, 
dar kartą kiekvienas prašomas į 
tas ankietas atsakyti ir tučtuojau 
pasiųsti Tarybai. Taryba pasku
tiniame savo posėdyje nutarė im
tis energingos lėšų telkimo akcijos, 
nes be lėšų joks pirkimas nebus 
įmanomas.

Penas

Sydney lietuvių visuomenę 
kviečiame kuo skaitlingiau šiame 
minėjime dalyvauti.

Kariuomenės šventės iškilmin
gos pamaldos įvyks lapkričio 24 d. 
11.30 vai. Lidcombe katalikų baž
nyčioje (John Sltr.).

Pagerbdami savo kariuomenę ii 
žuvusius karius gausiai dalyvau
kime minėjime ir pamaldose.

Lapkričio 23 d. Lietuvos kariuo
menei sukanka 45 metai.

Kariuomenės šventė yra mūsų 
visų pasididžiavimo ir džiaugsmo 
šventė, nes Lietuvos kariuomenė 
nepriklausomybės kovų metu, ne
žiūrėdama gausių aukų stipria va
lia ir herojišku pasiaukavimu, at
liko didelius darbus lietuvių tau
tai, iškovodama laisvę ir nepri
klausomybę. Būtų labai kilnu, 
kad Kariuomenės šventės proga 
Sydnėjauę L. Bendruomenės įvai
rios organizacijos susilaikytų nuo 
bent kokių parengimų, iškilų ir 
gausiai dalyvautų kariuomenės 
šventės iškilmingame minėjime, 
o taip p"at ir Bažnyčioje iškilmin
gose pamaldose už žuvusius mūsų 
brolius: savanorius — kūrėjus, 
nepriklausomybės kovų dalyvius 
karius, partizanus ir šaulius.

L. V. S-gos “Ramove”, 
Sydney skyriaus Valdyba.

ALKOHOLIO ŽALA
Praeitų metų L.B. Melbourne 

apylinkės metiniame susirinkime, 
kilus karštiems ginčams dėl svai
galų reklamavimo laikraščiuose, 
vienas iš buvusių apylinkės val
dybos narių savo kalboje prašė 
blaivininkų įrodyti, kad girtavi
mas esąs žalingas, nes jis geriąs 
ir nežinąs, kad esą žalinga. Mel
bourne blaivininkai į susirinki
mus kviečia ir svečius. Taigi, kas 
abejoja, ar girtavimas žalingas ar 
naudingas, bent Melbourne gy
vendamas abejones gali išblaškyti.

Galima ir stebint įvykius gyve
nime įsitikinti, jog tikrai girtavi
mas žalingas. Dažniausiai iš girta
vimo visokių rūšių tragedijos ir 
kyla.

Gimęs prieš 57 metus Ukmergės 
apskr. baigęs Vytauto Didžiojo 
Universitete ekonominius mokslus, 
PETRAS BAČIULIS, dar Vokie
tijoje (Freiburge) buvo žinomas 
kaipo blaivus, bet Australijoje 
viengungiško gyvenimo nuobuodu- 
lį pradėjo degtinėje skandinti. Jis 
jokioje lietuviškoje veikloje Aus
tralijoje gyvendamas nedalyvavo 
ir daug kas stebėjosi kur jis din
gęs. Australija didelė, bet kad 
lietuviai gyvena miestuose ir mies
tų nedaug, tai nesislapstančius 
nuo saviškių tautiečius tai šen, 
tai ten vis galima sutikti. O Pet
ra tesutikau tik po 10 metų ir 10 
metų nieko nebuvau girdėjęs apie 
jį. Sunku buvo atpažinti, nes labai 
pasikeitęs. Antrą sykį Petrą suti
kęs ir pasikvietęs pietauti dar 
labiau buvau nustebintas, jog jis 
norįs kuo greičiau suaustralėti. 
Po to vėl tūlam laikui Petras man 
dingo.

Sužinojęs, kad Petras beprotna
myje, nuvažiavau jo lankyti. Lan
kiau kelis kartus ir džiaugiaus, 
kad jis sveiko. Petras buvo labai 
religingas ir fanatiškai galvojąs. 
Jį kankino mintys kad, būsiąs pra
žuvęs už padarytą klaidą. Klaida, 
kaip jis man atvirai prisipažino,

esanti ta, kad jis sunaikinęs sa
vo protą besaikiu girtavimu. Ra
minau ir guodžiau teosofiniu gal
vojimu, kad Dievas yra ne tik Jė
ga ir Išmintis, bet ir Meilė, ir dėl
to Jis niekam neleis pražūti, o 
duos progų per pasikartojančius 
ant šios ar kitos žemės gyvenimus 
ne tik klaidas išpirkti, bet ir to
buliems tapti. — Nežinau, kaip 
galima raminti religingą žmogų 
neišblaškant amžino pragaro bai
mės.

Iš beprotnamio Petras pabėgo 
neužbaigtas gydyti, buvęs jau vėl 
pradėjęs dirbti ir spalio 18 d. bu
vo gatvėje automobiliu užmuštas 
ir 23 d. paladotas Melbourne Faw- 
kner kapinėse. Laidotuvėse niekas 
neverkė, negiedojo, niekas kalbų 
nesakė, o dar iš kapų parvažiuo
dami kiti kalbėjo, jog jam ir ge
riau pabaigus šį gyvenimą.

Jis giminių Australjoje neturė
jo ir testamento nebuvo parašęs, 
tai jo santaupos £2000 lieka val
stybei.

Kažin, ar besirūpinimas greit 
suaustralėti nebus privedęs prie 
pamišimo, ar gal tik pamišęs ir 
pradėjo norėti suaustralėti. Šiaip 
ar kitaip, bet Petras Bačiulis te
būnie įrodymu norintiems įrody
mų, jog girtavimas yra žalingas, 
jog šalinimasis nuo saviškių ir lie
tuviškumo nėra naudingas ir jog 
testamentas ir ypač neturintiems 
giminių tikrai reikalingas.

Nežinau ar Petras gimnazijoje 
ir universitete buvo nuo moksla- 
pinigi ųatleidžiamas ir ar pašalpas 
ar stipendijas gavo, bet jei ir ne
gavo, vistiek lietuvių tauta ir už
simokantiems primokėdavo daug, 
nes nei gimnazijos, nei universite
tas tiek ir iš užsimokančių neėmė, 
kiek jų mokymas ir auklėjimas lie
tuvių tautai kainavo.

šiurpus akademiko Petro gyve
nimas Australijoje ir savos tau
tos nuskriaudimas turėtų į mus 
dar pajėgiančius sveikai galvoti, 
paveikti teigiamai.

Jonas Normantas

BIRUTEI GRUŽIENEI,

jos tėveliui Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba

BIRUTEI GRUŽIENEI, į

netekusiai mylimo tėvelio Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą 

reiškia ' . . • -3 <
O. ir P. Pilkai 
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